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“Teu legado jamais se apagará”
Família conversou com o 
Grupo Arauto e contou 
trajetória de Everton Schuh, 
o Gucho, morto após um 
assalto em Vera Cruz

O RECOMEÇO EM MEIO À DOR

LUCAS BATISTA
materia@jornalarauto.com.br

“Manteremos sempre vivos teus 
sonhos, teus projetos. Teu lega-
do jamais se apagará.” A frase 

está em uma faixa afixada dentro da 
Padaria Roque Schuh e faz homena-
gem a aquele que por anos se dedicou 
incansavelmente aos negócios da 
família e teve a vida interrompida 
de forma trágica no último fim de se-
mana. Everton Luis Schuh, o Gucho, 
tinha 44 anos. Era intenso, como as 
irmãs, os pais e a esposa o classifica-
ram. Era aquele que não hesitava em 
levantar cedo, trabalhar no domingo, 
no feriado, ser ativo no CTG, na ginca-
na, no esporte. Enfim, era um homem 
dedicado.

O que Gucho não tolerava era 
injustiça. Tanto é que, cansado de 
arcar com prejuízos após assaltos e 
arrombamentos - foram seis somente 
neste ano nas três lojas da padaria -, 
decidiu seguir o meliante que invadiu 
o estabelecimento da rua Cláudio Ma-
noel, em Vera Cruz, no sábado, dia 13. 
Foi morto com um tiro pelas costas. 
“Naquela hora, o Gucho foi muito ele. 
Pelas câmeras, a gente viu. Acho que 
o que passou na cabeça do Gucho foi: 
‘não deu certo como tu [criminoso] 
queria. Eu não fui herói, mas te atra-
palhei’”, comenta a irmã Carolini. O 
empresário, segundo ela, “deu a vida 
para prender alguém”.

Os três principais suspeitos de par-
ticipação no crime - um 
assaltante, um moto-
rista e um mentor - es-
tão presos. Dois foram 
localizados ainda no 
sábado e o terceiro, que 
teria sido o atirador, se 
apresentou na segunda-
feira. Porém, há dúvi-
das quanto à autoria. 
O jovem suspeito de 
assaltar e matar Gucho 
nega o crime. “O que 
incomoda e causa revolta é saber que 
esses caras tão lá no presídio, sem tra-
balhar, ganhando comida e a família 
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Estamos bem. tem 
gente que tá receoso 
de vir conversar com 

nós, de dar um abraço. 
podem vir, podem 
perguntar. Estamos 

fortes.

LETÍCIA SCHUH
esposa de Gucho
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deles ainda recebendo em casa”, de-
sabafa Roque, pai de Gucho, que não 
esconde o desejo por mudanças nas 

leis do Brasil, incluindo 
a pena de morte nesses 
casos.

Embora consternada 
com todo o acontecido, a 
família segue as ativida-
des que Gucho liderava, 
como descrito na faixa. 
A padaria está aberta, a 
produção continua. Os 
pais, as irmãs, a esposa e 
as filhas estão unidos, re-
cebendo a solidariedade 

de muitos. “Estamos bem. Tem gente 
que tá receoso de vir conversar com 
nós, de dar um abraço. Podem vir, 

podem perguntar. Estamos fortes”, 
frisa a esposa, Letícia. “Eu penso que 
ele foi viajar e que daqui a um mês, 
quando a gente estiver com muita 
saudade, ele vai avisar que emendará 
a viagem”, diz Beatriz, mãe de Gucho, 
reconhecendo que tem mentalmente 
formatado esta ilusão para aliviar a 
dor. Nesta quinta-feira, toda família 
Schuh recebeu o Grupo Arauto para 
falar deste momento delicado pelo 
qual está passando. 

SOLIDARIEDADE
Uma multidão se uniu em solida-

riedade à família Schuh no último 
fim de semana. O ginásio do Clube 
Vera Cruz, mesmo com centenas de 
pessoas, estava emudecido. “Era um 
velório diferente. De silêncio”, diz 

Família reunida
A partida de Gucho foi repentina. Mas, o que conforta o 

coração da família é que nesta última virada de ano todos pu-
deram estar juntos na praia. Foi o primeiro réveillon no litoral. 
“Era um sonho. Sempre fazíamos em Vera Cruz, com a família, 
tios, primos e demais todos. Até esta última virada, nunca ha-
víamos conseguido fazer a comemoração na praia porque tem 
a padaria que abre no dia 31 de dezembro e sempre é um dia 
de bastante movimento”, conta a irmã Luana. “Na virada do 
ano, então, a gente se organizou e o Gucho foi para Capão da 
Canoa depois das 18 horas do dia 31. Com isso, conseguimos 
passar a virada juntos na praia”, acrescenta a esposa.

Também há alguns dias teve encontro da família junto ao 
CTG Candeeiro da Amizade em Vera Cruz. Cerca da 90% dos 
parentes marcaram presença - outro conforto para os pais, as 

irmãs, a esposa e as filhas Mariana, de 12 anos, e Larissa, de 8. 
Letícia diz que nesse mesmo dia, havia um evento de danças 
do CTG e que ela e o marido se apresentariam. “Mas, eu e o 
Gucho havíamos faltado alguns ensaios e ele sugeriu que o 
CTG, então, escolhesse só os pares que estavam preparados 
para a dança. Foi aí que eu e ele não fomos a Encruzilhada e 
pudemos participar desse encontro da família. Que festa”, 
lembra a esposa. 

Esse foi um momento de integração, de reunir, principal-
mente, os primos. “Teve primo que não iria vir se o Gucho não 
participasse”, lembra Letícia, que sorri ao lembrar o apreço 
que o marido tinha por comida, bebida e música. “Se o Gucho 
soubesse cantar e tocar, não teria família, com certeza seria um 
boêmio. Mas ele era muito desafinado”, brinca ela.

A virada de 2018 
para 2019, pela 
primeira vez, foi 
com a família 
toda reunida na 
praia de Capão 
da Canoa. Gucho 
saiu de Vera Cruz 
depois das 18 
horas do dia 31 
de dezembro

Há alguns dias, 
cerca de 90% da 
família Schuh se 

reuniu durante 
evento no CtG 

Candeeiro da 
Amizade, em 

Vera Cruz. “que 
festa”,  lembra 

a esposa de 
Gucho

Carolini. “E cada abraço que a gente 
recebeu mostrou o tanto que o Gucho 
era importante para a cidade. Só temos 
que agradecer. Ao pessoal do Clube, 
principalmente, que mesmo antes de 
saber se o velório seria lá, cancelou a 
festa e limpou o ginásio”, lembra. 

Entre as tantas manifestações de 
carinho, a família Schuh comenta 
uma delas. O goleiro Marcelo Boeck, 
que hoje mora no nordeste do país, 
conversou através de uma chamada 
de vídeo com a família de Gucho. 
“Ele queria muito vir para o sul, mas 
não conseguiu passagem. Então, falou 
com nós e a mãe que o consolou”, 
relembra Carolini, reiterando a força 
que a família está tendo para seguir os 
projetos de Gucho.

GUCHO ERA INTENSO
Nascido em Venâncio Aires no dia 

21 de novembro 1974, Gucho era o pri-
mogênito de Roque e Beatriz Schuh. 
Ele tinha 13 anos quando a família 
se mudou para Vera Cruz. Por aqui, 
sempre ajudou os pais no negócio. 
Seu sonho era um dia cursar Edu-
cação Física, por ser aficcionado em 
esporte, ou Medicina Veterinária, pois 
sua paixão também eram os cavalos. 
Mas decidiu tocar o empreendimento 
familiar. Fez Ciências Contábeis, se 
formou em 1998, e era um líder dentro 
da empresa. 

Atualmente, a Padaria Roque 
Schuh tem três unidades – a matriz, 
na Cláudio Manoel, em Vera Cruz, 
e duas filiais (uma na rodoviária de 

Vera Cruz e uma na Tenente Coronel 
Brito, em Santa Cruz). Gucho coor-
denava todas. Era ele, lembra Letícia, 
que dava os pitacos. “Nem sempre 
precisava dele, mas o Gucho estava 
lá. Até pra trocar um balcão de lugar, 
ele gostava de estar junto. Ele era do 
administrativo, do operacional, do 
estratégico”, frisa a esposa.

Foi assim a vida inteira. As irmãs 
lembram que era o Gucho que fazia a 
matrícula na faculdade, que dançou 
com Carolini nos 15 anos, já que o pai 
havia passado por cirurgia. Ele era a 
referência para tudo. Na Gincana foi 
tesoureiro da equipe Kaimana o tem-
po todo. No CTG também atuava nas 
finanças. No esporte ficava na parte 
técnica. Gucho era plural. Era intenso.

imagens mostram 
momento do assalto

polícia quebra sigilo 
telefônico dos presos

A Polícia Civil divulgou na 
terça-feira, dia 16, as imagens 
que mostram o momento do 
assalto à Padaria Roque Schuh, 
na tarde do último sábado. O 
criminoso chega armado, com 
capacete na cabeça, e vai direto 
para trás do caixa do estabeleci-
mento. Abre a gaveta e recolhe 
o dinheiro. A ação é rápida. 
O homem vestia um moletom 
cinza e na sequência sai. 

Conforme investigação, em-

bora as imagens não mostrem, 
Gucho segue o meliante e pou-
cos metros depois é baleado. A 
Polícia ainda investiga se o tiro 
foi dado pelo assaltante ou por 
outro que estava dentro do car-
ro que esperava o bandido na 
lateral da Praça José Bonifácio, 
em Vera Cruz. Gucho morreu 
na hora.

O vídeo do momento exato 
do assalto pode ser assistido no 
Portal Arauto.

Com três agentes trabalhando 
exclusivamente para concluir a 
investigação do assalto que aca-
bou na morte de Gucho, a Polícia 
Civil de Vera Cruz já conta com 
elementos contundentes contra 
um dos suspeitos. Após obter a 
quebra de sigilo telefônico dos 
indivíduos que estão presos, 
a polícia identificou diálogos 
que comprovam a participação 
de pelo menos mais um dos 
suspeitos, além do motorista do 
Chevrolet Corsa usado na fuga, 
que já havia confessado o crime.

Para não prejudicar o anda-
mento dos trabalhos, o delegado 
Paulo Cesar Schirrmann prefere 
não divulgar contra qual dos sus-
peitos existe essa prova: se com-
provando a autoria do mentor 
do assalto ou então do suspeito 
de ter efetuado o disparo. “São 

diálogos comprometedores que 
colhemos durante essa semana 
após a quebra de sigilo. O que foi 
dito por esse indivíduo ainda não 
pode ser revelado. Estamos tra-
balhando contra o relógio para 
dar a resposta para esse crime 
logo”, complementa.

Além dos diálogos obtidos, 
uma possível tentativa de ocul-
tação de provas está sendo ana-
lisada. Ontem, uma testemunha-
chave no processo foi ouvida. 
“É alguém que tem uma relação 
próxima com um dos autores”, 
destaca. O inquérito deve ser 
concluído em um prazo de 10 
dias. 

O principal suspeito de ter 
efetuado o disparo que matou o 
empresário tem 23 anos e está no 
Presídio Regional de Santa Cruz. 
Os outros dois - um sendo o men-
tor do crime e o outro o motorista 
do carro que auxiliou na fuga 
também estão recolhidos.
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