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DESTAQUE

Yuri Barizon foi preso em outubro, acusado de encomendar a morte do padrasto e família

Amparada pelo filho, Nerci segura a foto de Maiara, a filha assassinada a facadas

Inimigo mora em casa
Homicídios entre parentes sorocabanos crescem em 2011 comparado ao ano anterior e chocam a sociedade
Rodrigo Rainho
rodrigo.rainho@bomdiasorocaba.com.br

A

gora o crime é “interior” e “fechado”. Investigadores da DIG
(Delegacia de Investigações Gerais) de
Sorocaba deparam-se com um
cenário diferente - “o recrudescimento do homicídio”, segundo José Humberto Urban
Filho, delegado titular da unidade. “Em 2011, tivemos que
investigar crimes ocorridos no

Investigação e captura
ocorrem em cenário
de conflitos e crimes
dentro das famílias

interior das casas. Jovem que
matou avó, irmã e padrasto por
dinheiro, parente que assassinou a cunhada de 10 anos e sua
amiga de 9 com facadas, o rapaz
que matou a ex-namorada e o
companheiro, mulher que matou o marido”, diz.
“Casos de clamor popular,
que ‘arrepiaram’ até policiais
experientes como eu e o delegado Acácio [Leite, colega dele
na DIG]”, lembra.
“Em 2010, tivemos conflitos
graves, na rua. Muitas mortes
em locais públicos e mais casos
esclarecidos. A queda no número de homicídios dolosos
ocorreu em razão disso . Não foi
falta de empenho da equipe dos
nossos investigadores. A página da violência agora é outra”,

conclui Urban.
EXEMPLOS / Em 2011, dois crimes em ambientes “fechados”
e “brutos”, nas palavras do delegado titular da DIG, provocaram clamor entre os sorocabanos. Na segunda-feira de 11 de
julho, as amigas Mayara Natalie
da Silva, 9 anos, e Nicole Nogueira, 8, foram assassinadas a
facadas no Jardim Betânia, zona norte da cidade, pelo cunhado da mais velha. Ele é
Wellington Temistócles, 21.
Outra ocorrência “recolhida”, gerada dentro do seio da
família, foi registrada em 14 de
outubro. Yuri Barizon, 21, encomendou a morte da irmã
Raíssa Barizon, 18, o padrasto
Daniel Licosky, 56, e a avó Ma-

ria Cecília Milani, 83, para ficar
com a herança.
ANÁLISE / Um ano diferente de
2010, segundo Urban, época
em que ocorreram crimes de
rua. “De todos os casos encaminhados ao Judiciário, foram
presos a maioria dos suspeitos.
No levantamento elaborado
pela delegacia (veja abaixo),
entram os flagrantes bem fundamentados e as prisões temporárias”. Resultado: grande
parte dos 156 capturados cumprirão pena.
Apesar da diminuição no número de homicídios investigados em 2011, Urban afirma que
a DIG esclareceu mais casos
que em 2010.
A DIG (Delegacia de Investi-

gações Gerais), unidade da polícia civil que tem a missão de
desvendar os casos de crime
mais intrigantes de Sorocaba,
esclareceu 63,6% das ocorrências no ano passado, segundo o
delegado titular José Humberto
Urban Filho. Trinta casos foram
resolvidos pela sua equipe de
policiais.
Esses profissionais efetuaram
pelo menos uma prisão em cada um dos 11 DPs (Distritos Policiais ) da cidade. Na área do 6°
DP (Éden, Cajuru e bairros da
zona industrial), do 9º DP (Jardim Vera Cruz, São Marcos) e
bairros da zona oeste, foram
solucionados pela DIG dez casos em cada uma das unidades.
Crimes que foram devidamente “rachados”, na gíria policial.

