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Com o caso de ontem, chega
a 17 o número de ocorrên-
cias registradas neste ano
pela Delpom. O episódio
envolvendo Adilton Aquino
foi o único registrado como
estupro – os demais apare-
cem como importunação
ofensiva. A polícia também
está rastreando as identida-
des eletrônicas – IPs – dos
computadores de pessoas
que administram sites de
incentivo ao assédio sexual.
Recentemente, páginas tira-
das do ar, como “Encoxado-
res”, no Facebook, com
mais de 12 mil seguidores,
atraiu a atenção da polícia,
que pretende identificar e
prender os responsáveis.
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Um avião bimotor desapareceu
com quatro passageiros e pilo-
to entre os municípios de Itaitu-
ba e Jacareacanga, no Pará.
Uma das ocupantes conseguiu
mandar para um tio duas mensa-
gens de texto por celular com
pedido de socorro. A aeronave
está sumida desde anteontem
e, até a tarde de ontem, nenhu-
ma pista foi encontrada sobre
seu paradeiro.

As buscas pelo bimotor serão
retomadas na manhã de hoje.
As equipes deverão percorrer
uma área de 1.165 quilômetros

quadrados na tentativa de en-
contrar os desaparecidos. A For-
ça Aérea Brasileira (FAB) coor-
dena a operação, com duas aero-
naves, além de um helicóptero
da Polícia Militar do Pará e dois
aviões da Jotan Táxi Aéreo, em-
presa dona do bimotor.

O sumiço foi notado por vol-
ta das 13 horas de anteontem,
após o último contato do piloto
e a acusação dos radares, aproxi-
madamente a 29 km a nordeste
de Jacareacanga, de acordo
com informações da FAB.

O bimotor levava as técnicas
de enfermagem Rayline Sabri-
na Brito Campos, Luciney
Aguiar de Sousa e Raimunda Lú-
cia da Silva Costa, o motorista
Ari Lima, todos funcionários da
Secretaria Especial de Saúde In-
dígena (Sesai), ligada ao Minis-
tério da Saúde, e o piloto Luiz
Feltrin. Eles seguiam de Itaitu-
ba para Jacareacanga, no su-
doeste do Estado. A equipe iria

substituir outro grupo que pres-
tava serviço em uma aldeia
Munduruku, na região.

O bimotor modelo Beech-
craft BE 58 Baron saiu de Itaitu-
ba às 11h40 de anteontem e en-
frentou mau tempo. A instabili-
dade climática da área tem atra-
palhado também as buscas. Se-
gundo informações do Salvaero
da Região Amazônica, unidade
da FAB que coordena as buscas

na Região Norte, a visibilidade
está prejudicada por causa da
formação de nevoeiro.

Apelo. A passageira Rayline
Campos conseguiu mandar
duas mensagens de texto para o
celular do tio Rubélio Santos,
que mora em Santarém, no Pa-
rá, antes do desaparecimento.
“Tio to em um forte temporal e
o motor parou de funcionar. Avi-

sa a mamãe que amo muito to-
dos. To aflita, to em pânico. Se
eu sair bem aviso. To perto do
Jacaré. Reza por nós. Não avisa
a tia ainda”, dizia às 12h17.

A segunda mensagem por ce-
lular, às 12h48, dizia “o motor ta
parando. Socorro… Socorro…
Tio… Tio”.

Ela passava por volta de 20
dias trabalhando e 20 dias mo-
rando com Rubélio. A família

continua sem notícias de seu pa-
radeiro. “Depois que ela man-
dou a mensagem, eu liguei para
ela. Mas o celular só deu na cai-
xa de mensagens. Aí, eu me de-
sesperei e avisei a Infraero da-
qui. Na verdade, eu continuo li-
gando, mas não consegui na-
da”, disse o tio.

A Jotan Taxi Aéreo informou
que ainda não vai se pronunciar
sobre o caso.

CARAGUATATUBA
Polícia solicita prisão
preventiva a 2 suspeitos

Walmart para de vender
leite Parmalat e Líder

Avião some no Pará e
passageira pede
socorro por celular

CADERNO 2 PREVENÇÃO

Osvaldo Nico Gonçalves, delegado da Deatur

PARA ENTENDER

“O problema é falta de gente que denuncie, que ajude a prender essas pessoas”

30 grupos de abusadores agem em trens
Ontem, dois homens foram detidos por prática de atos obscenos contra mulheres na Estação Sé; eles devem responder em liberdade
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A estilista L’Wren Scott, de 49
anos, cometeu suicídio por en-
forcamento, concluiu a autóp-
sia realizada pelo Escritório
Legista de Nova York, divulga-
da ontem. Namorada de Mick
Jagger, ela foi encontrada mor-
ta em seu apartamento em Ma-
nhattan, na segunda-feira. Os
Rolling Stones cancelaram
uma turnê que se iniciaria nes-
ta quarta, na Austrália. / EFE

A Polícia Civil pediu ontem à
Justiça a prisão preventiva de
dois suspeitos de participarem
da explosão de seis caixas ele-
trônicos em um shopping de
Caraguatatuba no sábado. Os
dois homens foram detidos em
uma operação conjunta das
Polícias Civil e Militar que dei-
xou dez criminosos mortos e
cinco detidos, além de três poli-
ciais feridos. Os dois estavam
presos temporariamente des-
de o fim de semana. A delega-
cia em Caraguatatuba também
ouviu ontem familiares dos
mortos e buscava vítimas de
crimes dos bandidos para pres-
tarem depoimentos.

Laudo confirma suicídio
de namorada de Jagger

O Walmart Brasil confirmou
ontem que retirou das pratelei-
ras de suas lojas no Paraná e
em São Paulo leite da Parmalat
e Líder por prevenção. A deci-
são é consequência da fraude
do leite revelada na sexta-feira
passada pelo Ministério Públi-
co gaúcho. No trajeto das pro-
priedades rurais à unidade da
LBR Lácteos em Tapejara al-
guns carregamentos recebiam
água, para aumentar o volume,
e ureia – produto que contém
formol, substância canceríge-
na –, para compensar a perda
nutricional e driblar algumas
análises. O dono de um posto
de resfriamento foi preso.

Bimotor desapareceu
anteontem, com cinco
ocupantes; mulher enviou
mensagem de texto para
tio e avisou sobre pane

Nº de casos no
ano chega a 17

Contato. Textos enviados por passageira Rayline Campos. Mensagens para o tio

Detidos. Eles foram enquadrados por importunação ofensiva ao pudor, um crime considerado de menor potencial ofensivo
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A Polícia Civil de São Paulo es-
tá investigando 30 grupos de
molestadores que atuam no
metrô e na Companhia Paulis-
ta de Transporte Metropolita-
no (CPTM). Eles têm páginas
no Facebook e em outras mí-
dias sociais nas quais estimu-
lam atos obscenos contra mu-
lheres. Ontem, mais dois mo-
lestadores foram detidos na
Estação Sé.

A Delegacia de Polícia do Me-
tropolitano (Delpom) e a unida-
de de inteligência do Departa-
mento de Capturas e Delega-
cias Especializadas (Decade)
querem levantar informações
sobre quem são as pessoas que
incentivam os abusos pela inter-
net. A linha de investigação en-
volve definir com quem elas se
relacionam no dia a dia.

Na tarde de segunda-feira, o
universitário Adilton Aquino
dos Santos, de 24 anos, foi en-
quadrado por estupro, depois
de molestar uma passageira
que viajava em um trem da Li-
nha 7-Rubi. Ontem, policiais fo-
ram à casa do homem que filma-
va as partes íntimas de mulhe-
res na Estação da Sé para
apreender o seu computador.

Sé. Ainda ontem, mais dois ho-
mens foram presos por práticas
de atos obscenos contra mulhe-
res na Estação Sé do Metrô. Se-
gundo a Polícia Civil, um deles
filmava com a câmera de um ce-
lular as partes íntimas de mulhe-
res e o outro se aproximava por
trás e pressionava a vítima. Os
dois foram enquadrados por im-
portunação ofensiva ao pudor,

um crime considerado de me-
nor potencial ofensivo, e de-
vem ser liberados hoje.

Deacordo com o delegadoOs-
valdo Nico Gonçalves, da Divi-
são Especial de Atendimento
ao Turista (Deatur), à qual se
subordina a Delegacia de Polí-
cia do Metropolitano (Del-
pom), um dos acusados é o téc-
nico em informática Bruno de
Roma Perroni, de 24 anos. Se-
gundo a polícia, seria ele quem
filmava, por baixo, as mulheres
no metrô. Em seu celular, os po-
liciais encontraram a filmagem
de outra mulher no metrô.

Na carceragem da Delpom,

na Barra Funda, zona oeste da
capital, Perroni disse que fez as
gravações porque “tem um dis-
túrbio na cabeça”. A suspeita da
polícia é de que o vídeo depois
fosse enviado para a internet,
onde proliferam fóruns de dis-
cussão e páginas no Facebook
incitando esse tipo de crime.

A vítima da ação, a auxiliar ad-
ministrativa C.S., de 25 anos,
contou que subia a escada rolan-
te quando o homem colocou o
celular sob o seu vestido. “Só
percebi que ele tinha me filma-
do porque os seguranças do Me-
trô me perguntaram se eu tinha
visto. Estou revoltada, porque

meu vestido não é curto. Mes-
mo se fosse curto, ele não tem o
direito de me filmar. Tenho o
direito de usar a roupa que eu
quero sem ser filmada.” Ela dis-
se que processará o acusado
por danos morais.

O outro suspeito é o enge-
nheiro eletricista Eduardo Fer-
reira do Nascimento, de 26
anos, que teria enfiado a mão
por baixo das pernas da vende-
dora A.B., de 33 anos, enquanto
os dois desembarcavam de um
trem lotado na Sé. Ele nega a
acusação. “Depois, ainda me
apalpou por duas vezes. Isso é
‘sem querer' como ele disse? Te-

nho certeza de que não, que fez
de propósito”, afirmou a víti-
ma. “Na primeira vez, olhei pa-
ra trás, para ter certeza, e ele
deu um sorrizinho sarcástico.
Quando voltei a olhar para a
frente, ele novamente passou a
mão em mim. Esperei descer do
trem e comecei a gritar e falar
para todo o mundo o que tinha
ocorrido. Ele subiu a escada ro-
lante falando que eu estava lou-
ca. No que ele passou as catra-
cas, passei a gritar para os segu-
ranças. Senti muito nojo.”

O delegado disse que a mu-
lher deve chamar a atenção dos
outros passageiros e de seguran-

ças, para se defender e poder fa-
zer com que o agressor seja deti-
do. Os dois homens assinarão
um termo circunstanciado e res-
ponderão ao crime em liberda-
de. Segundo a polícia, a ocorrên-
cia envolvendo a vendedora
não poderia ser enquadrada co-
mo estupro.


