
geral22 ARAUTO    SEXTA-FEIRA E SÁBADO
6 E 7 DE SETEMBRO DE 2019

Furtou e pediu resgate: cadeia
COlaBOraÇÃO COM a POlÍCIa

Por parte das comunidades religiosas, estão sendo 
estudadas medidas. “Por parte da Comunidade Ca-
tólica deverão ser instaladas luminárias com sensores 
de presença. Logo, no que algo se mover perto delas, 
elas acenderão. Também está sendo estudada a insta-
lação de câmeras de monitoramento interligadas com 
o sistema que já existe junto à Igreja Matriz e casa pa-
roquial”, explica o presidente Luís Carlos Dhiel. A Co-
munidade Evangélica também deve colocar o assunto 
em reunião, atesta o presidente Jorge Kappel. Os dois 
dirigentes pontuam que pretendem, conjuntamente, 
planejar medidas, já que o cemitério é comum.

reFOrÇO na seguranÇa

No cemitério central 
de Vera Cruz, quase 
100 sepulturas foram 
alvo de depredação. 
Crime tem revoltado 
a comunidade

Uma olhada rápida e várias sepulturas tiveram o crucifixo subtraído
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“Era para ser um lugar 
de paz”, desabafaram 
os irmãos Astor e Ro-

meu Kist, ao percorrerem 
os corredores do cemitério 
central de Vera Cruz na ma-
nhã desta terça-feira, dia 3, 
depois de correr a notícia de 
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Crucifixos são furtados. De novo
No túmulo do padre, peça ficou pendurada

DIVuLgAçãO

Mais um criminoso foi 
preso por extorsão em Santa 
Cruz. A nova ação da Dele-
gacia de Polícia de Repres-
são às Ações Criminosas 
Organizadas (Draco) contou 
com apoio da 1ª Delegacia de 
Polícia Civil e mostrou, assim 
como na semana passada, a 
importância da colaboração 
da vítima para os responsá-
veis pelos crimes de furto de 
veículos seguido de pedido 
de resgate irem à cadeia.

Tudo começou após a Dra-
co obter acesso à gravação 
de uma ligação telefônica na 

qual um criminoso está extor-
quindo a vítima de um veícu-
lo Gol furtado na quarta-feira, 
dia 4. O criminoso procurou 
a vítima por telefone, que 
foi até a delegacia registrar a 
ocorrência e passou os áudios 
da ligação à Polícia Civil.  
Na expectativa de receber 
os R$ 1 mil pela devolução 
do carro, o indivíduo, que 
tem 20 anos e já é conhecido 
dos meios policiais, marcou 
um encontro para receber o 
dinheiro nas proximidades 
do Santuário de Schoenstatt 
para esta quinta-feira, dia 5.

Quando ele abordou o pro-
prietário do carro, foi preso 
em flagrante por policiais. 
O jovem confessou o crime e 
apontou onde estava o veí-
culo, que foi apreendido no 
Bairro Arroio Grande, nas 
proximidades da 2ª DP. Ele 
foi encaminhado ao Presí-
dio Regional de Santa Cruz. 
O trabalho da Draco segue 
na tentativa de identificar e 
prender grupos que atuam 
na prática em Santa Cruz. 
Além das prisões, os veículos 
levados são recuperados e 
devolvidos aos proprietários.

que diversos túmulos foram, 
de novo, alvo de vandalismo. 
Foram furtados crucifixos de 
metal em 58 sepulturas do 
lado católico e em 39 do lado 
evangélico, o que foi devida-
mente registrado em boletim 
de ocorrência pelas diretorias 
das Comunidades. A data em 
que o crime ocorreu é impre-
cisa. No dia 29 de agosto, o 
vigilante de rua teria acionado 
a Brigada Militar ao notar 
que havia gente furtando no 
cemitério, tendo fugido pelos 
fundos sem ser identificado. 
Pode ter sido desde então a 
depredação e somente agora 
as comunidades terem tomado 

o devido conhecimento. Inde-
pendente da data do crime, o 
desrespeito revolta os vera-
cruzenses.

Ao saberem da notícia, os 
irmãos Kist foram rapidamen-
te conferir, túmulo a túmulo, 
se algo havia sido levado do 
local onde os tantos familiares 
estão enterrados. Estavam 
aliviados que junto aos seus 
tudo se mantinha intacto, mas 
não esconderam a tristeza 
pelas outras famílias. “Temos 
avós, pai, mãe, família muito 
grande. Tínhamos motivo para 
vir correndo”, dizem eles, que 
se chocaram ao ver que nem 
mesmo os túmulos de padres 
foram poupados. 

Na sepultura de cônego 
José Maria Kroetz, o crucifixo 

foi parcialmente desprendido, 
acabou não sendo furtado, e 
a pedra ficou solta. Ao lado, 
do padre Edmundo Schmitt, 
a cruz foi arrancada, mas 
abandonada no local, talvez 
pelos vândalos se darem conta 

de que era de madeira. Aliás, 
outros crucifixos foram encon-
trados, já arrancados, possivel-
mente esquecidos entre os cor-
redores do cemitério. “Tinha 
que aumentar a segurança por 
aqui”, pedem os irmãos.

Alguns 
crucifixos 
foram 
esquecidos 
após o 
vandalismo


