
A despedida a Gucho foi na quadra 
de futsal do ginásio do Clube Vera 
Cruz, onde em fevereiro deste ano 
ecoou o grito de campeão do Cam-
peonato de Verão, junto com a equipe 
Kaimana. Foi neste Clube que também 
foi presidente nos anos 
de 2008 e 2009 e sempre 
esteve envolvido com o 
esporte. Bandeiras do 
Cevec, do CTG Can-
deeiro da Amizade e de 
outras entidades foram 
colocadas na entrada do 
ginásio, como forma de 
homenageá-lo.

A paixão de Gucho 
mesmo era a Gincana. 
Sempre inteirado nas 
atividades da maior dis-
puta de Vera Cruz, Gucho gostava de 
atuar nos bastidores, na organização. 
Era um incentivador, aquele que lutava 
até o fim. Integrantes da equipe marca-
ram presença, assim como empresários 

locais, amigos, conhecidos, aqueles que 
tinham o Gucho no coração. Todos 
por um único motivo: prestar a última 
homenagem.

E foi assim durante todo o fim de 
semana. Antes das despedida, por 

volta das 14h30min, as 
seis equipes da Ginca-
na entoaram a clássica 
canção “Amigos para 
sempre”, com direito a 
aplausos no final. Após o 
velório, ainda, as flores e 
as coroas foram levadas 
a dois pontos de Vera 
Cruz: em frente à Pa-
daria Roque Schuh e ao 
local do latrocínio. O cor-
po de Gucho foi levado 
ao Memorial Crematório 

São José, em Caxias do Sul. Ele deixou 
enlutados os pais Roque e Beatriz, a 
esposa Letícia, as filhas Mariana e La-
rissa, as irmãs Carolini e Luana, além 
de tios, primos e demais familiares.
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Vera Cruz em lágrimas
Everton Luis Schuh, o Gucho, foi vítima de latrocínio na tarde de sábado, após assalto à padaria da família. Empresário 
reagiu à ação criminosa, perseguiu o meliante e foi baleado pelas costas, a poucos metros do estabelecimento 

Suspeitos de serem o motorista do carro, o mentor do crime e o assaltante à Padaria já estão presos
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“Tem gincana no céu. É a única 
explicação. Pode ser que vai ter 
fandango também. Ou seria fu-

tebol? Deus precisa de um pão quen-
tinho, quem sabe? [...]”. As frases dão 
início à publicação que o Município de 
Vera Cruz fez nas redes sociais para se 
solidarizar à família de Everton Luis 
Schuh, morto após assalto na tarde de 
sábado, dia 13. O empresário reagiu 
a uma ação criminosa, perseguiu um 
meliante e foi baleado, a poucos me-
tros do seu estabelecimento. O tiro foi 
fatal. Gucho, como era conhecido na 
cidade, tinha entre suas paixões a Gin-
cana, o tradicionalismo, seus negócios, 
a família e o esporte. Era adorado por 
uma legião de pessoas e entrou para 
a triste estatística da violência.

O caso é tratado pela Polícia Civil 
como latrocínio, que é o roubo se-
guido de morte. Os três suspeitos de 
participação no crime já estão presos. 
Dois foram localizados ainda no sá-
bado. O outro se apresentou na tarde 
desta segunda-feira. Esse terceiro 
seria o autor do roubo e do disparo. 
No entanto, em depoimento, negou a 
autoria. Mesmo assim, foi conduzido 

ao Presídio Regional de Santa Cruz do 
Sul. De acordo com o delegado Paulo 
César Schirrmann, que está à frente da 
investigação, o suposto autor do crime 
tem 23 anos e contou com a ajuda de 
um motorista, também de 23, e de um 
mentor, este de 31. 

Esse mentor, segundo o comandan-
te do 23º Batalhão de Polícia Militar, 
tenente-coronel Giovani Paim Mores-
co, foi quem monitorou as atividades 
da Padaria Roque Schuh e da Brigada 
Militar durante todo o sábado, a fim 
de escolher o melhor momento para o 
ataque. Na hora do assalto, a viatura 
de serviço da Brigada Militar estava 
atendendo a um acidente de trânsito 
em frente ao Hospital Vera Cruz. O 
mentor, conforme a investigação, ti-
nha a informação de que sábado seria 
dia de pagamento aos funcionários e 
por isso a escolha da data.

COMO FOI O ASSALTO?
Um homem de capacete entrou na 

Padaria Schuh, no início da tarde de 
sábado, e roubou cerca de R$ 1 mil. 
Gucho, que almoçava no momento 
da ação, reagiu e seguiu o criminoso, 
utilizando um Fiat Fiorino, de pro-
priedade da padaria. Metros depois, 
na rua Thomaz Gonzaga, ao lado da 
Praça José Bonifácio, parou o carro na 
tentativa de interceptar o ladrão, foi 
baleado pelas costas e morreu na hora.

A fuga dos criminosos - além do 

FOTOS GUILHERME BICA

O cara apontou 
a arma pro 

Gucho dentro 
da Padaria

Amiga de Gucho e integrante 
da equipe Kaimana, Gláucia 
Kuhn almoçava todos os dias 
na Padaria Schuh. Pelo horá-
rio, costumava estar o Gucho 
e a família - a esposa Letícia 
e as filhas Mariana e Larissa 
-  também almoçando. Não foi 
diferente no último sábado. 
Gláucia e o empresário conver-
savam sobre os preparativos do 
arraiá da equipe, que acontece-
ria à noite, quando o assaltante 
chegou. Gucho foi avisado por 
uma das funcionárias da pada-
ria e correu em direção ao caixa. 
“Achamos até que era alguém 
que estava passando mal. Mas 
não. Logo vimos que o cara 
estava apontando a arma pro 
Gucho”, lembra.

O bandido não disparou den-
tro da padaria, nem foi agressi-
vo. “Foi tudo muito rápido. Ele 
pegou o dinheiro e saiu”, diz. 
Foi aí que Gucho embarcou na 
Fiorino e foi atrás. “Nesse mo-
mento acalmei as filhas dele e 
fiquei dentro da padaria. Meu 
namorado foi atrás do Gucho e 
quando chegou na rua lateral da 
Praça já o encontrou baleado”, 
conta ela, consternada pelo 
acontecido.

Amigo do empresário e par-
ceiro da Kaimana, Ângelo Hoff 
também não escondeu a emo-
ção, na tarde de sábado, logo 
depois do crime. “Falar do 
Gucho é falar da pessoa com 
maior carga de energia que eu 
conheci na vida. Trabalhador 
minucioso. Arrumava tempo 
para liderar projetos. Foi o 
maior líder que a Kaimana já 
teve”, resumiu. 
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Tomara que agora façam justiça e 
que a justiça seja cumprida de fato

A gente que tem 
comércio faz o quê?

Gucho amava a Gincana, assim 
como a família, seus negócios, o 
esporte e o tradicionalismo. O amor 
pela cultura gaúcha foi herdado 
do pai, Roque Schuh, e passado às 
próximas gerações. As duas filhas 
também participam das atividades do 
CTG Candeeiro da Amizade, de Vera 
Cruz. Patrão da entidade, Jeferson 
Henrique Santos diz que o Candeei-
ro não é o Candeeiro sem a família 
Schuh, ao relembrar que Roque foi 
um dos fundadores do CTG e por 
muitos anos coordenou a cavalgada.

Sempre que podia, Gucho estava 
no CTG. Só não ia, conta o amigo 
Jeferson, que não escondeu a emoção 
em alguns momentos, quando tinha 
encontro da família, em evento muito 
importante dentro da empresa ou 
quando se tratava de Gincana. “A 
vida dele se resumia a gincana, famí-
lia, empresa, CTG e futebol”, conta. 

GUCHO COMO REFERÊNCIA
Jeferson não hesita em falar das 

qualidades do empresário. Sempre 
disposto a fazer tudo da melhor 

maneira, o amigo diz que Gucho era 
uma referência da Kaimana, uma re-
ferência da Gincana, uma referência 
às outras equipes. “Ele era um líder, 
um cara dedicado. Ele vivia, brigava, 
era adversário de todas as equipes, 
até dentro da Kaimana, mas não 
era inimigo de ninguém. Era uma 
referência dentro do CTG e para nós 
ele vai ser sempre referência”, diz. 
“Ele era um cara que cobrava, mas 
era para o bem de cada um, para o 
bem da empresa. Ele precisou ser 
a referência agora para pegar esses 
caras [criminosos]. Precisou ele ser 
mais uma vez referência para que 
as coisas acontecessem. Tomara que 
agora façam justiça e que a justiça 
seja cumprida de fato. Não é prender 
o cara de manhã e soltar de noite. 
Precisou morrer um cidadão do bem, 
de nome, de referência, para que as 
coisas acontecessem. Vai ficar um 
marco negativo na história da segu-
rança pública não só da cidade. Vai 
ficar uma lacuna muito grande para 
nós, em todos os âmbitos”, arremata.

O latrocínio ao empresário foi em 
um sábado, pouco depois do meio-
dia, com atividades, inclusive, na 
Praça José Bonifácio - a poucos me-
tros do local do crime. Nem mesmo 
essa intensa movimentação de pes-
soas impediu a ação criminosa, o que 
deixa a comunidade preocupada. 
Paulo Freitas  tem uma marmoraria 
em Vera Cruz e diz que todos os dias, 
quando sai de casa, pensa: “tenho co-
mércio, trabalho com a porta aberta 
e assim como pode entrar alguém do 
bem pode entrar alguém do mal”. 

Amigo do empresário morto e 
parceiro das atividades do Candeei-
ro, Paulo se entristece ao falar que 
mais um cidadão de bem foi vítima 
da violência do país. “O cara que 
puxa o gatilho é o último da meada 
da violência. Ela hoje vem lá de cima. 
O que falta é educação, opção e isso 
gera aquele que puxa o gatilho. A 
gente que tem comércio faz o quê? 
Reagir não dá. Ficamos a mercê de-
les”, lamenta.

Paulo faz cobrança a quem gover-

na, a quem tem poder na sociedade. 
“É preciso leis mais rígidas, muito 
mais rígidas. Tá na hora de separar 
o joio do trigo. Quem é cidadão do 
bem tem que ser valorizado. Se o 
cara é meliante deve apodrecer na 
cadeia”, diz. “Hoje, infelizmente, 
eles não têm medo de nada. Perde-
ram o medo, perderam o respeito. 
Eles chegam e fazem o que querem, 
porque sabem que tem dois ou três 
para defender e amanhã estarão 
soltos”, desabafa e se emociona ao 
frisar que mais um pai de família foi 
morto e não voltará. “O Gucho tá ali. 
O que temos que fazer é cobrar mais, 
inclusive da nossa municipalidade. 
Eles têm que ser responsáveis. Um 
município pequeno, acho que tem 
como fazer a coisa andar melhor. 
Temos gente boa e gente de bem”, 
pontua ele, que, assim como a cidade 
de Vera Cruz  e a legião de amigos 
que o Gucho construiu ao longo de 
44 anos, espera uma punição severa 
aos que cometeram uma barbaridade 
desta monta.

Velório de Gucho foi realizado no ginásio do Clube Vera Cruz

Flores foram colocadas em frente à padaria, que volta às atividades hoje
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Fim de semana de homenagens

ARQUIVO ARAUTOassaltante havia um carro, com moto-
rista o esperando - foi com um veículo 
sedan de cor escura. Eles teriam fugido 
ao bairro Imigrante, em Vera Cruz, e 
depois à ERS-412. Na tarde de sába-
do, porém, foi localizado um Corsa 
Sedan Prata, na Avenida Paul Harris, 
no Centro de Santa Cruz do Sul. Esse 
veículo foi abandonado pelo motorista 
do  crime em Vera Cruz. A Polícia in-
vestiga se esse foi um segundo veículo 
usado na ação.

COMO FORAM 
AS PRIMEIRAS PRISÕES?
Na tarde de sábado, depois do 

crime, o motorista do carro foi até a 
Delegacia, em Santa Cruz, e contou 
que o seu veículo havia sido furtado. 
Os agentes desconfiaram e quando o 
homem voltava para casa foi aborda-
do e preso. Questionado, então, ele 
confessou que levou um comparsa até 
Vera Cruz e ajudou na fuga. O outro 
suspeito, que repassou a informação 
ao assaltante, foi localizado em Vera 
Cruz. Ambos foram presos em fla-
grante.

INQUÉRITO
A investigação acerca da morte de 

Gucho deve ser concluída nos pró-
ximos dias. Imagens de câmeras de 
monitoramento ajudarão a Polícia a 
entender a ação. Objetos tocados pelo 
criminoso dentro da padaria, bem 
como a Fiorino serão periciados. 


