
Polícia prende o 
“faz tudo do furto”
Criminoso de 21 anos, 
além de levar veículos, 
fazia extorsão, 
ameaças e buscava 
o dinheiro cobrado 
das vítimas

BAQUE NO CRIME

GUILHERME BICA
jornalismo@arautofm.com.br

“Eu vou desmontar teu 
carro. Já sei onde tu tra-
balha”. Essas eram al-

gumas das ameaças que um 
criminoso de 21 anos fazia na 
tentativa de extorquir vítimas 
de veículos furtados. Aponta-
do como o “faz tudo do furto”, 
já que além de extorquir, fur-
tava e buscava o dinheiro do 
resgate, o bandido foi preso 
preventivamente na manhã 
desta quinta-feira, dia 3, em 
mais uma ofensiva da Draco, 
de Santa Cruz do Sul. Na se-
quência da prisão, os policiais 
conseguiram recuperar uma 
motocicleta que havia sido 
furtada pela mesma quadrilha 
que ele faz parte.

Para evitar esse tipo de cri-
me, a especializada já prendeu 
três integrantes de quadrilhas 
distintas voltadas à prática de 
furto de veículos seguido de 
extorsão nos últimos 30 dias. 
De lá pra cá, a quantidade de 
crimes despencou. Se em agos-
to foram 41 furtos de veículos, 
em setembro o número caiu 
para 24. E o objetivo, conforme 
o titular da Draco, delegado 
Marcelo Chiara Teixeira, é 
identificar outros criminosos. 
“A investigação não para. 
Temos encaminhado para o 

| Resultados da 4ª rodada do 25º Campeonato 
de Futebol Sete de Dona Josefa, realizada no último 
sábado: Junção Esportiva 1 x 0 Juventude Unida, gol 
de Paulo; veterano, Nacional 0 x 0 Juventude Unida; 
e Juventus 1 x 2 Amigos da Bola, gols de Gabriel e 
Felipe, descontando Israel. Para este sábado está 
prevista a 5ª e última rodada da fase classificatória, a 
partir das 14 horas: Juventude Unida x FC Construtora 
Galvan; veterano H’Lera x Unidos do Rio Pardinho;  
Andréas  x Unidos do Rio Pardinho. 

| No dia 13 de outubro, a AERC Juventude Unida 
promove festa para comemorar os 50 anos de his-
tória, tendo por local os pavilhões da Comunidade 
Imaculada Conceição. O  início será pela manhã com 
jogo de voleibol ou torneio, se tiver no mínimo quatro 
equipes, relembrando os primeiros anos do clube,  e 
jogo de futebol de campo entre as equipes do Águia 
Master e Amigos do Luis Rech. Ao meio-dia será ser-
vido almoço, ao preço de R$ 25, com buffet e carne 
servida nas mesas. Na parte da tarde, apresentação 
do histórico e das principais conquistas dos 50 anos, 
com a leitura da Ata de Fundação, homenagens aos 
fundadores e ex-presidentes. Atletas que já defende-
ram as cores da Juventude Unida estão convidados 
a participar deste momento festivo. Após, reunião 
dançante com a animação do Musical KM. Reservas 
de almoço podem ser feitas.

| Nesta sexta-feira, dia 4, ocorre o Encontro de Fa-
mílias, às 20 horas. No sábado, dia 5, as Servas estarão 
na residência de Lori Blank, serva que completou em 
setembro seus 90 anos, às 14 horas e no domingo, dia 
6, às 9 horas, culto com Santa Ceia e o recolhimento 
das ofertas, sacolinhas das Servas e na quarta, dia 9, 
culto com Santa Ceia, em Linha Floresta, às 21 horas 
(IELB).

| No dia 13, a OASE da Comunidade Evangélica de 
Ferraz realiza sua quermesse anual, na ocasião, a festa 
de comemoração dos seus 87 anos. Culto às 10 horas, 
seguido de almoço no valor de R$ 23, com bolinho 
de carne, churrasco, galeto, pratos quentes, saladas e 
frutas. À tarde, reunião dançante com a banda Doce 
Desejo.

| Sábado, dia 5, jantar-baile da 2ª Gincana de Ferraz, 
onde na noite será divulgado os resultados de cada 
equipe e conheceremos a equipe campeã. O local é o 
pavilhão da Congregação Evangélica Luterana Cristã 
de Ferraz e os ingressos no valor de R$ 30 (adulto) e 
R$ 16 (crianças de seis a 12 anos) poderão ser adqui-
ridos com as equipes. Na janta será servido churrasco 
(gado e porco), galeto, pratos quentes e verduras. 
Após a meia-noite, somente para o baile, o valor é de 
R$ 15. Na animação, banda Arpejo e Som Alternativo. 
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Mandar a vítima não pro-
curar a polícia, ameaçar 
desmontar o veículo e 
até mesmo atirar contra 
a residência da vítima são 
algumas das ameaças 
feitas. Confira trecho do 
diálogo do criminoso pre-
so ontem com uma das 
vítimas. Uma das “táticas” 
usadas é achar o perfil 
das vítimas nas redes 
sociais e com base nas in-
formações fazer ameaças 
a familiares.

Criminoso: E aí, tá na 
mão, cara? 
Vítima: Uma parte con-
segui agora de manhã, a 
outra só de tarde.  
Criminoso: Quanto tu 
conseguiu, meu? 
Vítima: De manhã conse-
gui R$ 300. 
Criminoso: Bah, meu, mas 
tu falou que ia conseguir 
‘mil real’. Tá me enrolando.

Ouça os áudios 
no Portal Arauto.

A EXTORSÃO

LUIZA ADORNA

Ofensiva foi realizada por policiais no bairro Bom Jesus

judiciário diversos procedi-
mentos com a comprovação 
da autoria. Com isso, acaba-
mos levando a diminuição 
desse tipo de crime na cidade 
e dando maior sensação de 
segurança à população. Ainda 
mais agora em época de Okto-
berfest, quando o centro fica 
mais lotado de veículos. Com 
essas prisões, esperamos que a 
diminuição de casos seja ainda 
maior”, projeta.

A RELAÇÃO
O indivíduo preso ontem 

é comparsa do criminoso 
preso no dia 5 de setembro. 
Eles teriam funções diferentes 
dentro do mesmo grupo. Na 
ocasião do início do mês, o 
meliante de 20 anos foi pego 
em flagrante por extorsão nas 
proximidades do Santuário de 
Schoenstatt. Ele foi mandado 
para o local a fim de pegar o 
dinheiro cobrado para devol-
ver o veículo à vítima. Porém, 
a ação foi desmantelada após 
a Draco obter acesso à grava-
ção de uma ligação telefônica 
na qual um outro criminoso 

combina a entrega com a ví-
tima do veículo Gol furtado.

O criminoso, que procurou 
a vítima por telefone e fez 
diversas ameaças, é o que 
foi preso ontem. A função 
dele nas últimas semanas era 
fazer contato com a vítima e 
mandar um comparsa buscar 
o dinheiro da extorsão. Co-
nhecido dos meios policiais, 
ele já era investigado desde 
2017 não só pela extorsão, mas 
por ter furtado automóveis na 
cidade.

Ossada humana é localizada na 412
VERA CRUZ

Uma ossada humana foi encontrada ontem em um ma-
tagal à margem da ERS-412, nas proximidades da ponte 
do Rio Pardinho, em Linha Capão, no interior de Vera 
Cruz. Conforme a polícia, a suspeita é de que o corpo, 
carbonizado, tenha sido abandonado há semanas. Roupas 
e materiais da ossada foram recolhidos para análise, a fim 
de contribuir para a identificação da vítima. Nenhuma 
família procurou a Polícia Civil até o momento e nem há 
registros de desaparecidos.


