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Tragédia em São Paulo

Tio-avô preferiu
não confrontar
tese da polícia

Sebastião de Oliveira Costa,
tio-avô de Marcelo Eduardo Bovo
Pesseghini, suspeito de matar a
família e, em seguida, cometer
suicídio, prestou depoimento on-
tem no Departamento de Homi-
cídios e Proteção à Pessoa (DHPP),
responsável pelas investigações.
Costa, que foi chamado por ter da-
do declarações à imprensa de que
não acreditava na culpa do sobri-
nho, preferiu não confrontar as
investigações.

C H AV E
"Não vou falar mais nada. Mui-

tas vezes a gente falando alguma
coisa até atrapalha a investiga-
ção", disse Costa. "Eu quero ter um
pouco de sossego, a gente não está
aguentando mais. A família está
sofrendo, não está podendo traba-
lhar", disse ele.

O tio-avô de Marcelo le-
vou ao DHPP uma chave que
foi encontrada por uma
equipe de televisão em fren-
te à casa onde a família mor-
reu e que foi entregue a ele.
A chave estava embrulhada em
um papel, mas Costa não soube
dizer a quem pertencia.

A polícia tenta traçar um perfil
psicológico de Marcelo. Na sex-
ta-feira, dois professores do me-
nino também depuseram no
DHPP. Ao todo, mais de 20 pes-
soas já foram ouvidas pelo dele-
gado Itagiba Franco, que está à
frente das investigações.

O colégio Stella Rodrigues, onde
estudava Marcelo Pesseghini, re-
tomou as suas aulas ontem. Elas
estavam suspensas desde o dia 6.
Ele estudava no local desde os
cinco anos de idade.

s aibamais
» Em nota oficial na última

quarta-feira, a direção do
colégio disse que contrataria
profissionais para o
atendimento psicológico a
funcionários, professores e
alunos .

» A nota também classificava de
"incompreensível" a acusação
contra Marcelo. A escola
cancelou a comemoração de Dia
dos Pais, prevista para o fim de
semana. A direção disse que
não fala mais com a imprensa.

Secretário diz
que só laudo
vai esclarecer

A morte dos PMs Luiz Marcelo
e Andreia Regina Pesseghini só
será esclarecida após laudospe-
riciais, afirmou o secretário de
Segurança Pública de São Paulo,
Fernando Grella.

Grella disse que as provas co-
lhidas até o momento confir-
mam a hipótese inicial da polí-
cia de que o filho do casal, Mar-
celo Eduardo, de 13 anos, teria
assassinado os pais, suas avó e
tia-avó e cometido suicídio.
"Nenhuma linha de investiga-
ção pode ou deve ser descarta-
da", lembrou o secretário.

Há uma semana, a família foi
encontrada morta em casa, na
Brasilândia, zona norte de São
Paulo. Familiares do garoto con-
testam a versão policial.

O Secretário defendeu a con-
duta das investigações e disse
que não houve precipitação ou
tentativa de responsabilizar o
menino Marcelo. Segundo ele,
os laudos da perícia devem de-
morar cerca de 15 a 20 dias.
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Tio-avô de Marcelo havia desacreditado da versão policial

Esquadrilha da Fumaça

Piloto e copiloto
morrem em treino

Um avião da Esquadrilha da
Fumaça caiu ontem quando fazia
um looping no ar, durante um
treinamento, na Academia da
Força Aérea (AFA), em Pirassu-
nunga, interior de São Paulo.

O piloto, capitão João Igor Silva
Pivovar, de 31 anos, e o copiloto,
capitão Fabrício Carvalho, de 31
anos, chegaram a ejetar os assen-
tos, mas morreram na hora, por
falta de altitude para que o para-
quedas abrissem.

A aeronave, um Super Tucano
A-29, caiu às 9h10, próximo à
pista. Os novos modelos de avião
substituirão os antigos T-27 e es-
tão em fase de transição. A Força
Aérea Brasileira (FAB) informou
que os dois eram experientes e fa-
ziam treinamento.

Na nota, o brigadeiro Marcelo
Kanitz Damasceno, da Comuni-
cação Social da Aeronáutica, in-

formou que o comando da Aero-
náutica iniciou investigações para
apurar as causas do acidente.

O Super Tucano tem pratica-
mente o dobro do peso e da potên-
cia do T-27 e é controlado por co-
mandos digitais.

Prefeitura de Tambaú

Prova polêmica
gera revolta
em moradores

Uma polêmica tomou conta de
Tambaú (SP) devido à prova prática
de um concurso público para a vaga
de ajudante geral. Os inscritos, boa
parte do sexo feminino, tiveram de
carregar em uma praça de esportes
da prefeitura um saco de cimento
de 50 quilos por um trecho de 60
metros. Algumas mulheres não
conseguiram e passaram mal.

As cenas geraram revolta tanto em
quem participava como em quem
assistia. Algumas candidatas recla-
maram de discriminação. O concur-
so teve 122 pessoas inscritas para
uma única vaga na administração
municipal. O salário oferecido é de
R$ 768,26, mais vale alimentação no
valor de R$ 135, para uma jornada de
trabalho semanal de 40 horas.

O secretário de Assuntos Estraté-
gicos de Tambaú, Cassiano de
Aquino, disse não ter visto injusti-
ça.

Goiânia

Incêndio mata 150
animais em petshop

Uma perícia técnica indicará
quais as causas de um incêndio
que causou a morte de 150 ani-
mais que viviam entre grades e
em recintos de uma loja de ani-
mais e viveiro de aves, que
funcionava no bairro
Campinas, em Goiâ-
nia.

Aves importa-
das, como turqua-
sines (Austrália),
ring neks (Índia,
África ou China), pa-
vões de cauda longa
(Ásia e Brasil), cães, gatos,
coelhos e até peixes morreramno
incêndio. Os proprietários esti-
mam em cerca de R$ 300 mil o
prejuízo.

Dos 200 bichos que estavam no
pet shop, os bombeiros consegui-
ram resgatar 50. A loja fica na es-
quina das Avenidas Castelo Bran-

co e Santa Luzia e é chamada de
Viveiro dasAves. ACasteloBran-
co concentra dezenas de lojas que
revendem animais para clientes
comuns e criadores, e artigos para

pet shops.
Desolada, a comer-
ciante Sirlei Francis-
ca de Souza lamen-
tava a perda do
acervo de animais
e de todo o estoque
mercadorias do vi-

veiro. De acordo com
Francisca, cada ave

importada custa entre R$ 1
mil e R$ 1,3 mil.

"Havia vários casais de cada
uma dessas aves exóticas e de pe-
quenos pássaros raros também,
fora rações e gaiolas especiais,
mas não sobrou nada." Entre os
cães, filhotes de basset hound e
shih tzu morreram sufocados.
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Copiloto Fabrício Pimentel
morreu durante manobra

50
deles conseguiram

escapar com a ajuda
dos bombeiros


