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O acusado Roberto de Medeiros, que fazia a logística da quadrilha, segundo a polícia

Audi A4 blindado de Adenilson Alves da Silva, líder dos sequestradores: luxo e ostentação

O delegado Wilson Negrão, do Grupo Antissequestro de Sorocaba: investigação ampla

Fotos: Assis Cavalcante/Agência BOM DIA

Policiais do GAS prendem uma das quatro mulheres da quadrilha, em Hortolândia

Sequestradores de
adolescente na cadeia
Grupo Antissequestro de Sorocaba prende quadrilha que mantinha vítima de Porto Feliz em cativeiro
Rodrigo Rainho
rodrigo.rainho@bomdiasorocaba.com.br

Oito sequestradores de uma jovem de 17 anos - surpreendida
no Centro de Porto Feliz em 17
de novembro, solta com o pagamento de resgate de R$ 90
mil e mantida em cativeiro por
13 dias – foram presos ontem.
Uma operação deflagrada
pelo GAS (Grupo Antissequestro de Sorocaba) libertou a garota no dia 30 e cumpriu mandados de prisão em Hortolândia, Capivari, Indaiatuba e Suzano. Em Registro, no ano passado, foram presos Diones Grifo da Silva, o Jhonny, e Eduardo
Baffini. Ambos foram encaminhados ao presídio de Ilha
Comprida.
Ontem, foram detidos o

mentor da quadrilha, Adenilson Alves da Silva; sua mulher
Lídia Bueno, que alimentava e
cuidava da vítima; Juliana Galvão Cássia Rodrigues e Lúcia
Borges, responsáveis pela
“operação resgate” (recolhimento do dinheiro pago pela
família da vítima), além de Roberto de Medeiros, que fazia a
parte de logística da quadrilha –
compra de armas, falsificação
de passaporte e outros delitos.

OUSADIA /Os policiais do GAS
divulgaram que uma criança de
6 anos, filha de um comerciante de Porto feliz, sofreu tentativa
de sequestro dos membros da
mesma quadrilha. A mãe da
menina gritou e chamou a
atenção de um motorista, que
atravessou seu carro na frente
dos criminosos. Eles, então,
bateram em um poste, fugiram
e abandonaram a vítima. “Planejaram os dois sequestros,

CERCO

“Foi um trabalho de investigação perfeito. Felizmente,
os casos recentes de sequestros foram esclarecidos”
_Wilson Negrão
Delegado titular do GAS (Grupo Antissequestro) de Sorocaba

apesar de afirmarem que sequestraram a adolescente por
engano. Mas quem comete um
erro não mantém a vítima em
cativeiro por tanto tempo, não
negocia resgate, não ameaça de
morte”, diz o delegado titular
do GAS, Wilson Negrão. “A jovem permaneceu por semanas
em cativeiro e só foi libertada
depois do pagamento do resgate”, acrescenta.
A delegacia iniciou um trabalho de investigação e inteligência e chegou aos acusados.
“Conseguimos chegar às duas
pessoas que fizeram o arrebatamento e o sequestro. Eles estavam em Registro.”
Na casa do líder do grupo, o
Grupo Antissequestro apreendeu um Audi A4 2.4 blindado,
armas e munições.
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GAS recomenda
cautela e prevenção
Os sorocabanos devem
evitar super exposição,
não comentar sobre bens,
dinheiro e emprego, evitar
ostentar em veículos de
grande valor, jamais expor
imagem e patrimônio na
mídia e não divulgar perfil
com informações de status
em redes sociais, segundo
o delegado Walter Negrão.

50

policiais civis da
região participaram
da operação

