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No comércio, furtos preocupam
Há alguns dias, 
lojas vêm sendo 
arrombadas de forma 
semelhante: criminoso 
adentra os locais à 
procura de dinheiro 

Para evitar os furtos, Savian explica que os comercian-
tes devem reforçar a segurança através da instalação de 
câmeras, alarmes, bem como a colocação de grades nos 
estabelecimentos. Além disso, ele orienta que em caso de 
movimentação suspeita é preciso avisar a Brigada Militar. 
É recomendado não deixar valores altos em caixa e ter 
cuidado ao depositar malotes. Como reforço à prevenção 
de crimes desta ordem, o comandante explica que é rea-
lizada a Operação Comércio Seguro, em que são efetua-
das rondas nos estabelecimentos para certificar que os 
locais estão seguros quanto à ação de criminosos.

Na sexta, dia 16, criminoso roubou bicicleta de uma loja, que foi recuperada pela BM
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Er a  p o r  v o l t a  d a s 
23h20min de sexta-fei-
ra, dia 16, quando um 

indivíduo adentrou a porta 
lateral de uma loja do segmen-
to agrícola, localizada na rua 
Ernesto Wild, em Vera Cruz. 
Andando agachado pelo local 
- como mostram as câmeras de 
segurança - ele procurava algo 
que pudesse levar consigo, 
aparentemente queria dinhei-
ro. Nos últimos dias, essa cena 
já se repetiu pelo menos cinco 
vezes no comércio da cidade: 
as portas de vidro dos estabe-
lecimentos são arrombadas e o 
criminoso leva apenas alguns 
minutos para praticar o furto. 

Na manhã de sábado, dia 
17, quando Dário Assmann 
chegou ao estabelecimento do 
qual é proprietário, reparou 
que a porta da frente havia 
sido forçada e que a porta late-
ral estava aberta. “A sensação 
é de impunidade total, porque 
as pessoas perderam o respeito 
umas pelas outras”, afirma - 
referindo-se ao furto ocorrido 
na noite anterior. As câmeras 
de segurança, que captaram 
a ação do criminoso, revelam 
que ele andou pela loja, abriu 
portas internas, subiu ao se-
gundo andar e tentou entrar 
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na sala da direção, que estava 
trancada. O indivíduo, que 
usava um boné e estava com 
o rosto descoberto, chegou 
a pensar em levar dois note-
books, mas desistiu. Também 
vasculhou gavetas, mas não 
encontrou dinheiro. Ele saiu 
da loja furtando uma bicicleta, 
que abandonou na rua Martin 
Luther, onde foi recuperada  
pela Brigada Militar de Vera 
Cruz após denúncia recebida 
por telefone. 

O tenente Carlos Moisés 
Savian dos Passos, comandan-
te da Brigada Militar de Vera 
Cruz, explica que os furtos ao 
comércio já vêm acontecendo 
há alguns meses e que a BM, 
através das operações de Inte-
ligência Policial, aliada ao ser-
viço de investigação da Polícia 
Civil, vem trabalhando para 
coibir os casos e identificar os 
criminosos. Segundo Savian, 
com a prisão de um jovem 
de 23 anos, no início do mês, 
suspeito de cometer diversos 
furtos, os crimes haviam di-
minuído. No entanto, como 
ele não agia sozinho, os furtos 
voltaram a ocorrer.  

pELA sEGuNDA 
vEz NA sEmANA
Em uma loja de calçados 

localizada na avenida Nes-
tor Frederico Henn, em Vera 
Cruz, foram efetuados dois 
furtos em apenas uma sema-
na. A primeira ação ocorreu 
na terça-feira, às 22h10min, 
quando um homem arrombou 
a porta da frente e foi direto ao 
caixa à procura de dinheiro. 
Ele repetiu os movimentos na 
sexta-feira, dia 16, por volta 

das 18h50min - 10 minutos 
depois de o local ser fechado. 
Durante os dois arrombamen-
tos, o indivíduo levou uma 
quantia em dinheiro. Segundo 
a empresária Ivane Görck, as 
câmeras de segurança apon-
tam que a ação durou cerca de 
dois minutos e o homem não 
mexeu nos demais produtos 
da loja. 

Assim também ocorreu em 
outra loja do ramo calçadista, 
que fica na rua Martim Fran-
cisco: o criminoso adentrou o 
local e foi ao caixa para roubar 
o dinheiro, saindo em poucos 
minutos. Segundo o proprie-
tário André Kessler, nem o 
monitoramento com alarme 
e através de uma empresa de 
segurança, bem como a vigi-
lância de um guarda que passa 

constantemente em frente à 
loja inibiram o indivíduo. 

AçÃO pOLiciAL
Sobre os furtos ocorridos 

nos últimos dias nos estabele-
cimentos comerciais de Vera 
Cruz, Savian afirma que se está 
trabalhando na identificação 
do indivíduo, com a ajuda 

de imagens da câmera de 
segurança e o serviço de Inte-
ligência Policial. Ele destaca a 
importância da troca de infor-
mações entre a comunidade e 
os serviços policiais para coibir 
esses crimes. Entre os meios 
disponíveis está o WhatsApp 
da Brigada Militar.  


