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 SPM pede defesa às mães de meninas acusadas de fazer arrastões em SP
Data: 12/08/2011

A Ouvidoria da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM) oficiou a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, nesta sexta-feira
(12/8), para que seja garantido o direito de defesa das quatro mães de meninas acusadas de fazer arrastões na Vila Mariana, na zona
Sul da cidade. Elas foram buscar as filhas no 36º Distrito Policial (Vila Mariana) e foram surpreendidas com a imediata detenção sem
direito à defesa. Segundo o delegado Márcio de Castro Nilsson, as mães serão indiciadas por abandono de incapaz, e serão
encaminhadas a um Centro de Detenção Provisória (CDP). Segundo reportagem da Folha de São Paulo, uma das mães teria
repreendido a filha no banheiro da delegacia. Ela chamou a criança de "besta" e teria afirmado: “você foi voltar no mesmo local do
crime? Você é uma besta mesmo". O delegado evitou comentar a denúncia. Para ele, as meninas apreendidas são "crianças sapecas"
em situação de risco. "São meninas desassistidas pelos pais, pela sociedade, pelo governo", afirmou Nilsson.

As sete meninas fazem parte do grupo que está sendo acusado de promover arrastões no bairro de Vila Mariana. Elas foram
apreendidas pela Polícia Militar depois de tentarem roubar uma motorista na rua Professor Noé de Azevedo, esquina com a Lins de
Vasconcelos, região de Vila Mariana, zona sul de São Paulo, por volta das 13h30, desta quinta-feira (11/8). A intenção era levar o
celular da condutora, que estava acompanhada por outra mulher. Moradores de um prédio da região presenciaram a ação e avisaram
a polícia.

Flagradas, as meninas foram levadas para o 36º DP e, em seguida, encaminhadas para uma unidade da Fundação Casa onde se
tentou identificá-las, mas não havia registro de passagens delas pela instituição. À noite, a polícia descobriu que as três crianças têm
entre 10 e 11 anos e as quatro adolescentes, entre 13 e 14 anos. Todas seriam encaminhadas pelo Conselho Tutelar da Vila Mariana
a um abrigo.
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