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Número de furtos 
de 1º a 14 de outubro: 
2016 - 20 casos 
2017 - 11 casos 
2018 - 8 casos 
2019 - 4 casos

FURTOS

Suspeito de 
estuprar bebê 
se entrega

SANTA CRUZ
À ESPERA

SANTA CRUZ

O homem suspeito de 
estuprar um bebê de sete 
meses no interior de Santa 
Cruz do Sul se entregou 
à polícia no sábado, dia 
12. Conforme a Brigada 
Militar, ele telefonou e 
informou a localização 
onde estava. Desde o dia 
do crime, na quarta-feira, 
dia 9, ele era considera-
do foragido. Entretanto, 
com medo de represálias, 
acabou se entregando e 
solicitou à BM para prestar 
depoimento. Ele foi enca-
minhado à Delegacia, mas 
negou o crime. O caso está 
sob investigação da Dele-
gacia de Proteção à Criança 
e ao Adolescente (DPCA) 
de Santa Cruz. Segundo 
a titular da especializada, 
delegada Lisandra de Cas-
tro de Carvalho, como se 
trata de um crime de cunho 
sexual, a investigação está 
mantida sob sigilo.

O CASO
Segundo a BM, o crime 

teria sido praticado no dia 
9, por volta das 17 horas, 
no momento em que a mãe 
saiu da localidade onde 
moram para comprar fral-
das para a bebê. Ao retor-
nar, a mãe encontrou um 
preservativo e notou que 
o órgão genital da menina 
estava dilatado. Por medo, 
não chegou a tomar uma 
atitude imediata, já que o 
indivíduo havia agredido 
ela em outras oportunida-
des. Na quinta-feira pela 
manhã, quando o suspeito 
saiu de casa, ela levou a 
criança para um posto de 
saúde da localidade. No 
espaço, o médico consta-
tou que havia alteração 
no órgão genital da bebê, 
mas não soube precisar se 
era caso de estupro. Após 
isso, a mãe acionou a BM 
que conduziu a mulher e 
a bebê para Santa Cruz, 
onde a criança passou por 
exames. As duas foram 
recolhidas e encaminhadas 
a uma casa de passagem. 
Durante a tarde, a BM foi 
até a propriedade onde o 
casal reside, mas o indiví-
duo não foi localizado. 

Em mais de dois anos,
saudade e incertezas 

Com prisões, queda no furto de veículos chega a 80%

Família de Daniel 
Orlandi Eisenhardt 
vive com a dor da 
falta de respostas 
e da ausência do 
santa-cruzense

Avó e mãe de Daniel buscam por respostas

LUIZA ADORNA
jornalismo@arautofm.com.br

Ao ouvir passos na es-
cada do prédio onde 
mora, Marlisa Orlan-

di olha para a porta e imagina 
a chegada do neto, desapa-
recido em Santa Cruz do Sul 
desde julho de 2017. Nos 
primeiros dias, nem trancava 
o apartamento, na esperança 
de um abraço mais rápido. 
Mas o tempo passou e Daniel 
Orlandi Eisenhardt ainda não 
apareceu. 

Uma demora que intriga 
tanto os familiares quanto a 
Polícia Civil. Todos buscam 
uma resposta. O jovem, de 24 
anos na época, saiu da casa 
da mãe, no Loteamento Costa 
Sul, no dia 19 de julho daquele 
ano e não retornou. A motoci-
cleta do homem, que trabalha-
va no setor de Meio Ambiente 
da Prefeitura de Santa Cruz, 
foi localizada mais tarde no 
bairro Santo Antônio. 

Conforme o delegado ti-
tular da 2ª DP, Alessander 
Zucuni Garcia, o caso está em 
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aberto, embora não tenham 
recebido mais informações. 
Pistas que possam auxiliar 
na investigação devem ser 
repassadas à Polícia Civil, 
diretamente na delegacia ou 
pelo 190. “Não há elementos 
que indiquem o que pode ter 
acontecido. Portanto, também 
trabalhamos com a possibili-
dade dele estar vivo”, diz. 

Na época, diversas pessoas 
foram ouvidas e buscas foram 
realizadas, principalmente 
pelo bairro Progresso e nas 
proximidades do Parque da 
Cruz e do Autódromo, pontos 
indicados através de informa-
ções da comunidade. A Polícia 
Civil contou, inclusive, com o 
apoio do Corpo de Bombeiros 
nas ações. 

DEMORA 
QUE MACHUCA
Quem ama tem esperança, 

mas, para a família de Daniel 
a incerteza, às vezes, parece 
pior que a certeza. Embora 
queiram, mais do que tudo, 
abraçar o jovem novamente, 
não conseguem imaginar 
que ele esteja em algum local, 
sem desejar contato. Afinal, 
sempre foi um neto, um filho 
e um pai amoroso, preocupa-
do e presente. Assim como 
chegava todos os dias na casa 
da avó, nem que fosse para 
espiar pela porta, Daniel liga-
va para a mãe com frequência 

e sempre fazia de tudo para 
estar perto do filho. É isso que 
a mãe, Cláudia Inês Orlandi, 
mais sente falta. 

Com amor transbordando 
no peito, ela lutou desde o 
início pelo filho. Nas bus-
cas, sempre fez questão de 
ir junto com a polícia ou os 
bombeiros. Caminhou no 
barro, entrou em matagais, 
enfrentou locais que não ima-
ginava. Mais tarde, com as 
buscas encerradas, continuou 

procurando o filho. Recebeu 
dezenas de ligações, com 
indicação de onde Daniel 
estaria. Às vezes na madru-
gada e outras na chuva, a mãe 
saía em busca do filho e se 
deparava com mais um trote. 
Enquanto alguns brincavam 
com a dor da família, ela se 
fortalecia, na esperança que 
nunca acaba. “Seja qual for a 
resposta, não perdemos a fé. 
Nossa Senhora está todos os 
dias a olhar por nós”, destaca. 

Um dos crimes que por 
muitos anos colecionou ví-
timas em Santa Cruz do Sul 
está reduzindo. Após ter 
quase uma média de um 
veículo furtado por dia nos 
primeiros meses de 2019, 
o furto de carros e motos 
seguido de extorsão volta 
a apresentar queda pelo 
terceiro mês seguido. O 
principal fator apontado pe-
las forças policiais está nas 
recentes prisões feitas pela 
Draco, que colocou na ca-
deia três integrantes de duas 

quadrilhas especializadas na 
prática, além da internação 
de dois adolescentes, e o 
trabalho de patrulhamento 
ostensivo feito pela Brigada 
Militar no centro da cidade, 
locais onde se concentra o 
maior número de furtos.

Se comparado apenas o 
mês de outubro, quando em 
função do grande público 
na Oktoberfest os ladrões 
se aproveitam, os números 
chamam a atenção. Do pri-
meiro dia do mês até o dia 
14, a redução chega a 80% 

em comparação de 2016 com 
o ano atual: uma queda de 
20 para quatro casos. Em 
2019, aliás, pela primeira vez 
um fim de semana de Festa 
da Alegria terminou sem o 
registro de nenhum furto 
de veículo.

De acordo com o titular 
da Draco, delegado Marcelo 
Chiara Teixeira, as recentes 
prisões têm buscado iden-
tificar os principais inte-
grantes de duas quadrilhas 
que atuam na prática em 
Santa Cruz. “A queda nos 

números é uma consequência 
desse trabalho”, diz ele, que 
salienta que a especializada 
vai seguir com o trabalho de 
investigação e busca a iden-
tificação de mais envolvidos 
no crime.


