
Operação varre quadrilha para a cadeia
Polícia Civil desmantelou nesta quinta-feira bando criminoso ligado ao tráfico de drogas em Rio Pardo, Pantano Grande e Santa Cruz do Sul
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14 pessoas foram presas: 12 com mandado e duas em flagranteFaturi: delegado responsável

Lessing colidiu moto na traseira de um caminhão na RSC-287

GUILHERME BICA
jornalismo@arautofm.com.br

R$ 300 mil movimentados em quatro meses

OS PRESOS*

AVALIAÇÃO ESTADUAL

“faxina”

Em seis horas, dois acidentes fatais em rodovias da região

A Polícia Civil estima 
que a organização crimi-
nosa no Vale do Rio Pardo 
movimentava, diariamente, 
cerca de R$ 2,5 mil com a 
venda de entorpecentes 
em Rio Pardo, Santa Cruz 
e Pantano Grande. Desde 
a descoberta da facção, há 
quatro meses, o valor total 
chega a aproximadamente 

vera cruz e herveiras
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A quarta-feira, dia 17, foi 
de fatalidades nas rodovias 
da região. Durante a manhã, 
na RSC-153, em Herveiras, um 
motorista perdeu o controle de 
um caminhão, caiu em uma 
ribanceira e morreu. Identi-
ficado como Francisco Luis 
da Silveira, de 51 anos, ele foi 
retirado das ferragens ainda 
com vida pelo Corpo de Bom-
beiros Misto de Vera Cruz. O 
morador de Encruzilhada do 
Sul foi levado pelo Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgên-

cia (SAMU), mas não resistiu 
aos ferimentos e faleceu logo 
após dar entrada no Hospital 
Santa Cruz. 

Já no fim da tarde, por vol-
ta das 18 horas, um homem 
morreu e outro ficou ferido 
em uma colisão na RSC-287, 
nas proximidades do Trevo 
da Kopp. Segundo o Corpo 
de Bombeiros Misto de Vera 
Cruz, a moto, uma Honda 
Titan, com placa de Vera Cruz, 
colidiu na traseira de um veí-
culo de carga, com placas de 

Cachoeirinha e que estava pa-
rado na terceira pista da rodo-
via por problemas mecânicos. 
O motorista da moto, identi-
ficado como Vilson Ademar 
Lessing, de 53 anos, morreu na 
hora. O caroneiro, identificado 
como Leonor Dummer, ficou 
ferido e foi encaminhado pelo 
SAMU para atendimento no 
Hospital Vera Cruz. O sepul-
tamento de Lessing ocorreu 
ontem à tarde, no Cemitério 
da Comunidade Evangélica 
Luterana Cristã de Ferraz.

Odair José Delabona - chefe da quadrilha
Rodrigo Rocha do Amaral - distribuidor de drogas
Mara Leciana Behling - guardiã de entorpecentes
Leonel Vitor Rosa Alencar - cuidador de ponto de tráfico e 
braço direito de Rodrigo
Sílvio Lemos de Sá (presidiário) - vendedor de drogas
Maria Suzana Maia - vendedora de drogas
Cleres Barroso Rocha do Amaral - guardiã de entorpecentes
Carlos Alexandre dos Santos Silveira - fornecedor 
Carlos Miguel Pires da Silva - vendedor de drogas
Cristiano da Silva Couto - vendedor de drogas
Diogo Massulo - guardião de entorpecentes
Edenilson de Freitas Silveira - vendedor de drogas
*Os dois presos em flagrante não tiveram 
os nomes divulgados. Um outro segue foragido.

Uma investigação que du-
rou cerca de quatro meses 
resultou no desmonte de 
uma das maiores quadrilhas 
ligadas ao tráfico de drogas 
no Vale do Rio Pardo. Co-
mandada pela Polícia Civil 
de Rio Pardo, com apoio da 
Defrec Santa Cruz, a Ope-
ração Faxina, desencadeada 
nesta quinta-feira, colocou 14 
criminosos atrás das grades 
e apreendeu veículos e dro-
gas que estavam em poder 
do bando. Ao todo, foram 
cumpridos 13 mandados de 
prisão preventiva, 20 de busca 
e apreensão em residências e 
seis de busca e apreensão de 
veículos nas cidades de Panta-
no Grande, Rio Pardo e Santa 
Cruz do Sul. A ação contou 
com o trabalho de 96 policiais 
civis de Santa Cruz, Cachoeira 
do Sul e Lajeado.

Segundo o delegado de 
Rio Pardo, Anderson Faturi, 

as investigações iniciaram 
com a denúncia de que um 
empresário estava coman-
dando o tráfico de drogas no 
bairro Mutirão do Camargo. 
A Polícia, então, descobriu 
que o homem, que já cumpria 
pena por tráfico com o uso de 
tornozeleira eletrônica, era o 
líder da facção e orquestrava a 
rede com a esposa, vizinhos e 
moradores do Parque São Jor-
ge. “Identificamos os envol-
vidos e pedimos a prisão do 
grupo, que tinha ramificações 
em Santa Cruz e Pantano”, 
declarou. “Desestruturamos 
a quadrilha e agora vamos 
apurar uma possível lavagem 
de dinheiro. Queremos desca-
pitalizar o tráfico de drogas, 
para que não voltem a come-
ter este delito”, frisou Faturi. 

Além das 12 prisões pre-
ventivas realizadas, durante 
o curso da operação foram 
identificados outros dois en-
volvidos. Estes foram presos 
em flagrante. Um terceiro 
elemento, que tem mandado 

de prisão expedido, está fo-
ragido. Até o fim da tarde de 
ontem, ele não havia sido en-
contrado. Os 14 presos foram 
conduzidos ao Presídio Esta-
dual de Rio Pardo. Durante a 
ação, três veículos (um Siena, 
um Fox e uma Montana), 
além de entorpecentes, como 
maconha e cocaína, foram 
apreendidos.

“UM DEBOCHE
COM A POLíCIA”
Dos 14 presos, três utiliza-

vam tornozeleira: o líder da 
organização, preso dentro 
de casa, em Rio Pardo; outro 

Para o chefe da polícia do Rio Grande do Sul, Emerson Wendt, 
a operação, mesmo com pouco tempo de investigação, 
trouxe um belo resultado. “Por isso, pretendemos formar 700 
policiais em cursos complementares de investigação sobre la-
vagem de dinheiro. Um projeto que sabemos que terá efeito 
a longo prazo. É interessante que os policiais, logo no início 
da investigação, saibam que não é algo simples do tráfico de 
drogas. É preciso ir além. Investigar mais coisas”, reforça.

R$ 300 mil. Com o valor, os 
criminosos adquiriam imó-
veis e veículos.

Os entorpecentes eram dis-
tribuídos após um morador 
de Santa Cruz, que cumpre 
pena em regime domiciliar 
com tornozeleira eletrônica, 
levar a droga aos municípios. 
O esquema envolvia, além 
do morador do bairro Santa 

Vitória, em Santa Cruz, mo-
radores dos bairros Mutirão 
do Camargo e Parque São 
Jorge, em Rio Pardo, e duas 
pessoas de Pantano Gran-
de. O líder da facção era um 
empresário, residente em 
Rio Pardo, que contava com 
a ajuda de diversas pessoas, 
inclusive da esposa, presa 
na operação.

traficante da cidade; e o for-
necedor de drogas do grupo, 
morador de Santa Cruz. “Dois 
deles podiam circular por Rio 
Pardo e o homem com prisão 
domiciliar em Santa Cruz ti-

nha autorização de andar pela 
região e vinha até Rio Pardo 
trazer e levar drogas. É uma 
afronta. Um deboche com a 
polícia e com a justiça penal”, 
resume Faturi. 


