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A Polícia Civil prendeu, na 
sexta-feira, três suspeitos de te-
rem participado da morte da ins-
petora Cristina Gonçalves Lucas, 
38 anos, em uma tentativa de rou-
bo em Pelotas, no sul do Estado. 
Dois homens foram encontrados 
em Rio Grande e um em Pedro 
Osório, na Região Sul. 
Segundo os policiais, os sus-

peitos do crime têm 24, 25 e 
26 anos e possuem antecedentes 
por roubo, furto, porte ilegal de 
arma e homicídio. Os nomes dos 
presos não foram divulgados. 
As investigações da polícia co-

meçaram por meio de um car-
ro – um Ka Sedan – encontrado 
queimado no município de Cerrito, 
também no Sul. O veículo teria sido 
usado pelo grupo para cometer o 
assalto que terminou com a morte 
da inspetora. 
O delegado regional Márcio 

Steffens explica que o carro foi 
roubado no dia 12 de julho, no inte-
rior do município. Na mesma ação, 
os ladrões levaram os celulares das 
vítimas. Os aparelhos ajudaram a 
localizar os três suspeitos. 
– A partir da apreensão do veícu-

lo e da identificação dos celulares 
roubados, nosso pessoal conseguiu 
chegar nas pessoas que fizeram 

algum tipo de 
interlocução com 
esses telefones. 
Foram identifi-
cados alguns no-
mes, e, por meio 
de diligências, 
identificamos os 
três homens – 

afirmou o delegado. 

Fuga
De acordo com a Polícia Civil, 

conversas telefônicas intercepta-
das com autorização judicial te-
riam demonstrado a participação 
do trio no crime. A intenção deles 
seria roubar o carro da inspetora 
para cometer outros delitos na re-
gião, como abigeato. Os suspeitos 
estariam planejando fugir para o 
Uruguai. Eles possuem prisão tem-
porária decretada e foram levados 
ao Presídio de Pelotas.
O crime aconteceu na madru-

gada do dia 1º, na BR-116. A vítima 
estava no carro da família com o 
marido – que é policial militar –, 
a sogra e os filhos de nove e um 
ano. Eles iriam pegar um voo em 
Porto Alegre, para passar férias em 
Goiânia. Os ladrões atiraram em 
direção ao carro e Cristina foi atin-
gida na cabeça. Ela chegou a ser 
socorrida, mas teve morte cerebral 
confirmada horas depois.

Presos suspeitos de 
matarem inspetora
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Criminosos assaltam banco
ZONA NORTE DA CAPITAL

Ladrões assaltaram uma agên-
cia do Banco do Brasil Estilo, na 
Avenida Cristóvão Colombo, na 
zona norte da Capital, na sexta-
-feira. Os criminosos chegaram 
por volta das 8h, passando-se por 
clientes. Depois, mostraram armas 
com silenciadores. Segundo ocor-
rência da Brigada Militar, o grupo 
teria levado R$ 1,2 milhão. O valor 
não é confirmado pelo delegado 
João Paulo de Abreu.

– Não me parece que foi esse 
valor, mas é uma quantia signi-
ficativa. O pessoal do banco está 
contabilizando – destacou. 
Os criminosos levaram também 

o equipamento que armazena ima-
gens de câmeras. Conforme Abreu, 
o banco tem um sistema remoto 
que deve ser acessado para obter 
as gravações. O grupo teria par-
ticipado de outros quatro crimes 
semelhantes na Capital.

Agência Estilo, na Avenida Cristovão Colombo, foi alvo do grupo
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LEILÃO DE IMÓVEIS
RESIDENCIAIS - COMERCIAIS - TERRENOS | PR • SC • RS

Editais completos,
descrições e fotos

dos imóveis no site.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
• À vista;
• Parcelado:
   Sinal de 25% e saldo em 12x c/ juros;
   Sinal de 30% e saldo em 24x c/ juros;
   Sinal de 35% e saldo em 36x c/ juros.

Comissão de 5% à Leiloeira.

Taquara/RS
Prédio Com. c/ 1.865m²
Terreno c/ 1.955,05m²
Lance inicial: R$ 1.678.000,00 

Barra Velha/SC
Terreno c/ 1.190,43m²
R. Waldemar Francisco, 7 - B. São Cristóvão
Lance inicial: R$ 525.000,00 

Barra Velha/SC
Prédio Comercial c/ 1.600m²
Terreno c/ 1.501,80m²
R. João Pedro de Oliveira, 333
Lance inicial: R$ R$ 1.950.000,00 

Liliamar Pestana Gomes, Leiloeira Oficial, JUCISRS 168/00, autorizada por Banco Bradesco S/A, CNPJ  n° 60.746.948/0001-12, promoverá o Leilão do(s) 
presente(s) imóvel(is), na forma da Lei 9.514/97. Lote 1 - Porto Alegre/RS. Bairro Higienópolis. Rua São Francisco da Califórnia, 317. Ed. De Francisco. Ap. 
403 (4º pav.) c/ direito a 2 vagas de garagem, 9 e 17. Áreas priv.: 115,90m² (ap.), 12,00m² (cada vaga), quota ideal no terreno e coisas comuns de 0,0640 
(ap.) e 0,0063 (cada vaga). Matrs. 64.983 (ap.), 64.993 (box 9) e 65.000 (box 17) do 1º RI local. Obs.: Regularizações e encargos perante os órgãos 
competentes de eventual divergência da quota ideal no terreno e coisas comuns de que vier a ser apurada no local com a averbada no RI, correrão por conta 
do comprador. Ocupado. (AF) 1° Leilão: 27/08/2019, às 10h. Lance mínimo: R$ 812.180,57. 2° Leilão: 30/08/2019, às 10h. Lance mínimo: 
R$ 506.891,97 (caso não seja arrematado no 1° leilão). CONDIÇÕES DE PGTO.: à vista, mais comissão de 5% à Leiloeira. DA PARTICIPAÇÃO ON-LINE:
mediante cadastro prévio no site da Leiloeira. OBS.: O Fiduciante possui direito de preferência na aquisição do imóvel, nos termos da lei.

(51) 3535-1000 • Cond. de Pgto. e Venda nos sites: banco.bradesco/leiloes e www.leiloes.com.br • imoveis@pestanaleiloes.com.br

EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL E ON-LINE - IMÓVEL EM PORTO ALEGRE/RS
Local dos leilões: Av. João Wallig, 1.800 - 4° andar

Escritórios Boutique - Shopping Iguatemi - Porto Alegre/RS.
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Leiloeira Oficial | JUCISRS 168/00 51 3535.1000 leiloes.com.br

LEILÃO - IMÓVEIS
RESIDENCIAIS, RURAIS E TERRENOS NO RS

Edital completo, descrições
e fotos dos imóveis no site.

Cachoeira do Sul/RS
Fração de terras c/ 12.680,74m²
Lance mínimo:  R$ 850.000,00 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
• À vista c/ desc. de 5%;
• Parcelado c/ sinal mínimo  
de 10% e o saldo em até 120x.

Comissão de 5% à Leiloeira.

Dona Francisca/RS
Fração de terras c/ 470.000m² 
Lance mínimo:  R$ 850.000,00 
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