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A nova “arma” dos furtos

Polícia indicia pai e filho

Quadrilhas de outras 
cidades estão usando 
aparelhos para 
bloquear travamento 
de carros e cometer 
delitos em Santa Cruz

Alvos dos criminosos são automóveis de alto padrão
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GUILHERME BICA
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Esqueçam por um tem-
po os furtos de veícu-
los. Agora, é uma nova 

prática criminosa que tem 
deixado em alerta a Polícia 
Civil de Santa Cruz do Sul. 
Há pouco mais de um mês, 
quadrilhas de outras cidades 
estão furtando itens de dentro 
de veículos estacionados em 
estabelecimentos comerciais. 
Casos já foram registros no 
estacionamento de supermer-
cados, shopping no Centro e 
em comércios à margem da 
RSC-287.

De acordo com a titular da 
1ª Delegacia de Polícia Civil, 
delegada Ana Luísa Aita 
Pippi, os alvos dos crimino-
sos são automóveis de alto 
padrão, que, possivelmente, 
tenham no interior produtos 
de valor, além de dinheiro, 
bolsas e malas de viagens, 

LUIZA ADORNA

Audiência vai 
bloquear rua de 
Vera Cruz hoje

FACÇÃO “OS MANOS”

A primeira audiência 
com testemunhas e réus 
da maior operação rea-
lizada na história da Po-
lícia Civil de Vera Cruz 
e uma das maiores em 
toda a região será nesta 
sexta-feira. As oitivas da 
Operação Cúpula, contra 
o tráfico de drogas, serão 
durante a tarde, junto ao 
Fórum do Município. A 
partir do meio-dia, o trân-
sito na Avenida Nestor 
Frederico Henn, entre as 
ruas Martin Francisco e 
Carlos Werner, estará in-
terditado. O bloqueio vai 
atender a uma solicitação 
da Brigada Militar, que 
busca pela segurança da 
comunidade, sobretudo 
pela periculosidade que os 
réus representam.

De acordo com a asses-
soria da juíza Fernanda 
Rezende Spenner, serão 
ouvidas testemunhas de 
acusação e de defesa, bem 
como a maioria dos 20 
réus. Dois dos réus, caso 
de Antônio Marco Braga 
Campos, o Chapolin, fi-
gura conhecida no meio 
policial por liderar a facção 
Os Manos, e um homem 
de 30 anos, apontado pela 
polícia como líder da mes-
ma facção em Santa Cruz, 
participarão da audiência 
por vídeo conferência. 
Há também réus que fo-
ram liberados dessa pri-
meira audiência. Novos 
momentos como o desta 
sexta-feira devem ocorrer. 
No entanto, detalhes não 
foram divulgados.

A OPERAÇÃO
Foram cumpridos no 

dia 18 de janeiro do ano 
passado mandados de 
busca, apreensão e prisão 
em Vera Cruz e Santa 
Cruz. Ao todo, foram 20 
presos. Um deles era um 
homem de 30 anos, liga-
do à facção “Os Manos” 
e , considerado o braço 
direito de Chapolin. O 
santa-cruzense chefiava o 
tráfico e movimentava de 
R$ 200 a R$ 250 mil por 
semana, só no bairro Bom 
Jesus.

como nos casos registrados 
na RSC-287. Para entrar nos 
carros, os criminosos esperam 
as vítimas saírem e usam 
dois tipos de aparelhos: o 
“chapolin”, muito usado para 
furtar carros na região me-
tropolitana e que bloqueia o 
acionamento de alarmes; e 
uma nova tecnologia, ainda 
não identificada, mas que 
tem o poder não só de blo-
quear alarmes, como de abrir 
veículos com alarmes ou não. 
A tecnologia, apontada como 
mais potente pela polícia, dá 
aos criminosos a facilidade de 
decodificar chaves e arrombar 
qualquer tipo de carro ou 
caminhonete.

Ainda de acordo com a 
delegada, a suspeita é de 
que exista até mais de uma 
quadrilha que vem a Santa 
Cruz apenas para praticar os 
delitos e retorna à cidade de 
origem. “Entendemos que 
sejam pessoas de fora, que 
chegam nesses estacionamen-
tos, cometem uma série de 
crimes em diferentes locais no 
mesmo dia e depois retornam 
para seus municípios”, apon-
ta. A “leva” de furtos ocorreu 
em, ao menos, três datas dife-
rentes. De três a cinco carros 
teriam sido alvo em cada data.

Tanto a origem quanto a 
quantidade de bandidos en-
volvidos na ação estão sendo 
apuradas. Em uma situação 
registrada no início do mês de 
outubro, os bandidos furta-
ram itens de um carro em um 
café colonial, à margem da 
RSC-287, e depois entraram 
no Centro e furtaram itens 
de dois veículos no estacio-
namento de um shopping. 
Notebook, bolsas, dinheiro 
e celular lideram a lista de 
itens furtados. “Nesse caso, 
eles estavam dentro de um 
Gol, modelo novo. Mas não 
descartamos que mais de 
um carro tenha sido usado 
em outras situações. Eles 

ficam dentro desses carros, 
normalmente modelos mais 
novos, e esperam as vítimas 
saírem para acionarem esses 
equipamentos”, explica.

ALERTA DA POLÍCIA
Algumas dicas servem 

de alerta à população. “Não 
deixar itens de valor dentro 
dos carros. Uma saída de dois 
minutos pode ser fatal. Além 
disso, que a pessoa observe se 
tem alguém dentro de veícu-
los estacionados ao redor. Os 
dois equipamentos são acio-
nados de carros próximos. 
Então, o criminoso pode estar 
no carro ao lado ou em outra 
posição também perto da 
vítima”, explica a delegada.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Edital de Concurso Público nº 326/2019 –
NOMEAÇÃO E CHAMAMENTO PÚBLICO

O MUNICÍPIO DE VERA CRUZ, pessoa jurídica de direito público, 
através de seu Prefeito Municipal, GUIDO HOFF, faz saber por este Edi-
tal, DA NOMEAÇÃO E CHAMAMENTO PÚBLICO DE CANDIDATOS 
APROVADOS EM CONCURSOS PÚBLICOS, em atendimento à Porta-
ria nº 13.205/2019 e Edital de Homologação nº 229/2018, para provimen-
to de cargos efetivos no seu quadro de pessoal, sob Regime Estatutário, 
conforme segue:

 
MÉDICO PSIQUIATRA  – CONCURSO N.º 152
Clas. Nome
9º HENRIQUE BORGES DO NASCIMENTO NETO

De conformidade com o Art. 14, da Lei Complementar nº 004/2007, 
os nomeados tem prazo de quinze dias para tomar posse, a contar do 
ato de nomeação publicado no Quadro de Atos Oficiais do Município. 
Os nomeados devem se apresentar na Secretaria Municipal de Adminis-
tração da Prefeitura Municipal de Vera Cruz, situada na Avenida Nestor 
Frederico Henn, 1645, Vera Cruz, RS. O NÃO comparecimento no prazo 
estipulado será interpretado como renúncia à posse no referido cargo e 
será tornado sem efeito. 

Gabinete do Prefeito, 01 de novembro de 2019.

GUIDO HOFF,
Prefeito Municipal.

Teve um desfecho por par-
te da polícia o atropelamento 
que terminou na morte de 
Tiago Rodrigues de Moraes. 
Pouco mais de um mês após 
o acidente, a Polícia Civil 
concluiu o inquérito e indi-
ciou pai e filho por terem en-
volvimento no caso. O filho, 
adolescente de 15 anos, vai 
responder por ato infracional 
correspondente a homicí-
dio culposo de trânsito com 
agravante de não possuir 
CNH. Já o pai responderá 
por homicídio culposo com 
agravante por ter entregue a 
direção do veículo para uma 
pessoa não habilitada.

Conforme o titular da 2ª 
DP, delegado Alessander 
Zucuni Garcia, a investigação 
concluiu que era o adolescen-
te que dirigia a caminhonete 

Hilux pela Avenida Felizber-
to Bandeira de Moraes, via 
paralela à BR-471, no Distrito 
Industrial. Após análise de 
imagens de câmeras de se-
gurança, a polícia chegou ao 
momento em que o pai deixa 
a direção do carro para o 
menino e vai para o banco do 
carona. A troca de motorista 
ocorreu cerca de 500 metros 
do local onde Moraes foi 
atropelado e prensado contra 
uma árvore. 

PENAS
O procedimento para o 

adolescente será enviado 
ao Juizado da Infância e da 
Juventude. A pena pode ser 
em advertência, prestação 
de serviços comunitários ou 
ainda internação na FASE. Já 
o pai pode ter pena de dois a 
quatro anos de reclusão.


