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dia a dia
DESTAQUE

O sonho das
sorocabanas
acabou
As amigas Nicole e Mayara, assassinadas no Jardim Betânia,
eram crianças adoráveis, alegres e cheias de vontade de viver
Rodrigo Rainho
rodrigo.rainho@bomdiasorocaba.com.br

D

uas amigas que não se
desgrudavam nunca,
queridas por todos e
cada uma xodó de
suas famílias. Assim
eram Nicole da Silva Nogueira,
9 anos, e Mayara Natalie da Silva, 10, assassinadas a facadas
ontem pela manhã no Jardim
Betânia, zona norte de Sorocaba.
O pai da vítima mais nova, o
aposentado Sebastião Gomes
de Oliveira, 64, foi quem entrou
na casa da mãe de Mayara e viu
a cena de horror. “Vi a minha
menina e a amiguinha dela
mortas no chão, com uma poça
de sangue ao lado. Alguém pulou o portão e fez essa barbaridade ”, disse o aposentado,
emocionado, sem acreditar no
que viu.
O assassinato comoveu os
moradores do bairro, que foram
ao local do crime. Os parentes,
revoltados com o duplo homicídio, contaram ao BOM DIA

que as meninas não tinham inimigos na escola ou ali na região.
As amigas estavam sozinhas em
casa, brincando no quarto, no
momento do assassinato.
Nercy Cochera da Silva, mãe
de Mayara, saiu às 6h para trabalhar e deixou as meninas na
residência da rua Serafim de
Souza. Segundo Diego da Silva,
17, prima de Mayara, a criança
era falante, brincalhona e alegre, além de aplicada. “To do
mundo adorava ela, era sorridente, inteligente. Tinha boas
notas e adorava brincar com
bonecas”, conta o garoto.
Jennifer Lara, 14, outra prima
da vítima, chorava pela menina. “Ela era muito querida. Um
exemplo. Era falante, muito carinhosa”, diz, incrédula.
Professoras de Nicole contaram que a menina era uma das
mais idolatradas na escola onde
estudava. Sonhadora, criativa,
preparava suas roupas de caipira para participar da festa julina
do bairro Jardim Betânia.
A infância das amigas inse-

paráveis pode ter sido interrompida por um psicopata viciado em cocaína, segundo o
delegado Acácio Leite. Essa hipótese é encarada com revolta
pelos familiares.
Diva Thmistocles, tia de Nicole, exige justiça. “Minha sobrinha tinha ídolos, sonhos e aspirações. Adorava a Barbie. Tinha
talento, boa índole. Moreninha,
era uma sorocabana admirável.”

CRUELDADE E
SILÊNCIO

“Quem fez isso não
tem coração. O que
acho mais estranho
é que ninguém
ouviu nada”
_ Stephanie
Thmistocles,
18 anos,
prima de Nicole da
Silva Nogueira

MOMENTO DE DOR
O retrato de Mayara Natalie da Silva ao lado da cama onde ela
dormia, com os objetos que mais gostava; para fazer uma
homenagem à criança, a família reuniu os brinquedos da
menina - inclusive as suas bonecas da Barbie.
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Enterro das crianças
será hoje à tarde
As amigas Nicole e Mayara
estão sendo veladas na
Ossel – rua Mascarenhas
Camelo, 235. O enterro de
Nicole será às 13h, no
Memorial Park. A amiga
Mayara será sepultada às
15h30, no Cemitério
Saudade.

Vizinhos da família de Mayara na frente do local do crime: sensação de medo assombra o Jardim Betânia
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é número de DisqueDenúncia da DIG
Homem de 52 matou
menina de 8 em 2006
Geraldo Cardoso de Paula,
52, foi condenado a 29
anos de prisão por
homicídio, atentado
violento ao pudor e
ocultação de cadáver de
Kathleen dos Santos, 8.

