
COMO FOI O CRIME?

O crime foi praticado por três indivíduos. Um homem 
de 20 anos era o condutor do Prisma e um homem de 
29, o caroneiro. Este, aliás, é o suspeito de ter atirado 
contra a vítima, em frente à Sicredi. A mulher tem 26 
anos e foi a condutora do segundo carro usado. Duran-
te a tarde de ontem, o motorista do Prisma confessou 
participação na ação. Segundo o delegado Paulo César 
Schirmann, ele colaborou com a polícia sustentando a 
tese de que foi apenas o motorista e que por isso não 
teria um envolvimento tão acentuado. No entanto, a pri-
são foi em flagrante, assim como os demais. Os três fo-
ram encaminhados ao Presídio Regional de Santa Cruz 
do Sul. Conforme Schirrmann, os outros dois preferiram 
ficar calados no depoimento. Segundo investigação até 
agora, o crime teria sido arquitetado no domingo.
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Após o assalto, a rápida resposta
Proprietário de 
mercado teve malote 
levado na manhã 
de ontem. BM foi à 
caça dos bandidos e 
predeu três suspeitos

Suspeitos de participação no crime foram presos no começo da tarde de ontem 
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Manhã de segunda-fei-
ra, começo de nova 
semana e uma ação 

criminosa que poderia ter-
minar em tragédia no Cen-
tro de Vera Cruz. Por volta 
das 10 horas, Carlos Alberto 
Sehnem, de 56 anos, desceu 
de uma Fiorino, próximo à 
agência da Sicredi, na rua 
Cláudio Manoel, para fazer 
o depósito do valor garantido 
no fim de semana, com as 
vendas do mercado de sua 
propriedade, no bairro Boa 
Vista. O homem, porém, não 
chegou a acessar o banco. 
Foi atacado na calçada, ba-
leado com dois tiros em uma 
das pernas e teve o malote 
levado. O assalto foi rápido. 
Os criminosos chegaram em 
um Prisma, de cor branca. O 
caroneiro desceu, investiu 
contra Carlos, roubou o valor 
e fugiu.

A vítima ficou caída pró-
xima ao cordão do passeio 
público, foi socorrida e enca-
minhada para atendimento 
médico. Depois de proce-
dimentos no Hospital Vera 
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Cruz, foi levada para Rio Par-
do, na instituição referência 
em traumatologia. De acordo 
com a família, passou por 
cirurgia na tarde de ontem. 

Enquanto o socorro era 
prestado e os comentários 
do entorno denunciavam 
a sensação de insegurança, 
relembrando, inclusive, a 
tragédia do dia 13 de julho, 
que vitimou o empresário 
Everton Schuh, a Brigada 
Militar deu sua resposta para 
mais esse crime. Prendeu os 
envolvidos. Logo depois do 
assalto, ainda no Centro de 
Vera Cruz, os dois meliantes 
abandonaram o Prisma, na 
Avenida Nestor Frederico 
Henn, e entraram em um 
Voyage, modelo antigo, que 
era conduzido por uma mu-
lher. Empreenderam fuga, 
passando por Linha Número 
Um e pela localidade de Rio 
Pardinho, onde teriam aban-
donado o dinheiro e a arma. 
O trio suspeitava que estava 
sendo monitorado pela Polí-
cia e decidiu se precaver. 

No entanto, no entron-
camento da RSC-287 com a 
Avenida Melvin Jones, as 
policiais mulheres da Pa-
trulha Maria da Penha, que 
retornavam de uma série de 
visitas em Linha Santa Cruz, 
visualizaram o veículo Vo-
yage em atitude suspeita e o 
interceptaram. Ali as prisões 
foram efetuadas. 

Um dos homens colaborou 
Assustado com o que 

aconteceu, o cunhado de 
Carlos, Eduardo Nunes, 
de 55 anos, diz se preocu-
par com a insegurança que 
existe atualmente. “Nunca 
acreditamos que vai acon-
tecer com a gente ou com 
a nossa família”, relata. 

com a BM e acompanhou 
os policiais, mostrando o 
ponto onde teriam deixado 
o valor roubado e a arma, na 
localidade de Rio Pardinho. 
Porém, a arma não foi loca-
lizada - apenas o dinheiro. 
Dentro do Voyage ainda es-
tavam uma touca ninja e um 
moletom cinza.

O valor roubado foi resti-
tuído à família. Irmã de Car-
los, Traudi Sehnem, esteve 
na Delegacia de Vera Cruz na 
tarde de ontem e agradeceu 
as policiais pela prisão dos 
três suspeitos do assalto.

Na opinião dele, o consumo 
e o tráfico de drogas são al-
guns dos motivos que fazem 
aumentar a criminalidade. 
“Deveríamos ter mais policia-
mento nas ruas, em frente aos 
estabelecimentos bancários, 
pelo menos no fim do mês. 
Mas, sabemos que é difícil e 

que eles não conseguem dar 
conta de tudo”,  observa o 
morador, mas que está feliz 
com a notícia de que câme-
ras de monitoramento serão 
instaladas na entrada da 
cidade e que vão contribuir 
para diminuir ações como a 
desta segunda-feira.

“Nunca acreditamos que vai acontecer”


