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Bando ataca banco 
em Vale do Sol

Laudo de insanidade mental é concluído

Ação ocorreu durante 
a madrugada na 
agência do Banco 
do Brasil. Criminosos 
tentaram assaltar 
ainda o Banrisul

EXPLOSÃO

CASO FRANCINE

PORTAL ARAUTO
jornalismo@arautofm.com.br

A  agência do Banco 
do Brasil de Vale do 
Sol foi atacada por 

criminosos na madrugada 
de terça-feira, dia 8. Por volta 
das 3 horas, quatro bandidos 
fortemente armados e enca-
puzados agiram no prédio 
localizado na Avenida Arno 
Ullmann, com uso de ex-
plosivos. Moradores foram 
acordados pelo barulho das 
explosões e por disparos para 
o alto efetuados pelo bando.

Segundo a Brigada Militar, 
a quadrilha chegou ao local 
em um veículo Gol, que havia 
sido furtado na segunda, no 
estacionamento da Havan, em 
Santa Cruz. Após explodirem 
a agência, os bandidos ainda 
tentaram atacar o Banrisul, 
que fica próximo, mas o sis-
tema de segurança impediu.

Na sequência, fugiram com 
o carro em direção a Linha 
Trombudo. Em um ponto da 
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VÃO longe os tempos em que morar no interior era 
sinônimo de segurança, tranquilidade e qualidade de 
vida. Podiam-se deixar as casas com portas e janelas 
abertas. Os pátios não tinham grades, nem muros altos, 
nem cercas elétricas, nem alarmes e câmeras vigiando. 
Isso era e ficou no passado. De volta ao presente, por 
todos os meios de mídia e comunicação chegam fatos 
sobre violência, um mal que assola o país, do Caburaí 
ao Chuí. A criminalidade é maior do que em países em 
guerra, como no Oriente Médio e na África. Assusta 
mais quando chega ao nosso quintal. A “Villa” ainda 
está traumatizada pelo assassinato de um empresário. 
Semana passada, um cidadão foi baleado e assaltado 
quando se dirigia a um estabelecimento bancário. Na 
segunda-feira, uma quadrilha explodiu uma agência 
bancária na vizinha Vale do Sol. No mesmo dia, um car-
ro foi roubado em Venâncio Aires, e mãe e filha foram 
feitas reféns, mas liberadas logo em seguida. 

EM todas estas situações, a pronta ação da seguran-
ça pública tem dado a resposta necessária. O enfoque, 
contudo, precisa ser visto de outro prisma. Até quando 
teremos que conviver com essa insegurança? A violên-
cia chegou a tal ponto que as pessoas evitam sair de 
casa por temor de serem vítimas de algum bandido 
disposto a agredir, mutilar e até matar por um celular, 
dinheiro, relógio ou simples bijuterias. A população 
sente-se acuada e prisioneira em sua própria casa. A 
violência acaba por fazer parte da rotina da sociedade. 
De fato, o que mais impressiona é a banalização desta 
bestialidade e sua aceitação como se fosse algo normal. 
Para a bandidagem não existe amor pela vida. Nem a 
deles, e muito menos a dos outros. Por uma questão 
de cidadania, não se pode conformar e transformar 
a violência em simplesmente números estatísticos. É 
preciso denunciar e exigir de nossas Excelências, uma 
legislação mais dura e política mais eficaz de segurança.

EM Brasília, resguardados em seus faustosos palá-
cios, parece mesmo que nossos congressistas estão 
alheios aos fatos de hostilidade que acontecem dia-
riamente nas ruas das cidades e até mesmo nas áreas 
rurícolas. Deixam inexplicavelmente adormecido em 
berço esplendido o projeto anticrime encaminhado 
pelo ministro Sérgio Moro, já completamente desfi-
gurado e suavizado em suas intenções. Tudo porque 
existe uma paranoia dos parlamentares, uma cisma 
com o ministro, porque é considerado um herói pela 
população. Na verdade, a maioria tem contas a prestar 
à Justiça, implicados que estão em algum malfeito. 
Logo, não aprovarão medidas que possam lhes causar 
constrangimentos. É mais uma vitória do garantismo, 
do corporativismo. Dane-se o povão. Nesta situação 
de insegurança, de insatisfação e de revolta é que 
convive a sociedade. Teremos simplesmente que nos 
contentar em aceitar uma violência banalizada? Até 
quando, Rodrigo Maia?

DO outro lado do rio Pardinho escutam-se os 
acordes festivos do re-tê-tê da Oktoberfest, a mega 
promoção anual que resgata os costumes da imigra-
ção e colonização germânica. O enfoque é a farta 
gastronomia típica encontrada em todos os recantos 
do parque, embalada por música de bandinhas, danças, 
jogos, diversões, e é claro, muito, muito chope. Também 
a agroindústria está mostrando o seu potencial com 
produtos coloniais ofertados aos visitantes. Shows 
nacionais com artistas consagrados prometem lotar 
a arena. Ingressos quase esgotados. O Grupo Arauto 
mais uma vez marca presença, integrando-se à festa 
com toda sua dedicada equipe. Inova e apresenta atra-
ções musicais de diversos estilos ao público em dois 
espaços especialmente projetados. Uma terceira casa 
conta com um estúdio de transmissão e está pronta 
para recepcionar clientes, patrocinadores, ouvintes da 
rádio e assinantes do jornal. Boa diversão a todos.
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estrada, o veículo foi incendia-
do e bloqueou o trânsito. 

PRISÃO
Um dos suspeitos do ata-

que foi preso durante a ma-
nhã, em Linha Rio Pardense, 
no interior do município. O 
homem foi abordado pela 
Brigada Militar, que realiza-
va cerco, nas proximidades 
do trevo com a RSC-287. O 
indivíduo, de 37 anos, estava 
sozinho em um Vectra de cor 

O caso mais chocante do 
Vale do Rio Pardo de 2018 
tem novos capítulos. Na úl-
tima semana foi conhecido 
o resultado do exame de 
insanidade mental de Jair 
Menezes Rosa, suspeito de ter 
assassinado brutalmente a jo-
vem Francine Rocha Ribeiro. 
No entanto, o teor do laudo 
não foi divulgado.

Os órgãos de segurança pública alertam a comuni-
dade e, principalmente, o comércio sobre cédulas de 
dinheiro manchadas. O sistema antifurto dos caixas 
eletrônicos do Banco do Brasil foi acionado no mo-
mento da ação e tingiu com uma cor avermelhada as 
cédulas levadas pelo bando.

NOTAS MANCHADAS

bordô, com indícios de man-
chas da tinta liberada pelo 
dispositivo de segurança do 
banco (veja detalhes no quadro). 
O veículo foi apreendido e o 
suspeito encaminhado à De-
legacia de Polícia de Pronto 
Atendimento (DPPA) de San-
ta Cruz do Sul para o registro 
do flagrante. O homem, que 
nega envolvimento no crime, 
tem antecedentes por tráfico 
de drogas e roubos.

Ação foi registrada na madrugada de terça-feira

GUILHERME BICA

A reportagem do Grupo 
Arauto contatou com a Justi-
ça, com o Ministério Público, 
com a defesa de Jair, capita-
neada pelo criminalista Ma-
teus Porto, e com o assistente 
de acusação e advogado da 
família de Francine, Rober-
to Alves de Oliveira. Todos 
mantiveram a posição de que 
o processo corre em segredo 

de justiça e que, por isso, é 
proibida a divulgação.

Questionado sobre as pró-
ximas etapas, Oliveira disse 
apenas que agora abre pos-
sibilidades para a defesa e 
para a acusação e que não 
pode dar detalhes. Em re-
lação à data de julgamento, 
nada está marcado e não 
há previsão, segundo ele. 
“O julgamento será público 
e amplamente divulgado 
quando sair a data”, disse. 
“É um crime que marcou 
toda a região, a população 
é conhecedora, assim como 
os jurados. Vamos aguardar 
o resultado. A família está 
na expectativa do júri”, ar-
rematou.


