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POLÊMICA VIRACOPOSCASO BRUNO RIO

Cinco pessoas foram presas on-
tem por agentes da Polinter com
DVDs piratas que conti-
nham o making of e o
trailer do filme Tropa
deElite 2 eseriam ven-
didos como cópias
do filme. Os presos
traziam o material
da Baixada Flumi-
nense para vender em
um camelódromo no
centro do Rio. Em outro
ponto da cidade, a polícia apreen-
deu DVDs supostamente do mes-
mo filme e que, na verdade, eram
do longa Tropa de Elite 1.

Parte do público que visitou on-
tem a Bienal de São Paulo ficou
decepcionada com a saída dos
três urubus da instalação Bandei-
ra Branca, de Nuno Ramos. Pa-
ra eles, a obra ficou sem vida. As
aves foram removidas anteon-
tem por determinação da Justi-
ça. Amanhã, a Fundação Bienal
deve decidir com o artista se o
que restou da obra ficará na mos-
tra. “O Ibama desautorizou o
próprio Ibama, que havia dado a
licença e depois cancelou”, disse
o curador da Bienal, Agnaldo Fa-
rias. Mas ele não considera a deci-
são da Justiça censura.

Público desaprova saída
dos urubus da Bienal

5 são presos com DVDs
falsos do ‘Tropa 2’

O primo adolescente do goleiro
Bruno Fernandes negou ontem,
em audiência no Fórum de Con-
tagem, região metropolitana de
Belo Horizonte, todos os depoi-
mentos prestados sobre o desa-
parecimento da ex-amante do jo-
gador, Eliza Samudio, de 25
anos. O jovem de 17, internado
por período indeterminado em
uma instituição para infratores
por envolvimento no sequestro,
cárcere privado e assassinato da
modelo, disse ter sido coagido
pela polícia. Ele negou ter atingi-
do Eliza com coronhadas, disse

que Bruno não estava no sítio on-
de ela teria sido mantida em cár-
cere privado e afirmou não co-
nhecer o ex-policial Marcos dos
Santos, o Bola. O garoto havia
descrito o assassinato em deta-
lhes, mas agora disse que não tes-
temunhou o crime. Ainda pediu
perdão a Bola pela confusão.

Primo de goleiro volta atrás, nega
crimes e afirma que polícia o coagiu

O contrato para instalação do
módulo operacional provisório

no Aeroporto de Viraco-
pos, em Campinas, no

interior do Estado,
foi assinado no dia
1.º. A empresa Pale-
ta Pintura e Propa-
ganda vai montar

22 guichês, mas a or-
dem de serviço, se-

gundo a Empresa Brasi-
leira de Infraestrutura Ae-

roportuária (Infraero), depende
de licença da Agência Nacional
de Aviação Civil (Anac). Não há
data para iniciar o atendimento.

Mulher é morta
pelo ex em pet
shop de Moema

Assinado contrato de
ampliação do check-in

Caso Miguel: sem pólvora
em uniforme de suspeito

Policiais que balearam
juiz devem ser presos

INVESTIGAÇÃO

● O País acompanhou a persegui-
ção de ontem ao vivo, pela TV. A
Band colocou a ação no ar duran-
te o programa Brasil Urgente,
que explorou as imagens à exaus-
tão. Enquanto o bandido era per-
seguido por policiais em motoci-
cletas, o apresentador José Luiz
Datena gritava. Após xingar o
bandido de “lixo”, ele até pediu
desculpas ao público. “Tenho
tentado fazer um programa cal-
mo, mas hoje perdi as estribeiras
e me exaltei. Peço desculpas”,

afirmou Datena.
Com a perseguição, a Band

conseguiu a vice-liderança no
horário (das 17h15 às 19h10),
atrás da Globo, segundo medição
prévia do Ibope na Grande São
Paulo. Foram 7 pontos de média
– e 10 de pico – ante 17 da primei-
ra colocada. No horário, geral-
mente a Band fica em terceiro,
atrás da Globo e da Record.

Nos Estados Unidos, as cenas
de perseguições policiais são
comuns em programas de TV. Os
americanos adoram ver carros
em alta velocidade, acidentes
espetaculares e rendições. Dife-
rentes emissoras e canais man-
têm programas que usam essas
imagens. Uma das ações mais

famosas aconteceu em Los Ange-
les, em 1994, quando a polícia
perseguiu o jogador de futebol
americano O.J. Simpson. Ele era
acusado de matar a ex-mulher
Nicole Simpson e o amigo dela,
Ronald Goldman. Enquanto O.J.
dirigia pela cidade, um helicópte-
ro da rede KCBS registrava tudo.
Havia ainda um áudio no ar com
a conversa entre o atleta e um
detetive da polícia, que tentava
fazer com que ele se entregasse.
No Brasil, algumas dessas atra-
ções podem ser vistas no canal
pago TruTV. A própria Band tem
um programa, o Polícia 24 Ho-
ras, que acompanha policiais mili-
tares em ação. / ALLINE DAUROIZ E

ETIENNE JACINTHO

50
DVDs

PIRATAS FORAM
APREENDIDOS

O Tribunal de Justiça do Rio de-
cretou ontem a prisão temporá-
ria dos policiais civis Bruno Sou-
za da Cruz e Bruno Rocha Andra-
de, suspeitos de atirar no juiz
Marcelo da Costa Santos, em
seu filho de 8 anos e na enteada
de 11, durante blitz no último sá-
bado. O juiz tentou desviar da
blitz porque achou que fosse fal-
sa. Perícia comprovou que os ti-
ros partiram dos policiais. Para o
juiz Fábio Uchôa, que decidiu pe-
la prisão dos acusados, os poli-
ciais têm instinto homicida e en-
vergonham a Polícia Civil do Rio
de Janeiro.

REPRODUÇÃO/TV BANDEIRANTES

Entre os assuntos mais comentados no perfil do caderno Cidades no
Twitter estão o prêmio recorde da Mega-Sena, a falta de guardrails para
proteger postes de iluminação instalados na Marginal do Tietê, o rombo
de R$ 2,5 bilhões apontado pelo Ministério Público em contratos do De-
tran, a estreia de Tropa de Elite 2 e a morte de seu Nenê da Vila Matilde.

Perseguição
policial em
SP deixa
três feridos
Criminoso bate carro roubado em 14
veículos e provoca pânico em dois bairros

Temas da semana

Os registros de boletim de ocor-
rência sobre ameaças do ex-mari-
do não foram suficientes para
evitar que a esteticista Ivete Fa-
ria Tenório, de 33 anos, fosse as-
sassinada com golpes de faca na
manhã de ontem, no pet shop on-
de trabalhava, em Moema, na zo-

na sul de São Paulo.
Segundo testemunhas, o ex-

companheiro da vítima, identifi-
cado como Vilobaldo Silva Oli-
veira, de 43 anos, entrou no esta-
belecimento e se dirigiu a Ivete,
atacando-a. O suspeito, que é
metalúrgico, estava foragido até
a noite de ontem.

O casal morava em uma casa
simples no bairro do Parque San-
to Antônio, na zona sul. De acor-
do com amigos e parentes da es-
teticista, Oliveira não se confor-
mava com o fim do relaciona-
mento de 21 anos. O casal tem

uma filha, de 20. Por conta das
brigas, a esteticista registrou
dois boletins de ocorrência con-
tra Oliveira no 92º DP (Parque
Santo Antônio), um em 2006 e
outro no ano passado. A Secreta-
ria da Segurança Pública não deu
informações sobre as investiga-
ções a respeito das ameaças que
a vítima havia sofrido. / CAMILLA

HADDAD E BRUNO LUPION

Transmissão ao
vivo dá segundo
lugar à Band

Confusão. Perseguição da Avenida Rio Branco até o Shopping West Plaza durou cerca de 20 minutos e foi transmitida ao vivo
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MAIS DE 1.000 PEÇAS: VÁRIOS MODELOS DE ESTOFADOS,
SALAS DE JANTAR, CAMAS, APARADORES, BANCOS,
MESINHAS, 30 MODELOS DE CADEIRAS E MUITO MAIS!
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SALDOS DA LIQUIDAÇÃO SALDOS DA LIQUIDAÇÃO
DO SHOW ROOM DA FÁBRICA

Josmar Jozino

Laudo do Instituto de Crimina-
lística (IC) divulgado ontem con-
firma que a mochila e o uniforme
escolar do menino suspeito de
ter atirado acidentalmente em
Miguel Cestari Ricci Santos, de 9
anos, foram lavados. Os peritos

apuraram que não havia sinais
de pólvora na mochila e nas rou-
pas. A calça e a camisa escolar
estavam úmidas quando foram
analisadas. O crime aconteceu
no dia 29 de setembro na Escola
Adventista de Embu das Artes,
na Grande São Paulo.

O exame residuográfico foi fei-

to para detectar se havia si-
nais de pólvora na bolsa e na
roupa do suspeito. O menino,
aluno da escola, completa 10
anos hoje.

De acordo com o delegado
Carlos Eduardo Vieira Cero-
ni, do Setor de Homicídios da
Seccional de Taboão da Serra,
relatos de testemunhas apon-
tam o menino suspeito como
autor do tiro.

Os pais do garoto negaram
o envolvimento do filho no
episódio e disseram não ter ar-
mas.

ALEX DE JESUS/O TEMPO

Bruno Paes Manso

Uma perseguição provocou pâ-
nico no fim da tarde de ontem
na região central de São Paulo.
Um motorista em fuga atingiu
nove automóveis e quatro mo-
tos e uma viatura da PM no tra-
jeto entre Santa Cecília e Bar-
ra Funda. Cinco tiros foram
disparados e houve correria
por parte de motoristas que
largaram carros na rua para es-
capar da confusão. Três pes-
soas ficaram feridas, incluin-
do o motorista que iniciou a
perseguição – e acabou preso.

Foragido do Centro de Deten-
ção Provisória (CDP) de Jun-
queirópolis desde a saída para o
Natal, Welington Gonçalves dos
Santos tinha passagens por rou-
bo, furto e receptação. Ontem es-
tava em um Fiesta roubado na
cracolânDia, quando foi aborda-
do pela Polícia Militar. O sargen-
to Marcelo Aparecido Ferreira
desconfiou do carro na esquina
da Rua Helvétia com a Avenida
Rio Branco. Depois da aborda-
gem, teve início a perseguição,
que durou 20 minutos e foi trans-
mitida ao vivo pela televisão.

Sete policiais iniciaram a caça-
da, que depois mobilizou toda a
13.ª Companhia. O fugitivo pas-
sou na frente da sede do 13.º Bata-
lhão na contramão e depois se-
guiu por Avenida Rio Branco, Ala-

medas Barão de Limeira e Noth-
mann. Ruas Amaral Gurgel, Vito-
rino Carmilo e Barra Funda. O
fugitivo tentou até despistar os
policiais entrando e saindo de
um estacionamento na Barra
Funda.

Depois, ao chegar ao acesso da
Avenida Auro Soares de Moura
Andrade, o trânsito parou. Foi
quando o ladrão acelerou para
tentar escapar e, acuado, bateu
em nove carros. Quando ficou
bloqueado, deu marcha ré em al-
ta velocidade e atingiu quatro
motos da polícia. O sargento
Aparecido, que iniciou a aborda-
gem na Cracolândia, ficou pren-
sado entre o carro e o ônibus.
“Num momento, achei que teria
uma fratura exposta ou fosse
morrer. Graças a Deus minha
mulher não estava assistindo à
TV. Foi um show de horror”, dis-
se o sargento.

“Vai morrer”. Em um dos mo-
mentos mais tensos, Ricardo,
motorista de uma Pajero preta
que pediu para não ter o nome
divulgado, tentou apavorado cor-
rer para longe de seu carro – que
havia sido atingido pelo fugitivo.
Ouviu atrás dele um tenente gri-
tando “vai morrer”. Ele se virou
e disse que não tinha nada a ver
com o caso. O tenente entendeu
e recomendou que ele ficasse do
outro lado do guardrail.

O tenente que teve sangue frio
para não disparar se chama Tia-
go José Tomazela, que no mo-
mento da abordagem portava
uma pistola ponto 40. “Olhei pa-
ra as mãos dele e vi que não esta-
va armado. Disse então para ele
ir embora.” Ricardo, o motorista
da Pajero, estava indo para o
show do Rush. Por volta das 20
horas, ainda iria para a delegacia
depor. “Acho que o show do
Rush não vai rolar.”

Na abordagem foram dispara-
dos cinco tiros. Welington ficou
ferido na mão e foi levado ao hos-
pital. A polícia vai completar a
revista do carro para saber se ele
estava armado. Welington não
fugiu do carro porque as portas
ficaram prensadas contra ou-
tros veículos, o que facilitou o
trabalho da polícia.


