
CONFORME FARTA DENÚNCIA NA IMPRENSA, TODOS 

PODEM CONSTATAR QUE ESTE PÁRRARO CRIME COMETI 

DO PELOS POLICIAIS DA ROTA 9105, É MAIS UM 

ABUSO CONTRA A SOCIEDADE BRASILEIRA. 

MAIS UMA VEZ ESTÁ COMPROVADO A VIOLÊNCIA PO- 

LICIAL INJUSTIFICADA. O ASSASSINATO DE TEODORO 

E DIRLEY, SEM MOTIVO ALGUM, NÃO É UM FATO ISO- 

LADO, E NÃO PODE  FICAR SEM PUNIÇÃO. 

CONTAMOS COM SUA SOLIDARIEDADE NESTA LUTA, 

EM BUSCA RE JUSTIÇA. 

NÃO VAMOS DEIXAR QUE A PRÓXIMA VÍTIMA SEJA 

SEU F| LIIO. 

COMPAREÇA NA PRÓXIMA 

JA SÃO VICENTE DE PAULA, A PARTIR DAS 

HORAS NA VIGILHA DE ORAÇÃO. 
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Dona Antônia já sabe onde es- 
tá seu filho Theodoro Hofman, de- 
saparecido junto com Dirlei Rodri- 
gues de Matos no dia 28 de janeiro, 
depois que os dois foram presos 
por policiais militares. Theodoro e 
Dirlei estáo mortos: seus corpos, já 
cm dccomposiçáo, (oram encontra- 
dos ontem em um lixào na estrada 
do Alvarenga, pelo Serviço Disci- 
plinar da Polícia Militar. Os assas- 
sinos: soldados da Rota 9105. 

Nem a lacônica nota de 12 li- 
nhas divulgada pelo Comando da 
Polícia Militar ou as explicações 
evasivas serão suficientes para 
consolar a família dos dois rapa- 
zes, ambos de 17 anos, que traba- 
lhavam em uma oficina de móveis e 
em uma construção. Segundo vizi- 
nhos, os pais dos menores já espe- 
ravam "pelo pior", mas ficaram 
chocados por seus filhos terem de 
ficar mais uma noite enterrados no 
lixão. 

A forte chuva que caiu ontem, 
no bairro de Eldorado, cm Diade- 
ma, impossibilitou que as equipes 
da Polícia Técnica e da funerária 

■de São Bernardo do Campo conse- 
guissem remover os corpos dos 
dois rapazes. Por volta das 19 ho- 

ras, o delegado do 13° Subdistrito 
decidiu  cancelar a 
operação. 

— Tentamos     ir 
até onde os rapazes 
estavam, mas foi im- 
possível. Na   13' Sub- 
dclegacia. o delegado 
nos avisou de que não 
havia   condições    de 
chegar   at&  os   meni- 
nos e disse para a gen 
te suspender    as ope- 
rações. Até os policiais 
da perícia voltaram — 
disse o motorista da fu 
nerária, Darval Mesquita 

Na  sede do coman- 
do    da   Polícia   Militar, 
o      coronel       Theseo      Toledo, 
comandante da PM, tentava expli- 
car o assassinato de Dirlei e Theo- 
doro. Visivelmente constrangido, 
ele disse que "os menores foram 
detidos por, ao que parece, esta- 
rem portando uma certa quantida- 
de de maconha". 

— A localização dos menores e 
a confissão de que foram assassi- 
nados foi conseguida através de 
um dos integrantes da Rota que 
prendeu os menores. Infelizmente, 
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matou 

o nome do policial não 
pode ser   divulgado.  O 
motivo que levou os po: 

liciais  a assassinarem 
os meno res ainda não 
pôde ser esclarecido. 
Mas estamos continu- 
ando  com   as investi- 
gações. A hipótese de 
vingança estáafastada 
—disse o coronel The- 
seo Toledo. 

Mas a versão que 
corre nos meios po- 
liciais não ébem es- 
sa. Nesse meio,diz-se 
'que os menores fo- 

ram presos porque se teriam en- 
volvido com um filho de um investi- 
gador. Esse investigador teria pe- 
dido ajuda para se vingar e os poli- 
cais da Rota 9105 resolveram "fa- 
zer o acerto de contas". 

No dia 28 de janeiro, por volta 
de 21h30, os policiais cruzaram 
com Dirlei e Theodoro na favela de 
Heliópolis. Segundo testemunhas, 
os dois estavam indo para um jogo 
de bola. Os policiais começaram a 
bater nos menores, na frente de 
várias pessoas. Em seguida, eles 
foram colocados dentro da viatura 

e nunca mais foram vistos. Durante 
47 dias a família tentou obter infor- 
mações sobre eles, sem êxito. 

Quem estava dentro da Rota 
9105 eram os soldados Ronaldo Jo- 
sé Rotundo, Maurício Correia do 
Nascimento, Luciano de Freitas 
Bueno c o sargento Roberto Lopes 
Martincs, que antes já havia se en- 
volvido em outro incidente: o da 
Rota 66. Todos foram afastados do 
serviço de policiamento e está sen- 
do pedido ao juiz da Justiça Militar 
a sua prisão preventiva. 

O coronel Theseo Toledo afas- 
tou a possibilidade de que "a Rota 
tenha voltado a praticar excessos". 
Os acontecimentos registrados nos 
últimos dez dias — o assassinato 
dos meninos e a morte de dois re- 
féns na praça Panamericana — fo- 
ram o suficiente para levantar essa 
hipótese. . 

— O contingente destinado à 
Rota foi praticamente substituído 
em quase 80%. Evidente que é ne- 
cessário uma reavaliação para que 
isso não mais aconteça. Nós não 
queremos repetições e não pode- 
mos aceitar esses fatos como nor- 
mais — disse o coronel. 

Fernando Lancha 
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Mortos eiogados 
no lixo. Pela Rota. 

Dois garotos,.Theodoro e. 
Dirlei, foram presos em janeiro 
e sumiram. Foram encontrados 

Dntem, mortos, enterrados em um lixâo. 
Culpada: a Rota 9105. Página 10. 
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Esclarecido sumíço dos 2 menores 
Comandante diz que PMs da Rota 9105 ma taram ambos e ocultaram os cadáveres 

Um do* integrantes da Rota 9109 
(Rondas Ostensivas Tobias Aguiar) — 
cujo Dome ainda está sendo mantido em 
sigilo — confessou ontem ao Serviço 
Disciplinar da Polida Militar o envolvi- 
mento dos compoDentes da viatura no 
aasassinio doa menores Teodoro Hof- 
mann, 17, e Dirley Rodrigues de Matos, 
16. O crime aconteceu na noite de 28 de 
Janeiro, quando ambos (oram apreendi* 
dos nas imediações da (avela Heliónolis. 
O PM indicou (ambém o local onde os 
menores (oram enterrados pelos mata- 
dores — estrada do Alvarenga, bairro do 
Eldorado, Diadema (município a Sudeste 
da Grande SAo Paulo). Ontem mesmo os 
corpos (oram encontradas, já em estado 
de putrefação 

As informaçíc» sobra o «sclarcci- 
meoto do crime (oram divulgadas às lüh 
de ontem pelo Comandante do Policia- 
mento Metropolitano, ccroocl Tbeseo 
Bueno de Toledo, 51, em entrevista 
coletiva à imprensa. Ele disse que os 
componentes da viatura 9106 — coman- 
dada pelo sargento Roberto Lopes Marti- 
nt» e integrada pelos soldados Ronaldo 
José Rotundo, Maurido Correia do Nas- 
cimento e Lnau» de Freitas Bueno — iá 

estão presos até a complementaçáo das 
averiguações e, em seguida, será pedida 
a pris&o preventiva de todos á Justiça 
Militar. 

"Ainda nfio sabemos o motivo pelo 
qual os menores (oram mortos. Acredito 
que nflo seja pda maconha — Teodoro e 
Dirley portavam certa quantidade da 
droga. Os policiais envolvidos serflo 
julgados e os que tiverem menos de dei 
anoc de serviço i corporação Já estão 
praticamente expulsos", disse o co- 
mandante. Ele explicou ainda que os 
PMs da Rota 910S serSo ouvidos nova- 
mente no Serviço Disciplinar, em data 
ainda náo determinada. 

Os corpos dos menores Teodoro « 
Diriey foram wramlnhartns ontem ao 
Instituto Médico Legal, para necrópsla. 

SõdloMémaflIçéo 

Na noite de a de Janeiro último, 
entre 21 e 22h, vários menores foram 
apreendidos para averiguações por uma 
Ruamic&o da Rota nas imediações da 
(avela Hcliopóiia, em Sáo JoAo Climaco, 
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Dirley, 16, • Teodoro, 17, foram apreendido* em 28 de janeiro 

regifio Sudeste da Capital. Entre os 
rapazes estavam os estudantes Teodoro 
Hnffmann e Dirley Rodrigues de Matos, 

de 17 e 18 anos, que passavam a pé pelo 
local rumo a uma quadra de futebol de 
saUo no Jardim Patente. Desde entflo 

Teodoro e Dirley nunca  mais foram 
vistos. 

As informações acima fazem parte 
de reconsütuicâo feita por famüiares e 
amigas dos dou menores, com r-aflio de 
pelo menos duas testemunhai e de outros 
menores apreendidos na ocasüo e logo 
liberados. Segundo apuraram janto ao 
Serviço Reservado da Rota (Rondas 
Ostensivas Tobias de Aguiar), o* polici- 
ais envolvidos na operação (aignos dos 
quais identificados por testeraunhas) 
teriam sido o segundo-sargento Roberto 
Lopes Martinez e os soldados Lodano de 
Pratas Bueno, Romualdo José Rotundo 
(apontado como truculento) e Maurido 
Correia do Nascimento. 

Depois de procurarem o* filhos em 
todos os locais possíveis e imagináveis — 
até mesmo em matagais da zo&i Sul da 
cidade, onde "dizem que a FM costuma 
bater nos seus presos"— as máes doe 
garotos, Antõnia Pinheiro Rodrigues 
Leme, 51 (a frase é dela), e B-irHara 
Hoffmann, 45, recorreram as Centro 
Oscar Romero de Direitas Hurraaoe da 
Arquidiocese de Sfio Paulo, que designou 
advogados para acompanhar LS investi- 
gações sobre o caso. 

FOLHA DA TARDE 

São Paulo, terça-feira, 18-3-1986 

PM confessa assassinato 
de menores desaparecidos 

Da Reportagem Local 
D* 

4  Um   dos  componentes   da   Rota 
NRondas Ostensivas Tobias Aguiar) 

N3)105   —que   não   foi   identificado— 
-[confessou ootem, sigilosamente, ao 

iServiço Disciplinar da Polida Mili- 
[tar,   a   participação   da   guamição 
•daquela viatura no assassinato dos 
Imenores  Teodoro   Hofmann,   17,  e 
■Dirlei Rodrigues de Matos, 16, no 
lultimo dia 28 de janeiro. Os menores 
'estavam desaparecidos desde aquele 
'dia,   quando   foram  detidas   para 
'.averiguações, entre 21 e 22h, junto 
■com outros rapazes, nas pradmida- 
'des da favela Heliópolis, em Sáo Joáo 
iClimaco, zona sul de São Paulo. O 
PM indicou também o local oode os 

«fenenores foram enterrados —estrada 
•<do Alvarenga, no bairro de Eldorado, 
efem Diadema (município na zona sul 
rda Grande São Paulo). Ontem mes- 
mo os corpos foram encontrados, já 
çm estado de putrefação, e enviados 

> Instituto Médico Legal. 
As informações foram divulgadas 

18h pelo comandante do Policia- 
ato da Capital, coronel Tbeseo 

Bueno de Toledo, 51, em entrevista 
fcnletiva. Ele afirmou que os inte- 

grantes da viatura —comandada pelo 
sargento Roberto Lopes Martinès e 
composta pelos soldadas -Ronaldo 
José Rotundo, Maurício Correia do 
Nascimento e Luciano de Freitas 
Bueno- estão presos até a comple- 
mentação das averiguações e, sem 
seguida, será pedida a prisáo preven- 
tiva pela Justiça Militar. 

"Ainda nâo sabemos o motivo pelo 
qual os menores foram mortos. 
Acredito que não seja pela, maconha 
— Teodoro e Dirlei portavam certa 
quantidade da droga. Os policiais 
envolvidos serão julgados e os que 
tiverem menos de dez anos de 
serviços à corporação já estão prati- 
camente expulsos", disse o coman- 
dante. Ele afirmou que os PMs da 
Rota 9103 serão ouvidos novamente 
no Serviço Disciplinar, em data ainda 
não determinada. 

"/ As mães dos garotos. Antõnia 
Pinheiro Rodrigues Leme, 51, e ' 
Bárbara Hoffmann, 45, começaram a 
procurar os filhos na noite de 23 de 
janeiro. Conseguiram reconstituir 
seus passos até o momento da prisão, 
com o auxílio de pelo menos duas 
testemunhas e de outras menores 
detidas na ocasião e logo liberados. - 

PM confessa 
assassinato 
de menores 

Os menores Teodoro Hofmann, 
17, e Dirlei Rodrigues de Matos, 16 
desaparecidos desde 28 de Janeiro, 
quando foram detidos pela viatura 
9.105 da Rota nas imediações da 
favela Heliópolis (sudeste de Sfio 
Paulo), foram assassinados pelos 
PMs e enterrados na estrada do 
Alvarenga, em Diadema (sul da 
Grande Sfio Paulo). Um dos inte- 
grantes da viatura -o nome nflo foi 
revelado— confessou o crime em 
depoimento sigiloso ao Serviço Re- 
servado da PM. Ontem mesmo, os 
corpos foram encontrados. 

O comandante do Policiamento 
da Capital, coronel PM Tbeseo 
Bueno de Toledo, 51, disse que os 
acusados —sargento Roberto Lopes 
Martinès e soldados Ronaldo José 
Rotundo, Maurício Correia do Nas- 
cimento e Luciano de Freitas 
Bueno— já estáo presos.     PÃG. 29 
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Menores que estavam desaparecidos 
foram mortos por policiais da Rota 
O comandante geral da Polícia 

Militar ■coronol Tbeseo Darcy Bue- 
no de Toledo, anunciou ontem quo 
os menores Teodoro Hofmann, 17 
ano;!, e Dirley Rodrigues de Matos, 
16 a*os, desaparecidos desde a noi- 
te do dia 28 de janeiro, foram mor- 
tos pela guarnição da Rota 9105. Os 
envolridos no duplo homicidio, sar- 
gento Roberto Lopes Martinez e sol- 
dados Ronaldo José Rotundo, Mau- 
rício Corrêa do Nascimento e Lu- 
ciano de Freitas, estão presos. 

— Nosso Serviço Disciplina 
conser-:u elucidar o caso — disse 
o coronel Tbeseo. üm dos PMs 
que participou da chacina disse que 
os menores foram detidos com ma- 

conha, na Favela Heliópolis.    De^ 
pois. levados, executados e enterra- 
dos num lixão, em Eldorado.    For- 
rem, não informou o motivo que os 
levou a matá-los. 

Segundo o comandante geral da 
PM, o capitão Antônio Custódio de 
França, que preside o Inquérito Po- 
licial Militar que apura o duplo as- 
sassinato, já solicitou à Justiça Mi- 
litar a prisão preventiva dos qua- 
tro PMs assassinos. Disse também, 
que os corpos de Teodoro e Dirley 
já [oram encontrados. 

O CASO DA PRAÇA 
PANAMERICANA 

Quanto ao envolvimento do te- 
nente da Rota, José Everardo da Sil- 

va, no tiroteio ocorrido dia 10 na 
Praça Panamericana. em Pinheiros, 
resultando na morte de dois ladrões 
c dois funcionários da Metalúrgica 
Jaguaribe — Rubens Abílio de Car- 
valho Júnior e João Carlos de Car- 
valho, prováveis reféns dos bandi- 
dos, — o coronel Theseo disse que 
o oficial não foi reconhecido pela 
testemunha — seu nome está sen- 
do mantido em sigilo — que o acu- 
sou de ter fornecido as armas para 
os assaltantes. 

— Este caso ainda está sendo 
apurado — explicou o comandante 
da PM. A testemunha não reconhe- 
ceu o tenente Everardo fotografica- 
mente e nem pessoalmente, peran- 

te o juiz Luiz Anton;p Coutinho 
Maia, do TJM, e da promotora Sil- 
vana Cuogo- Até agora, nâo pode- 
mos apontar responsabilidades, mas 
tudo deverá estar esclarecido o 
mais rápido possível. 

Segundo consta, Rubens Abílio 
e João Carlos retiraram CzS 50 mil 
numa agência bancária para ser 
destinado ao pagamento dos funcio- 
nários da Jaguaribe, e quando re- 
tornavam à firma foram dominados 
pelos ladrões e levados como re- 
féns no carro da própria empresa. 
Na Praça Panamericana, os assal- 
tantes trocaram tiros com PMs e 
eles morreram, juntamente com os 
bandidos. 
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