
Polícia descobre golpe 
da falsa encomenda
Através de investigação, dois homens foram identificados como autores dos 
crimes, praticados em três municípios da região. No entanto, nenhum foi preso
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Criminosos agiam dizendo que tinham encomenda em nome de parentes das vítimas

GERAL 04ARAUTO | SEXTA-FEIRA, 6 DE JULHO DE 2018

ONDE AGIAM

Dois homens, irmãos e 
moradores de São Leopoldo, 
eram os responsáveis por apli-
car um golpe que fez vítimas 
em Santa Cruz, Rio Pardo e 
Candelária. Através da falsa 
entrega de encomendas, os 
criminosos furtavam dinheiro 
de dentro das residências das 
vítimas. A ação criminosa foi 
desmantelada pela 2ª Dele-
gacia de Polícia Civil após 
investigação que resultou na 
identificação da dupla no final 
do mês passado.

Segundo o delegado titular 
da 2ª DP, Alessander Zucuni 
Garcia, os golpistas agiam 
sempre da mesma forma. So-
mente em Santa Cruz foram 
seis casos comprovados. “Eles 
agiam sempre em residências 
de pessoas mais humildes e 
idosas. Falavam que tinham 
um pacote para entregar em 
nome de um parente, mas que 
só entregariam com o paga-
mento de um valor. Quando 
a vítima ia pegar o dinheiro, 
um deles observava o local de 
onde o valor era retirado, para 
depois, enquanto um deles 
distraía a vítima, o outro ia no 
mesmo local e pegava toda a 
economia que a pessoa tinha 

guardada”, explicou.
Ainda conforme Zucuni, a 

identificação dos criminosos 
foi possível com a apuração 
de imagens que mostravam o 
mesmo carro em praticamente 
todos os crimes, o reconheci-
mento por parte das vítimas 
e por um cartão de visitas 
de um taxista de Arroio dos 
Ratos, deixado por engano em 
uma das casas onde agiram. 

Dois mandados de busca e 
apreensão foram cumpridos 
nas residências da dupla, em 
São Leopoldo. “No dia do 
cumprimento do mandado, 
eles não estavam em casa e 
nada foi apreendido. Dias 
depois e cientes dos man-
dados, eles se apresentaram 
na delegacia e preferiram se 
manter em silêncio”, afirmou 
o delegado.

A polícia representou por 
um pedido de prisão pre-
ventiva da dupla, que não foi 
aceito pela justiça. A alegação 
foi falta de provas. Os irmãos 
golpistas vão seguir na mira 
da polícia e havendo novos 
registros, um novo pedido 
de prisão pode ser feito. “Pe-
dimos às pessoas que foram 
vítimas deste tipo de golpe ou 
algo semelhante que procu-
rem a polícia para registrar”, 
solicita Zucuni.

BAtE E vOLtA
A investigação da polícia 

apontou que, logo após come-
terem o crime, os criminosos 
voltavam para São Leopoldo. 
“Eles vinham, aplicavam 
um golpe em Santa Cruz e 
voltavam. Algumas vezes, 
aproveitavam a vinda e agiam 
em outras cidades da região. 
Imagens das câmeras dos 
pedágios mostram esta mo-
vimentação”, destacou.

A investigação apontou que 
os golpistas agiram em dife-
rentes pontos, entre janeiro 
e maio deste ano, em seis 
casos já comprovados. Em 
janeiro, os alvos foram idosas 
moradoras da rua Willy Carlos 
Fröhlich, no bairro Faxinal 
Menino Deus, e da rua Padre 
José Boelzer, no Arroio Gran-
de. Já nos meses seguintes, 
o golpe da falsa encomenda 
foi aplicado em casas da rua 
Reinoldo Schwantz, no bairro 
Castelo Branco, e em duas 
residências no bairro Esme-
ralda: uma na rua Germano 
Becker e outra no Corredor 
Zanette. O último crime regis-
trado no município ocorreu 
na rua Dom Pedro II, bairro 
Bom Jesus.

PODE ser apenas impressão, que seja, mas parece que 
passa pela população tupiniquim certo sentimento de alívio 
quando em Brasília as instituições entram no modo “stand 
by”, ou se preferirem, meia-boca, na terminologia popular. 
Independentemente do poder a que estejam vinculadas e 
das responsabilidades que a Constituição formalmente lhes 
reserva. Vejam o caso da Suprema Corte que goza mais um 
período de férias por 30 dias, mantendo de plantão apenas 
a ministra-presidente, Carmen Lúcia, para tomar decisões 
que não podem esperar pela volta dos demais magistrados, 
com seus assessores, capinhas, seguranças, motoristas e 
empurradores de poltronas. Levando-se em conta que cada 
ministro tem a sua disposição 220 funcionários, 2.200 estão 
unicamente ocupados em fazer... nada. Essa inércia e mo-
rosidade da Excelsa Corte faz a alegria de Suas Excelências 
envolvidas em processos por falcatruas e que aguardam... 
a prescrição.

NESTE país cujo único rumo é o hexa, a grande desculpa 
no momento é esperar a Copa terminar para ver no que vai 
dar. Enquanto isso, mesmo com a queda do preço do diesel 
em decorrência da greve dos caminhoneiros, preços vão 
sendo aumentados, eis que o consumidor está em estado 
de letargia, mais preocupado com o cai-cai do Neymar Jr. 
Subiram as tarifas de energia elétrica, dos planos de saúde, 
do gás, dos transportes intermunicipais, dos medicamentos, 
e ninguém vai para a rua. Sem contar que há anos o Planalto 
não reajusta a tabela do imposto de renda que confisca o 
trabalhador que ganha pouco mais de dois salários mínimos. 
Um absurdo. O que fazem Suas Excelências, os representantes 
do povo, que não enxergam isso? É claro, estão mais preo-
cupados com a campanha eleitoral, empenhados em liberar 
suas emendas paroquiais e com isso angariar os votos para 
garantir o foro privilegiado e os apanágios que o cargo lhes 
distingue.

VAI se aproximando a eleição. Como é tradição, aumenta 
o tom dos discursos populistas, de manifestações bombásti-
cas e declarações de efeito sempre repercutidas com algum 
eco por uma mídia interesseira. A vítima de sempre são as 
elites, algo assim meio abstrato, porque ninguém define com 
clareza o que venha a ser, mas que serve para impressionar 
o discurso dos que estão carentes de ideias e propostas 
concretas. De fato, para quem não tem nada a dizer, atacar 
as elites pode ser um bom artifício. É preciso dar nome aos 
bois, como se diz na gíria. Qual a elite que está sob ataque dos 
presidencialistas de plantão? Aquela que detém cifrões em 
paraísos fiscais? Ou aquela que está décadas no Grande Poder 
enganando o povo? Com efeito, há tantos anos uma grande 
mentira vem dominando o brasileiro que a sociedade nem 
se dá conta que não tem direito a opinião, a não ser que seja 
a opinião deles. O povo foi às ruas em 2013, e o que mudou?

DE lá pra cá, a elite do Grande Poder continua firme, for-
te, inatacável, explorando a boa fé dos brasileiros. Não há 
corrupção, por maior que seja, que os derrube. Estão sempre 
amparados pelas liminares, cautelares, compadres e confra-
des que gozam com a intimidade entre as instituições. Assim, 
o jogo político na Terra das Palmeiras tem sempre o mesmo 
resultado. A elite dos poderosos sempre ganha. Garante-se 
com seu séquito de deputados e senadores mantidos a peso 
de recursos do Erário e por nomeações que ficam orbitando 
e desfrutando da nobreza. Por extensão, os interesses nos 
estados também estão seguros. O povo, ora, o povo serve 
para o trabalho duro e mal pago. É preciso acreditar que 
mudanças virão um dia, mas não tão imediatas, porque de-
pendem exatamente daqueles que hoje fazem parte desta 
casta dominante descompromissada com a sociedade. Até 
quando nós, brasileiros, teremos paciência para continuar 
aguentando esse deboche do oficialato?


