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Administração
Prefeitura paga por serviço não
executado na área da saúde

PM atira em homem que
manteve ex refém por 21 horas

H á um ano e meio
no 190, a solda-
do Eleni Gonçal-
ves Louzada

conta que a voz “meio cho-
rosa” da menina também a
ajudou a ter plena convic-
ção da existência de uma ví-
tima do outro lado da li-
nha. “Eu achei mesmo, no
início, que era um trote.
Era 1h30 da manhã e tinha
voz de criança”, conta.
“São muitas ligações iguais
à dela, de garotas dizendo
estarem sequestradas, mas
aí pedi ajuda do meu super-
visor e tudo terminou
bem.”

De roupa cor-de-rosa e
com o urso de pelúcia nos
braços, ontem foi o dia de
E. abraçar os dois policiais
que a ajudaram e também
de dar “bronca” nos meni-
nos e meninas dispostos a
mentir no telefone de
emergências.

Ao longo do dia, a meni-
na, acompanhada da mãe, a
auxiliar de limpeza Viviane
Santos, de 36 anos, tam-
bém atendeu ligações de
crianças e até ouviu xinga-
mentos quando tentou
contar sua história. / C.H.

Crime passional
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– PM, emergência.
– Eu fui sequestrada.
– Dando trote na polícia a
essa hora da madrugada?
É brincadeira!
– Tia, não é trote. Eu fui
sequestrada.
– Qual é o seu nome? E
quem é essa pessoa que
te levou ‘praí’?
– Emily (...)
– Mas ela deixa você sair?
– Não. Por favor, moça,
me ajuda, eu não aguento
mais..

Pág. C3

Orquestra reúne
médicos do Einstein

estadão.com.br

Música

PAULO PINTO/AE

Pedido de socorro

MENINA
ENCONTRA
PM’S QUE A
SALVARAM

Camilla Haddad

Os 3.500 trotes infantis aplica-
dos diariamente no atendi-
mento190 da Polícia Militar
de São Paulo poderiam ter fei-
to o sequestro de E. K, de 8
anos, acabar com um desfecho
trágico. Na 15.ª noite de cativei-
ro, a criança conseguiu achar
um celular na casa onde esta-
va, ligar para a polícia e avisar
que era mantida em cárcere
privado pela própria prima,
uma adolescente de 14 anos.

Nos primeiros 5 minutos da li-
gação feita por E., a atendente do
190 pensou tratar-se de mais
uma brincadeira. No oitavo mi-
nuto de diálogo, o relato até en-
tão fantasioso passou a ganhar
vida e os apelos da menina foram
atendidos. Equipes de PMs fo-
ram ao local indicado por ela e
devolveram a menina aos braços
da mãe, no Parque São Lucas, na
zona leste.

A adolescente de 14 anos está
apreendida na Fundação Casa.
Só que o drama da família não

acabou. Um segundo responsá-
vel pelo crime, Manoel Lopes de
Araújo Filho, de 43 anos, está sol-
to. Ele é namorado da jovem e
consta como foragido do Centro

de Detenção Provisória do Tre-
membé, no interior.

O sequestro. “Vamos até a feiri-
nha? Eu vou comprar uma coisa
para você.” Foi com essa frase
que a adolescente convenceu a
prima de 8 a sair de casa e ir com
ela a um lugar que em seria seu
cativeiro – uma casa na região de
Vila Rica, zona leste.

Os 15 dias de cárcere traumati-
zaram a menina. Ela teve de dor-
mir dentro de um guarda-roupa
e bebia água da torneira do ba-

nheiro. Fez no máximo três boas
refeições. Conta que apanhou lo-
go após abrir a geladeira para pe-
gar um pedaço de bolo. A polícia
também investiga se ela foi víti-
ma de abuso sexual enquanto es-
teve sequestrada.

Segundo a PM, a adolescente
apreendida foi flagrada no do-
mingo, quando o cativeiro foi es-
tourado nas imediações da Vila
Rica. Ela teria confessado o cri-
me que cometeu, segundo ela,
com a ajuda do namorado.

No boletim de ocorrência, a

adolescente declarou que tinha
a intenção de pedir entre R$ 10
mil e R$ 15 mil de resgate da pri-
ma. A adolescente tinha saído pa-
ra fazer compras quando a Polí-
cia Militar chegou ao cativeiro.

Soldados tiveram de arreben-
tar o cadeado do portão. Encon-
traram E. suja, mais magra e dei-
tada no chão. Assim que os viu, a
menina os abraçou e pediu para
comer sopa, tomar banho e “des-
cansar”. A família agora quer
aproveitar o Natal para esquecer
o trauma.

Criança liga 190 de celular no cativeiro
Sequestrada pela prima e o namorado, menina de 8 anos conseguiu telefonar para a polícia, que cercou casa na zona leste e a libertou

● Destino
Para a polícia, a principal hipóte-
se era de que a adolescente e o
comparsa entregassem a meni-
na a uma rede de pedofilia ou
prostituição infantil – ou que pe-
dissem resgate mais adiante.
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