
Após ficar 31 anos
preso no regime
fechado, progredir para
o semiaberto e receber
direito a saídas
temporárias, Luiz
Augusto Félix dos
Santos, 51 anos,
foi detido ontem,
no Centro Histórico da
Capital. De acordo com
informações repassadas
à Brigada Militar por
pessoas que o teriam
capturado, ele estaria
tentando estuprar uma
adolescente de 17 anos.

Suas condenações
somam 357 anos,
principalmente por
abusos sexuais
cometidos na década
de 1980. Por conta da
vasta ficha criminal e
pela região de atuação,
Félix ficou conhecido
como Monstro do
Partenon.

Ele havia sido tema
de reportagem do DG
em dezembro de 2017.

No cárcere, foi
alfabetizado e escreveu
dois livros. Na época,
havia dito que a
“literatura havia lhe
transformado”.

Autógrafos

No final dos anos
1990, teve publicado
Diário do Diabo –
Quando os Anjos se
Prostituem que, segundo
ele, é autobiográfico.
Em 2000, no interior
da Penitenciária de
Alta Segurança de
Charqueadas (Pasc),
como atividade da
Feira do Livro de Porto
Alegre, teve sessão de
autógrafos do romance
A Morte Depois
da Paixão.

Dos 18 aos 20 anos,
cometeu série de crimes
graves, como homicídios,
estupros e roubos, a
maioria no bairro da
zona leste de Porto

Alegre. Na entrevista
concedida em 2017,
quando estava na ala
do regime semiaberto
da Penitenciária Estadual
do Jacuí (PEJ), em
Charqueadas, Félix
contou que, antes de
receber sua primeira
condenação, ouviu que
só sairia dali (da prisão)
dentro de um caixão.

Transferido

Recentemente,
Félix foi transferido de
estabelecimento penal,
saindo da PEJ e indo
para o Instituto Penal
Irmão Miguel Dario, no
bairro Agronomia.
Sua situação, por lei,
permitia saídas
temporárias, e foi por

isso que passou o final
de semana e fora da
prisão. Deveria se
reapresentar hoje.

Entregue à BM
pelas pessoas que
o detiveram, Félix
foi levado para a
2ª Delegacia de Pronto
Atendimento (2ª DPPA),
no Palácio da Polícia.

Segundo o delegado
Rodrigo Reis, o suspeito
foi preso em flagrante
por tentativa de
estupro. A vítima é
uma adolescente,
de 17 anos.

– Se não houver vaga
no sistema prisional,
ficará em cela da
3ª DPPA exclusiva
para presos com
antecedentes por crimes
contra dignidade sexual.
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CRIME SEXUAL

RETORNOÀPRISÃO TRÊS
DIASAPÓSA LIBERDADE
Cumprindo pena há 31 anos, Luiz Augusto
Félix dos Santos, conhecido comoMonstro
do Partenon, teria de se reapresentar hoje.
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renato.dornles@diariogaucho.com.br
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AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA 06/2019 - Retificação

PROCESSO: 23239.000354/2019-84. ABERTURA: 05/08/2019, às 09h00min. LOCAL: Sala da
Coordenação de Licitações e Contratos - 2º andar - Prédio Administrativo IFFar - Campus Júlio de
Castilhos, no endereço RS 527, Distrito São João do Barro Preto, Interior, C.P. 38, CEP 98130-000,
Júlio de Castilhos/RS - OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar- PAA,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. O Edital e seus
anexos estão disponíveis no site http://www.iffarroupilha.edu.br/julio-de-castilhos e na Coordenação
de Licitações e Contratos no endereço acima. Mais informações pelo telefone: (55) 3271-9505.

Daniel de Melo Jacobsen - Presidente Comissão de Licitação
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INSTITUTO FEDERALDE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA

CAMPUS JÚLIO DE CASTILHOS

Detento foi tema de reportagem

por ter lançado livros no cárcere

Ladrões fazem
buraco em parede
e invadem lotérica

Uma lotérica no bairro
Passo D’Areia, na zona
norte de Porto Alegre, foi
alvo de assaltantes.
Os criminosos arrombaram os
cofres após entrarem no local
por um buraco na parede,
feito a partir de um prédio
vazio que fica ao lado
do estabelecimento.
Funcionários perceberam
o roubo na manhã de ontem.

Conforme a Brigada Militar,
o alarme da lotérica – que
fica na Avenida Assis Brasil
– foi destruído. O valor
furtado não foi divulgado.
A perícia esteve no local
durante a manhã para colher
provas para a investigação.

Nenhuma empresa se habilita
para fechar o túnel do Central

CLIENTES DA INDEAL QUEREMDINHEIRODEVOLTA

Pela quarta vez, nenhuma
empresa manifestou interesse
em fechar o túnel aberto
por criminosos para uma fuga
em massa no presídio Central
de Porto Alegre. A ação dos
detentos foi descoberta em
fevereiro de 2017 e, desde
outubro daquele ano, o governo
do Estado tenta contratar o
serviço. A última tentativa
ocorreu ontem. Mais uma
vez, não houve interessados.

Conforme a Central de
Licitações, o processo volta
para a Secretaria Estadual
da Segurança, que avaliará
o que será feito. A previsão
do governo era gastar até
R$ 52,4 mil com o fechamento
do túnel. Nas últimas três
licitações, o valor máximo
estimado era de R$ 21,8 mil.

A investigação da Polícia Civil
identificou que o túnel poderia
resultar na maior fuga de
detentos da história do Presídio
Central, com a passagem de
200 a mil presos durante
o Carnaval de 2017. A facção
cobrava valores de outros
grupos criminosos para
que também fugissem.

Casa

À época da descoberta,
o túnel, que partia de uma
casa nas imediações do presídio,
tinha 47 metros escavados –
a estimativa é de que faltassem
cerca de 60 metros para
alcançar a cadeia. A entrada
do túnel foi fechada com
concreto, mas o restante da
escavação permanece aberto.

Clientes da Indeal,
empresa investigada
por fraude financeira,
estão pedindo na
Justiça o dinheiro
investido de volta.
Em consulta no site
do Tribunal de Justiça
do Rio Grande do Sul,
a reportagem encontrou
21 ações reivindicando
ressarcimento.
Na Justiça Federal, foi
possível localizar uma
ação, mas o juiz decidiu
que trata-se de assunto
de competência da
Justiça Estadual.

A maioria dos
processos tramita nas
varas cíveis e no juizado
especial cível de Novo
Hamburgo, cidade onde
fica a empresa. Outras
duas ações tramitam
na Justiça Estadual
de Santa Catarina.

Em 21 de maio,
quando foi deflagrada
a Operação Egypto da
Polícia Federal (PF), a
7ª Vara Federal de Porto
Alegre, onde tramita o

inquérito, determinou o
bloqueio de todos os
valores que estivessem
nas contas da empresa
e de seus sócios e
também dos bens,
como imóveis e carros
de luxo, joias e valores
em espécie. O dinheiro
fica reservado, mas só
será devolvido ao
investidor ao final da
tramitação do processo
cível. A PF não informa
o montante bloqueado
na Indeal e de seus
sócios. Relatório da
Receita Federal, ao qual
o DG teve acesso com
exclusividade, afirma
que a Indeal possui
23,2 mil clientes.

Decisões

Já há pelo menos
duas decisões favoráveis
a clientes da empresa.
Uma delas da juíza
Mirna Benedetti
Rodrigues, da
1ª Vara Cível de Novo
Hamburgo, atendendo a

pedido de um
empresário do ramo
de brinquedos. A
magistrada concedeu
liminar para reservar
R$ 236.704,00 dos
bens e valores da Indeal
e de seus sócios que
foram bloqueados.

A advogada dele,
Caroline Boff, do
Escritório Rocha
Advogados, disse que
seu cliente, que pediu
para não ser
identificado, tentou
buscar o ressarcimento
junto à empresa, mas
não conseguiu.

– Tentou o resgate
via aplicativo (onde
aconteciam as
transações da Indeal).
Tudo era feito pelo
aplicativo do celular,
mas não conseguiu.
Depois da operação
(Egypto, da Polícia
Federal) os aplicativos
saíram do ar. Os clientes
começaram a entrar em
contato com a empresa
e eles diziam que teria
uma lista, e que
pagariam tudo em
criptomoedas.

Mas eles não davam
prazo para isso – conta
a advogada.

Caroline relata que as
promessas eram feitas
por telefone. E-mails
não eram respondidos,
segundo a advogada,
que disse que já
ingressou com ação
para outro cliente e
que deverá mover
outras 20 nos próximos
dias. O dinheiro fica
reservado, mas só será
devolvido ao investidor
ao final da tramitação
do processo cível.

Nesse caso
específico, o
investimento do
empresário foi de
R$ 140 mil. A advogada
disse que ele havia feito
três saques de
R$ 20 mil e a correção
foi calculada com base
no retorno prometido de
15% ao mês, com
exceção de abril,
quando o lucro teria
caído para 9%.

O DG buscou posição
da Indeal, mas não
obteve retorno até
a noite de ontem.

EDUARDOMATOS
eduardo.matos@rdgaucha.com.br

Pela estrutura, iriam escapar

de 200 a mil presos, estima a polícia
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