
Fim de semana é de 
Feirão Carro Nota 10

Apontado como “terror dos lojistas” é 
preso pela Brigada Militar em Vera Cruz

Um criminoso de 25 anos 
foi preso na madrugada des-
ta quinta-feira, dia 22, após 
arrombar dois estabelecimen-
tos comerciais em Vera Cruz. 
O homem foi localizado por 
volta da 00h15min pela Bri-
gada Militar durante a Ope-
ração Comércio Seguro, no 
bairro Araçá, após ter tentado 
ainda entrar em uma loja de 
roupas no bairro Arco-Íris. 
Ele, que foi encaminhado ao 
presídio, já era investigado 
pela Polícia Civil por ao me-
nos outros sete casos de furto 
e arrombamento em outras 
lojas do município.

De acordo com o coman-
dante da Brigada Militar de 
Vera Cruz, tenente Carlos 
Moisés Savian dos Passos, 
as duas ações recentes foram 
registradas pelas câmeras 
de segurança dos estabele-
cimentos, que contribuíram 

na identificação do homem. 
Na abordagem, nas proxi-
midades do segundo crime, 
a polícia localizou com ele 
uma quantia em dinheiro 
furtada em uma loja de pe-
ças automotivas, na rua In-
tendente Koelzer. “Foi um 
trabalho que envolveu ações 
de Inteligência Policial e de 
Policiamento Ostensivo com 
foco na área comercial. Tam-
bém foi muito importante a 
participação da comunidade 
no auxílio, visto que a instala-
ções de câmeras de vigilância 
que ajudam tanto na preven-
ção quanto na repressão do 
pós-delito serviu como pro-
va para confirmar a autoria 
auxiliando na investigação 
realizada pela Policia Civil”, 
destacou.

Ainda conforme Savian, o 
modo de agir do criminoso 
era o praticamente o mesmo 

20 revendas estarão 
expondo mais de 
400 veículos em 
frente ao Parque da 
Oktoberfest, em 
Santa Cruz do Sul

Evento será em frente ao Parque da Oktobefest

Jovem foi preso ontem
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Está pensando em trocar 
de carro ou comprar o 
primeiro automóvel? A 

oportunidade é neste fim de 
semana, em mais um Feirão 
Carro Nota 10, que será em 
frente ao Parque da Oktober-
fest, em Santa Cruz do Sul.  O 
evento, organizado pela Asso-
ciação dos Revendedores de 
Veículos de Santa Cruz do Sul 
(Arevesc), chega a 21ª edição 
e promete reunir, mais uma 
vez, clientes das mais variadas 
cidades do Vale do Rio Pardo. 

De acordo com o presiden-
te da Arevesc, Luciano Sins, 
são mais de 400 veículos à 

FLYMORE IMAGENS AÉREAS

DIVULGAÇÃO/BM

ALEITAMENTO
Amamentar exclusiva-

mente até os seis meses 
é de extrema importância 
para o bebê, pois traz uma 
série de benefícios, além 
de ser um momento de 
vínculo entre mãe e filho. 
O mês de agosto foi es-
colhido para incentivar a 
amamentação, a fim de re-
forçar sobre a importância 
do aleitamento materno, 
ficando conhecido como 
Agosto Dourado. Para falar 
sobre o assunto, o Arauto Saúde desta semana traz a 
enfermeira do CEMAI de Santa Cruz do Sul e consultora 
em amamentação, Maitê da Silva Lima. 

De acordo com ela, de uns anos para cá, o aleitamento 
materno voltou a ser discutido, pois o mundo científico 
se deu conta de que o leite materno é o alimento mais 
completo que existe. “Ele é o padrão ouro na alimenta-
ção que os bebês podem receber”, frisa. Partindo dessa 
premissa, pesquisas apontam que é importante não só 
para o crescimento e desenvolvimento das crianças, 
mas pelo impacto a curto, médio e longo prazo na vida 
destes indivíduos. 

Mesmo com a rotina agitada das mães modernas, a 
amamentação é importante. Mas de quanto em quanto 
tempo amamentar? Segundo Maitê, deve ocorrer de 
“livre demanda”, que significa que o bebê vai mamar 
sempre que quiser. “O que não significa que ele mamará 
toda hora”, esclarece. “Os bebês, naturalmente adquirem 
um ritmo, mas geralmente fazem um intervalo de, em 
média, duas a três horas”, aponta. Nos primeiros dias, 
o bebê é mais desregulado, então ele não vai cumprir 
estes horários. “A mãe não precisa se preocupar e co-
locar despertador, pois este bebê vai fazer os intervalos 
conforme o padrão dele, mas depois se espera esse 
intervalo de cerca de uma, duas ou três horas entre uma 
mamada e outra”, sublinha.

Embora a amamentação seja importante, em alguns 
casos ela é contraindicada. “Mães que são portadoras 
do vírus HIV não podem amamentar, pois essa é uma 
doença infectocontagiosa e sabemos que o vírus pode 
ser transmitido através do leite materno.  Além de outras 
doenças infectocontagiosas ativas naquele momento 
em que a mãe vai amamentar”, salienta. 

Maitê reforça sobre a alimentação da mamãe. “De 
modo geral, a mãe tem que ter alimentação equilibrada, 
balanceada e ingerir muito líquido”, sublinha. Há alguns 
mitos que precisam ser quebrados, entre eles, dizer que 
o leite é fraco. “Não existe leite fraco”, afirma. “O que 
existe, às vezes, é a baixa produção de leite, mas não 
que é fraco”, pontua. Outro mito é referente ao consumo 
de cerveja preta, “que aumenta a produção de leite. É 
mito”, diz.
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O QUE LEVAR?

RG, CPF, comprovante 
de renda e residência. 
Se for produtor rural, levar 
bloco de produtor para 
comprovar renda. E se 
for aposentado, levar o 
número do benefício.

disposição. Ao todo, 20 lojas 
associadas estarão expondo 
os automóveis e à espera de 
fechar negócios. “O Feirão é 
como um shopping, em que 
você vem e consegue fazer 
tudo em um só lugar. Tere-
mos duas financeiras no local. 
É para o cliente vir aqui e sair 
dirigindo”, frisa.

Tanto no sábado quanto 
no domingo, o Feirão vai das 
9 às 17 horas. A Arauto FM 

estará presente no evento, 
assim como em edições an-
teriores. 

LETÍCIA DHIEL

em todas as ações: arrombar 
a porta e furtar dinheiro do 
caixa. Apenas em alguns 
dos casos ele furtou também 
produtos dos estabelecimen-
tos alvos. Essa foi a segunda 
prisão da Brigada Militar 
neste mês, de indivíduos que 
estavam atacando o comércio 
no município.


