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Polícia prende quatro mães de
"meninas do arrastão"
Elas são suspeitas de deixar as filhas nas ruas da Vila
Mariana, na zona sul

Meninas são acusadas de cometer pequenos furtos;
ontem, elas foram apreendidas após atacar duas
mulheres 

JULIANNA GRANJEIA
DE SÃO PAULO 

Quatro mães de meninas que costumam fazer arrastões na
Vila Mariana, na zona sul da cidade, foram autuadas em
flagrante ontem por abandono de incapaz.
Sete das 15 meninas que têm promovido uma onda de
roubos e furtos na região da rua Domingos de Morais foram
apreendidas ontem à tarde, novamente, após tentarem furtar
duas mulheres que estavam em um carro parado no
semáforo na esquina das avenida Professor Noé Azevedo e
Lins de Vasconcelos, na Vila Mariana.
Das sete meninas, uma tem 14 anos, três têm 13 anos, duas
têm 11 e uma tem 10.
As garotas serão encaminhadas pelo Conselho Tutelar para
um abrigo.
Como as vítimas não quiseram aguardar para registrar o
boletim de ocorrência no 36º DP (Paraíso), o delegado
Márcio de Castro Nilson vai instaurar um procedimento para
investigar o que houve exatamente.
Até o fechamento desta edição, as mães ainda não haviam
pago a fiança de R$ 182, cada uma, para serem soltas. O
Conselho Tutelar não havia se manifestado.
As meninas são moradoras dos bairros Cidade Tiradentes e
São Mateus (zona leste). Para a PM, elas haviam dito que
eram de Diadema (Grande São Paulo).

FUGITIVAS
As mães disseram à polícia que não sabem mais o que fazer
com as filhas. Afirmaram que as meninas saem de casa para
ir à escola, mas fogem.
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A Folha ouviu a conversa de uma mãe com a filha no
banheiro da delegacia. Ela chamou a criança de "besta".
"Você foi voltar no mesmo local do crime? Você é uma
besta mesmo", disse a mãe.
Para o delegado, as meninas apreendidas são "crianças
sapecas" em situação de risco. "São meninas desassistidas
pelos pais, pela sociedade, pelo governo", afirmou Nilson.
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