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Segurança é intensificada no Centro de Santa Cruz

Passeata ocorreu 
no sábado. Para 
pais, ato também foi 
uma forma de pedir 
esclarecimentos sobre 
a morte do menino

Durante caminhada, participantes seguraram balões brancos, fotos de Davi e cartazes

PELAS RUAS DE VERA CRUZ
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Uma caminhada em 
memória a Davi Hen-
rique Vermut França, 

de 4 anos, foi realizada no 
último sábado, dia 9, em Vera 
Cruz. Os pais, a avó, além de 
familiares, amigos, vizinhos 
da família e as professoras do 
menino caminharam de for-
ma silenciosa pelas principais 
ruas da cidade. Davi faleceu 
no dia 3 de novembro, no 
Hospital Universitário da 
Ulbra, em Canoas, depois 
de passar por atendimento 
médico em outros dois hos-
pitais: de Vera Cruz e de Rio 
Pardo. 

Carregando fotos de Davi, 
cartazes com mensagens 
de saudade, além de balões 
brancos com o nome do ga-
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Caminhada faz homenagem a Davi
roto, saíram defronte ao Mer-
cado Central, passando pelo 
Posto de Saúde Central, até o 
Hospital Vera Cruz. Segundo 
o pai de Davi, Sérgio Ferreira 
França, 47 anos, o ato é uma 
forma de prestar homenagem 
ao filho, bem como de pedir 
explicações sobre o que levou 
a morte de Davi. “A gente só 
quer saber o que aconteceu. 
Hoje, queremos mostrar com 
essa caminhada que estamos 
esperando uma resposta e 
não vamos ficar de braços 
cruzados” frisa. “Não quere-
mos que outros pais passem 
pelo que estamos vivendo. 
Num dia nosso filho estava 
bem e agora está morto”, 
completa a mãe, Eduarda 
Karine Vermut, de 19 anos.

ÚLTIMAS
RECORDAÇÕES
Eduarda conta que duran-

te o transporte na ambulân-
cia, que levou Davi ao Hos-
pital Regional de Rio Pardo, 
onde realizou a cirurgia da 
apendicite, o menino estava 
sorridente. “Tirei uma foto 
dele, inclusive. Estava feliz”, 
relembra. Da mesma forma, 
ao entrar na cirurgia, segu-

rando a mão do médico, os 
pais contam que ele estava 
calmo. “A gente não conse-
gue se conformar, ele era um 
menino saudável. Não é justo 
com ele”, completa o pai. 

HOMENAGENS
Durante a caminhada, 

professoras da EMEI Sabor 
de Alegria, onde Davi estu-

dava desde o início do ano, 
carregaram uma faixa com 
os dizeres: “Davi Henrique, 
para sempre em nossos cora-
ções”. A educadora Graziela 
Beckenkamp revela que Davi 
era um menino querido, 
ativo e muito alegre. “Nos 
solidarizamos com os pais 
e a família. É um momento 

muito difícil. Ele vai fazer 
muita falta”, diz.

Encerrando a caminhada, 
os participantes envolveram 
os pais Eduarda e Sérgio em 
uma roda e rezaram de mãos 
dadas. Após, amarraram os 
balões brancos e as faixas 
pretas em frente ao Hospital 
Vera Cruz.

A partir desta semana, a 
Brigada Militar intensifica as 
ações para coibir crimes na 
área central de Santa Cruz 
do Sul. Mesmo com o lan-
çamento da Operação Papai 
Noel previsto para a primeira 
semana de dezembro, a BM 
vai se antecipar e já nos pró-
ximos dias colocar em ação 
a Base Móvel de Comando e 
Controle. Inaugurada duran-
te a 35ª Oktoberfest, a estru-
tura, equipada com câmeras 
e sistema de monitoramento 
de pessoas e veículos, deverá 
permenecer por alguns dias 
na Praça Getúlio Vargas. Na 
base, irão atuar dois policiais 
fixos e policiais das Rondas 
Ostensivas Com Apoio de 
Motocicletas (Rocam) da 
Brigada Militar. 

Conforme o comandante 
do 23º Batalhão da Polícia 
Militar do Vale do Rio Par-
do, tenente-coronel Giova-

ni Paim Moresco, além da 
base móvel, a corporação 
terá aumento nas ações de 
policiamento ostensivo com 
policiais em carros, motos, 
a pé e de bicicleta, visando 
preservar a ordem pública. 
“Com a chegada do final 
do ano temos que adotar 
medidas de precaução com 
alguns delitos, como roubo a 
pedestre e a estabelecimento 
comercial, que se tornam 
mais corriqueiros. Por isso, 
estaremos a partir desta se-
mana fazendo uma pré-ope-
ração Papai Noel”, disse.

ALERTA 
À COMUNIDADE
Dispondo de ferramentas 

de denúncia como o 190 e 
o WhatsApp 98413-0784, 
a Brigada Militar também 
pede o apoio da comunidade. 
“Qualquer movimentação 
suspeita solicitamos que en-
tre em contato. Através de 

denúncias já conseguimos 
identificar alguns indivíduos 
e após análise dos seus mo-
dos de agir prendemos em 
flagrante”, destaca.

AUTOGUARDIAN
Outra tecnologia utiliza-

da durante a 35ª Oktober-
fest pode ser levada para 
o Centro de Santa Cruz. O 

AutoGuardian filma em 360 
graus, reconhece rostos e 
movimentos suspeitos de 
pessoas e conta com sirenes 
e botão de emergência para 
acionar órgãos de seguran-
ça. Desenvolvido pela Kopp 
Tecnologia, a estrutura já foi 
instalada na Praça José Boni-
fácio, em Vera Cruz.

Operação Papai Noel deve ser lançada em dezembro

ARQUIVO PORTAL ARAUTO

Homem é preso 
por tráfico 
de drogas

SANTA VITÓRIA

Um homem foi preso 
por tráfico de drogas, na 
manhã desta segunda-
feira, dia 11, em Santa 
Cruz do Sul. O mandado 
de busca e apreensão 
foi cumprido no bairro 
Santa Vitória. Junto com 
o homem e também den-
tro da residência foram 
apreendidos dinheiro, 
materiais para o comér-
cio de entorpecentes e 
porções de maconha. 

O indivíduo de 51 
anos foi preso em fla-
grante pelos agentes da 
Delegacia de Polícia de 
Repressão às Ações Cri-
minosas Organizadas 
(Draco) e encaminhado 
à Delegacia de Polícia 
de Pronto Atendimento 
(DPPA).

REFORÇO


