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Sebastião Gomes de Oliveira, pai de Nicole, viu as garotas: barbárie

‘Vi uma cena
horripilante’
Pai de Nicole e a polícia suspeitam que assassino
das crianças agiu por ira contra as duas meninas
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SURTO

“O autor do
crime entrou
na casa para
matar.
Acredito que
estava sob o
efeito de
drogas”
_Acácio Leite
Corpos de Nicole e Mayara são levados para o IML: juntas até a morte

Delegado da DIG

Policiais da DIG (Delegacia
de Investigações Gerais)
chocados. Esta cena evidencia
a barbárie do homicídio das
meninas Nicole e Mayara. Sebastião Gomes de Oliveira, 64,
pai de Nicole, foi chamado às
pressas por uma filha. Logo
veio a notícia de que as crianças
estavam mortas. O aposentado
correu até a casa da família de
Mayara. O local do crime, o
quarto da menina, foi definido
por ele como “cena de horror”.
“O colchão estava cheio de
sangue. Não entendo como alguém pode fazer essa barbárie”, diz. Na noite de anteontem, as vítimas avisaram a Sebastião que dormiriam na casa
de Mayara. Na manhã de ontem, por volta das 7h, o assassino entrou na casa e matou as
duas amigas com facadas. Para
se ter uma ideia da crueldade
do criminoso, até o perito da
polícia científica ficou abalado.
“É o tipo de crime que choca
qualquer pai de família. Trabalho nisto há nove anos e nunca
vi um caso tão violento como
esse”, conta Elias.
O experiente delegado Acácio Leite, há mais de 20 anos na
polícia, estranha alguns pontos
cruciais do homicídio. Dois intrigam os investigadores: a ausência de movimento de defesa
das crianças e o portão da residência, que estava aberto. “O
autor do crime pegou a faca na
cozinha da casa. Aproveitou a
ausência da mãe de uma das

vítimas, que saíra minutos antes, para atacar as meninas. Foi
um crime de oportunidade”,
avalia o policial. “Nenhuma das
duas têm ferimento de defesa.”
O delegado pede a colaboração da comunidade da zona
norte de Sorocaba para localizar
possíveis suspeitos. “O assassino chegou em casa correndo
hoje. Trocou de roupa e fugiu.
Esperamos denúncias da comunidade”, alerta.
Outro detalhe que evidencia
a ira do agressor: nada foi roubado da residência. Havia dinheiro na mesa da cozinha. Os
peritos analisarão o material
dos preservativos e do papel higiênico encontrados em um
terreno baldio, deixados com a
faca do crime, para definir se
houve ou não abuso sexual
contra as vítimas. “Os locais
das imediações são usados para
encontros sexuais”, diz o delegado da DIG.
Nicole e Mayara foram mortas
pelas costas. É provável que tenham sido amedrontadas antes
do crime. Mayara foi encontrada com urina, além de sangue.
“Em toda minha carreira, nunca vi um crime tão cruel envolvendo criança”, diz Acácio.

Vizinhança cercou
o local do homicídio,
chocada com o crime
contra as crianças

