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ESTA COLUNA É
PUBLICADA DE
SEGUNDA
A DOMINGO

Sim, é Verdade, Alexandre Philomeno, caçula de Beatriz
e Chico, telefonou pra minha oficina, elogiando texto
sobre a mãe.
Sim, é Verdade, melhor barbeiro do Nordeste, apesar de lá,
na realidade, ser Leste, é o Vinícius, do Salão Armazém, de
Vitória da Conquista, que corta o meu.
Sim, é Verdade, Germana Preus, segunda do Capitão Bosco,
abriu quinta, e fecha em dezembro, a expô Amigos do
Cumbuco, em Hub situado atrás do restô Velas.

Membro de facção conta
como agiu nas eleições 2020
| GUERRA SEM FIM | Mensagens encontradas pela Polícia
em celular falam de apoio a candidatos a prefeito e vereador
JÚLIO CAESAR

LUCAS BARBOSA
lucasbarbosa@opovo.com.br

Sim, é Verdade, subindo uma escada, o homem vai na frente,
porém, descendo, a mulher é quem vem na frente.
Sim, é Verdade, assim como eu tenho Ibiza,
medicamentoso casal Bel e Sá Júnior tem Rapallo,
onde já estive com eles por três vezes.

CONDE Montalcino Guido Fasolini
no almoço natalício, com delegado
Elzo Moreira e Henrique Alcântara

O PALADAR MORA AO LADO
Descobri novo hotel na maravilhosa Ilhéus, onde agora fiquei
pela primeira vez.
Chama-se Opaba e, entre outras vantagens, fica pregado ao
Vesúvio-Praia, especializado em moqueca.

CLICAGEM
Minha via internetiana recebe, hoje, Vicente e Marta Belchior.
Para divisá-los, é só clicar www.luciobrasileiro.com.br.

NOTÁVEIS
Seis de agosto, Sobral, de um fôlego só, reverencia os 150 de
dois dos filhos mais ilustres.
Cônego José Alfeu Lopes de Araújo e juiz de direito José
Saboya de Albuquerque.

RONDA DOS NATAIS
BON MOT
INSISTA, NADA NO
MUNDO SUBSTITUI
A PERSISTÊNCIA.
(Ray A. Kroc,
Coleção Oto de Sá
Cavalcante)

Segunda, 19 de julho: Regina
Benevides, nascida Borba, esposou
senador Mauro .... Ricardo Bacelar,
de quem só ouço falar de bem ....
Tibério Burlamaqui, ex-comodoro
do Iate .... Elisabeth Sá Cavalcante,
nora de grande prefeito que
Fortaleza deixou de ter .... Ronaldo
Torres, foi dos meus Dez Mais ....
Gabriel Lima, advogado.

Em conversas obtidas pela
Delegacia de Repressão às Ações
Criminosas Organizadas (Draco),
integrante de uma facção criminosa aparece dizendo ter apoiado ﬁnanceiramente políticos de
municípios do Litoral Leste do
Ceará nas eleições municipais de
2020. Conforme as mensagens,
apreendidas no celular de uma
“conselheira” da facção Comando Vermelho (CV), também teria
havido uma ordem proibindo
campanha para aliados do deputado federal Capitão Wagner
(Pros), que concorreu à Prefeitura de Fortaleza.
Rener Castro de Souza foi
denunciado, junto com outras
11 pessoas, por crimes como integrar organização criminosa.
A acusação foi apresentada à
Justiça pelo Ministério Público
Estadual na última terça, 13, e
aguarda recebimento. Rener diz
ter divulgado um “salve”, ou seja,
uma ordem em nome da facção
proibindo apoio a aliados do Capitão Wagner.
“O outro candidato [...] tinha
um vídeo no instagram dele
com o Capitão Wagner postando
apoio a ele. Aí eu ﬁz só pegar, pedi
o salve ao menino aqui, mandaram o salve e eu rasguei no meio
do mundo”(sic), diz Rener, conforme áudio transcrito pela Draco. O faccionado ainda agradece
à conselheira pela “força” que ela
deu “por falar naquele negócio
do Capitão Wagner”. A conselheira é Almerinda Marla Barbosa,
conhecida como “Irmã Ruiva”.
Rener diz na conversa ter
apoiado candidatos a prefeito
e vereador de três municípios.
“Graças a Deus deu tudo certo.
(Em um município do Litoral
Leste) ganhemo só prefeito, lá
vereador eu perdi. Aí aqui em
(outro município) ganhemo prefeito e vereador. (Em um terceiro
município, ganhamos) prefeito
e vereador, tu é doido” (sic), diz

PICHAÇÕES de facção demarcam território

em outro áudio. Ele aﬁrma ter
recebido agradecimento de um
prefeito eleito — “pelo o que
eu ﬁz”. “Ganhemo por causa de
nós, né, do que nós ﬁzemo. Muita
gente não sabia desse salve aqui
não, mana, ninguém sabia, bem
dizer, porque o CV não é muito
frequente aqui não, não tem esse
negócio de grupo. É tanto que eu
ﬁz um, bem dizer, da noite pro
dia” (sic). Ele chega a dizer em
dado momento que está sem dinheiro, pois “tacou” tudo o que
tinha “dentro da política”.
Em retribuição por Almerinda ter divulgado os salves, Rener
prometeu lhe dar um terreno.
Por ﬁm, ele diz querer dar um
tempo nas atividades criminosas a partir do começo das novas
gestões. “Dia 1º de janeiro eu boto
uma pessoa aqui, tá entendendo? Pra ﬁcar à frente, né? Uma
pessoa que depois se eu precisar
voltar, que não tem o olho grande, está entendendo? E eu vou
botar para gerar”. Rener diz que
assumiria cargo em uma prefeitura, com remuneração de R$
7.500 e dispondo de um carro. O
POVO não encontrou o nome do
acusado como funcionário nos
portais da transparência dos
municípios citados.
Em outra conversa, Almerinda diz a uma terceira pessoa que
cobra Rener “direto” para conseguir quitar uma dívida. Ela,
então, diz que “isso ainda e da
aquele oleo”, que, para o MPCE,

signiﬁca crack. Por isso, Rener
também foi denunciado por tráﬁco de drogas.
Em nota, o Grupo de Atuação
Especial de Combate ao Crime
Organizado (Gaeco), que ofertou
a denúncia, diz que as evidências
sobre o envolvimento do faccionado nas eleições “estão sendo
analisadas pelo MPCE, o qual
decidirá sobre a necessidade de
continuação e aprofundamento
das investigações”. O POVO também perguntou à Secretaria da
Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) se inquérito policial
foi instaurado para investigar o
caso, mas não obteve resposta
até o fechamento desta matéria.
Além de Rener, foram denunciados pelo MPCE: Antônio Wesley Caetano de Sousa, o General;
Daniel da Costa Leandro, o Babu;
David Barbosa Teodorio, o PK ou
Pequeno; Everton Luiz de Sousa
Barbosa; Francisco José de Negreiro Lopes, o CH; José Alderi de
Menezes, o Deca; José Divandir
Marques, o Cora; Lucas Almeida
Santana; Maria Capeline Martins
Rodrigues; Maria Luciana Braz
da Silva; e Rosilane Barbosa da
Silva, a Diamante.
O POVO opta por não divulgar
os nomes dos municípios citados
por não haver denúncia formal
contra políticos, nem outro indício além das mensagens dos
membros de facção.
(Leia mais no Vida & Arte,
página 1)
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Hoje estreia o 3º episódio da 2ª
temporada de “Guerra Sem Fim”,
série que aborda os impactos
das facções no Ceará. O
conteúdo está disponível no OP+

