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Brooklin: sete
mulheres presas
por tráfico

Jovem morre ao lado do
pai, após reagir a assalto

Roubo de carros de luxo
acaba em perseguição

Denúncia de assalto
termina com bingo
estourado nos Jardins

ROGERIO RESENDE

Capitão Nascimento pedirá arma na TV
Ator vai estrelar Campanha do Desarmamento, que arrecadará revólveres e pistolas em ONGs e igrejas, sem identificar os doadores

Paulo Saldaña

O que parecia ser um assalto a
uma mansão acabou com o es-
touro de um bingo clandestino
nos Jardins, na zona sul de São
Paulo. Policiais do Garra e do
Grupo Especial de Resgate
(GER), da Polícia Civil, chega-
ram ontem à tarde ao número
509 da Rua Atlântica depois de
uma denúncia de assalto com re-
féns. A casa, na verdade, abriga-
va máquinas caça-níqueis. Um
funcionário ainda tentou subor-
nar os policiais com R$ 20 mil.

A polícia apreendeu no local
68 máquinas, que ficavam espa-
lhadas pelo piso térreo da man-
são de dois andares. Pelo menos
dez pessoas estavam no local no

momento em que os policiais
chegaram. Todas foram encami-
nhadas ao Departamento de In-
vestigações sobre o Crime Orga-
nizado (Deic), onde a ocorrên-
cia foi registrada como jogo de
azar – uma contravenção penal.

Segundo a polícia, além do ho-
mem que tentou o suborno, ha-
via um segundo funcionário no
local, que fazia a segurança do
bingo. Procurado até as 23 horas,
o Deic não confirmou se alguém
foi preso.

Segundo a polícia, a suspeita
de roubo começou por volta de
16 horas, quando um Corsa ver-

de estacionou na frente da casa,
deixando os pneus sobre a calça-
da, e três pessoas correram para
dentro. Uma pessoa, possivel-
mente um vizinho, avisou a polí-
cia sobre o movimento estranho
e policiais foram até o local.

Assim que chegaram, agentes
encontraram tudo fechado e nin-
guém atendeu aos chamados. Só
depois de um grupo de policiais
pular o muro por uma casa vizi-
nha, o portão foi aberto. “Entra-
mos para procurar os ladrões,
pensando que haviam se escon-
dido. Mas abrimos a porta da sa-
la e já vimos as máquinas”, disse
um dos policiais do GER, mo-
mentos após a invasão.

Foi quando, de acordo com a
polícia, o funcionário da casa per-
guntou se havia um modo de “fa-
zer um acerto”. Policiais disse-
ram que aceitariam uma quantia
de R$ 20 mil e, assim que o ho-
mem entregou o dinheiro, a
quantia foi apreendida.

Câmeras. Com muros altos e
portões sempre fechados, a casa
era monitorada por cinco câme-
ras. Mas, como a rua só tem ca-
sas de luxo, quase todas monito-
radas, o movimento do bingo
clandestino não levantava sus-
peitas dos vizinhos. “Sempre pa-
receu uma residência normal”,
disse o segurança Fábio Lima,
que trabalha na frente do local.
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O ator Wagner Moura, que in-
terpreta o capitão Nascimen-
to, “herói” do cinema brasilei-
ro promovido a coronel em
Tropa de Elite 2, será a estrela
da Campanha do Desarma-
mento, que será desencadea-
da amanhã em todo o País.
Moura emprestou a voz ao ví-
deo da campanha, de 30 segun-
dos, que será divulgado nas
emissoras de rádio e televisão
de todo o País. A coleta de ar-
mas se estenderá até 31 de de-
zembro. O governo vai pagar
de R$ 100 a 300 por peça devol-
vida, conforme o calibre.

O filme usa imagens da campa-
nha de 2009, que mostra a traje-

tória de uma bala perdida, pas-
sando de raspão ao lado de crian-
ças que brincam em um parque,
com pedestres nas ruas. Moura
dirá que “não é à bala que se resol-
vem as coisas”. O slogan da cam-
panha será “Tire uma arma do
futuro do Brasil”.

O ministro da Justiça, José
Eduardo Martins Cardozo, ex-
plicou que a colaboração do
ator é valiosa, porque ele
desfruta de carisma e cre-
dibilidade pessoal, além de
ter voz reconhecida pelo
grande público das cidades
em todo o País. Moura não
cobrou cachê pela parti-
cipação, que se-
rá veiculada
gratuitamen-

te por uma rede nacional de emis-
soras de TV e rádio. Só a TV Ban-
deirantes não aceitou integrar o
pool. A assessoria do ator infor-
mou que, desde o início, ele se
mostrou solidário à campanha
pelo seu “conteúdo civilizató-
rio”. Moura tem participado de
outras campanhas, como as que

combatem trabalho es-
cravo e crimes ambien-

tais.
Nas versões ante-

riores, mais de 550
mil armas foram re-
colhidas. Desta vez,
foram introduzidas
modificações para

dar agilidade à
iniciativa. A
terceira edi-

ção da Campanha do Desarma-
mento desde 2004 incluirá igre-
jas e ONGs entre os locais de re-
colhimento de armas. O objeti-
vo é que todos os municípios te-
nham postos.

Na hora da entrega, o proprie-
tário receberá um voucher para
sacar o dinheiro no Banco do Bra-
sil, em um prazo máximo de 30
dias. Anteriormente, o pagamen-
to poderia demorar meses.

Desta vez, o proprietário da ar-
ma também não precisará deixar
nome, endereço ou o número do
CPF quando for entregar a arma
nos postos de coleta. E a arma
entregue será imediatamente
destruída, para evitar o risco de
voltar às mãos de criminosos.

A campanha será lançada ofi-

cialmente às 10 horas, em soleni-
dade na Prefeitura do Rio, pelo
ministro da Justiça, o governa-
dor do Estado, Sérgio Cabral, e o
prefeito Eduardo Paes, além de
representantes de entidades par-
ceiras, como a Conferência Na-
cional dos Bispos do Brasil
(CNBB) e as ONGs Viva Rio e
Instituto Sou da Paz. A segunda
parte do evento será a incinera-

ção de mil armas apreendidas pe-
la polícia, no forno da Compa-
nhia Siderúrgica Nacional
(CSN), às 12 horas.

Realengo. A nova campanha es-
tava prevista para junho, mas foi
antecipada, para coincidir com
um mês da tragédia na Escola
Municipal Tasso da Silveira, em
Realengo, no Rio. Doze estudan-
tes foram mortos a bala no local.

Dados do governo mostram
que mais de 70% dos homicídios
no País são cometidos com arma
de fogo de fabricação nacional,
sobretudo o revólver calibre 38.
Grande parte dos assassinatos
decorre de acidentes domésti-
cos e de causas banais, como bri-
gas de trânsito.

Nadir Tosi Lantery – Aos 90
anos. Deixa marido, filhos e netos. O
enterro foi no Cemitério do Morumbi.

Albertina Camargo da Cunha –
Aos 90 anos, era viúvade Geraldo
Vicente da Cunha. Deixa o filho Jo-
sé. O enterro foi realizado no Cemi-
tério Primaveras.

Marinella Monteiro de Barros
– Dia 4, aos 88 anos, era filha de Fe-
lice e Maria Gaetani d'Aragona. Viú-
va de Marcos A. Monteiro de Bar-

ros, deixa os filhos Maria Teresa,
Maria Eugenia, Marcos, netos e bis-
netos. O enterro foi no Cemitério de
Congonhas.

Luiza de Marchi Galvão – Aos
84 anos, era viúva de Lazaro Gal-
vão de Oliveira. Deixa os filhos Reni,
Maria e Vera. O enterro foi no Cemi-
tério Primaveras.

Sônia Maria Alayon Ferreira
da Silva – Dia 4, aos 64 anos, era
filha de Rubens Marques Ferreira

da Silva e Odette Alayon Ferreira
da Silva. Deixa a irmã Anna Maria, o
cunhado Johnny e sobrinhos. O en-
terro foi no Cemitério do Morumbi.

Valdelice Trajano – Dia 1º, aos
56 anos, era filha de Joaquim Traja-
no Filho e Mariana Trajano. Deixa
os filhos Valdileia, Vanessa, Tatiane
e Thiago. O enterro foi no Cemitério
São Pedro.

Luciane do Nascimento – Aos
41 Anos. Deixa filhos. O enterro foi

no Cemitério Parque dos Ipês.

Clelia Matias da Costa – Dia 1º,
aos 34 anos, era filha de Manoel Ho-
norio da Costa e Antonia Matias. Dei-
xa os filhos Pamela, Talia, Eduarda
e Julia. O enterro foi no Cemitério
do Campo Grande.

Francisco Celso de Almeida
Costa – Dia 4, aos 98 anos. Deixa o
filho Marco Aurelio, nora e netos. A
cerimônia foi realizada no Cemitério
e Crematório Horto da Paz, em Ita-

pecerica da Serra (SP).

Arthur Nigohosian – Dia 3, aos
82 anos. Deixa a mulher Rosa Da-
rakjian Nigohosian, os filhos Rober-
to e Janete, e o neto Felipe Vartan.
O enterro foi no Cemitério Santana.

Raphael Pera – Dia 29, aos 81
anos. Deixa a mulher Flora, a filha
Yara, o neto Rodolpho e o bisneto
João Pedro. O enterro foi no Cemité-
rio da Paz.

Severino Luiz de França – Dia
1º, aos 63 anos, era filho de Manoel
Luiz de França e Donara Avelina de
França. deixa os filhos Eliana, Edja-
ne e Edvania. O enterro foi no Cemi-
tério Parque das Cerejeiras.

José Pedro da Silva Filho – Aos
63 anos, era casado com Raimunda
das Graças da Silva. Deixa os filhos
Robson, Regina e Gisele. O enterro
foi no Cemitério Primaveras.

João Alves – Dia 1º, aos 55 anos.
Deixa filhas, familiares e amigos. O
enterro foi no Crematório e Cemité-
rio Memorial Parque Paulista.

MISSAS
Elza Elisa Rolim Braga – Ama-
nhã, às 17h30, na Igreja Nossa Se-
nhora de Fátima, Avenida Doutor Ar-
naldo, 1831, Alto do Sumaré (1 ano).

Ibraim Paulo Masson – Amanhã,
às 9 horas, na Igreja São José, Rua
Dinamarca, 32, Jardim Europa (7º
dia).

CEMITÉRIO ISRAELITA DO BU-
TANTÃ
Mario Eberhardt – Amanhã, às
11 horas - Q 28 - Sep. 113 - S G (Mat-
zeiva).
Lajos (Lolly) Partos – Amanhã,
às 11h30 - Q 28 - Sep. 125 - S G
(Matzeiva).

● Recursos
Segundo o Ministério da Justiça,
o governo federal reservou
R$ 10 milhões para indenizar
quem devolver armas e
conseguirá crédito suplementar
se a adesão surpreender.

54máquinas
caça-níqueis foram apreendidas
em março em um bingo
clandestino descoberto também
nos Jardins, em um posto de
gasolina na Avenida 9 de Julho,
perto da Rua Estados Unidos.

Estouro. Pelo menos dez pessoas estavam no local quando os policiais civis chegaram

Polícia apreendeu 68
máquinas em mansão da
Rua Atlântica; funcionário
tentou subornar policiais
com R$ 20 mil

Segurança. Com muros altos, casa tinha cinco câmeras: suborno seria pago em espécie
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José Maria Tomazela
SOROCABA

Uma quadrilha invadiu uma con-
cessionária Mitsubishi, domi-
nou dois seguranças e roubou oi-
to carros de luxo na madrugada
de ontem no km 101 da Rodovia
Raposo Tavares, em Sorocaba.

Os ladrões tiveram o cuidado
de levar combustível e pôr pla-
cas de carros que estavam na re-
visão para rodar sem levantar
suspeita. Os veículos estão ava-
liados em R$ 1,07 milhão. Neles,

foram carregados uma televi-
são, três computadores, qua-
tro pneus e dezenas de peças
retiradas do almoxarifado.

Perseguidos pela Polícia Mi-
litar, três dos veículos se aci-
dentaram em São Paulo. Um
bandido morreu na batida e
outro foi preso. Os outros cri-
minosos escaparam – um de-
les abandonou uma picape
em São Roque. Segundo a polí-
cia, o bando invadiu o estabe-
lecimento pelo sistema de
exaustão.

Sete mulheres foram presas on-
tem em uma casa no Brooklin, na
zona sul de São Paulo, usada co-
mo laboratório de drogas. Segun-
do a polícia, cada integrante da
quadrilha ganhava R$ 500 por se-
mana para misturar e embalar co-
caína e crack. Entre as presas es-
tão uma diarista e uma merendei-
ra. Os entorpecentes eram vendi-
dos em bairros nobres da região.

A casa, bem mobiliada, é locali-
zada na Rua Francisco Dias Ve-
lho, perto de uma escola. O labo-

ratório funcionava na cozinha.
Um circuito de câmeras de segu-
rança foi instalado para evitar a
chegada da polícia.

Mas de nada adiantou a tecno-
logia. As prisões aconteceram
após policiais civis acompanha-
rem uma negociação entre o ge-
rente do laboratório e uma outra
pessoa. Os dois foram presos em
um hipermercado. A prisão do
gerente permitiu que a polícia
chegasse ao laboratório sem le-
vantar suspeitas. No momento
do flagrante, as mulheres, com
idades entre 18 e 45 anos, embala-
vam cocaína. No local, foram
apreendidos 20 quilos da droga e
uma pistola calibre 38. Todos os
suspeitos foram indiciados por
tráfico de drogas.

Fabiano Nunes

O administrador Thiago Castel-
lo Branco Nogueira, de 25 anos,
reagiu a um assalto após pensar
que o pai, o empresário Josafá-
bio Ferreira Nogueira, de 51, ha-
via sido baleado. Ele acabou mor-
to com um tiro no peito, na noite
de anteontem, no Campo Lim-
po, zona sul de São Paulo.

O empresário disse à polícia
que acompanhou o filho até um
estúdio de tatuagem, na Avenida
das Belezas, por volta das 22 ho-

ras. Quando estavam na rua,
os bandidos passaram em um
Citroën C3 preto e anuncia-
ram o assalto. Armados, os
bandidos exigiram a chave do
carro das vítimas, um Polo.

Logo depois, um dos assal-
tantes atirou. O rapaz pensou
que o pai havia sido baleado e
tentou desarmar o criminoso.
Acabou atingido. A dupla fu-
giu sem levar nada. Tiago che-
gou a ser socorrido no Hospi-
tal do Campo Limpo, onde
morreu.

DOROTHY, PATRICK, MICHEL e ADRIANA, convidam para
a cerimônia de MATZEIVA do QUERIDO

MARIO EBERHARDT (Z’L)
6ª feira – 06/05 às 11:00hs no Cemitério Israelita do Butantã. Q: 28/S:113/G

Agradece o carinho e o conforto recebidos, e convida para a Missa
de 7º Dia que será celebrada amanhã, dia 06 de Maio às 12:00
horas, na Igreja São José, Rua Dinamarca nº 32 - Jardim Europa.

A Família de

Ricardo Simão Racy

agradecem as manifestações  recebidas e convidam para a missa de 7º dia, que será
celebrada sexta - feira  06/05/2011 as 11:00 hs (onze horas) na igreja São José - Rua
Dinamarca,32 - Jardim Europa - São Paulo - SP.

O Filho, nora e netos de 

PAULO AFFONSO LAGES DE AGUIAR

A família da querida e inesquecível 

RAQUEL FEFERBAUM PINUS
Agradece as manifestações de carinho e
pesar recebidas e convida parentes e ami-
gos para a cerimônia de descoberta da
Matzeiva a realizar-se Domingo, dia 08/05
às 11:30 horas  no Cemitério Israelita do
Butantã Setor R - Quadra 375 Tumulo 4

● 9 de Julho

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 5 maio 2011, Metrópole, p. C8.




