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Seis veículos são furtados durante o fim de semana em Vera Cruz

APURAÇÃO

CRIME

Na mira do cigarro clandestino 
Polícia investiga 
morador do interior 
de Vera Cruz suspeito 
de fornecer máquina 
para a fabricação 
do produto

Máquina é utilizada para a fabricação de cigarros 

LUIZA ADORNA
jornalismo@arautofm.com.br

O Fantástico deste do-
mingo, dia 2 de ju-
nho, revelou uma 

grande indústria de cigarros 
piratas que, inclusive, inves-
tiga quatro moradores de 
Candelária e de Vera Cruz. 
Esse último é morador de 
Linha Henrique D’Ávila e 
terá o nome preservado por 
ainda não ser condenado pelo 
crime. Conforme o delegado 
responsável pela investiga-
ção, Paulo Costa, o homem 
de 38 anos é suspeito de via-
bilizar o maquinário para a 
instalação da fábrica de Mon-
tenegro, onde 13 operários fo-
ram encontrados em regime 
análogo ao de escravos. 

DIVULGAÇÃO

Além disso, a polícia sus-
peita que ele tenha partici-
pação no fornecimento de 
maquinário à empresa de 
Candelária, alvo de operação 
na sexta-feira, dia 31 de maio. 
No trabalho do Grupo de 
Investigação da RBS (GDI), 
o indivíduo foi gravado dis-
cutindo o esquema com os 
repórteres. Segundo o delega-
do Paulo Costa, os vídeos vão 
fazer parte do inquérito. O 
morador de Vera Cruz, caso 
condenado, poderá respon-
der por associação criminosa, 
sonegação e por possíveis 
outros crimes analisados nas 
oitivas. “Sabemos que ele não 
faz parte da equipe criminosa 
de Montenegro, mas há fortes 
indícios de sua participação 
na montagem da indústria 
fumageira clandestina”, diz. 

Com antecedentes por re-
ceptação e adulteração de 
sinal identificador de veículo 
automotor, o vera-cruzense 
faz parte de um grupo de 
oito pessoas investigadas no 
esquema, que movimentava 

milhões por mês. Somente em 
Montenegro, a ação da polícia 
apreendeu R$ 50 milhões em 
cigarros, máquinas e veículos. 
Além de Candelária e Vera 
Cruz, Santa Cruz do Sul está 
na pauta das investigações, 

devido às beneficiadoras de 
cigarros, suspeitas de abas-
tecer o negócio com a venda, 
sem nota fiscal, do produto.

O próximo passo será a 
análise do material apreen-
dido, como documentos, 

assim como novas diligências 
e oitivas para desmarcar o 
esquema de fabricação de 
cigarros ilegais, tocadas por 
trabalhadores paraguaios, 
em regime análogo ao de 
escravos. 

O fim de semana registrou 
seis furtos de veículo em Vera 
Cruz: cinco carros e uma mo-
tocicleta. A boa notícia é que 
todos foram recuperados, 
conforme a Brigada Militar. 
Os dois últimos foram no 
domingo e ontem pela ma-
nhã. Segundo os policiais, 
o veículo Gol, placas IHA-

2680, que havia sido furtado 
na rua Fernando Klinger, 
foi recuperado no domingo 
pela guarnição de serviço, 
na Travessa Becker. O auto-
móvel estava abandonado 
em via pública. Já na manhã 
desta segunda feira, dia 3, foi 
localizada a motocicleta CG 
Honda, placas ILQ-2823, que 

havia sido furtada em Linha 
Andréas, na noite do dia 31. 
A motocicleta foi recuperada 
na rua Ernesto Wild, dentro 
do pátio de uma empresa. 
Funcionários estranharam a 
situação do veículo e acio-
naram a Brigada Militar, 
que constatou a situação de 
veículo furtado.

SANTA CRUZ 
A Draco recuperou tam-

bém dois carros que estavam 
em situação de furto, na tarde 
de ontem. Ambos - um Fiat 
Uno e um Gol - foram locali-
zados durante diligências por 
volta das 15 horas, em uma 
região de mata, nas proxi-
midades do Autódromo. Ao 

dono do Uno, os criminosos 
chegaram a fazer contato, pe-
dindo um valor em dinheiro 
para devolver o automóvel, 
mas a vítima se negou a 
pagar, o que, conforme a 
polícia, é o correto. A Draco 
agora segue as investigações 
na tentativa de identificar a 
autoria dos furtos.


