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Defrec apreende 
armas e prende 
traficante

Golpistas se passam 
por funcionários 
de informática

A Defrec prendeu um 
homem e localizou drogas e 
diversos materiais do tráfico 
em cumprimento de manda-
do de busca e apreensão na 
manhã de terça-feira, dia 20. 
A ação aconteceu em uma re-
sidência do bairro Santuário. 
No comando do delegado 
Marcelo Chiara, a Polícia 
Civil apreendeu dezenas de 
porções de crack, um tijolo 
de maconha, milhares de 
pinos para armazenamento 
de cocaína, uma balança 
de precisão, um revólver 
de fabricação argentina e 
uma pistola de fabricação 
italiana. O material estava 
armazenado em uma mo-
chila, encontrada na sala, 
e em um móvel no quarto. 
O homem de 32 anos já co-
lecionava antecedentes pelo 
crime e por roubo. 

Tentativas de golpe têm 
chamado atenção de uma 
rede de supermercado de 
Santa Cruz. Só nesta quinta-
feira, dia 22, em cinco minu-
tos estelionatários tentaram 
aplicar golpes por telefone 
nas quatro lojas pertencentes 
à rede. Segundo o gerente 
geral, não só ontem, mas 
há cerca de três meses, es-
telionatários ligam para a 
empresa usando o nome 
de um funcionário da área 
de informática do local. Na 
oportunidade, o golpista usa 
o argumento de que precisa-
ria atualizar dados do cartão 
de crédito. Para isso, solicita 
que o funcionário vá até o 
caixa e forneça o número 
do caixa. De acordo com o 
gerente, a empresa não che-
gou a cair no golpe, por jus-
tamente não passar nenhum 
tipo de informação por te-
lefone e por desconfiar do 
golpista. O gerente acredita 
que a intenção tenha sido 
conseguir extrair alguma 
recarga de celular, porque é 
a única possibilidade de algo 
que possa ser feito no caixa.  
Segundo ele, o que ocorreu 
no local é um alerta para que 
outros empreendimentos 
fiquem atentos e não caiam 
no golpe.

Entenda o crime
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Menina de 15 anos é estuprada
Caso chocou Vera Cruz nesta semana. Adolescente caminhava para ir à escola quando foi atacada com uma faca
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Estupro, conforme a investigação, teria ocorrido em um matagal do bairro Boa Vista

Schirrmann está à frente do caso

Aproximadamente 500 metros separam o ataque do crime

LUCAS BATISTA*
materia@jornalarauto.com.br

VIOLÊNCIA SEXUAL

“Estava só de sutiã, com um 
casaco amarrado na cintura e 
com uma corda no pescoço.” 
A descrição é de um pedreiro, 
trabalhador do entorno onde 
um dos casos mais absurdos 
do ano em Vera Cruz aconte-
ceu: o estupro de uma menina 
de 15 anos. Indo para a escola, 
na manhã de terça-feira, a 
adolescente foi atacada por 
um indivíduo armado com 
uma faca, levada ao mato e 
violentada sexualmente. Por 
volta das 9h45min, conseguiu 
pedir ajuda em uma obra do 
bairro Boa Vista. Três homens 
que trabalham dia a dia na 
construção de uma residência  
auxiliaram a menina. “Ela 
chegou até nós e pediu um 
telefone. Queria ligar para a 
mãe”, conta um dos pedreiros.

A ligação não completou 
e sem entender o que havia 
acontecido, os pedreiros come-
çaram a questionar a menina, 

que relatou a violência. Ela 
descreveu também o perfil do 
abusador. “Ela nos disse que 
era um cara forte, de bigode, 
de cor branca. Disse também 
que ele tinha uma faca e que 
havia usado objetos para que 
ela não gritasse”, descreve o 
pedreiro. A par da história e 
não conseguindo contato com 
a mãe da menina, os homens 
acionaram a Polícia, que foi 
até o local e conduziu a jovem 
para exames. 

Conforme a Delegacia de 
Vera Cruz, que investiga o 
caso de estupro, a vítima, já 
dentro do matagal, ainda foi 
derrubada e espancada. Ela 
ficou inconsciente e só acordou 
na metade da manhã, mo-

Em uma folha A4, o dele-
gado desenhou o percurso 
que a menina e o estuprador 
realizaram. A jovem mora 
relativamente perto do sus-
peito. Ao ir para a escola, ele 
a ameaçou com uma faca e a 
obrigou caminhar por cerca 
de 500 metros, até um mata-
gal. Neste percurso, refeito 
pela reportagem do Nosso 
Jornal, em aproximadamente 
400 metros há residências e 
estabelecimentos à beira da 
estrada, o que intriga a in-
vestigação. “Como ninguém 
viu?”, questiona o delegado. 
O que chama atenção também 
é o horário do crime: pouco 
antes das 8 horas. “Isso já é 

dia, o sol já nasceu”, observa.
Até o momento, o que se 

sabe é que a garota não tinha 
qualquer relação de amizade 
ou proximidade com o sus-
peito. “Eles se conheciam. 
Afinal, moravam perto e Vera 
Cruz também é uma cidade 
pequena”, cita o delegado. A 
menina reconheceu o suspei-
to e disse não ter dúvidas da 
autoria. “Não temos motivo 
para não acreditar. É a voz 
dela. Ela não iria mentir, 
ainda mais acusar alguém 
que já é conhecido por outros 
delitos”, pondera Schirr-
mann, que aguarda indícios 
suficientes para uma prisão 
cautelar.

mento que foi pedir ajuda. De 
acordo com o delegado Paulo 
César Schirrmann, a adoles-
cente apresentava diversas 
lesões corporais, incluindo 
arranhões. Ela foi encaminha-
da ao Hospital Vera Cruz, 
onde um laudo preliminar 
confirmou que ela sofreu o 
estupro. A adolescente foi 
medicada e levada para o 
Departamento Médico Legal 
(DML), de Cachoeira do Sul, 
onde foi submetida a outro 
laudo médico. “O depoimento 
dela, prestado na manhã desta 
quarta-feira, detalha com total 
clareza o que aconteceu. Já te-
mos um suspeito e elementos 
suficientes que apontam para 
a autoria”, disse.

Ainda conforme Schirr-
mann, o suspeito do estupro 
tem extensa ficha criminal e 
já era investigado por outros 
crimes. Porém, contra ele não 
havia histórico por estupro. A 
Polícia Civil trabalha para con-
firmar a autoria e aguarda o 
laudo pericial para a conclusão 
do inquérito. O homem esteve 
na Delegacia na tarde de quar-
ta-feira. Negou firmemente o 
crime, conforme o delegado. 
Mas permitiu a coleta de mate-
rial genético. Ela foi realizada 
na manhã de ontem. Agora, 
a Polícia aguarda o resultado 
deste exame.

*Colaborou Guilherme Bica, 
do Portal Arauto.


