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Rapaz morto no Extra do Campolim, em 2010: ano de explosão dos crimes ‘fora de casa’

Homicídio na zona industrial, em novembro: ‘crime de rua’ até agora não esclarecido

Outro caso que chocou
Sorocaba aconteceu há
duas semanas. José
Roberto Evaristo de Góes,
52 anos, discute com a
irmã, a professora Maria
Luciana, e decide matá-la
com golpes de estilete no
pescoço, na casa deles, no
Jardim Faculdade, perto da
Rodoviária de Sorocaba

Prostituição
Além de homicídio, outro
caso de família que chocou
a comunidade envolve um
menino de 13 anos
flagrado em ato de
prostituição. Ele transava
na rua com um rapaz de 23
anos, próximo ao antigo
Fórum Velho, no Centro.
Ele disse à polícia que seu
padrasto sabia da prática,
mas nunca havia contado
para a mãe
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A 4 dias do Natal

A MATEMÁTICA DOS HOMICÍDIOS EM SOROCABA
59 homicídios
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6 homicídios

em família
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44 homicídios

gerais

8 homicídios

em família
Homicídios gerais
de 2011
44

Homicídios gerais
de 2010
59

Homicídios em
família de 2011
8

Homicídios em
família de 2010
6

Cai
A comparação mostra que o ano
passado foi menos violento, em
termos de assassinatos, em
Sorocaba

Sobe
Os mesmos dados, porém,
mostram que no ano passado as
mortes envolvendo familiares
cresceram. Em 2011 os crimes
envolvendo parentes representou
18% do total de mortes, enquanto
em 2010 esse tipo de crime
representou menos de 10% dos
homicídios daquele ano

Dois investigadores morreram
durante cumprimento do dever
n Ele faz trabalhos de inteligência, faz relatórios, recebe ligações
do disque-denúncia, vai à comunidades, conversa com a população, interroga, entre outras funções. Apesar do glamour criado
pelas séries de televisão e literatura, ganham mal, não tem hora
para sair e voltar para casa,
quando voltam, e ainda correm
risco de morte nas operações. Na
região de Sorocaba, dois investigadores morreram no cumprimento do dever nos últimos três
anos.
No ano passado, José Maria de
Oliveira e Silva foi baleado durante troca de tiros entre assaltantes
de banco e policiais em Jumirim.
O investigador de 57 anos estava
prestes a se aposentar. Em Sorocaba, Antonio Carlos Vieira Neto perseguia um assaltante de
rua nas imediações da Estação

Ferroviária, no Centro.
Antes que pudesse se identificar, foi baleado na cabeça. “Ele
deu um último suspiro e morreu
nas minhas mãos”, contou um
veterano policial, que não quis se
identificar. “Ele era um ótimo investigador. Veio da Delegacia
Antissequestro, por onde teve
uma ótima passagem. Morreu
porque era bom. Se fosse um
policial de merda, estaria vivo até
hoje”, desabafa.
O assassino de Antonio Carlos
foi preso. “Foi uma questão de
honra”, diz Urban. O suspeito de
liderar o grupo que matou José
Maria, Alan Vaz Caetano, o Ratão,
ficou dez dias escondido em
áreas de mata na zona rural de
Tietê, mas foi capturado pela DIG
em 7 de dezembro, em Piracicaba. O comparsa Alírio Gonçalves
Costa, o "666", está foragido.

