
MAIS DETALHES

Operação mostra 
que roubar é “Má Idea”
Quadrilha presa ontem atacou residência no Santo Inácio, em Santa Cruz, 
roubou carro, joias, aparelhos eletrônicos e duas armas carabinas calibre 22
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AÇÃO POLICIAL 

Polícia realizou três prisões nesta quinta-feira, em Santa Cruz

GERAL 06ARAUTO | SEXTA-FEIRA, 23 DE NOVEMBRO DE 2018

Três criminosos suspei-
tos de invadirem uma casa 
e roubarem joias e armas no 
mês passado foram presos na 
Operação “Má Idea”, desen-
cadeada pela Polícia Civil de 
Santa Cruz na manhã de on-
tem. A prisão, coordenada pela 
Defrec, contou com apoio de 
outras delegacias e se deu em 
cumprimento de mandados 
de busca e prisão preventiva 
nas residências dos suspeitos 
nos bairros Bom Jesus e no 
Residencial Viver Bem.

Conforme a Polícia, o trio 
preso teria invadido uma 
residência no Santo Inácio, 
rendido o proprietário e rou-
bado joias, armas e o carro da 
família. O crime ocorreu em 
25 de outubro. Na ocasião, um 
dos bandidos se fez passar por 
funcionário de uma empresa 
do setor elétrico para entrar 
no pátio. Dois dos presos pos-
suem antecedentes por roubo 
e o outro por receptação. Os 
bandidos, de 19, 21 e 22 anos, 
foram interrogados, mas pre-
feriram ficar em silêncio. Eles 
foram encaminhados ao Pre-
sídio Regional de Santa Cruz.

O CRIME
Um dos criminosos estava 

vestido com roupa de uma 
empresa de energia e entrou 
na casa, localizada na rua 

Coronel Oscar Jost, após re-
latar para o proprietário que 
precisava podar galhos que 
estavam atrapalhando a rede 
elétrica. Quando entrou no 
pátio, logo rendeu a vítima e 
chamou quatro comparsas. 
Os bandidos mantiveram o 
homem sob a mira de revól-
veres e reviraram a casa para 
roubarem uma quantia em 
joias, aparelhos eletrônicos e 
duas armas carabinas calibre 

A roupa usada
Um dos criminosos usou no dia do crime uma roupa seme-
lhante a de funcionários de uma empresa do setor elétrico. A 
roupa é a mesma apreendida pelo POE no dia 30 de outubro. 
A peça pertencia a Sérgio Luiz Muller, de 34 anos, suspeito de 
diversos assaltos a agências dos correios no Vale do Rio Pardo 
e Taquari. Muller teria cedido a roupa para a quadrilha.

Quarto suspeito já havia sido preso
Um quarto suspeito já havia sido pego pela Defrec em ação 
na semana passada. O jovem de 21 anos foi detido em fla-
grante por posse ilegal de arma de fogo na residência onde 
mora, no Bom Jesus. Na ocasião, dentro da casa foi apreen-
dida uma pistola calibre 9mm de marca Bersa, de fabricação 
argentina, com carregador municiado com 15 munições. 

O nome
O nome da operação faz referência aos carros utilizados pelos 
criminosos, dois veículos Fiat Idea: o usado pela quadrilha 
para chegar até a residência e o roubado da vítima.

22, além do carro da família, 
um Fiat Idea, abandonado à 
margem da BR-471, no Distrito 
Industrial.

Segundo o delegado Mar-
celo Chiara Teixeira, titular da 
Defrec, a ação foi organizada. 
Um dos criminosos teria per-
corrido a região da residên-
cia da vítima e observado o 
local, para planejamento do 
horário e da melhor forma de 
abordagem. As câmeras de 
segurança, inclusive, flagra-
ram os indivíduos rondando 
o bairro. Essas imagens foram 
essenciais para a investigação.

POLÍCIA ALERTA
O crime praticado contra 

essa vítima alerta para uma 
forma cada vez mais comum 
de ação dos criminosos: o uso 
de roupas falsas de empresas 
para delitos. Para Chiara, a 
comunidade precisa estar 
atenta à identificação dessas 
pessoas. “É uma forma que 
eles usam pra facilitar a en-
trada nas residências, seja em 
casos de estelionatos e em 
roubos. Orientamos as pessoas 
para que exijam identificação 
nesse tipo de caso, confiram se 
aquele profissional tem crachá, 
dentre outras formas”, disse.

| A próxima missa na igreja Imaculada Conceição será no 
dia 9 de dezembro, às 9h45min e festa da Padroeira duran-
te o dia. Ao meio-dia almoço e na parte da tarde reunião 
dançante.

| Na próxima quarta-feira, dia 28, a Cooperativa Mista de 
Agricultores Familiares (Coopervec) completa o seu sexto 
aniversário e convida os associados e os interessados em 
se associar para uma Assembleia geral, tendo por local a 
sede do Águia Master, a partir das 9 horas. A primeira parte 
será para uma palestra, sobre cooperativismo. Todos devem 
participar. E quem tiver interesse em continuar fornecendo 
produtos para a merenda escolar deve marcar presença. Ao 
meio-dia haverá almoço de confraternização e na parte da 
tarde assembleia com previsão orçamentária e eleição de 
uma comissão eleitoral, que definirá a nova diretoria para os 
próximos três anos, que será eleita no início de 2019.

| Já na quinta-feira, dia 29, é a vez do Sindicato dos Tra-
balhadores Rurais realizar sua assembleia com encontro dos 
aposentados, a partir das 10 horas, tendo por local a Amove. 
Ao meio-dia almoço aos participantes ao preço de R$ 10 para 
associados e de R$ 15 para não sócios, que devem ser adqui-
ridos com antecedência no STR.  Na parte da tarde, reunião 
dançante, que terá animação da Musical KM. 

| Pensamento: “Acredito que o ser humano foi pré-conce-
bido para o êxito, para a realização. Dotado de capacidade 
e de possibilidade de realizar.”

| Neste domingo, dia 25, às 8h15min, culto em Ferraz. Na 
terça-feira, dia 27, às 9 horas, reunião de padres e pastores 
em Ferraz. E na quinta, dia 29, às 20 horas, eleições do Con-
selho Paroquial em nossa localidade. (IECLB)

| Sábado, dia 24, o Congresso Mirim em Herveiras. Às 18 
horas, o encontro dos Jovens. Na quinta-feira, dia 29, às 19h 
30min, a reunião do distrito – DIVARP, no bairro Esmeralda, 
em Santa Cruz do Sul.

| A S.C.E. Ferraz, no último domingo, realizou festa com 
seus associados e colaboradores na sede do clube. Pela ma-
nhã, com quatro equipes, teve torneio de futebol sete. Logo 
após o almoço, seguido pela Assembleia Anual com prestação 
de contas e eleições. Por aclamação, foram eleitos e manti-
da a atual diretoria, sendo que Mártin Nyland continua na 
presidência com a boa equipe de apoiadores na diretoria.

| Acontece neste fim a 1ª Gincana de Ferraz. Com quatro 
equipes participantes, promete agitar a localidade e o Muni-
cípio. Na sexta-feira, a partir das 20 horas, ocorre a abertura. 
No sábado à noite, as apresentações culturais, tendo como 
local o pavilhão da Comunidade Luterana de Ferraz. Desde 
já, a comunidade está convidada a prestigiar o evento.

| Neste sábado, dia 24, realiza-se mais uma etapa do Velo-
terra Noturno, na Pista dos Eucaliptos, a partir das 18h30min.

| O Departamento Infantil Trindade estará participando 
do Congresso Distrital em Herveiras.

| Estão sendo realizados os ensaios das crianças para o 
Culto Cantate e Tradicional Programa de Natal. São realiza-
dos às quartas-feiras, depois da aula do turno da tarde, na 
Igreja Luterana.

| Os corais da Congregação Luterana Trindade estarão 
participando do Culto Cantate em Venâncio Aires, no dia 2 de 
dezembro. O evento reúne os coralistas do Distrito do Vale 
do Rio Pardo, das Congregações Luteranas.


