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180 atrás das grades
Ação da Polícia Civil teve a participação de 800 agentes, 90 viaturas e apreendeu acusados por roubo, estupro e tráfico de drogas

M
ais de 180 presos fo-
ram levados ontem à
Divisão de Controle e
Custódia de Presos do

Departamento de Polícia Es-
pecializada da Polícia Civil do
DF. A ação faz parte da Opera-
ção Alvorada e contou com a
participação de 800 policiais
civis e 90 viaturas, envolvendo
todas as delegacias do DF. Só
de janeiro até o último dia 31,
foram cumpridos 4 mil man-
dados em outras etapas da
operação. Ontem, foram 190,
já que muitos presos têm mais
de uma acusação.

O nome da operação remete
ao horário das primeiras pri-
sões, logo ao amanhecer, a par-
tir das 6h. O diretor-geral da
Polícia Civil do DF, Cléber Mon-
teiro Fernandes, revelou que,
somente na semana passada,
foram cumpridos mais de 60
mandados. “São cerca de 20 ex-
pedidos por dia e, de tempos
em tempos, montamos este ti-
po de mutirão-surpresa para
desafogar o sistema”, diz.

Entre acusados por estupro,
tráfico de drogas e porte ilegal
de arma de fogo, a maior parte
dos detentos de ontem era por
roubo. Alguns já haviam sido
levados à Vara de Execuções
Criminais para serem trans-
portados até a Papuda e ou-
tros  ainda aguardavam os
camburões. 

Dentre os 173 presos até o
fim da tarde, 13 mulheres ha-
viam sido detidas. Uma delas
estava com um bebê de apenas
15 dias e não chegou a ser en-
carcerada — foi direto ao Juiza-
do para que fosse verificada a
situação da criança. Os outros
seriam levados à Papuda até,
no máximo, hoje pela manhã.
Além das prisões, os agentes
apreenderam revólveres calibre
.38 e um rifle calibre .22 duran-
te o mutirão. 

O diretor-geral Cléber Mon-
teiro contou que a decisão de
concentrar a operação em ape-
nas um dia serve para incenti-
var os policiais, mas que muitas
vezes há dificuldades para de-
ter os presos. “Muitos são regis-
trados com endereços errados e
sem telefones e, por isso, aca-
bam foragidos”, afirmou. Ainda
assim, ele disse estar satisfeito
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Leia mais no site do CCoorrrreeiioo

Para assistir a uma
videorreportagem sobre a Operação
Alvorada, baixe em seu celular o
leitor do QR Code que você vê acima.
Envie um torpedo com a palavra QR
para o número 50035. Em instantes,
você receberá um SMS com link para
fazer o download do software leitor
do código. Depois, com o software,
aponte a câmera do seu celular para
o código e acesse o conteúdo
multimídia. O custo do SMS é de 
R$ 0,31 + impostos. Só é preciso
baixar o software uma vez. 
O CCoorrrreeiioo não cobra nada pelo
serviço, mas, cada vez que você o
utilizar, estará navegando na
internet, e a sua operadora cobra
pelo tráfego de dados.

QR code
A maioria dos acusados
apreendidos ontem seria
levada à Papuda até 
a manhã de hoje

O diretor geral da
Polícia Civil,
Cléber Monteiro,
revelou que este
tipo de mutirão
ajuda a desafogar
o sistema

Encontrada suposta
ossada de fazendeiro 

FORMOSA

»RENATO ALVES

A polícia goiana encontrou
ontem em Formosa (GO) o que
acredita serem os restos mortais
de um fazendeiro da cidade de-
saparecido há seis meses. A os-
sada estava em um poço aban-
donado em terreno baldio, com
12m de profundidade, na perife-
ria do município de 90 mil habi-
tantes situado a 79km de Brasí-
lia. O local foi apontado por um
dos acusados de envolvimento
no caso, preso há três meses. Ele
confessou o sequestro da víti-
ma. Diz ter feito isso a mando de
outra pessoa e com participação
de um segundo homem, o autor
dos disparos que teriam matado
o produtor rural. As identidades
são mantidas em sigilo, mas
agentes e delegados trabalham
com a hipótese de participação
de policiais militares.

José Eduardo Ferreira, 56
anos, que também é médico ve-
terinário, foi visto pela última
vez em 10 de março, quando saiu
de casa pela manhã para visitar
duas lojas de produtos agrope-
cuários em Cabeceiras de Goiás,
a 70km de Formosa. Retornaria a
sua fazenda no mesmo dia. Des-
de então, os parentes não têm

mais notícias dele. Policiais civis
encontraram o carro de José
Eduardo abandonado perto do
Setor Vale do Amanhecer, área
rural de Formosa. 

O Fiat Uno estava com as por-
tas abertas, sem ocupantes. Mo-
radores afirmaram à polícia ter
visto um Fox e um Astra, ambos
brancos, perto do Uno. Nenhum
Fox ainda foi apreendido. No
entanto, um Astra igual ao usa-
do no rapto foi encontrado em
poder de um soldado da PM
goiana. Ele alega ter comprado
o veículo de João Batista Bran-
dão Amerces, 36 anos, o homem
preso sob acusação de partici-
pação no sumiço e provável as-
sassinato do fazendeiro.

Em depoimento, testemu-
nhas contaram ter presenciado
José Eduardo reagir à aborda-
gem de quatro homens e sair do
bagageiro do Astra em uma ten-
tativa de fuga. Elas reconhece-
ram João Batista como o moto-
rista do veículo. Contaram que
João correu atrás de José Eduar-
do. João agrediu o fazendeiro e o
colocou de volta no Astra, ainda
segundo testemunhas. 

Com base nas informações, a
Polícia Civil de Formosa prendeu
João Batista e América Cristina

Gontijo de Sousa, 29, em 24 de
março, por ordem da Justiça goia-
na. Os dois estão no cárcere da
Delegacia Estadual de Investiga-
ções Criminais (Deic), em Goiâ-
nia, desde 25 de março. Em 3 de
abril, a Justiça acatou o pedido da
polícia e expediu a prisão preven-
tiva, que prorrogou a permanên-
cia de ambos na cadeia.

No boletim de ocorrência, o
filho caçula do fazendeiro, Fer-
nando Henrique Ferreira, 25,
disse que o pai esteve, no dia do
desaparecimento, em um bar
de Cabeceiras bebendo com
amigos. Lá, o fazendeiro teria
recebido a ligação de uma mu-
lher e combinado de se encon-
trar com ela em Formosa. Para
a polícia, trata-se de América
de Sousa, que se apresentava
como policial civil, sem nunca
ter sido. 

Escavações
No fim da tarde de ontem, po-

liciais da Deic, agentes da delega-
cia de Formosa e bombeiros mili-
tares foram ao Parque União,
bairro afastado do centro da ci-
dade, conferir a informação pas-
sada por João Batista após uma
série de interrogatórios. “Como

Os restos mortais estavam em um poço abandonado em terreno baldio, com 12 metros de profundidade

achamos a ossada justamente
onde ele (o acusado) indicou, is-
so nos leva a crer que se trata do
José Eduardo. O João não assumi-
ria a morte de outro homem para
enfrentar dois processos por ho-
micídio”, afirmou o delegado
Douglas Pedrosa, titular da Deic. 

O poço fica perto da casa de
João. Como se tratava de local er-
mo, o delegado suspendeu a es-
cavação assim que escureceu,
após retirada do tronco e mem-
bros inferiores. “Havia ainda uma

bota parecida com as que a víti-
ma costuma usar, segundo os pa-
rentes”, contou o delegado. “O
trabalho reinicia assim que o sol
aparecer (hoje). Precisamos en-
contrar o crânio e os membros
superiores”, completou.

Pedrosa informou os familia-
res de José Eduardo sobre a os-
sada e da possibilidade de se
tratar dos restos mortais do fa-
zendeiro, no fim da tarde. No
entanto, os parentes preferiram
não ir ao local. José Eduardo

Ferreira Júnior, 28, filho mais ve-
lho do homem desaparecido,
demonstrou cautela. “Preferi-
mos esperar um laudo técnico.
Já estamos com radiografia da
arcada dentária dele para uma
provável perícia”, comentou.

com os resultados da Operação
Alvorada até agora.

Crítica
A ação da Polícia Civil  foi

duramente criticada por Bru-
no César de Moraes, 43 anos,
pai de Anderson César Vinhal
de Moraes, 24, um dos presos
ontem. “Eles aparecem às 6h,
for temente  ar mados,  sem

qualquer identificação, sem
mandato, sem nada, e come-
çam a gritar com qualquer um.
São agressivos e desrespeito-
sos,  ameaçando pessoas de
bem”, revoltou-se. 

Dono de uma empresa de
confecção de uniformes, Bru-
no conta que o filho foi preso
há mais de um ano por roubo.
O jovem cumpriu cinco meses
na cadeia e acabou saindo em

liberdade provisória. Segundo
o pai, Anderson foi abordado e
detido enquanto trabalhava
com outros funcionários. “En-
quanto minha filha de 7 anos
dormia em um cômodo ao la-
do, os policiais entraram fazen-
do um estardalhaço, mandan-
do todo mundo levantar as
mãos e ir para a parede. Mes-
mo depois de pegarem meu fi-
lho, interrogaram um funcio-

nário meu que não tinha nada
a ver com a história”, reclamou
o morador de Samambaia. 

O diretor-geral da Polícia
Civil do DF, Cléber Monteiro,
afirma que é comum familia-
res reclamarem das prisões, já
que não querem ver o parente
atrás das grades. Mas assegura
que casos devidamente de-
nunciados para a polícia são
investigados.
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