
De acordo com a delegada, 
as pessoas, principalmente as 
idosas, que são as vítimas, não 
se dão conta de que um golpe 
está sendo praticado. “Quan-
do alguém vier falar sobre 
bilhete premiado, a pessoa tem 
que virar as costas e ir embora, 
porque é golpe”, salienta.

O GOLPE DO BILHETE
Tudo começa quando a ví-

tima é parada em via pública 
por um indivíduo bastante 
humilde que se diz ser do in-
terior ou de outra cidade. Na 
oportunidade, o estelionatário 
comenta com a vítima que 
tem um bilhete premiado, que 
ganhou na Mega-Sena, mas 
que precisaria de ajuda para 
trocá-lo e retirar o dinheiro, 
já que não conhece bem a 
cidade. Não demora muito 
para outro indivíduo, também 
golpista, chegar no local. Essa 
segunda pessoa, conforme a 
delegada, está sempre bem 
vestida e com uma maleta na 
mão, se mostrando prestativa 
e querendo ajudar.

A ação começa a ficar séria 

Golpe faz três vítimas por mês
Conforme a Polícia, estelionatários preferem mulheres idosas. Valor levado costuma ultrapassar R$ 5 mil
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Estelionatário promete dividir prêmio. Para isso, vítima precisa dar “garantia” em dinheiro

Delegada Ana Luísa Aita Pippi

KETHLIN MEURER
jornalismo@arautofm.com.br

CAMPANHA

“
Quando alguém vier 
falar sobre bilhete pre-
miado, a pessoa tem que 
virar as costas e ir embo-
ra, porque é golpe.”

ANA LUIZA AITA PIPPI
delegada

BILHETE PREMIADO EM SANTA CRUZTRÁFICO

NO PRESÍDIO

Santa-cruzense 
fornecia drogas 
para Sobradinho

Maconha é 
encontrada dentro 
de garrafa pet

GERAL 09ARAUTO | SEXTA-FEIRA, 1º DE MARÇO DE 2019

Documentos apreendidos 
com uma mulher em uma 
investigação iniciada em 
dezembro do ano passado, 
em Sobradinho, levaram a 
polícia a prender um san-
ta-cruzense por tráfico de 
entorpecentes. O jovem, de 
24 anos, pego na quarta-
feira, dia 27, por agentes da 
Delegacia de Polícia de Re-
pressão às Ações Crimino-
sas Organizadas (Draco), é 
apontado como responsável 
pelo fornecimento da drogas 
para o município da região 
Centro-Serra. O esquema era 
comandado da casa onde o 
criminoso morava, no bairro 
Bom Jesus.

De acordo com a delega-
da Graciela Foresti Chagas, 
titular da delegacia de So-
bradinho, o indivíduo, que 
não teve o nome divulgado, 
recebia os pedidos e se res-
ponsabilizava em fornecer 
maconha, crack e cocaína. 
“Ele tinha contato direto 
com uma traficante aqui 
de Sobradinho e com ela 
negociava o fornecimento 
dos entorpecentes”, relata. 
Na casa da mulher foram 
apreendidos documentos 
que comprovam a ligação.

Ainda conforme a dele-
gada, a investigação apon-
tou que drogas chegam ao 
município também por meio 
de traficantes de Candelária 
e da região metropolitana. 
Ao todo foram cumpridos 
cinco mandados de prisão 
preventiva, tendo um deles 
resultado na prisão do jo-
vem morador do Bom Jesus, 
que já havia sido preso por 
tráfico de drogas em 2013 e 
por porte de arma com nu-
meração suprimida em 2016.

Duas pessoas, uma bem 
vestida, de boa aparência, e 
outra mais simples, com tra-
jes modestos. Uma conversa, 
um pedido de ajuda. E o que 
parece uma cena do cotidiano 
vira, na verdade, um grande 
golpe que, embora antigo e 
bastante conhecido, faz mui-
tas vítimas, principalmente 
mulheres idosas. É o Golpe 
do Bilhete, que somente em 
Santa Cruz faz três vítimas 
por mês - em Vera Cruz não 
há registros no último ano. O 
que impressiona, segundo a 
delegada responsável pela 1ª 
Delegacia de Polícia de Santa 
Cruz, Ana Luísa Aita Pippi, 
não é a quantidade de regis-
tros feitos na delegacia, mas o 
fato de que o golpe é velho e 
não para de ocorrer, levando, 
muitas vezes, as vítimas a per-
derem uma quantia significa-
tiva em dinheiro. Em Santa 
Cruz, normalmente o valor 
levado ultrapassa R$ 5 mil.

Ainda conforme a delegada, 
não existe um bairro ou local 
em que há maior incidência 
do golpe e as ações dos este-
lionatários não são contínuas, 
ou seja, eles atuam durante 
um período, se distanciam 
da cidade e depois retornam 
para praticar o crime. “As in-
vestigações já realizadas pela 
Polícia Civil apontam que as 
quadrilhas costumam ser de 
Passo Fundo, mas também 
contam com criminosos dos 
estados de Santa Catarina e 
Paraná”, observa. Além dis-
so, Ana Luísa ressalta que os 
golpistas normalmente modi-
ficam as características físicas, 
justamente para tornar mais 
difícil a identificação quando 
voltam a praticar os golpes.

Além do conto, outros golpes
Segundo a delegada, 

outro golpe que tem au-
mentado em Santa Cruz 
e preocupa é o que se re-
fere às vendas pela inter-
net, principalmente pelo 
site OLX. Estelionatários 
usam nomes de empre-
sas e oferecem produtos 
pela internet, enquanto 
as pessoas pagam por 
eles e não os recebem. O 

que tem se tornado mais 
frequente, segundo ela, 
são os golpes relacionados 
principalmente à venda 
de veículos de forma on-
line. A sugestão, nesses 
casos, é comprar em um 
site confiável e que tenha 
credibilidade, de maneira 
que o consumidor real-
mente receba o produto 
pelo qual pagou.

Com o intuito de reduzir o 
número de crimes cometidos 
por estelionatários em Santa 
Cruz, a Prefeitura já lançou 
em agosto do ano passado, 
em conjunto com os órgãos 
de segurança, a Campanha 
Contra o Golpe. O objetivo é 
alertar a comunidade, princi-
palmente os idosos, quanto 
aos diferentes tipos de gol-
pes, conhecidos como bilhete 
premiado, falso sequestro, 
golpe do primo, ligação pre-
miada, dentre outros.

quando o indivíduo humilde 
agradece a ajuda e diz que irá 
dividir o valor que receberá 
com o bilhete premiado, mas, 
para isso, precisa de uma ga-
rantia, ou seja, de um dinheiro 
da vítima e também do outro 
golpista para que tenha a 
certeza de que será ajudado e 
não logrado. Nesse instante, 
o homem bem vestido abre a 
maleta e oferece uma quantia 
em valor como solicitado, e a 
vítima, também tendo que fa-
zer sua parte, oferece o dinhei-
ro que tem em mãos ou, até 
mesmo, as próprias joias. Na 
maioria dos casos, a vítima é 
levada de carro pelos golpistas 
até uma agência bancária para 
sacar o dinheiro e entregar a 
“garantia” ao estelionatário. 
O golpe termina quando a ví-
tima é influenciada a comprar 
alguma coisa em algum local 
ou buscar algo para os golpis-
tas que esperam no carro e em 

seguida fogem com o dinheiro. 
A delegada explica que as 

idosas costumam ser o alvo 
pela facilidade de manipula-
ção. Apesar de não ser o fator 
principal que as fazem cair no 
golpe, a ganância também é 
uma das explicações em al-
guns casos. 

Em conserto do telhado 
das galerias A e B do Presí-
dio Regional de Santa Cruz 
do Sul, na tarde de ontem, 
foi encontrada uma garrafa 
pet de água mineral com 
dois tabletes de maconha. 
A garrafa estava enrolada 
com fita adesiva transpa-
rente. Não se sabe quem 
tentou jogar o material para 
dentro da casa prisional. 


