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lADRõES DE cAbOS

Furtos de ocasião, diz delegado
Dupla presa na semana passada não integraria quadrilha específica de crime que só cresce na cidade

O 3º Distrito Policial (3º DP)
não acredita que os dois ho-
mens presos em flagrante após
arrombarem 19 caixas de pas-
sagem de rede elétrica na se-
gunda-feira da semana passada
tenham relação com a recente
sequência de furtos de cabos e
fios de eletricidade registrada
em Caxias do Sul.Para o delega-
do Luciano Righes Pereira, que
investiga o caso, trata-se de um
crime pontual cometido pela
dupla. Os homens, ambos com
28 anos, foram autuados por
furto qualificado e seguem reco-
lhidos na Penitenciária Estadual
de Caxias do Sul, no Apanhador.
A identidade deles não foi divul-
gada pela polícia.

– Os dois têm diversas passa-
gens por furto, mas não é uma
quadrilha específica de cabos.
Para exemplificar, às vezes eles
(criminosos) estão praticando
outros tipos de furtos, em resi-
dências, por exemplo, e acabam
entrando nesse tipo de crime
envolvendo fios de eletricidade.
É como diz o ditado: a ocasião
faz o ladrão – explica Pereira.

A prisão da dupla ocorreu na
madrugada da segunda-feira
passada,próximo ao Km 146 da
BR-116, na região do bairro São
Ciro. Eles foram avistados no
canteiro central e tentaram fugir
ao perceber a aproximação da
Guarda Municipal. Na aborda-
gem, foram apreendidos pé de

DEPUTADO

BM abre
sindicância

Os três soldados da Brigada
Militar que intermediaram um
tumulto envolvendo duas tran-
sexuais e o deputado federal
José Otávio Germano (PP) vão
responder a uma sindicância
instaurada pelo comando do
11º Batalhão de Polícia Militar
(11º BPM), unidade a qual os
PMs estão lotados.

O comandante do 11º BPM,
tenente-coronel Douglas da
Rosa Soares, considerou estra-
nha a atitude dos PMs e deter-
minou a investigação interna.

– Ali era uma briga de A com
B, e a BM tem de apartar e não
entrar no meio, ainda mais en-
volvendo valores. Qual motivo
levou os PMs a pegar dinhei-
ro? Quero que eles expliquem,
apenas para deixar bem trans-
parente o procedimento deles –
afirmou Soares.

Na manhã da última sexta-
-feira, a BM foi chamada até a
frente de um condomínio do
bairro Petrópolis, em Porto Ale-
gre,porque duas transexuais es-
tavam,aos gritos,cobrando uma
suposta dívida do deputado,
morador do prédio. A confusão
foi encerrada duas horas depois,
quando um dos PMs subiu até
o apartamento de José Otávio,
desceu com R$ 2,5 mil e entre-
gou para as transexuais. Procu-
rado pela reportagem,Germano
não atendeu as ligações.

POlIcIAMENTO

Sinbad é o novo integrante do canil do 12º BPMde Caxias
Desde a última sexta-feira, o canil

do 12º Batalhão de Polícia Militar (12º
BPM) de Caxias do Sul tem um novo re-
forço: Sinbad, um cão de três meses da
raça pastor alemão.

O nome do novo membro da equipe
foi escolhido pelo comandante do bata-
lhão, tenente-coronel Jorge Emerson Ri-
bas. É uma homenagem a um cachorro
que serviu na Marinha Americana du-
rante a Segunda Guerra Mundial.

O cãozinho será treinado pelo sargen-
to Mario da Rosa, mas o animal só esta-
rá apto a sair às ruas após dois anos. Ele
atuará junto ao Pelotão de Choque, em
buscas e apreensões, revistas em pre-
sídios, policiamento de ruas e estádios,
entre outros. Também será verificada
a habilidade dele para o faro de drogas.
O canil do batalhão tem, atualmente, 14
cães,sendo que três deles são filhotes.

JACKSON CARDOSO, BM, DIVULGAÇÃO

Venda clandestina

z O interesse principal de quem furta fios e cabos de energia
elétrica é retirar o cobre que fica na parte interna da fiação
para revender o material ao mercado clandestino. Muitas
vezes, o receptador dificilmente é identificado.

cabra, alicate e faca, utilizados
para cometer o crime que dei-
xou 1,5 quilômetro sem energia.
Eles não se pronunciaram em
depoimento à Polícia Civil.

O episódio se soma a uma
série de furtos na fiação elétri-
ca de prédios, praças e rodovias
da cidade nos últimos meses. A
própria BR-116 está há pelo me-
nos uma semana sem energia

nas proximidades da passarela
do bairro São Ciro.E o problema
na rodovia já se tornou rotina,
segundo o secretário municipal
de Obras,Leandro Pavan.

– A equipe da secretaria já
nem me avisa mais. Assim que
vem a notificação da comunida-
de, eles já providenciam o con-
serto, que normalmente ocorre
na mesma semana. Próximo ao

entroncamento com a Rota do
Sol,concretamos as caixas e não
levaram mais – destaca o secre-
tário Pavan.

Conforme ele, somente no
último mês houve furto de ca-
bos no Ginásio do Enxutão, que
exigiu o cancelamento de um
campeonato, da Escola Dolai-
mes Stédile Angeli (Caic), do
Centro de Referência em Assis-
tência Social (Cras) Oeste e da
Praça das Feiras, de onde foram
levadas as tomadas utilizadas
em eventos. No Caic, segundo
o secretário, a energia foi resta-
belecida de forma provisória e
agora deve ser encaminhado o
conserto definitivo. (Colaborou
André Fiedler)

aMiGoS
Pastor alemão, de três meses, no colo do PM saldanha, treinador de cães do 12º BPM


