
de todos os tempos na região. 
Somando essa ação com as 

demais realizadas no primeiro 
semestre deste ano, a Polícia 
Civil de Santa Cruz do Sul já 
recolheu mais de 50 quilos de 
tóxicos. Entre cocaína, crack, 
maconha e ecstasy, o prejuízo 
para o tráfico nas ações poli-
ciais supera R$ 1 milhão. Em 
seis meses, o valor que iria 
para a facção e foi retirado de 
circulação já supera outros 
anos.

A OPERAÇÃO 
DESTA SEMANA
Do tipo escama, a cocaína 

apreendida na quarta-feira 
havia sido buscada por um 
jovem de 19 anos naquela 
mesma manhã, na região 
metropolitana. O criminoso, 
de 19 anos, foi interceptado 
e preso quando chegava na 
propriedade em um veículo 
Fiat Mobi, que havia alugado 
para buscar os entorpecentes. 
De acordo com o delegado 
titular da Draco, Marcelo 
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A derrota para o novo esconderijo

O armazenamento era dentro de tonéis

Nem mesmo o 
armazenamento 
dentro de tonéis 
enterrados impediu 
que a Polícia achasse 
drogas em Vera Cruz

Entorpecentes foram localizados em propriedade da 287

Droga escondida na terra

Na quarta-feira, Draco realizou a maior apreensão do ano

BAQUE NO TRÁFICO
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Mais de 25 quilos de 
droga pura, avaliada 
em cerca de R$ 700 

mil e vendida para a elite do 
Vale do Rio Pardo. Foi isso 
que a Delegacia de Repressão 
às Ações Criminosas Organi-
zadas (Draco) encontrou, na 
quarta-feira, após dois meses 
de investigação na entrada 
de uma propriedade rural, à 
margem da RSC-287, em Vera 
Cruz. Essa foi a maior apreen-
são de drogas em 2019 no Vale 
do Rio Pardo e a segunda 
maior apreensão de cocaína 
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DIVULGAÇÃO

Chiara Teixeira, a Operação 
- intitulada Hermes - foi de-
flagrada após investigação 
para desarticular mais um 
braço da facção “Os Manos”. 
“A investigação apontou que 
ele faria esse trajeto na quarta, 
o esperamos e logramos êxito. 
Ele foi preso quando chegava 
na casa, nas proximidades da 
RSC-287, ponto que acredi-

A Polícia Civil de Santa 
Cruz do Sul apreendeu 
mais de 50 quilos de 
drogas nos primeiros seis 
meses do ano.

Maconha
mais de 25 quilos;

Cocaina
26 quilos;

Crack
3 quilos

Ecstasy
50 comprimidos.

tavam ser discreto. Porém, 
já monitorávamos o local há 
dois meses”, destaca. 

Um homem de 49 anos, 
morador do local e que já 
havia sido preso em 2014 na 
mesma propriedade também 
foi pego. Conforme a Polícia 
Civil, foi no período dentro 
do sistema prisional que ele 
supostamente passou a ter 

ligação com a facção que co-
manda o tráfico de drogas na 
região e desde então assumiu 
uma nova função: armazenar 
os entorpecentes. Na casa 
dele, os agentes apreenderam  
R$ 1 mil em dinheiro, um re-
vólver calibre 38 municiado 
e com numeração raspada, 
além de dois tijolos de maco-
nha e uma porção de crack.

NÚMEROS

Ao adquirirem entorpe-
centes em Porto Alegre, os 
criminosos se organizam 
para voltar à região e distri-
buir aos traficantes. Por conta 
disso, segundo o delegado 
Marcelo Chiara, a estratégia 
dos criminosos mudou com o 
tempo. Dos bairros da cidade, 
os locais de armazenamento 
escolhidos se tornaram aque-
les à margem das rodovias, 
devido ao fácil acesso. Para 
esconder o material, os cri-

minosos presos na Operação 
Hermes enterravam tonéis e 
dentro guardavam as drogas 
até que um traficante ia até 
o local para comprar a “es-
cama de peixe” (nome dado 
à cocaína com alto grau de 
pureza) e revender para con-
sumidores da alta sociedade. 
Um dos toneis flagrados na 
ação estava preparado para 
o esconderijo, enterrado e 
escondido embaixo de um 
sofá velho no pátio.


