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Draco prende homem com drogas, arma e munições
SANTA CRUZ

Acidentes de trânsito 
mataram pelo menos 
seis pessoas no Vale 
do Rio Pardo entre 
sexta-feira, dia 20, 
e domingo, dia 22

Acidente mais grave foi registrado na sexta-feira, em Encruzilhada do Sul

Ação foi realizada nesta segunda-feira 

DOR

Mais uma vez, os fe-
riadões colecionam 
vítimas no trânsito 

da região. Entre sexta-feira 
e domingo, pelo menos seis 
pessoas perderam a vida 
nas estradas do Vale do Rio 
Pardo. O caso mais grave 
foi em Encruzilhada do Sul, 
onde três pessoas da mesma 
família morreram no final da 
manhã do dia 20, na RSC-
471. Conforme o Corpo de 
Bombeiros, um carro Corsa, 
com placas do município, 
e um caminhão colidiram 
frontalmente por volta das 
11h20min. As vítimas fatais 
são Silmara de Oliveira, de 27 
anos, Ivanete Mendonça, de 
32 anos, e Tomas Oliveira, de 
um ano e quatro meses. Duas 
meninas, de 7 e 8 anos, foram 
socorridas com múltiplas fra-
turas. Devido ao estado gra-
ve, Júlia Mendonça e Tainá 
de Oliveira Mendonça foram 
transferidas para Porto Ale-
gre. O condutor do caminhão 
não se feriu.

Na noite de sábado, um 
ciclista de 44 anos morreu 
atropelado na localidade 
de Faxinal de Dentro, nas 
proximidades do trevo de 
acesso a Vale do Sol. Segun-
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Um feriadão de tragédiasASSALTO
Dois criminosos arma-
dos assaltaram um casal, 
por volta das 19h40min 
de domingo, em Vera 
Cruz. Segundo informa-
ções da Brigada Militar, 
o crime foi praticado 
quando as vítimas che-
garam em casa, em Vila 
Triângulo. Usando capa-
cetes e toucas ninja, a 
dupla chegou a pé. Um 
dos bandidos, armado 
com um revólver, pediu 
por dinheiro. Conforme 
a BM, foi levada uma 
quantia em dinheiro, 
um celular e as chaves 
de dois veículos. Buscas 
foram feitas, mas os 
criminosos não foram 
localizados. 

FURTOS
Pelo menos três veícu-
los foram furtados em 
Santa Cruz no domin-
go. Dois casos foram 
registrados no bairro 
Higienópolis e outro no 
Schulz. O primeiro acon-
teceu durante a manhã, 
na rua Capitão Pedro 
Werlang, no Higienópo-
lis. Segundo o registro 
policial,  foi levado um 
VW/Gol Plus placa IGD-
9935 de cor branca. O 
outro furto aconteceu 
no mesmo bairro e na 
mesma rua. Foi leva-
do um VW/Gol Special, 
placa ILI-7050, de Can-
delária. Dentro do carro 
havia, ainda, uma cadei-
rinha de criança, docu-
mentos, dinheiro, ferra-
mentas e uma mochila 
com roupas infantis. No 
bairro Schulz, na rua 
Olaria, foi furtado um 
veículo Passat Special, 
placa LZL-2493. O pro-
prietário deixou o carro 
na rua lateral da loja 
Havan, mas, ao retornar, 
por volta das 16 horas, 
para pegar um cartão, 
percebeu que o veículo 
não estava mais no local. 
Logo após notar a falta 
do carro, recebeu uma 
ligação de um indivíduo 
que avisou estar com 
o veículo. Para devolvê
-lo, solicitou R$ 4 mil e, 
caso contrário, as rodas 
seriam tiradas e o carro 
levado para Vera Cruz. 
No interior do Passat 
ficaram algumas roupas, 
ferramentas e docu-
mentos.

POLÍCIA

A Delegacia de Repressão 
às Ações Criminosas Orga-
nizadas (Draco) prendeu 
um homem e realizou a 
apreensão de drogas, arma 
e munições nesta segunda-
feira, dia 23, em Santa Cruz 
do Sul. O cumprimento de 
mandado de busca aconte-
ceu na casa do indivíduo 
de 27 anos, no bairro Esme-
ralda. Com antecedentes 
criminais, o jovem agora 
responderá por posse ilegal 
de arma de fogo e tráfico de 
drogas.

Foram apreendidos na 
ação, no quarto do indiví-
duo, 50 tubos de plástico 
para armazenar cocaína, 
35 buchas de cocaína, 19 
comprimidos de ecstasy, 
um saco com tubos vazios, 
50 munições de calibre 9 mi-
límetros, escondidas em um 
caixa de celular e uma pis-
tola calibre 380 municiada. 

A Draco segue a inves-
tigação para identificar a 
ligação do indivíduo preso 
com o tráfico de drogas na 
cidade.

do a Brigada Militar, tanto 
o ciclista quanto o veículo 
Kia Sorento, de Vale do Sol, 
seguiam no mesmo sentido, 
em direção à RSC-287. Iden-
tificado como Leandro Elói 
Conrad, o ciclista estava no 
meio da pista quando o con-
dutor do carro não conseguiu 
desviar e acabou o atingindo. 
O homem morreu no local. O 
sepultamento do corpo foi no 
Cemitério Pinhal Trombudo, 
em Vale do Sol, no domingo.

TRAGÉDIAS 
DE DOMINGO
Já no domingo, dia 22, um 

ciclista morreu atropelado 
após ser atingido por um 

carro na ERS-400, em Cande-
lária. O acidente foi por volta 
das 22 horas, no quilômetro 
cinco. Segundo o Corpo de 
Bombeiros Voluntários, um 
Prisma seguia no mesmo 
sentido da bicicleta, Cande-
lária/Sobradinho, quando 
o motorista não teria visto o 
ciclista em um ponto onde 
não há iluminação. Confor-
me a corporação, a vítima, 
identificada como Cláudio 
Lopes Ferreira, morreu na 
hora. Os ocupantes do carro, 
motorista e passageira, não 
se feriram. O trânsito ficou 
parcialmente bloqueado no 
trecho por cerca de duas 

horas.
Ainda na noite de domin-

go, um jovem de 19 anos 
morreu após colidir uma 
motocicleta na traseira de um 
caminhão, em Vale do Sol. O 
veículo estava estacionado 
na estrada, na localidade de 
Campos do Vale, quando o 
motociclista perdeu o con-
trole em uma curva. O caso 
aconteceu por volta das 20 
horas. Segundo a Brigada 
Militar, Jefferson Ivan Couto 
morreu na hora. O corpo do 
rapaz foi sepultado no fim da 
tarde de ontem, no Cemitério 
Municipal de Formosa, no 
interior de Vale do Sol. 


