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Mecânico apanha de
macaco depois de
invadir área proibida
Visitante embriagado tenta entrar na ilha dos macacos-prego do ‘Quinzinho
de Barros’, é atacado por seis animais, fere um deles com um soco e depois foge
Rodrigo Rainho

O mecânico João Leite, 57 anos,
foi agredido por macacos-prego, ontem à tarde, após invadir
a área da ilha reservada aos animais, no Parque e Zoológico
Municipal Quinzinho de Barros. Irritado, ele desferiu um
soco num dos primatas, que ficou com o olho direito inchado.
Segundo visitantes que viram
a cena, o mecânico disse “que
queria se banhar” e, em seguida, tirou a camisa, pulou a grade que cerca o lago e ficou com a
água pela cintura.
Nos vídeos e fotografias de
populares, é possível ver os
macacos esticando os braços
para o invasor que, bêbado e
sem noção de realidade, aceita
o convite e se dá mal.
Um dos macacos entra na
água e agarra o pescoço do homem. Desesperados, os demais
visitantes que estão no parque
começam a ajudar o mecânico.
Depois de se desvencilhar
dos animais, João Leite nada de
volta à area que sempre deveria
estar: atrás das grades da margem do lago.

‘Quinzinho’ passa a
sensação de “floresta
de animais” e quem
respeita é respeitado

O mecânico ficou cheio de
arranhões e marcas de mordidas pelo braço e as costas. Sangue ficou espalhado pela água
do lago e pela calçada.
Socorristas do Samu (Serviço
de Atendimento Móvel de Urgência) prestaram atendimento a João Leite, levado depois ao
Hospital Regional.
Em entrevista à TV TEM, ele
assumiu que bebeu muito e resolveu ir ao zoológico.
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FERIDO /O incidente deixou
um dos macacos-prego com o
olho roxo. A bióloga Cecília
Pessutti, responsável pelos
animais que habitam o zoo sorocabano, prestou queixa à polícia contra o mecânico.
Considerado o segundo melhor zoológico da América Latina – só fica atrás do zoo de São
Paulo –, o “Quinzinho de Barros” é visitado por uma média
de três mil pagantes todos os
domingos, segundo a Prefeitura de Sorocaba.
Referência no turismo da cidade, o local tem antas, ariranha, babuíno, cachorro do mato, tigre, leão, elefante indiano,
chipanzé, hipopótamo, loboguará, onça e puma, entre outras espécies.
O parque possui uma área de
128 mil metros quadrados, dos
quais 17.500 são ocupadas pelo
lago e 38.700 por uma mata secundária, onde habitam diversos animais.

Zoológico funciona de
terça a domingo
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Parque é visitado por
600 mil pessoas
Anualmente, 600 mil
visitantes passam pelos
portões do “Quinzinho”,
segundo a prefeitura. Mais
de 90 mil alunos da rede
pública e privada de
80 cidades vão ao local.

O “Quinzinho de Barros” é
aberto ao publico de terça
a domingo, das 9h às 17h.
O preço do ingresso custa
R$ 5. Crianças não pagam.

OLHO ROXO
O macaco-prego manteve o bom humor ontem, mesmo com
o olho inchado, depois de levar um soco do mecânico João
Leite; apesar do susto, animal comeu hortaliças, brincou nas
cordas da ilha e fez pose para os visitantes

Invadir área de animais é perigoso, diz bióloga
n Projetados há dez anos, os recintos dos animais do zoo possuem barreiras de segurança que
impedem a invasão de visitantes.
A bióloga Cecília Pessutti, uma
das funcionárias responsáveis
pelos animais, alerta que a invasão de ontem foi um ato irresponsável e criminoso, que comprometeu a segurança dos macacos e do mecânico João Leite.
“Ele invadiu uma área proibida e
agrediu um animal”, diz. “Depois
vou decidir se ele [o macaco]
precisa ser tratado.”
Cecília esclarece que os ani-

mais, isolados, parecem inofensivos, mas não podem ser ameaçados pelo ser humano. Selvagens, não estão acostumados
com o contato com o visitante.
“Nenhum deles é como cachorro
e gato”, alerta.
Seis macacos compõem a ilha
invadida. Todos agem de acordo
com uma hierarquia deles, de comando. “Há os que mandam e os
que obedecem”, diz Cecília.
Quando João avançou em um
dos macacos, toda a família partiu
para cima do mecânico embriagado. Por essa ele não esperava.

Cecília Pessutti, bióloga do zoo

Acidente na Marginal fere jovens e família
Rapaz perde controle de veículo, na direção Votorantim-Sorocaba, invade sentido contrário da pista e fere pais e duas crianças
delos Gol ficaram destruídos.
Segundo testemunhas, Paulo, que tinha o amigo Celso Augusto ao lado, foi imprudente.
“Vinha pela pista da marginal
sentido Sorocaba-Votorantim,
quando o veículo, conduzido
por Paulo, perdeu o controle,
pulou o canteiro e invadiu a outra pista, vindo a colidir”, diz
Ricardo em boletim de ocorrência.
A família usava cinto de segurança. Os jovens e a família
sofreram ferimentos leves.

HISTÓRICO /Por diversas vezes,
agentes da Urbes - Trânsito e
Transportes atenderam ocorrências na mesma curva, mas
apesar das fatalidades, nenhum projeto foi idealizado para mudar aquele traçado.
Para se ter uma ideia da gravidade, em junho deste ano, o estudante Jonathan William Ribeiro, 22, morreu após colidir
seu Fox contra um ônibus - assim como Paulo, ontem, ele
perdeu o controle do carro naquela curva.

Djalma L. Benette/Agência BOM DIA

Na madrugada de ontem,
outro acidente grave aconteceu na curva da avenida Dom
Aguirre, ao lado de viaduto, antes do Terminal São Paulo.
O estudante Paulo Vitor de
Oliveira Marçal, 20 anos, perdeu o controle do veículo na ligeira curva antes da ponte e invadiu a pista contrária, por onde vinha o carro do encarregado Ricardo de Campos Souza,
39, sua mulher Patrícia Lemes
Maciel, 28, e filhas Nathaly, 5, e
Bianca, 2. Os automóveis mo-

Carros envolvidos em acidente na avenida Dom Aguirre: curva perigosa

