Jornal Satélite - * Polícia prende um dos maiores estelionatários do Brasil no JK Shopping, em Taguating
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A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e a Polícia Civil de Sergipe (PCSE) prenderam,
ontem, um dos estelionatários mais procurados do Brasil. Alailson Amorim, de 41 anos, natural
de Sergipe, foi localizado no JK Shopping, em Taguatinga, depois de publicar uma foto nas
redes sociais. Ele era conhecido como falso pastor e teria aplicado golpes em centenas de
pessoas em todo país. O sargento Neves, do 10° Batalhão da Polícia Militar, esteve presente
na prisão do suspeito em conjunto com a Polícia Civil sergipana. “Ele tinha atuação em vários
estados. Chegou a informação de que há uma semana ele estava aqui, em Brasília. Ele postou
uma foto dele nas redes dele em um shopping”, relatou. Contra Alaison havia dois mandados
de prisão em aberto por estelionato e furto. Ele foi preso na parte externa do centro de compras
e cogitou fugir dos policiais. “Não ofereceu resistência, mas fez aquele gesto de que ia correr.
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Estávamos preparados para pegá-lo”, disse o sargento. De acordo com a polícia, o falso pastor
atraía as pessoas com promessas enganosas, pedia ofertas para a igreja e depois desaparecia
com o dinheiro das vítimas. Ele ainda é suspeito de aplicar o famoso golpe do Don Juan.
“Tinha relacionamentos com mulheres, pedia dinheiro emprestado e depois sumia”, afirma
Neves. Na casa em que estava hospedado, a polícia encontrou joias, dinheiro e celulares.
Alailson Amorim foi preso e permanece à disposição da Justiça. O Código Penal prevê para o
furto pena de reclusão de um a quatro anos e multa; e para estelionato de um a cinco anos,
além de multa.
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