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Agora foi a vez do “chefe” Em resposta ao tráfico, 
mais uma apreensão 

FURTO DE  VEÍCULOSAÇÃO DA DRACO

DIVULGAÇÃO

Mentora de sequestro volta à cadeia
Acusada de planejar 
crime que acabou 
na morte de casal 
foi presa novamente 
nesta semana, após 
um ano em liberdade

Corpos de casal foram encontrados carbonizados

VALE DO SOL
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Um dos casos mais as-
sustadores de Vale do 
Sol teve novos capítu-

los nesta semana. Apontada 
por ser a mentora do crime 
que acabou na morte de Lonia 
Gabe e de seu companheiro, 
Antônio Celestino Lummertz, 
encontrados carbonizados 
dentro da carcaça de uma ge-
ladeira, Marli Machado Mar-

tins voltou para a cadeia. Ela 
foi presa ainda em 2014, mas 
teve a prisão revogada em 3 
de abril do ano passado. Após 
esse episódio, o Ministério Pú-
blico interpôs recurso, pedindo 
novamente a prisão. A Justiça 
deferiu e Marli foi recolhida à 
Penitenciária Feminina Madre 
Pelletier, em Porto Alegre, no 
dia 7 de outubro.

Conforme o promotor Leo-
nardo Giardin de Souza, da 
Comarca de Taquara, respon-
sável pelo município de Rolan-
te, onde o crime se desenvol-
veu, a soltura da ré, em abril 
do ano passado, gerava risco 
“à integridade da instrução, 
na medida em que, quando 
respondia solta por outro de-
lito de homicídio, ela torturou, 

matou e ocultou o cadáver de 
uma testemunha (e do cônjuge 
desta), sendo que essa represá-
lia certamente gera temor em 
quem irá testemunhar contra 
ela, neste feito”.

Quando da revogação da 
prisão, os argumentos apre-
sentados pela Justiça eram 
excesso de prazo na formação 
da culpa e ausência dos funda-
mentos autorizadores da me-
dida. Os demais envolvidos no 
crime, conforme o Ministério 
Público, respondem o processo 
em liberdade. 

RELEMBRE O CASO 
Lonia e Antônio Celestino 

foram sequestrados em Vale 
do Sol, na localidade de Faxi-
nal de Dentro, no dia 2 de 
fevereiro de 2014. Segundo 

investigação, o casal foi morto 
dias depois, em Rolante, onde 
era o cativeiro. Marli teria 
arquitetado o crime por vin-
gança, com o objetivo de obri-
gar Antônio a inocentá-la em 
outro processo judicial, pelo 

qual foi condenada a 14 anos 
de prisão. Durante o cativeiro, 
ela obrigou o aposentado a ir 
até um cartório para autenticar 
uma carta que ele foi obrigado 
a escrever, afirmando que ela 
seria inocente. 

Ele até tentou fugir, mas 
não deu. Foi preso ontem, 
na residência onde mora, o 
indivíduo apontado como o 
mais influente furtador de 
veículos em Santa Cruz. Tão 
influente que, além de prati-
car furtos, o jovem de 21 anos 
ajudava outros bandidos com 
mais dificuldade na prática a 
extorquirem as vítimas após a 
subtração do veículo.

A prisão, no bairro Bom 
Jesus, ocorreu durante a se-
gunda fase da Operação Ma-
lha Fina, desencadeada pela 
Draco. O homem é investigado 
por participar de pelo menos 
cinco furtos de veículos e 
quatro casos de extorsão entre 
os dias 7 e 14 de julho. Ele é o 
quinto criminoso preso pela 
prática em menos de um mês 

no município. “Ele já havia 
sido preso por essa mesma 
prática outras vezes. Durante 
a investigação, apreendemos 
duas chaves micha e docu-
mentos de veículos furtados. 
Tudo estava na casa dele. Era 
tão envolvido que se algum 
outro indivíduo não conseguia 
negociar um veículo furtado 
ele passava a comandar a ex-
torsão para terceiros”, comen-
ta o delegado Marcelo Chiara 
Teixeira.

De acordo com Chiara, as 
prisões e as demais diligên-
cias que estão sendo e serão 
executadas durante a Malha 
Fina têm como foco os prin-
cipais integrantes dos grupos 
criminosos associados aos 
crimes de furtos e extorsões. 
Para chegar nas prisões, um in-

tenso trabalho de investigação 
é feito e conta com quebra de 
sigilo telefônico, depoimentos 
de testemunhas e suspeitos, 
além de imagens de câmeras 
de segurança.

Além disso, o trabalho da 
polícia é voltado para identi-
ficar desde o autor do furto, 
passando pelos demais en-
volvidos no ciclo, até os que 
desempenham as ações de 
extorsões e até mesmo a recep-
tação indevida dos objetos/
bens subtraídos das vítimas. 
“A Operação Malha Fina se 
trata da intensificada da es-
pecializada nesse tipo penal, 
sensibilizada com o momento 
que nossa cidade passa a viver 
desde quarta, com a presença 
de pessoas de cidades vizinhas 
e de outras regiões”, diz.

Somente em 2019, a Dele-
gacia de Repressão às Ações 
Criminosas Organizadas (Dra-
co) já apreendeu 62,4 quilos de 
entorpecentes em Santa Cruz 
do Sul. Ações de combate ao 
tráfico de drogas que retiram 
das ruas os entorpecentes, 
mas também enfraquecem a 
venda e, consequentemente, 
os crimes relacionados. Na 
quarta-feira, dia 9, a especia-
lizada encontrou 10 quilos de 
maconha e cocaína em uma 
residência do bairro Várzea.

Os tijolos estavam armaze-
nados em um quarto da casa, 
localizada na Rua Bruno Ivo 
Spengler. O morador, sem 
antecedentes policiais, foi 
preso em flagrante. Conforme 

o delegado Marcelo Chiara, 
a função do indivíduo era 
apenas guardar os entorpe-
centes para os traficantes. Os 
criminosos acreditam que o 
fato dele não estar no radar da 
polícia facilitaria o esquema. 
Entretanto, as investigações 
não somente chegaram ao lo-
cal, como resultaram em mais 
uma grande apreensão.

Desta vez, foram seis quilos 
de maconha e quatro quilos de 
cocaína. Ao longo de 2019, a 
Draco ainda apreendeu quan-
tias de crack. Segundo Chiara, 
as investigações continuam, 
a fim de gerar ainda mais 
respostas aos crimes relacio-
nados ao tráfico de drogas no 
município.


