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Trio vai responder por latrocínio
Inquérito pela morte 
de Everton Schuh foi 
remetido ao Poder 
Judiciário de Vera Cruz 
na tarde de ontem. 
Suspeitos estão presos

Crime foi cometido no início da tarde do dia 13 de julho, no Centro de Vera Cruz
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A Polícia Civil de Vera 
Cruz remeteu ao 
Poder Judiciário, na 

tarde desta segunda-feira, 
dia 22, o inquérito da morte 
do empresário Everton Luis 
Schuh, assassinado no dia 13 
de julho, após reagir a um 
assalto à padaria da família. 
Conforme o delegado Paulo 
César Schirrmann, que está à 
frente da investigação, os três 
homens suspeitos pela morte 
de Schuh – que já estão presos 
– serão indiciados pelo crime 

de latrocínio, que é o roubo 
seguido de morte. 

No entendimento da Polícia, 
o tiro fatal que matou Gucho, 
como era mais conhecido, par-
tiu da arma do meliante que 
assaltou o estabelecimento. 
Este homem se apresentou à 
Polícia na última segunda-feira 
e negou a autoria. Os outros 
dois participantes foram o mo-
torista do carro e um mentor 
da ação. Todos permanecem 
recolhidos no Presídio Regio-
nal de Santa Cruz do Sul.

PROVAS PENDENTES
Mesmo com o inquérito 

concluído e indícios suficientes 
que comprovem a autoria do 
crime, segundo Schirrmann, 
há provas que ainda não re-
tornaram à Delegacia. Trata-se, 
por exemplo, da perícia que 
vai apontar de qual calibre 
era a bala que atingiu Gucho, 
bem como a análise de digitais 

feitas em produtos recolhidos 
dentro da Padaria. “A ex-
pectativa é que essas provas 
venham entre o final deste mês 
e o início de agosto. Assim que 
elas chegarem, complementa-

remos no inquérito”, afirma 
Schirrmann.

O CRIME
Gucho foi morto com um 

tiro nas costas após perseguir 
o homem que assaltou a Pada-

ria Roque Schuh, no início da 
tarde do dia 13. O empresário 
embarcou na Fiorino da em-
presa e poucos metros depois 
conseguiu interceptar o crimi-
noso, que desferiu o tiro fatal.


