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TIRO MATA HOMEM
AO VOLANTE

CÂNCER MATA
CORONEL DA PM

A
pesardeestaremafas-
tados das ruas, seis
dos12policiaismilita-
res do Auxílio à Polí-

cia de Trânsito (Aptran) acu-
sadosdecobrarpropinaamo-
totaxistasemotoristasdevan
empelomenostrêsfavelaspa-
cificadas,continuamnobata-
lhão da Tijuca. A situação de-
sagradou ao promotor Mar-
cos Kac, da 9ª Promotoria de
Investigação Penal do Minis-
térioPúblico,que pediuapri-
são preventiva dos PMs por
formação de quadrilha, cor-
rupção passiva, associação
criminosae prevaricação.

“Eles não deveriam estar
lá. Issoéprejudicialparaa in-
vestigação. Independente de

estarem num trabalho buro-
crático, esses policiais têm
acesso a tudo no batalhão. Se
a sociedade não está satisfei-
ta que esses policiais conti-
nuem lá, cabe ao Judiciário
dar uma resposta”, criticou.

O promotor denunciou a
quadrilha fardada do 6º
BPM (Tijuca) em outubro de
2013. O caso parou na 20ª Va-
ra Criminal, que pediu o en-
caminhamento da ação para
a Auditoria Militar. O MP re-
correu. Sete meses depois, a
Justiça ainda não respondeu
aopedido deprisãopreventi-
va. “Como posso dizer que a
PM fez errado (em manter
seis PMs no batalhão) se, tec-
nicamente, eles não são nem
acusados no processo? Só
posso lamentar a lerdeza da
Justiça, que ainda não cum-

priu com a sua obrigação,
que era receber a denúncia”,
argumentou Marcos Kac.

Entre os seis policiais que
seguem no batalhão da Tiju-
ca, está o subtenente Adalci
Dias de Carvalho, apontado

pela investigação como um
dos principais articuladores
da cobrança de propina.

Entre maio e junho do
ano passado, o então sargen-
to Adalci foi flagrado em es-

cutas telefônicas autoriza-
das pela Justiça enquanto
combinava pagamentos e
até orientava outros poli-
ciais do batalhão.

“As escutas apontam que
Adalci tem participação fun-
damental. Em um dos áu-
dios, chama dois policiais de
‘meus meninos’. Ele era um
dos mais atuantes”, afirmou o
delegado Roberto Gomes,
que conduziu as investiga-
çõesquandoestavana19ªDP.

O delegado se refere a
uma escuta de maio de 2013.
Segundo o MP, o grampo
mostra quando ele combi-
noua liberação de trêsmotos
do Depósito Público de Curi-
cica a mando do tenente-co-
ronel Márcio de Oliveira Ro-
cha, então comandante do 6º
BPM, também indiciado.

HERCULANO BARRETO FILHO
herculano.filho@odia.com.br

Um macaco prego chamou a
atenção ontem na 29ª DP
(Madureira). O animal foi
apreendido na casa de Luiz
Eduardo de Araújo Trinda-
de, pai do traficante Walace
de Brito Trindade, o Lacosta,
um dos líderes do tráfico do
Morro da Serrinha, em Ma-
dureira. O macaco era cria-

do ilegalmente no imóvel.
Policiais foram ao local

checar denúncia sobre a pre-
sença do criminoso, que es-
tá foragido do sistema peni-
tenciário desde 2007, quan-
do recebeu o direito de pas-
sar para o regime semi-aber-
to (quando o preso sai du-
rante o dia e dorme na pri-
são) mas nunca retornou.
Na casa, os agentes localiza-
ram César, como foi batiza-

do o macaco. Criado com mi-
mos — sua dieta é à base de
mamadeiras de mingau fei-
to com leite e cereais, além

debananas — o animalestra-
nhou a presença de policiais
e se recusou a ser levado e
deu trabalho ao Batalhão de
Polícia Ambiental para dei-
xar o local, segundo agentes.

O macaco foi levado para
um local de proteção de ani-
mais em Seropédica. Luiz
Eduardo foi autuado em cri-
me ambiental por criar ani-
mal da fauna silvestre sem li-
cença. Ele foi liberado.

“Isso é prejudicial
para a investigação.
Esses policiais têm
acesso a tudo no
batalhão.”

29 DE MAIO DE 2013
■ Às 13h23, o mototaxista Jo-
hnny da SilvaOliveiraé informa-
dodapresençadaAptranna Ca-
sa Branca, favela na Tijuca. Mi-
nutos depois, Adalci comenta
com o cabo Bruno Mendonça
que não pode fazer nada, pois a
Aptran foi chamada pela UPP.

Mendonça - Pô! Tá entran-
do dois carros lá na Casa Bran-
ca, cara. Liga pra eles lá.
Adalci - Oi.
Mendonça - Fala. A Aptran
2 tá lá na Casa Branca.
Adalci - Eu sei.
Mendonça - Pô, e aí?
Adalci - E aí é o pessoal do...
do apoio lá do... pessoal do Bo-
rel que pediu apoio.

31 DE MAIO DE 2013
■ Às 18h27, Adalci conversa
com um PM para perguntar se
ele pagou propina no Bar Bingo
da Barão, em frente ao 6º
BPM, do comerciante Josias
dos Santos, também indiciado.

Adalci - Deixou o negócio no
Josias, não?
Policial - Irmão... Nem vim
aqui. Chovendo pra c... Vou fa-
zer segunda-feira.
Adalci - Tá. Tá bom.
Policial - Vou fazer segunda-
feira. Vou deixar no armário
do Mendonça, valeu? Dinheiro
dentro do coturno dele.
Adalci - Tranquilo, tranquilo.
Ó... Segunda-feira vai colocar
câmera, tá?

VANIA CUNHA
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Suspeitosaindanobatalhão

MARCOS KAC, promotor

Um homem morreu após
ser baleado enquanto diri-
gia pela Avenida Dom Hél-
der Câmara, na altura de
Quintino, ontem de manhã.
Segundo a PM, Aron Santos
Moreira, de 40 anos, colidiu
contra um poste. A Divisão
de Homicídios (DH) fez perí-
cia no local, analisa ima-
gens de câmeras e investiga
duas hipóteses: bala perdi-
da ou tentativa de assalto.

O coronel Amaury Simões
morreu ontem à noite no
Hospital da Polícia Militar,
no Estácio. Ele foi diagnosti-
cado com câncer na região
abdominal e chegou a ser
operado, mas o estágio era
avançado. Por esse motivo,
teve que deixar a corregedo-
ria da corporação. O oficial
também comandou os bata-
lhões de Angra dos Reis, Ma-
ré e Praça da Harmonia.

Promotor critica presença de seis policiais no 6º BPM, onde são acusados de cobrar propina

ESCUTA TELEFÔNICA

Lacosta é
procurado
e sua
prisão vale
R$ 1 mil de
recompensa

Políciacaçabandidoeachamacaco


