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APÊNDICE 1 - Quatro Teórico e Estrutura da Tesei 

1º capítulo: Retórica e 
Argumentação 

2º capítulo: Discurso  
Jurídico 

3º capítulo: Discurso 
Jornalístico 

4º capítulo: Faces  
do Discurso 

Objetivo: apresentar e discutir sobre 
os primórdios e pressupostos da 

Retórica 

Objetivo: destacar os aspectos da 
notitia criminis em específico, situar 

seu registro no B.O. 

Objetivo: identificar os aspectos 
pontuais, do discurso jornalístico, 

presente nas notícias divulgadas online 

Objetivo: estabelecer uma 
metodologia de análise, para observar 

as marcas linguísticas e discursivas 

PRIMEIRA ETAPA 

RETÓRICA 
ARISTÓTELES (s.d.) 
BARILLI (1985) 
PERELMAN (1993 [1977]) 
REBOUL (2004 [1998]) 
MOSCA (2005; 2004 [1997]) 
PETRI (2005 [2000]) 
MEYER (2007) 
HENRIQUES (2008) 

NOTITIA CRIMINIS 
 

FOUCAULT (2005 [1999]) 
LIMA (2006) 
PETRI (2005 [2000]; 2008) 
TRISTÃO (2007) 
TOURINHO FILHO (2008) 
CAPEZ (2011) 
CUNHA & MARQUES (2012) 

GÊNESE DO JORNALISMO ONLINE 
 

MEDINA (1988 [1978]) 
ALBERT & TERROU (1990) 
RIBEIRO (1995) 
LAGE (1986; 2006 [1987]) 
MOREL & BARROS (2003) 
ALBALADEJO (2009) 

 
ESTUDOS DO DISCURSO 

 
CHARAUDEAU (2007 [2005];  
2008) 
FIDALGO (2010) 
GRÁCIO (2013; 2012) 

 
 

SEGUNDA ETAPA 
ARGUMENTAÇÃO 

PERELMAN & TYTECA (2005 
[1958]) 
MOSCA (2005) 
PLANTIN (2008) 
GRACIO (2012; 2013) 

PROCESSO PENAL 
MAGALHÃES GOMES FILHO (1997; 
2008) 
BADARÓ (2009 [2000]) 
LOPES Jr. (2005) 
 

NOTÍCIAS E MANCHETES 
LAGE (11986; 998) 
DIAS (1996) 
MOSCA (2002) 
CHAPARRO (2007; 2008) 
MARTINS (2009) 

FACES DO DIRSCURSO 
Os modos de organização, assim como 
da Proposta de Metodologia de Análise 
(GRÁCIO, 2012), serão os fundamentos 

para o suporte analítico. 

TERCEIRA ETAPA 

Estabelecer a metodologia a partir 
dos pressupostos da Retórica e da 

Argumentação 

Demonstrar o percurso do discurso 
jurídico após o registro da notitia 

criminis. 
 

Expor e identificar, no caso de 
julgamento antecipado, os possíveis 

efeitos de sentido no auditório 
universal. 

Delimitar as bases para analisar as 
sequências enunciativas, descritivas, 

narrativas e argumentativas, nas 
notícias do/de crimes. 

                                                           
i  No quadro priorizamos apresentar os principais autores da Fundamentação Teórica.  Não está inserido o Capítulo 5, visto que trata-se da Metodologia e 

Análise do Corpus. 



 

 

APÊNDICE 2  

Modelo de Questionário - Coleta Presencial 

 

 

FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS - FFLCH 
DEPARTAMENTO DE LETRAS CLÁSSICAS E VERNÁCULAS - DLCV   
PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOLOGIA E LÍNGUA PORTUGUESA - PGFLP 
Orientadora: Profa Dra. Lineide L. S. Mosca            
Acadêmica: Margibel A. de Oliveira 

 
 

COLETA DE DADOS COMO PARTE DA PESQUISA DE DOUTORADO        
(NÃO É NECESSÁRIO IDENTIFICAR-SE) 

 
 

PERFIL DO 
LEITOR  

Gênero Idade Curso de Direito – Semestre: 

   

Questionário: SIM NÃO 

1) Você lê notícias no jornal impresso?   

2) Você lê notícias no ambiente virtual/online?   

3) Você acredita que notícias divulgadas em jornais (impressos 
ou no ambiente online) ajudariam a formar sua opinião, se 
você participasse como jurado, em um tribunal do júri? 

  

 

  



APÊNDICE 3 

Autorização para Coleta de Dados 

Mensagens: envio e resposta 

 
De: Margibel de Oliveira <margibel@live.com> 
Enviado: domingo, 30 de março de 2014 15:49 
Para: Cinthya Nunes 
Cc: Marco Antonio 
Assunto: Pesquisa - Doutorado 

  

Prezada Profa. Cinthya, boa tarde. 

 

       Necessito fazer uma coleta de dados para meu doutorado, que versa sobre: "As 
Notícias dos/de Crimes: uma Análise Retórico-Argumentativa, do Discurso 
Jornalístico Online sentencioso, anteposto ao Discurso Jurídico". No caso, preciso da 
sua autorização para aplicar questionários (conforme modelo anexo) com as turmas do 
curso de direito, para identificar o perfil do leitor. 

       No aguardo de sua manifestação. 
Cordialmente, 
 

Profa. Margibel de Oliveira 
 

 
From: cinthya.nunes@damasio.com.br 
To: margibel@live.com 
CC: marco.antonio@damasio.com.br 
Subject: RE: Pesquisa - Doutorado 
Date: Sun, 30 Mar 2014 21:40:07 +0000 

 

Cara Margibel, 

Boa noite. 

tudo bem?  

Não vejo nenhum problema. Pode aplicar. 

Att. 

Cinthya 

 



APÊNDICE 4 

Autorização para Coleta de Dados 

Mensagens: envio e resposta (PrintScreen) 

 

 

 

 

 

  



APÊNDICE 5 

Modelo de Questionário - Coleta Rede Social 

 

 



APÊNDICE 6 - Planilha: Tabulação dos Dados (Questionários Faculdade)        1/2        

PERÍODO: MATUTINO                    

DS1 Total 45  DS2 Total 25  DS3 Total 45  DS4 Total 26  DS5 Total 24 DS6 Total 18  

  SIM NÃO    SIM NÃO    SIM NÃO    SIM NÃO    SIM NÃO   SIM NÃO  
1 20 25  1 7 18  1 19 26  1 5 21  1 5 19 1 7 11  
2 44 1  2 25 0  2 44 1  2 24 2  2 24 0 2 17 1  
3 26 19  3 10 15  3 28 17  3 19 7  3 17 7 3 8 10  

PERFIL   PERFIL   PERFIL   PERFIL   PERFIL  PERFIL   

Sexo   Sexo   Sexo   Sexo   Sexo  Sexo   

F 36   F 16   F 15   F 21   F 18  F 11   

M 6   M 9   M 18   M 5   M 6  M 7   

FAIXA ETÁRIA   FAIXA ETÁRIA   FAIXA ETÁRIA   FAIXA ETÁRIA   FAIXA ETÁRIA  FAIXA ETÁRIA   

16-20 42   16-20 20   16-20 38   16-20 18   16-20 15  16-20 3   

21-30 3   21-30 4   21-30 5   21-30 8   21-30 7  21-30 14   

31-40 0   31-40 1   31-40 2   31-40 0   31-40 0  31-40 1   

41-50 0   41-50 0   41-50 0   41-50 0   41-50 1  41-50 0   

51-60 0   51-60 0   51-60 0   51-60 0   51-60 1  51-60 0   

61-70 0   61-70 0   61-70 0   61-70 0   61-70 0  61-70 0   

                        

DS7 Total 36  DS8 Total 17  DS9 Total 32  DS10 Total 14  SUB-TOTAL - MATUTINO      

  SIM NÃO    SIM NÃO    SIM NÃO    SIM NÃO   SIM NÃO      

1 9 27  1 3 14  1 17 15  1 5 9   97 185      

2 34 2  2 17 0  2 32 0  2 14 0   275 7      

3 20 16  3 12 5  3 18 14  3 10 4   168 114      

PERFIL   PERFIL   PERFIL   PERFIL           

Sexo   Sexo   Sexo   Sexo           

F 24   F 11   F 20   F 10    F 182      

M 12   M 6   M 12   M 4    M 85      

FAIXA ETÁRIA   FAIXA ETÁRIA   FAIXA ETÁRIA   FAIXA ETÁRIA          

16-20 11   16-20 0   16-20 0   16-20 1    148       

21-30 23   21-30 15   21-30 30   21-30 15    124       

31-40 1   31-40 0   31-40 1   31-40 1    7       

41-50 1   41-50 1   41-50 0   41-50 0    3       

51-60 0   51-60 0   51-60 0   51-60 0    1       

61-70 0   61-70 0   61-70 1   61-70 1    2       



APÊNDICE 6 - Planilha: Tabulação dos Dados (Questionários Faculdade)        2/2       

PERÍODO: NOTURNO                    

NS1 Total 35  NS2 Total 0  NS3 Total 20  NS4 Total 17  NS5 Total 21  NS6 Total 18 

  SIM NÃO    SIM NÃO    SIM NÃO    SIM NÃO    SIM NÃO    SIM NÃO 

1 15 20  1 0 0  1 14 6  1 3 14  1 9 12  1 8 10 

2 35 0  2 0 0  2 18 2  2 17 0  2 21 0  2 18 0 

3 21 14  3 0 0  3 13 7  3 15 2  3 14 7  3 11 7 

PERFIL   PERFIL   PERFIL   PERFIL   PERFIL   PERFIL  

Sexo   Sexo   Sexo   Sexo   Sexo   Sexo  

F 19   F 0   F 6   F 12   F 12   F 11  

M 13   M 0   M 14   M 5   M 9   M 7  

FAIXA ETÁRIA   FAIXA ETÁRIA   FAIXA ETÁRIA   FAIXA ETÁRIA   FAIXA ETÁRIA   FAIXA ETÁRIA  

16-20 21   16-20 0   16-20 10   16-20 7   16-20 6   16-20 2  

21-30 9   21-30 0   21-30 9   21-30 10   21-30 11   21-30 15  

31-40 0   31-40 0   31-40 1   31-40 0   31-40 2   31-40 1  

41-50 2   41-50 0   41-50 0   41-50 0   41-50 0   41-50 0  

51-60 2   51-60 0   51-60 0   51-60 0   51-60 2   51-60 0  

61-70 0   61-70 0   61-70 0   61-70 0   61-70 0   61-70 0  

                       

NS7 Total 16  NS8 Total 15  NS9 Total 23  NS10 Total 13  SUB-TOTAL - NOTURNO TOTAL GERAL 

  SIM NÃO    SIM NÃO    SIM NÃO    SIM NÃO  SIM NÃO   Matutino e Noturno 

1 7 9  1 10 5  1 13 10  1 7 6  86 92   183 277 460 

2 16 0  2 14 1  2 23 0  2 13 0  175 3   450 10 460 

3 12 4  3 12 3  3 15 8  3 7 6  120 58   288 172 460 

PERFIL   PERFIL   PERFIL   PERFIL            

Sexo   Sexo   Sexo   Sexo            

F 9   F 6   F 16   F 5  F 96         

M 7   M 9   M 7   M 8  M 79         

FAIXA ETÁRIA   FAIXA ETÁRIA   FAIXA ETÁRIA   FAIXA ETÁRIA            

16-20 1   16-20 0   16-20 0   16-20 0  47     16-20 195   

21-30 11   21-30 13   21-30 13   21-30 10  101     21-30 225   

31-40 0   31-40 0   31-40 8   31-40 3  15     31-40 22   

41-50 2   41-50 0   41-50 1   41-50 0  5     41-50 8   

51-60 0   51-60 2   51-60 1   51-60 0  7     51-60 8   

61-70 0   61-70 0   61-70 0   61-70 0  0     61-70 2   

                     460  



          APÊNDICE 7 - Planilha: Tabulação dos Dados         1/2 

             (Questionários Usuários da nternet)   

SEXO IDADE Escolaridade Profissão Pergunta 1 Pergunta 2  Pergunta 3 

feminino 21 cursando superior estudante SIM SIM SIM 

Feminino 39 Mestranda Professora NÃO SIM SIM 

Feminino 28 Mestrado Analista de Comunicação SIM SIM SIM 

Masculino 17 
Ensino Médio 
Incompleto Técnico de Informática NÃO SIM SIM 

Masculino 21 Superior Incompleto Estudante NÃO SIM SIM 

Masculino 29 Pós graduando Servidor público NÃO SIM SIM 

Masculino 50 Superior Turismologo SIM SIM SIM 

masculino 22 superior incompleto agente de fiscalização SIM SIM SIM 

Masculino 23 Superior Complesto Advogado SIM SIM NÃO 

Masculino 28 Superior Completo Organizador de Eventos NÃO SIM NÃO 

Masculino 35 superior incompleto Tecnico em Informática SIM SIM SIM 

MASCULINO 25 
SUPERIOR 
COMPLETO CONCIERGE NÃO SIM SIM 

Feminino 52 doutor professor universitário SIM SIM SIM 

feminino 40 pós-graduada professora SIM SIM SIM 

FEMININO 40 
SUPERIOR 
COMPLETO SECRETÁRIA BILINGUE SIM SIM SIM 

masculino 44 Ensino médio 
Funcionário público 
federal NÃO SIM SIM 

feminino 52 superior advogada SIM SIM NÃO 

masculino 28 segundo grau autônomo SIM SIM SIM 

Feminino 38 Superior completo Téc.Gestão de Turismo SIM SIM SIM 

feminino 58 superior jornalista SIM SIM NÃO 

masculino 39 superior completo Analista de Ti SIM SIM SIM 

feminino 54 superior professora SIM SIM NÃO 

fem 56 superior completo educador NÃO SIM SIM 

Masculino 42 Superior Estudante NÃO SIM SIM 

Feminino 47 superior Produtora Gráfica SIM SIM SIM 

do meio 
20 e 
poucos semi oque vier SIM SIM NÃO 

feminino 20 
ensino superior 
cursando estudante SIM SIM SIM 

Feminino 39 superior 
Funcionaria publica 
estadual- chefe de seção NÃO SIM SIM 

Masculino 40 Superior Agricultor SIM SIM NÃO 

feminino 56 superior completo 
administradora de 
empresa NÃO SIM SIM 

feminino 29 superior nutricionista SIM SIM NÃO 

feminino 25 superior consultora de viagens NÃO SIM NÃO 

feminino 23 anos 
Superior em 
andamento professora NÃO SIM SIM 

Masculino 41 Superior Agricultor SIM SIM SIM 

Masculino 36 superior incompleto Tecnico em Informática NÃO SIM SIM 

masculino 33 superior incompleto secretário SIM SIM SIM 

feminino 52 Doutor professora SIM SIM SIM 

Feminino 19 Cursando superior 
Representante de 
marketing SIM SIM NÃO 

Feminino 23 Superior (cursando) estagiária SIM SIM SIM 

Feminino 20 anos 
Ensino superior 
cursando Estagiária SIM SIM SIM 

Masculino 39 Superior Assistente SIM SIM NÃO 

MASCULINO 46 ENSINO SUPERIOR FUNCIONÁRIO PÚBLICO SIM SIM SIM 

masculino 42 pos graduado policial militar SIM SIM SIM 

Masculino 21 
Ensino Superior - 
cursando Estagiário e Estudante SIM SIM NÃO 

Feminino 28 superior incompleto estudante NÃO SIM SIM 

Femenino 18 Superior Advogada SIM SIM NÃO 

feminino 31 pós graduando advppgada NÃO SIM NÃO 
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maSCULino 28 superior incompleto servidor público NÃO SIM SIM 

Feminino 38 Superior completo Turismologa SIM SIM SIM 

Feminino 34 Superior completo Professora NÃO SIM NÃO 

feminino 51 anos superior professora SIM SIM NÃO 

Feminino 23 Superior Completo Assistente de Evetos NÃO SIM SIM 

feminino 38 superior completo/mestrado empresária NÃO SIM SIM 

feminino 33 superior incompleto desempregada NÃO SIM NÃO 

Masculino 21 Superior Incompleto Estudante NÃO SIM SIM 

feminino 33 pos graduação advogada SIM SIM SIM 

feminino 19 Superior cursando professora de inglês NÃO NÃO SIM 

feminino 23 anos pós graduação completa assistente de eventos SIM SIM SIM 

Feminino 25 anos Superior incompleto Profissional de marketing SIM SIM NÃO 

feminino 52 superior completo aposentado SIM SIM SIM 

feminino 52 superior completo aposentado SIM SIM SIM 

feminino 37 superior incompleto estudante SIM SIM SIM 

Masculino 28anos segundo grau completo Estudante NÃO SIM NÃO 

macho 26 superior corretor de valores SIM SIM SIM 

feminino 24 ensino superior completo advogada NÃO SIM NÃO 

Feminino 20 Superior cursando Estudante SIM SIM SIM 

FEMININO 38 SUPERIOR COMPLETO FUNCIONARIA PUBLICA SIM NÃO NÃO 

Masculino 21 Ensino Médio Completo Desempregado SIM SIM SIM 

Feminino 22 Superior Incompleto Estagiária SIM SIM SIM 

Feminino 43 Superior completo Assessora NÃO SIM SIM 

Masculino 45 superior empresário SIM SIM NÃO 

Masculino 20 Superios Cursando Secretariado SIM SIM SIM 

feminino 29 Superior Completo Analista de RH SIM SIM SIM 

feminino 40 Pós Graduada Professora SIM SIM SIM 

Masculino 40 Pós Graduado Funcionário Público SIM SIM NÃO 

Masculino 49 2 grau advogado SIM SIM NÃO 

Masculino 25 Superior Comp Assistente Financeiro SIM SIM SIM 

masculino 42 superior policial civil SIM SIM NÃO 

Masculino 42 Superior completo músico SIM SIM SIM 

Feminino 24 Superior Completo Hoteleira NÃO SIM SIM 

feminino 52 superior completo advogada NÃO SIM NÃO 

Feminino 19 Ensino Medio Completo Estudante SIM SIM NÃO 

masculino 29 Superior completo Servidor público SIM SIM NÃO 
Caroline Pereira de 
Moura 23 Superior cursando Estudante NÃO SIM NÃO 



APÊNDICE 8  

Formulário de Questionário Coleta Rede Social 
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Anexo 1: Caso 1 - Boletim de Ocorrência 

Anexo 2: Caso 1 - Peça da Denúncia 

Anexo 3: Caso 1 - Peça Sentença 

Anexo 4: Caso 1 - Notícias de Crime – Jornal – Folha de SP  

Anexo 5: Caso 1 - Notícias de Crime – Jornal – O Estado de SP  

Anexo 6: Caso 2 - Boletim de Ocorrência 

Anexo 7: Caso 2 - Peça da Denúncia 

Anexo 8: Caso 2 - Peça da Sentença 

Anexo 9: Caso 2 - Notícias de Crime – Jornal Folha de SP  

Anexo 10: Caso 2 - Notícias de Crime – Jornal O Estado de SP  

 

 
  



 
 
 
 

Anexo 1  

Caso 1: Boletim de 

Ocorrência  

  



  



  



  



  



  



  



 

 

 

Anexo 2 

Caso 1: Peça da Denúncia  
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Anexo 3 

Caso 1: Peça da Sentença 

 

 





































 



 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4 

Caso 1: Notícias de Crime  

Jornal Folha de SP 



ENTRADA – EXPRESSÃO DA BUSCA: CASO NARDONI 
Foram encontrados 523 resultados 

 

Refinada a Busca para: Caso Isabella Nardoni    

 
 

Total da Coleta: 33 NOTÍCIAS no período selecionado  
Período: de 30.03.2008 até 08.04.2008  
Data da Coleta: Outubro de 2012 
 

Observação: A notícia está inserida na página do jornal, conforme abaixo. Como nosso 

objetivo é fazer a análise textual, nas páginas seguintes serão transcritas somente as 

sequências textuais das notícias, desconsiderando outros elementos da página do jornal. 

 

 

Procurar por  
caso nardoni 

1 Bu s car 
  

Seção  
Site da Folha 

De  até    

  

resultados  (1   -   25  de  523)   

  

Procurar por  
caso isabella nardoni Bu s car 

  

Seção  
Site da Folha 

De  
30/03/2008 

até  
08/04/2008 

  

resultados  (1   -   25  de  33)   

 
NOTÍCIA 

1. 

 



 NOTÍCIA 1.  

  

30/03/2008 - 09h36  

Criança de 5 anos morre ao cair do sexto andar de prédio em SP  
Colaboração para a Folha Online  
Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u387177.shtml  
Uma menina de cinco anos morreu após cair do sexto andar de um prédio na região da Vila Isolina 

Mazzei (zona norte de São Paulo), por volta das 23h de sábado (29).  
Segundo o Corpo de Bombeiros, a menina ainda foi socorrida com vida e levada ao Hospital Santa 

Casa, mas não resistiu aos ferimentos.  
De acordo com a Polícia Militar, a rede de proteção da janela do prédio estava cortada, e foi 

encontrado sangue no apartamento.  
O caso foi encaminhado para o 9º Distrito Policial (Carandiru), que investigará o caso.  
 ========================================================================== 

NOTÍCIA 2.  

  

30/03/2008 - 18h33   

Criança morre ao cair de prédio em SP; perícia diz 
que proteção foi cortada intencionalmente   
Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u387253.shtml 

Publicidade  
LIVANY SALLES  
Colaboração para a Folha Online   
A hipótese de homicídio é a mais provável para o caso de uma menina de 5 anos que morreu no final da noite 
de ontem (29) depois de cair do sexto andar de um prédio localizado na Vila Isolina Mazzei (zona norte de São 
Paulo), informou a Polícia Civil neste domingo. Perícia feita no apartamento apontou que a rede de proteção 
da janela foi cortada intencionalmente.   
Os policiais tentam identificar, agora, os responsáveis pela morte da criança. "Houve um crime onde alguém 
jogou uma criança da janela após cortar a tela de proteção. Ou foi alguém ligado à criança ou uma invasão. 

São os únicos indícios que se têm no momento", disse o delegado Calixto Calil Filho do 9º DP (Carandiru).   
O pai da criança e a madrasta da menina permaneciam na tarde deste domingo no 9º DP, onde prestavam 
depoimento, e deverão ser liberados ainda hoje. A Polícia Civil informou não haver indícios de que os dois 
teriam provocado a queda. Eles figuram como averiguados no boletim de ocorrência registrado pela Polícia 
Civil.   
Isabella de Oliveira Nardoni, 5, era filha do estagiário de direito Alves Nardoni, 29, com sua ex-mulher, Ana 
Carolina Cunha de Oliveira, 23. Após a queda, a menina chegou a ser levada para a Santa Casa, mas não 

resistiu aos ferimentos.   
Segundo depoimento prestado à Polícia Civil por Nardoni e pela atual mulher dele, a estudante Anna Carolina 
Trotta Peixoto Jatobá, 24, os dois voltaram da casa da mãe da moça, na companhia da menina e duas outras 
crianças -filhos da união de Nardoni e Jatobá--, e estacionaram o carro na vaga do prédio.   
Na versão apresentada pelo casal à Polícia Civil, as três crianças dormiam no veículo. Enquanto Jatobá ficou 
no carro com os dois filhos do casal, o estagiário teria subido até o apartamento para levar Isabella e colocá-la 
na cama.   
Nardoni teria voltado para a garagem para auxiliar a mulher a levar os dois filhos, e ao voltar ao apartamento, 
teria percebido que a luz do cômodo onde havia deixado Isabella estava acesa --ele disse que havia deixado 
apagada ao sair-- e que havia gotas de sangue na cama onde a garota foi deixada. Além disso, segundo o 
depoimento do pai da garota à polícia, a tela de proteção havia sido cortada.   
À polícia, o estagiário de direito disse que tinha um desafeto, com quem teria tido uma discussão. O delegado 
informou que o homem apontado pelo pai da criança será ouvido. Exames irão indicar se a garota sofreu 

agressões antes de cair e se estava consciente antes da queda.   
Isabella morava com a mãe e quinzenalmente passava o final de semana na companhia do pai. O porteiro que 
trabalhava no edifício informou em depoimento que não viu ninguém estranho no prédio.   
O corpo da garota deverá ser enterrado no cemitério Parque dos Pinheiros, no Jaçanã (zona norte), na 
segunda-feira (31).   
========================================================================== 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u387177.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u387177.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u387177.shtml


NOTÍCIA 3.  

31/03/2008 - 00h25   

Corpo de menina que morreu ao cair de prédio é 
velado em SP; pai e madrasta depõem   
Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u387311.shtml  
 Fonte:   
LIVANY SALLES  
Colaboração para a Folha Online   

 
O corpo da menina Isabella de Oliveira Nardoni, 5, que morreu no final da noite de sábado (29) depois de cair 
do sexto andar de um prédio na Vila Isolina Mazzei, está sendo velado no cemitério Parque dos Pinheiros, no 
Jaçanã (também zona norte de São Paulo). O enterro ocorre na manhã desta segunda-feira.   
O pai e a madrasta da menina prestaram depoimento e foram liberados pela Polícia Civil por volta das 23h50 

de domingo (30). Ambos figuram como averiguados e não suspeitos, de acordo com o delegado Calixto Calil 
Filho, 9º DP (Carandiru).   
A hipótese de homicídio é a mais provável, afirma a polícia Civil. Perícia feita no apartamento apontou que a 
rede de proteção da janela foi cortada intencionalmente.  
"Houve um crime onde alguém jogou uma criança da janela após cortar a tela de proteção. Ou foi alguém 
ligado à criança ou uma invasão. São os únicos indícios que se têm no momento", disse o delegado.   
Morte   
Isabella não morava no prédio, mas a cada 15 dias passava o fim de semana com o pai --o estagiário de 
direito Alexandre Alves Nardoni, 29--, que morava no local.   
Segundo depoimento, Nardoni e a atual mulher dele, a estudante Anna Carolina Trotta Peixoto Jatobá, 24, 
voltaram da casa da mãe da moça, na companhia da menina e duas outras crianças --filhos da união do casal-
-, e estacionaram o carro na vaga do prédio.   
Na versão apresentada pelo casal à Polícia Civil, as três crianças dormiam no veículo. Enquanto Jatobá ficou 
no carro com os dois filhos, o estagiário teria subido até o apartamento para levar Isabella e colocá-la na 
cama.   
Nardoni teria voltado para a garagem para auxiliar a mulher a levar os dois filhos, e ao voltar ao apartamento, 
teria percebido que a luz do cômodo onde havia deixado Isabella estava acesa --ele disse que havia deixado 
apagada ao sair-- e que havia gotas de sangue na cama onde a garota foi deixada. Além disso, segundo o 
depoimento do pai da garota à polícia, a tela de proteção havia sido cortada.   
À polícia, o estagiário de direito disse que tinha um desafeto, com quem teria tido uma discussão. O delegado 
informou que o homem apontado pelo pai da criança será ouvido.   
O advogado de Nardoni e Jatobá, Ricardo Martins de São José Júnior, afirmou que os seus clientes estavam 

emocionalmente abalados.   
========================================================================== 

NOTÍCIA 4.  

31/03/2008 - 07h15  

Corpo de menina que caiu do 6º andar será 
enterrado em SP; polícia investiga o caso   
Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u387312.sht 

ml da Folha Online   

O corpo da menina Isabella de Oliveira Nardoni, 5, que caiu do sexto andar de um prédio na zona norte de 
São Paulo no final da noite de sábado (29), será enterrado nesta segunda-feira. Ontem, a Polícia Civil afirmou 
que a hipótese de homicídio é a mais provável e que ainda investiga o caso.   
Segundo a polícia, perícia feita no apartamento, localizado na Vila Isolina Mazzei, apontou que a rede de 
proteção da janela foi cortada intencionalmente. Também havia marcas de sangue na casa.   
"Houve um crime onde alguém jogou uma criança da janela após cortar a tela de proteção. Ou foi alguém 

ligado à criança ou uma invasão. São os únicos indícios que se têm no momento", disse ontem o delegado 
Calixto Calil Filho do 9º DP (Carandiru).   



A criança não morava no prédio. Ela vivia com a mãe e a cada 15 dias passava o fim de semana no imóvel 
com o pai, o estagiário de direito Alexandre Alves Nardoni, 29, e a atual mulher dele, Anna Carolina Trota 
Peixoto Jatobá, 24. Ambos prestaram depoimento e foram liberados no final da noite de domingo (30).   

Depoimento   
Em depoimento, segundo a polícia, Nardoni disse que a queda ocorreu pouco depois de a família retornar de 
uma visita à casa da mãe de sua atual mulher. Após estacionar o carro na vaga do prédio, o estagiário disse 
que decidiu levar Isabella, que dormia, até o apartamento. Em seguida, retornou ao veículo para auxiliar a 

mulher a carregar os dois filhos do casal, que também dormiam no carro.   
De volta ao apartamento, Nardoni teria percebido que a luz do cômodo onde havia deixado Isabella estava 
acesa --ele disse que havia deixado apagada ao sair-- e que havia gotas de sangue na cama onde a garota 
havia sido deixada. Além disso, de acordo com o depoimento, a tela de proteção estava cortada.   
Exames irão indicar se a garota sofreu agressões e se estava consciente antes da queda.   
À polícia, o estagiário de direito disse que tinha um desafeto, com quem teria tido uma discussão. O delegado 

informou que o homem apontado pelo pai da criança será procurado e deverá ser ouvido.   
O enterro do corpo da menina está previsto para as 9h no cemitério Parque dos Pinheiros, no Jaçanã (zona 
norte).  
========================================================================== 

NOTÍCIA 5.  

 31/03/2008 - 09h38   

Garota que caiu do 6º andar adorava visitar o pai, 
diz tio   
Fonte: 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u387384.shtml 
da Folha de S.Paulo   

A mãe de Isabella, Ana Carolina Cunha de Oliveira, entrou em estado de choque ao saber da morte da filha, 

segundo a família. "A menina adorava visitar a casa do pai para brincar com seus irmãos menores", disse o tio 
Felipe Vicente Oliveira.   
Segundo ele, a relação entre a mãe da garota, o pai e a madrasta era boa. Ontem à tarde, Oliveira e o pai 

providenciaram a liberação do corpo de Isabella do IML. O enterro acontece na manhã de hoje.   
No prédio onde mora, o estagiário de direito Alexandre Nardoni é tido como uma pessoa calada, segundo 
moradores que não quiseram se identificar.   
O porteiro Valdomiro da Silva Veloso diz que, como ele costuma chegar e sair do edifício de carro, o contato 
entre eles era raro. "Quase não conversava com ele", afirma.  
========================================================================== 

NOTÍCIA 6.  

31/03/2008 - 10h16   

Corpo de menina que caiu do 6º andar é 
enterrado em SP; polícia prepara reconstituição   
Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u387403.shtml  
  
da Folha Online   

O corpo da menina Isabella de Oliveira Nardoni, 5, que caiu do sexto andar de um prédio na zona norte de 
São Paulo no final da noite de sábado (29), foi enterrado na manhã desta segunda-feira. A Polícia Civil 

prepara uma reconstituição do caso, que deverá ocorrer na próxima semana, segundo o delegado Calixto Calil 
Filho do 9º DP (Carandiru). O delegado também disse que o resultado dos exames poderá comprovar se ela 
foi agredida antes de cair do prédio.   
O pai e a madrasta da menina prestaram depoimento e foram liberados pela Polícia Civil por volta das 23h50 
de domingo (30). Ambos figuram como averiguados e não suspeitos, de acordo com o delegado que registrou 
o caso.   

Luiz Carlos Murauskas/Folha Imagem  



  
Corpo da menina Isabella, 5, que caiu do sexto andar 

de um prédio no final da noite de sábado, é enterrado na 

zona norte de São Paulo  

A hipótese de homicídio é a mais provável, afirma a Polícia Civil. Perícia feita no apartamento apontou que a 
rede de proteção da janela foi cortada intencionalmente. "Houve um crime onde alguém jogou uma criança da 

janela após cortar a tela de proteção. Ou foi alguém ligado à criança ou uma invasão. São os únicos indícios 
que se têm no momento", disse ontem Calil Filho.   
A criança não morava no prédio. Ela vivia com a mãe e a cada 15 dias passava o fim de semana no imóvel 
com o pai, o estagiário de direito Alexandre Alves Nardoni, 29, e a atual mulher dele, Anna Carolina Trota 

Peixoto Jatobá, 24.   
Depoimento   
Em depoimento, segundo a polícia, Nardoni disse que a queda ocorreu pouco depois de a família retornar de 
uma visita à casa da mãe de sua atual mulher. Após estacionar o carro na vaga do prédio, o estagiário disse 
que decidiu levar Isabella, que dormia, até o apartamento. Em seguida, retornou ao veículo para auxiliar a 
mulher a carregar os dois filhos do casal, que também dormiam no carro.   
De volta ao apartamento, Nardoni teria percebido que a luz do cômodo onde havia deixado Isabella estava 

acesa --ele disse que havia deixado apagada ao sair-- e que havia gotas de sangue na cama onde a garota 
havia sido deixada. Além disso, de acordo com o depoimento, a tela de proteção estava cortada.   
Exames irão indicar se a garota sofreu agressões e se estava consciente antes da queda.   
À polícia, o estagiário de direito disse que tinha um desafeto, com quem teria tido uma discussão. O delegado 

informou que o homem apontado pelo pai da criança será procurado e deverá ser ouvido.  
========================================================================== 

NOTÍCIA 7.  

31/03/2008 - 13h12   

Erramos: Criança morre ao cair de prédio; 
proteção foi cortada intencionalmente, diz perícia   
Fonte: 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u387476.shtml 
da Folha Online   

Diferentemente do informado na reportagem "Criança morre ao cair de prédio em SP; perícia diz que proteção 

foi cortada intencionalmente" (Cotidiano - 30/03/2008 - 18h33), a rede de proteção foi cortada em um dos 

quartos do apartamento, e não na sacada. O texto já foi corrigido.  

========================================================================== 

NOTÍCIA 8.  

31/03/2008 - 15h09   

http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u387253.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u387253.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u387253.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u387253.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u387253.shtml


Polícia de SP ouve depoimentos de funcionários 
do prédio onde menina caiu   
Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u387513.shtml  
  
da Folha Online   
A Polícia Civil ouve nesta segunda-feira depoimentos de funcionários do prédio onde a menina Isabella de 
Oliveira Nardoni, 5, morreu no final da noite de sábado (29) depois de cair do sexto andar, na zona norte de 
São Paulo. Ela foi enterrada na manhã de hoje.   
No prédio moram o pai da garota, o estagiário de direito Alexandre Alves Nardoni, 29, e a atual mulher dele, 

Anna Carolina Trota Peixoto Jatobá, 24, além de dois filhos do casal. A polícia já ouviu o depoimento de um 
porteiro do edifício e deve ouvir outro funcionário do prédio. Devido ao enterro, a polícia teve dificuldade para 
chamar familiares a depor nesta segunda-feira.   

Luiz Carlos Murauskas/Folha Imagem  

  
Corpo da menina Isabella, 5, que caiu do sexto andar de um 

prédio no final da noite de sábado, é enterrado na zona norte 

de São Paulo  

O 9º Distrito Policial (Carandiru) prepara a reconstituição do caso, que deverá ocorrer na próxima semana, 
segundo o delegado-titular Calixto Calil Filho. Ele também deve solicitar o adiantamento dos laudos do IML 

(Instituto Médico Legal), do corpo da garota, e do IC (Instituto de Criminalística), do local onde ela estava 
quando caiu. Em geral, tais exames levam mais de 30 dias para ficar prontos.   
Os resultados das análises poderão comprovar se Isabella foi agredida e se estava consciente antes de cair do 
prédio. A perícia feita no apartamento constatou que a rede de proteção da janela do cômodo onde a menina 
estava foi cortada intencionalmente.   
O pai e a madrasta da menina prestaram depoimento e foram liberados por volta das 23h50 de domingo (30). 

Ambos figuram como averiguados e não suspeitos, de acordo com o delegado que registrou o caso.   
A hipótese de homicídio é a mais provável, afirma a Polícia Civil. "Houve um crime onde alguém jogou uma 
criança da janela após cortar a tela de proteção. Ou foi alguém ligado à criança ou uma invasão. São os únicos 
indícios que se têm no momento", disse ontem Calil Filho.   
A criança morava com a mãe e a cada 15 dias passava o fim de semana com o pai e a madrasta.   
Depoimento   
Em depoimento, segundo a polícia, Nardoni disse que a queda ocorreu pouco depois de a família retornar de 

uma visita à casa da mãe de sua atual mulher. Após estacionar o carro na vaga do prédio, o estagiário disse 

que decidiu levar Isabella, que dormia, até o apartamento. Em seguida, retornou ao veículo para auxiliar a 

mulher a carregar os dois filhos do casal, que também dormiam no carro.   

De volta ao apartamento, Nardoni teria percebido que a luz do cômodo onde havia deixado Isabella estava 
acesa --ele disse que havia deixado apagada ao sair-- e que havia gotas de sangue na cama onde a garota 
havia sido deixada. Além disso, de acordo com o depoimento, a tela de proteção estava cortada.   
À polícia, o estagiário de direito disse que tinha um desafeto, com quem teria tido uma discussão. O delegado 
informou que o homem apontado pelo pai da criança será procurado e deverá ser ouvido  
========================================================================== 

NOTÍCIA 9.  

01/04/2008 - 08h37   



Menina que caiu de prédio em SP foi asfixiada, 
indicam exames   
Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u387731.shtml 
Publicidade  
   
KLEBER TOMAZ  
LUÍS KAWAGUTI  
ROGÉRIO PAGNAN  
da Folha de S.Paulo   
A menina Isabella Oliveira Nardoni, 5, pode ter sido morta por asfixia antes de o seu corpo ter sido encontrado 
no jardim do prédio onde mora seu pai, na região do Carandiru (zona norte de SP), no último sábado.   
Peritos do IML (Instituto Médico Legal) suspeitam que ela nem sequer foi jogada do apartamento, no sexto 
andar.   
A Folha apurou que os primeiros exames realizados pelo IML no corpo da vítima apontam indícios de asfixia. 
Ela teria sido sufocada (por um travesseiro, por exemplo) ou esganada (pelas mãos de um agressor). Para os 
médicos legistas, a probabilidade de a tese de asfixia estar correta é de 80%.   
Isso porque foram encontradas manchas no coração e no pulmão da criança, indícios desse tipo de morte. 
Além disso, também foram detectados hematomas na nuca da criança --possivelmente causados pelos dedos 

do suposto agressor.   
O pai de Isabella, o estagiário de direito Alexandre Alves Nardoni, 29, disse à polícia que deixou a menina no 
quarto dela por alguns minutos e, ao retornar ao apartamento, viu um rasgo na tela de proteção do outro 
quarto e o corpo da menina no chão do jardim. Ele disse acreditar que ela tenha sido atirada pela janela.   
A suspeita de ela não ter sido jogada, ainda segundo a Folha apurou, é a quantidade de lesões identificadas 
pela perícia: só uma fratura no punho. Segundo os legistas, é muito improvável uma pessoa cair de quase 20 
metros de altura e sofrer tão poucas fraturas.   
O laudo conclusivo sobre a causa da morte de Isabella deverá ficar pronto em 30 dias. Para o delegado Calixto 
Calil Filho, do 9º DP, ele é fundamental para esclarecer o crime. O policial sustenta desde o primeiro momento 
que a morte da menina não foi acidental.   
Antes de ser achada morta, Isabella estava com o pai, que diz tê-la deixado por alguns minutos sozinha no 
seu quarto enquanto buscava a mulher, a estudante Anna Carolina Trota Peixoto Jatobá, 24, que é madrasta 
da menina, e seus outros dois filhos que aguardavam no carro, na garagem.   
As três crianças, diz o estagiário, estavam dormindo; por isso precisou deixar a menina no apartamento e 
voltar à garagem. A família retornava de Guarulhos, onde moram os pais de Anna Carolina.   
Em depoimento, o estagiário disse ter notado, ao retornar ao apartamento, uma luz acesa no quarto onde 
havia deixado a menina e um rasgo na tela de proteção de um outro quarto, onde dormem as duas outras 
crianças. Havia marcas de sangue no corredor, no lençol do quarto dos meninos e na tela.   
Nenhum pertence da casa foi levado e a porta também não foi arrombada, segundo a polícia. De acordo com 
funcionários do prédio, ninguém saiu ou entrou do edifício momentos antes ou depois de a menina ser 

encontrada no jardim.   
O porteiro Valdomiro da Silva Veloso, 28, disse à polícia ter ouvido um barulho forte e, ao olhar no jardim, viu 
a menina.   
Candidatos a suspeito   
"Eles [Nardoni, Anna Carolina e Veloso] são candidatos a suspeitos", disse o delegado, que admite, porém, 
não possuir indícios que os incrimine. O casal foi submetido a exame toxicológico. Exames preliminares 
descartaram a possibilidade de a menina ter sido estuprada.   
O delegado disse ter informado ao pai, à madrasta e ao porteiro que nenhum deles pode deixar a cidade até 

as conclusões da investigação. Além dos três, a polícia também ouviu o depoimento do pedreiro Misael dos 
Reis Santos, 31.   
O pedreiro foi ouvido, já que o estagiário havia relatado a polícia terem discutido há cerca de um mês. 
Segundo o delegado, o pedreiro disse ter sido contratado para instalar uma antena de TV em um apartamento 
do 5º andar e teve dificuldade para obter autorização de Nardoni para entrar em seu apartamento -o que era 

necessário para a obra.   
"Foi um depoimento de quem não estava ofendido com ele, não estava bravo com ele. A culpa do pedreiro 
está perdendo força", disse o delegado  
========================================================================== 

NOTÍCIA 10.  

 01/04/2008 - 17h46   



Polícia ouve depoimentos sobre morte de menina; 
nova perícia ocorre amanhã   
  Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u387960.shtml  

 da Folha Online   
A Polícia Científica deve realizar na quarta-feira (2) nova perícia no apartamento da família Nardoni, na zona 
norte de São Paulo, em busca de pistas que possam ajudar a esclarecer a morte da menina Isabella Oliveira 

Nardoni, 5, encontrada no jardim do prédio, no último sábado. A principal hipótese é a de que ela tenha sido 
jogada do sexto andar do prédio.   
Segundo o delegado Calixto Calil Filho, do 9º DP (Carandiru), os peritos devem procurar objetos que possam 
ter sido usados para cortar a tela de proteção da janela de um dos quartos. O carro da família também deve 
ser periciado novamente.   
Isabella passava o fim de semana com o pai, Alexandre Alves Nardoni, que diz tê-la deixado por alguns 

minutos sozinha no seu quarto enquanto buscava a mulher, a estudante Anna Carolina Trota Peixoto Jatobá, 
24, que é madrasta da menina, e seus outros dois filhos que aguardavam no carro, na garagem.   
Amanhã também deve ser ouvida a mãe da garota, Ana Carolina Cunha de Oliveira, 23. A polícia quer 

detalhes sobre a relação da menina com seu pai. Nesta terça, seis pessoas foram ouvidas: cinco vizinhos e um 
policial militar que esteve no local, no sábado.   
Hipóteses   
Calil Filho afirma que não acredita na hipótese de crime passional, mas diz que faltam elementos que 

confirmem a tese. 'O que não encaixa é a ausência de arrombamento, falta de objeto roubado e possível 
ladrão', afirma Calil Filho.   
Outra hipótese avaliada pela polícia é a de a garota nem ter sido arremessada e de seu corpo ter sido colocado 
no local depois de que ela já estava morta. 'Todas as possibilidades estão sendo consideradas', diz o delegado.  
========================================================================== 

NOTÍCIA 11.  

02/04/2008 - 08h45   

Advogado diz que pai de Isabella provará 
inocência   
  Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u388126.shtml  

 LUÍS KAWAGUTI KLEBER TOMAZ  
da Folha de S.Paulo   

Os advogados de Alexandre Nardoni, 29, e Anna Carolina Trotta Peixoto Jatobá, 24, pai e madrasta de Isabella 

Oliveira Nardoni, 5, afirmaram ontem que vão provar a inocência do casal no inquérito que apura a morte da 

menina.   
No último sábado, Isabella foi achada deitada no jardim do prédio onde seu pai mora, no Carandiru, na zona 

norte de São Paulo. A menina era filha dele com Ana Carolina Cunha de Oliveira, 23, e passava o fim de 
semana com o pai. Anna Carolina era sua madrasta --Nardoni tem dois filhos com ela.   
Quando os bombeiros chegaram ao local, Isabella estava com parada cardiorrespiratória. Por 34 minutos a 
equipe tentou reanimar seu coração, mas não conseguiu. Em depoimento à polícia, o pai disse suspeitar que a 
filha tenha sido atirada do sexto andar do prédio por algum desafeto seu.   
"A família está muito abalada, dada à repercussão desse caso", disse o advogado do casal, Ricardo Martins de 

São José Junior que trabalha com o defensor Jairo Neves de Souza.   
"Eles são totalmente, absolutamente, inocentes", disse São José Junior. A defesa do pai e da madrasta de 
Isabella se refere ao comentário da delegada [Maria José Figueiredo, do 9º Distrito Policial] que chamou 
Nardoni de "assassino" após ele prestar depoimento no domingo, como revelou a Folha. O delegado Calixto 
Calil Filho, titular do 9º DP, disse que a declaração dela será apurada.   
O advogado também afirmou que a relação entre Nardoni e Anna sempre foi tranqüila. "Não existe informação 
sobre brigas. A relação deles é normal", disse São José Junior. O avô materno e a mãe relataram à Folha 

anteontem que o pai, a filha e a madrasta tinham uma boa relação. A polícia, porém, diz que quatro 

testemunhas declararam que houve discussão no apartamento.   
Um policial que não quis se identificar disse que duas testemunhas (que moram no prédio vizinho ao do casal) 
afirmaram ontem, em depoimento, ter ouvido discussões e ofensas entre o casal, cerca de 15 minutos antes 
de Isabella ter sido encontrada no gramado.   
Investigação   



O delegado Calixto Calil Filho, do 9º DP, disse que vai apurar se a madrasta subiu com o marido ao 
apartamento. Em sua versão inicial dada à polícia, Nardoni disse ter chegado de carro ao prédio. Como os três 
filhos dormiam, levou Isabella sozinho ao apartamento e voltou para ajudar a mulher a trazer os outros dois 

filhos. Ao retornar ao apartamento, constatou que a menina não estava mais lá.   
À polícia, Nardoni dissera que a menina teria sido jogada por um buraco feito numa tela de proteção no quarto 
dos meninos. Manchas de sangue foram encontradas no corredor do apartamento, no quarto dos filhos e na 
grade.   
O delegado Calil Filho, --que já afirmara anteontem que o pai e madrasta são "candidatos a suspeitos"--, 
também disse ontem que duas outras testemunhas, um casal de advogados que mora no 1º andar, disseram 
ter ouvido gritos de "pára, pai" no sexto andar. Os gritos dariam a entender que a filha de Nardoni era 
agredida.   
A defesa do casal alega, no entanto, que a suposta frase ouvida pelas duas testemunhas foi mal interpretada. 
Segundo São José Junior, a criança poderia estar sendo atacada por uma terceira pessoa e pedindo para ela 

parar e ao mesmo tempo gritando por socorro ao pai. "A advogada [testemunha] disse que escutou aos berros 
a frase "pára, pai" no horário em que a menina morreu", disse o delegado, que pedirá uma nova perícia no 
apartamento.   
A mãe da menina deve depor hoje. Em sua página na internet, escreve "filha maravilhosa da minha vida, você 
será eterna. Lutarei pra conquistar tudo nessa vida em nosso nome".   
Laudos do IML apontando a causa da morte da menina devem ficar prontos em 30 dias. A Folha revelou 
ontem que peritos do IML encontraram indícios de que a menina possa ter sido asfixiada e que suspeitam que 

ela possa nem sequer ter sido jogada do prédio.  
========================================================================== 

NOTÍCIA 12.  

02/04/2008 - 11h00   

Mãe de Isabella presta depoimento; defesa de pai 
e madrasta diz que vai provar inocência   
  Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u388181.shtml  

 da Folha Online   
Chegou por volta das 10h30 desta quarta-feira ao 9º DP (Carandiru), na zona norte de São Paulo, Ana 
Carolina Cunha de Oliveira, 23, mãe da menina Isabella Oliveira Nardoni, 5, que morreu depois de ser 
encontrada deitada no jardim do prédio em que o pai morava. Oliveira chegou acompanhada dos pais. Os três 
entraram sem falar com a imprensa.   
Na versão apresentada à Polícia Civil, o pai de Isabella, Alexandre Nardoni, 29, afirmou ter chegado de carro 
ao prédio onde mora, com os três filhos dormindo, no sábado à noite. Ele disse ter levado Isabella para o 
apartamento e retornado à garagem para ajudar a mulher, Anna Carolina Trotta Peixoto Jatobá, 24, com os 
outros dois filhos do casal.   
Reprodução  

  
Ana Carolina Cunha de Oliveira e a filha, Isabella, 5, que teria 
sido arremessada do sexto andar do prédio do pai, na zona 
norte de SP  
Quando voltou ao apartamento, ele teria encontrado a luz acesa e percebido que a menina havia 

desaparecido. Ele teria, então, percebido um buraco na tela de proteção da janela do quarto ao lado e visto 
Isabella deitada no jardim. Quando os bombeiros chegaram ao local, Isabella estava com parada 
cardiorrespiratória. Por 34 minutos eles tentaram reanimar seu coração, mas não conseguiram.   
Isabella morava com a mãe, mas visitava o pai a cada 15 dias. O pai afirma suspeitar que a filha tenha sido 
atirada do sexto andar do prédio por algum desafeto seu.   

http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u387253.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u387253.shtml


O delegado Calixto Calil Filho, titular do 9º DP, diz que o pai e a madrasta são "candidatos a suspeitos". Os 
dois figuram no boletim de ocorrência do caso como "averiguados". Segundo Calil Filho, duas testemunhas, 
um casal de advogados que mora no 1º andar, disseram ter ouvido gritos de "pára, pai" no sexto andar, 

pouco antes de a menina ser encontrada.   
Ontem (1º), seis pessoas foram ouvidas --cinco vizinhos e um PM que esteve no local. Hoje, a Polícia Civil, 
além de ouvir a mãe, deve realizar exames periciais no apartamento.   
Inocência   
Os advogados do pai e da madrasta sustentam que eles são inocentes. Para eles, os gritos podem ter sido mal 
interpretados. Segundo o advogado Ricardo Martins de São José Junior, a criança poderia estar sendo atacada 
por uma terceira pessoa e pedindo para ela parar e ao mesmo tempo gritando por socorro ao pai.   
O advogado também afirmou que a relação entre Nardoni e Anna sempre foi tranqüila. O avô materno e a mãe 
também relataram à Folha que o pai, a filha e a madrasta tinham uma boa relação. Porém, a Polícia Civil diz 
ter testemunhas de que houve discussão no apartamento.   
Os laudos do IML apontando a causa da morte da menina devem ficar prontos em 30 dias. Há suspeitas de 
que ela tenha sido asfixiada antes de ser encontrada no jardim.  
========================================================================== 

NOTÍCIA 13.  

02/04/2008 - 13h23   

Mãe de Isabella presta depoimento; acompanhe relato de repórter   
da Folha Online   

Os destaques desta terça-feira:   

- Aprovado projeto de pesquisa sobre uso de medicamentos em pedófilos, a chamada "castração 
química". Em entrevista, Reinaldo Ayer de Oliveira, coordenador da câmara técnica de bioética do Cremesp, 
falou sobre o caso;   

- Os partidos do consórcio governista derrubaram na CPI dos Cartões todos os requerimentos que 

pediam a abertura dos dados relativos a despesas da Presidência da República. Mas segundo o TCU (Tribunal 
de Contas da União), o segredo dos gastos do Planalto não é absoluto, informa o blog do Josias   

- Nesta manhã, Ana Carolina Cunha de Oliveira, 23, mãe da menina Isabella Oliveira Nardoni, 5, que 

morreu depois de ser encontrada deitada no jardim do prédio em que o pai morava, prestou depoimento no 
9º DP (Carandiru), na zona norte de São Paulo. O repórter de Cotidiano Clayton Freitas traz as informações.   
========================================================================== 

NOTÍCIA 14.  

02/04/2008 - 13h51   

Delegada vê conflitos em versões sobre morte de Isabella   
da Folha Online   

Há conflitos nas versões coletadas pela Polícia Civil para a morte da menina Isabella Oliveira Nardoni, 5, de 

acordo com a delegada Elisabete Sato, titular da 4ª Delegacia Seccional Norte de São Paulo. Ela chegou por 
volta das 13h desta quarta-feira do 9º DP (Carandiru) para "orientar as investigações". Na mesma delegacia, 
a mãe da garota, Ana Carolina Cunha de Oliveira, 23, presta depoimento. Ela chegou ao lado dos pais, sem 
falar com a imprensa.   
"Existem pontos que são conflitantes, e esses pontos terão que ser dirimidos, senão não tem como a 
investigação continuar de forma satisfatória", afirmou a delegada.   
Reprodução  
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Ana Carolina Cunha de Oliveira e a filha, Isabella, 5, que teria 
sido arremessada do sexto andar do prédio do pai, na zona 
norte de SP  

 
Ela disse que é "precipitado" afirmar se a Polícia Civil irá indiciar alguém e não descartou a possibilidade de o 
pai da menina, Alexandre Nardoni, 29, e a madrasta, Anna Carolina Trotta Peixoto Jatobá, 24, serem 
chamados para prestar novo depoimento. Os dois foram ouvidos na madrugada de domingo (30), logo após a 
morte da menina.   
De acordo com a delegada, só haverá reconstituição do crime depois das conclusões sobre os exames do IML 

(Instituto Médico Legal) e da perícia.   
Crime   
Na versão apresentada à Polícia Civil, o pai de Isabella disse ter chegado de carro ao edifício onde mora, com 
os três filhos dormindo, no sábado à noite. Ele disse ter levado Isabella para o apartamento e retornado à 
garagem para ajudar a mulher com os outros dois filhos.   
Quando voltou ao apartamento, ele teria encontrado a luz acesa e percebido que a menina havia 
desaparecido. Ele teria, então, percebido um buraco na tela de proteção da janela do quarto ao lado e visto 

Isabella deitada no jardim. Quando os bombeiros chegaram ao local, Isabella estava com parada 
cardiorrespiratória. Por 34 minutos eles tentaram reanimar seu coração, mas não conseguiram.   
Isabella morava com a mãe, mas visitava o pai a cada 15 dias. O pai afirma suspeitar que a filha tenha sido 
atirada do sexto andar do prédio por algum desafeto seu.   
Brigas   
O delegado Calixto Calil Filho, titular do 9º DP, diz que o pai e a madrasta são "candidatos a suspeitos". Os 

dois figuram no boletim de ocorrência do caso como "averiguados". Segundo Calil Filho, duas testemunhas, 

um casal de advogados que mora no 1º andar, disseram ter ouvido gritos de "pára, pai" no sexto andar, 
pouco antes de a menina ser encontrada.   
Ontem (1º), seis pessoas foram ouvidas --cinco vizinhos e um PM que esteve no local. Hoje, a Polícia Civil, 
além de ouvir a mãe, deve realizar exames periciais no apartamento.   
Inocência   
Os advogados do pai e da madrasta sustentam que eles são inocentes. Para eles, os gritos podem ter sido mal 

interpretados. Segundo o advogado Ricardo Martins de São José Junior, a criança poderia estar sendo atacada 
por uma terceira pessoa e pedindo para ela parar e ao mesmo tempo gritando por socorro ao pai.   
O advogado também afirmou que a relação entre Nardoni e Anna sempre foi tranqüila. O avô materno e a 
mãe também relataram à Folha que o pai, a filha e a madrasta tinham uma boa relação. Porém, a Polícia Civil 
diz ter testemunhas de que houve discussão no apartamento.   
========================================================================== 

NOTÍCIA 15.  

02/04/2008 - 14h43   

"Que a justiça seja feita agora", diz mãe de Isabella   
CAYTON FREITAS da Folha Online   

"Não tenho nada a declarar. Já dei meu depoimento. Que a justiça seja feita agora", afirmou Ana Carolina 
Cunha de Oliveira, 23, ao sair do 9º DP (Carandiru), na zona norte de São Paulo, por volta das 14h30 desta 

quarta-feira. Ela é mãe da menina Isabella Oliveira Nardoni, 5, morta sábado (29) depois de ser encontrada 
no jardim do prédio em que o pai mora.   
Oliveira chegou à delegacia para prestar depoimento por volta das 10h30, ao lado dos pais, e não falou com a 
imprensa. Durante o período em que Oliveira permaneceu na delegacia, um dos advogados do pai de Isabella, 
Alexandre Nardoni, 29, e da madrasta, Anna Carolina Trotta Peixoto Jatobá, 24, chegou à delegacia com uma 

mulher.   
Reprodução  



  
Ana Carolina Cunha de Oliveira e a filha, Isabella, 5, 
que teria sido arremessada do sexto andar do prédio 
do pai, na zona norte de SP  

 
Pouco antes de a mãe da menina deixar a delegacia, a delegada Elisabete Sato, titular da 4ª Delegacia  
Seccional Norte de São Paulo chegou para "orientar as investigações". Para ela, há conflitos nas versões 
obtidas pela Polícia Civil para o crime. "Existem pontos que são conflitantes, e esses pontos terão que ser 
dirimidos, senão não tem como a investigação continuar de forma satisfatória."   
Sato disse ainda que é "precipitado" afirmar se a Polícia Civil irá indiciar alguém e não descartou a 

possibilidade de o pai e a madrasta de Isabella serem chamados a prestar novo depoimento. Os dois foram 
ouvidos na madrugada de domingo (30), logo após a morte da menina. De acordo com a delegada, só haverá 
reconstituição do crime depois das conclusões sobre os exames do IML (Instituto Médico Legal) e da perícia.   
Crime   
Na versão apresentada à Polícia Civil, o pai de Isabella disse ter chegado de carro ao edifício onde mora, com 
os três filhos dormindo, no sábado à noite. Ele disse ter levado Isabella para o apartamento e retornado à 

garagem para ajudar a mulher com os outros dois filhos.   
Quando voltou ao apartamento, ele teria encontrado a luz acesa e percebido que a menina havia 
desaparecido. Ele teria, então, visto um buraco na tela de proteção da janela do quarto ao lado e visto 

Isabella deitada no jardim. Quando os bombeiros chegaram ao local, Isabella estava com parada 
cardiorrespiratória. Por 34 minutos eles tentaram reanimar seu coração, mas não conseguiram.   
Isabella morava com a mãe, mas visitava o pai a cada 15 dias. O pai afirma suspeitar que a filha tenha sido 
atirada do sexto andar do prédio por algum desafeto seu.   
Brigas   
O delegado Calixto Calil Filho, titular do 9º DP, diz que o pai e a madrasta são "candidatos a suspeitos". Os 

dois figuram no boletim de ocorrência do caso como "averiguados". Segundo Calil Filho, duas testemunhas, 

um casal de advogados que mora no 1º andar, disseram ter ouvido gritos de "pára, pai" no sexto andar, 
pouco antes de a menina ser encontrada.   
Ontem (1º), seis pessoas foram ouvidas --cinco vizinhos e um PM que esteve no local. Hoje, a Polícia Civil, 

além de ouvir a mãe, deve realizar exames periciais no apartamento.   
Inocência   
Os advogados do pai e da madrasta sustentam que eles são inocentes. Para eles, os gritos podem ter sido mal 
interpretados. Segundo o advogado Ricardo Martins de São José Junior, a criança poderia estar sendo atacada 
por uma terceira pessoa e pedindo para ela parar e ao mesmo tempo gritando por socorro ao pai.   
O advogado também afirmou que a relação entre Nardoni e Anna sempre foi tranqüila. O avô materno e a 
mãe também relataram à Folha que o pai, a filha e a madrasta tinham uma boa relação. Porém, a Polícia Civil 

diz ter testemunhas de que houve discussão no apartamento.   
========================================================================== 

NOTÍCIA 16.  

02/04/2008 - 15h58   

Polícia pede prisão do pai e da madrasta de Isabella   
da Folha Online   

Atualizado às 16h27   

O TJ (Tribunal de Justiça) de São Paulo confirmou na tarde desta quarta-feira o pedido de prisão temporária 
do casal Alexandre Nardoni, 29, e de sua mulher, Anna Carolina Trotta Peixoto Jatobá, 24. Alexandre é pai da 
menina Isabella Oliveira Nardoni, 5, e Jatobá, madrasta da garota.   



Isabella morreu no sábado (29), depois de ser encontrada no jardim do prédio onde mora o pai, na zona norte 
de São Paulo. Ela teria sido jogada do sexto andar do edifício.   
O pedido de prisão foi feito logo depois de a mãe da menina, Ana Carolina Cunha de Oliveira, 23, ter prestado 

depoimento, no 9º DP (Carandiru). Ontem (1º), seis pessoas foram ouvidas --cinco vizinhos e um PM que 
esteve no local.   
O delegado Calixto Calil Filho, titular do 9º DP, que investiga o caso, afirmou que o pai e a madrasta são 
"candidatos a suspeitos". Segundo Calil Filho, duas testemunhas, um casal de advogados que mora no 1º 

andar, disseram ter ouvido gritos de "pára, pai" no sexto andar, pouco antes de a menina ser encontrada.   
Na versão apresentada à Polícia Civil, o pai de Isabella disse ter chegado de carro ao edifício onde mora, com 
os três filhos dormindo, no sábado à noite. Ele disse ter levado Isabella para o apartamento e retornado à 
garagem para ajudar a mulher com os outros dois filhos.   
Quando voltou ao apartamento, ele teria encontrado a luz acesa e percebido que a menina havia 
desaparecido. Ele teria, então, percebido um buraco na tela de proteção da janela do quarto ao lado e visto 

Isabella deitada no jardim. Quando os bombeiros chegaram ao local, Isabella estava com parada 
cardiorrespiratória. Por 34 minutos eles tentaram reanimar seu coração, mas não conseguiram.   
Isabella morava com a mãe, mas visitava o pai a cada 15 dias. O pai afirma suspeitar que a filha tenha sido 
atirada do sexto andar do prédio por algum desafeto seu.   
Defesa   
Ontem (1º), os advogados do pai e da madrasta afirmaram que os dois são inocentes e que os gritos da 
menina podem ter sido mal interpretados. Segundo o advogado Ricardo Martins de São José Junior, a criança 

poderia estar sendo atacada por uma terceira pessoa e pedindo para ela parar e ao mesmo tempo gritando 
por socorro ao pai.   
O advogado também afirmou que a relação entre Nardoni e Anna sempre foi tranqüila. O avô materno e a 
mãe também relataram à Folha que o pai, a filha e a madrasta tinham uma boa relação. Porém, a Polícia Civil 
diz ter testemunhas de que houve discussão no apartamento.   
Mãe   
Nesta quarta, a mãe da menina, Ana Carolina Cunha de Oliveira, 23, prestou depoimento no 9º DP 

(Carandiru), na zona norte de São Paulo, onde o crime é investigado. "Não tenho nada a declarar. Já dei meu 
depoimento. Que a justiça seja feita agora", afirmou na saída.   
Pouco antes de a mãe deixar a delegacia, a delegada Elisabete Sato, titular da 4ª Delegacia Seccional Norte 
de São Paulo chegou para "orientar as investigações". "Existem pontos que são conflitantes [nas versões 
coletadas pela Polícia Civil], e esses pontos terão que ser dirimidos, senão não tem como a investigação 
continuar de forma satisfatória."   
========================================================================== 

NOTÍCIA 17.  

03/04/2008 - 04h13   

Polícia ainda busca pai e madrasta da menina Isabella   
Da Folha Online   

A polícia procura o casal Alexandre Nardoni, 29, e Anna Carolina Trotta Peixoto Jatobá, 24 --pai e  
madrasta da menina Isabella Oliveira Nardoni, 5, que morreu no final da noite do último sábado (29).   
Os dois tiveram a prisão temporária decretada por 30 dias --com possibilidade de prorrogação por mais 30-- 

na noite desta quarta-feira (2). Caso não se entreguem, eles podem passar a ser considerados foragidos. Até 
as 4h desta quinta-feira os dois ainda não haviam se apresentado à polícia.   
Segundo reportagem de Luís Kawaguti e Kleber Tomaz publicada na Folha (íntegra disponível para 
assinantes do UOL e do jornal) nesta quinta-feira, a decisão foi tomada depois de a polícia ouvir os 
depoimentos da mãe de Isabella, Ana Carolina Cunha de Oliveira, 23, e de testemunhas, relatando uma briga 
momentos antes de a menina morrer.   
Isabella foi encontrada no jardim do prédio onde mora o pai, na região do Carandiru, zona norte da cidade. 

Ela teria sido jogada do sexto andar do edifício e morreu a caminho do hospital.   
O juiz Maurício Fossen, da 2ª Vara do Júri do Fórum de Santana, também decretou sigilo no inquérito policial.   
Ontem (1º), os advogados do pai e da madrasta afirmaram que os dois são inocentes e que os gritos da 
menina, relatados por vizinhos, podem ter sido mal-interpretados. Segundo o advogado Ricardo Martins de 
São José Junior, a criança poderia estar sendo atacada por uma terceira pessoa e pedindo para ela parar e ao 
mesmo tempo gritando por socorro ao pai.   
Pouco antes, a delegada Elisabete Sato, titular da 4ª Delegacia Seccional Norte de São Paulo, esteve no local 
para "orientar as investigações". Segundo ela, "existem pontos que são conflitantes [nas versões coletadas 
pela Polícia Civil], e esses pontos terão que ser dirimidos, senão não tem como a investigação continuar de 
forma satisfatória."   
A reportagem completa está na Folha desta quinta, que está nas bancas.   
Assine a Folha   

========================================================================== 
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NOTÍCIA 18.  

03/04/2008 - 08h39 

Entenda o caso da morte da menina Isabella Oliveira Nardoni   
PUBLICIDADE  

da Folha Online   

No final da noite de 29 de março, a menina Isabella Oliveira Nardoni, 5, foi encontrada caída no jardim do 
prédio em que o pai mora, na zona norte de São Paulo. Ela estava em parada cardiorrespiratória. O Corpo de 
Bombeiros foi acionado e tentou reanimar a menina por 34 minutos, sem sucesso.   
O pai de Isabella, Alexandre Nardoni, 29, e a madrasta, Anna Carolina Trotta Peixoto Jatobá, 24, foram 
levados ao 9º DP (Carandiru) para prestar depoimento, logo após a constatação da morte da garota. Isabella 
vivia com a mãe, porém visitava o pai a cada 15 dias.   

 
Em depoimento, o pai afirmou que, naquela noite, chegou ao edifício de carro, com a mulher e os três filhos 

dormindo. Ele disse que levou Isabella para o apartamento, colocou a menina na cama e a deixou dormindo, 
com o abajur ligado, para voltar à garagem e ajudar a mulher a subir com os dois filhos do casal.   
Conforme a versão de Nardoni, quando ele voltou ao apartamento, percebeu que a luz do quarto ao lado do 
de Isabella, onde dormiam os irmãos dela, estava acesa; que a grade de proteção da janela tinha um buraco; 
e que a menina havia desaparecido. Em seguida, ele disse ter percebido que o corpo da menina estava no 
jardim.   
Naquela ocasião, Nardoni disse suspeitar que a filha tivesse sido atirada do sexto andar do prédio por algum 
desafeto seu. Um pedreiro, com quem o pai de Isabella havia discutido cerca de um mês antes sobre a 
instalação de uma antena de TV, chegou a ser ouvido, mas o envolvimento dele no caso foi descartado.   
IML   
Peritos do IML (Instituto Médico Legal), ao analisarem o corpo da menina, acharam lesões incompatíveis com 
a queda. Surgiram, então, suspeitas de que Isabella tivesse sido agredida antes de cair da janela ou mesmo 

que ela não tivesse caído, mas sido deixada no jardim, depois de espancada.   
Nenhuma das duas hipóteses será confirmada enquanto o laudo conclusivo da necropsia não for divulgado.   
Prisão   
O delegado Calixto Calil Filho, do 9º DP, responsável pela investigação, ouviu mais de dez pessoas antes de 
pedir que a mãe de Isabella, Ana Carolina Cunha de Oliveira, 23, prestasse depoimento. Oliveira chegou ao 9º 
DP por volta das 10h30 do dia 2 de abril, e saiu por volta das 14h30. Poucas horas depois, o pedido de prisão 
temporária contra o pai e a madrasta da menina foi protocolado na Justiça de São Paulo.   
O juiz Maurício Fossen, da 2ª Vara do Júri do Fórum de Santana, decretou a prisão dos dois, por 30 dias.  
Decretou também sigilo sobre as investigações. Os motivos da prisão, portanto, não puderam ser divulgados.   
========================================================================== 

NOTÍCIA 19.  

03/04/2008 - 12h54   

"Me condenam por algo que não fiz", diz pai de Isabella em carta à TV; leia 
íntegra   
da Folha Online   

Reprodução 
  

  
Ana Carolina Cunha de Oliveira e a filha, Isabella, 5, que teria sido  
arremessada do sexto andar do prédio do pai, na zona norte de SP   



Com a prisão decretada, Alexandre Nardoni, 29, e Anna Carolina Trotta Peixoto Jatobá, 24 --pai e madrasta da 
menina Isabella Oliveira Nardoni, 5, que morreu no final da noite do último sábado (29), decidiram falar sobre 
o caso pela primeira vez, segundo cartas exibidas nesta quinta-feira pela TV Record.   
A emissora afirma que as cartas, escritas de próprio punho, foram enviadas ao repórter Roberto Cabrini 
durante a madrugada e tiveram a autenticidade comprovada pela equipe de jornalismo.   
Nardoni diz que seu "mundo acabou" com a morte da filha e que está sendo condenado por algo que não fez.   
"Nós não tínhamos feito nenhuma declaração ainda porque acreditávamos que o caso seria solucionado", diz 

um trecho. "Somos inocentes e a verdade sempre prevalecerá", afirma Jatobá.   
Isabella foi encontrada com parada cardiorrespiratória no jardim do prédio onde mora o pai, na região do 
Carandiru, zona norte da cidade. De acordo com ele, a menina teria sido jogada do sexto andar do edifício, 
supostamente, por algum desafeto seu. A prisão de Nardoni e da atual mulher dele foi decretada ontem (2).   
Cartas   
Confira a carta escrita por Nardoni, segundo divulgado pela Record:   
"Eu, como pai de três filhos, posso dizer sem dúvida uma coisa, que a Isabella é o maior tesouro da minha 
vida. Tenho outros filhos meninos, mas a minha menininha era a princesa da casa. A Isabella sempre foi 
muito carinhosa comigo e com os irmãos dela. Costumava dizer que era a mamãe do meu filho mais novo, o 
Cauã, e defendia o do meio, o Pietro, acima de tudo.   
Quando me dei conta que tinha perdido a Isabella, senti naquele momento que meu mundo acabou. Não sei 

como caminhar. Todos estão me julgando sem ao menos me conhecer, não faria isto com ninguém muito 
menos com minha filha. Amo a Isabella incondicionalmente e prometi a ela, em frente a seu caixão, que 

enquanto vivo não sossego, até encontrar este monstro. Tiraram a vida de minha princesa de uma maneira 
trágica e não me permitem sentir falta dela, pois me condenam por algo que não fiz. Minha filha, como os 
irmãos dela, são tudo na minha vida, estou sem rumo.   
Mas confio que Deus me dará forças para vencer esses obstáculos, mostrando o caminho certo para a justiça. 
Quero minha filha bem, em paz e tenho plena certeza e consciência tranqüila do amor que tenho por ela. Pois 
por mais que me julguem, só eu e minha filhinha sabemos a dor que estamos sentindo. E o mais importante é 
que Isa sabe o pai que fui para ela.   
Minha mãe está a base de calmantes por falta do nosso botão de rosa, como ela diz. Meu pai chora quando 
lembra dela e quando assiste a cada reportagem. Minha irmã e minha mãe choram pelo que estão fazendo.   
Tenho muito mais a dizer, mas espero que um dia me escutem como um pai que sofre por sua filha e não 
como um monstro que não sou. Nós não tínhamos feito nenhuma declaração ainda porque acreditávamos que 
o caso seria solucionado. Nós não somos os culpados e ainda encontrarão o culpado. Dessa forma não 
precisaríamos mostrar a nossa imagem porque o nosso sofrimento é muito grande, só que nos acusam. 

Queremos mostrar o que realmente estamos sentindo. A verdade sempre prevalecerá".   
Leia a carta escrita por Anna Carolina, de acordo com a emissora:   
"Sei que a palavra madrasta pesa ao ouvido dos outros, mas para a Isa sei que eu era a tia Carol. Amo ela 
como amo os meus filhos. Tenho minha consciência tranqüila do carinho que sempre a tratei. Ela adorava me 
ajudar a cuidar dos irmãos e até ensinou o mais novo a andar. Ele trocava meu colo para ficar com ela.   
O Pietro chamava a Isa todos os dias e só passou a ir a escola quando a Isa estudava lá. Adorava fazer de 
tudo para agradá-lo. Ela e o Pietro ligavam sempre para que eu os buscasse. Brincávamos ela, eu e o Pietro 

de musiquinha, ciranda e de casinha.   
Eu, o Alexandre e minha sogra fizemos o quarto dela como ela sempre sonhou. Compramos o baú da Hello 
Kitty. Ela adorava as Princesas da Disney e compramos um abajur. Mas acima de tudo isso o carinho era o 
que mais contava. Então o que tenho a dizer é que a Isabella era tudo para todos nós. Tenho fé que 
encontraremos quem fez esta crueldade com nossa pequena. Não tínhamos dado nenhuma declaração porque 

acreditávamos que o caso seria solucionado. Somos inocentes e a verdade sempre prevalecerá".   
========================================================================== 

NOTÍCIA 20.  

 03/04/2008 - 16h36   

Defesa estuda pedido de habeas corpus para pai e madrasta de Isabella   
  

da Folha Online  
Colaboração para a Folha de S.Paulo   

A defesa de Alexandre Nardoni, 29, e Anna Carolina Trotta Peixoto Jatobá, 24 --pai e madrasta da menina 
Isabella Oliveira Nardoni, 5-- analisa o inquérito do caso para um possível pedido de habeas corpus em favor 

do casal. Ontem (2), a Justiça decretou a prisão de ambos e o sigilo no inquérito policial.   
A menina foi encontrada com parada cardiorrespiratória no jardim do prédio onde mora o pai, na região do 

Carandiru (zona norte da cidade), no final da noite do último sábado (29). Segundo o pai, ela teria sido 
jogada do sexto andar do edifício, supostamente, por algum desafeto seu.   
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"Estamos analisando os detalhes [do inquérito]", disse Jairo Neves de Souza, que se apresentou como 
representante do casal.   
Após ouvir vizinhos e a mãe da menina, Ana Carolina Cunha de Oliveira, a Polícia Civil pediu a prisão do casal. 

Na terça-feira (1º), os advogados de Nardoni e da atual mulher dele afirmaram que ambos são inocentes.   
Hoje, o casal decidiu falar pela primeira vez, segundo cartas exibidas pela TV Record. A emissora afirma que 
as cartas, escritas de próprio punho, foram enviadas ao repórter Roberto Cabrini durante a madrugada e 
tiveram a autenticidade comprovada pela equipe de jornalismo.   
"Nós não tínhamos feito nenhuma declaração ainda porque acreditávamos que o caso seria solucionado", diz 
um trecho. "Somos inocentes e a verdade sempre prevalecerá", afirma Jatobá na carta.   
Simulação   
Uma boneca foi usada pelos peritos da polícia na noite de quarta-feira (2) para simular o local onde a menina 
foi encontrada. O brinquedo foi colocado em dois pontos do jardim do prédio --onde não havia ângulo para 
uma queda da janela e, depois, em um local onde ela poderia ter caído pela tela cortada.   
Os peritos chegaram à rua Santa Leocádia às 19h, levando um equipamento (chamado luminol) que contém 
uma substância que detecta manchas, como de sangue, mesmo após lavagem. Ele foi usado na garagem e no 
carro. Os advogados do pai e da madrasta chegaram às 21h e acompanharam os peritos.   
========================================================================== 

NOTÍCIA 21.  

03/04/2008 - 17h22   

Com prisão decretada, pai e madrasta de Isabella se apresentam à Justiça   
da Folha Online   

Atualizado às 17h45   
Alexandre Nardoni, 29, e Anna Carolina Trotta Peixoto Jatobá, 24 --pai e madrasta da menina Isabella Oliveira 
Nardoni, 5, que morreu no final da noite do último sábado (29), se apresentaram à Justiça por volta das 17h 
desta quinta-feira no fórum de Santana, zona norte de São Paulo. A prisão temporária contra ele e a madrasta 
da menina, Anna Carolina Trotta Peixoto Jatobá, 24, foi decretada ontem pelo juiz Maurício Fossen, da 2ª Vara 

do Júri.   
O casal será encaminhado ao 9º Distrito Policial (Carandiru) pelo delegado Aldo Galiano Júnior, diretor do 

Decap (Departamento de Polícia Judiciária da Capital). Jatobá deve ficar presa na carceragem do 89º DP 
(Portal Morumbi) e Nardoni, em outra delegacia da cidade.   

Reprodução  

  
Ana Carolina Cunha de Oliveira e a filha, Isabella, 5, 

que teria sido arremessada do sexto andar do 
prédio do pai, na zona norte de SP  

 
Isabella foi encontrada com parada cardiorrespiratória no jardim do prédio onde mora o pai, na região do 

Carandiru, zona norte da cidade. Segundo Nardoni, ela teria sido jogada do sexto andar do edifício, 
supostamente, por algum desafeto seu.   
Após ouvir vizinhos e a mãe da menina, Ana Carolina Cunha de Oliveira, a Polícia Civil pediu a prisão 
temporária do pai e da madrasta de Isabella. O prazo da prisão pode ser prorrogado por mais 30 dias.   
Na terça-feira (1º), os advogados de Nardoni e da atual mulher dele afirmaram que ambos são inocentes e 
que os gritos da menina, relatados por vizinhos, podem ter sido mal-interpretados. Segundo o advogado 

Ricardo Martins de São José Filho, a criança poderia estar sendo atacada por uma terceira pessoa e pedindo 
para ela parar e ao mesmo tempo gritando por socorro ao pai.   
O advogado também afirmou que a relação entre Nardoni e a atual mulher sempre foi tranqüila. O avô 
materno e a mãe também relataram à Folha que o pai, a filha e a madrasta tinham uma boa relação. Porém, 
a Polícia Civil diz ter testemunhas de que houve discussão no apartamento.   
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Depoimento   
Isabella morava com a mãe, mas visitava o pai a cada 15 dias. Na versão apresentada à Polícia Civil, o pai de 
Isabella afirmou ter chegado de carro ao edifício onde mora, com os três filhos dormindo, no sábado à noite. 

Ele disse ter levado Isabella para o apartamento e retornado à garagem para ajudar a mulher com os outros 
dois filhos.   
Quando voltou ao imóvel, Nardoni teria encontrado a luz acesa e percebido que a menina havia desaparecido.  
Ele teria, então, visto um buraco na tela de proteção da janela do quarto ao lado e Isabella deitada no jardim. 

Os bombeiros tentaram reanimar a menina por 34 minutos, mas não conseguiram.   
Ao decretar a prisão do casal por 30 dias --prorrogáveis por mais 30--, o juiz também decretou sigilo no 
inquérito policial.   
Cartas   
Nardoni e a atual mulher decidiram falar sobre o caso pela primeira vez, segundo cartas exibidas nesta 
quintafeira pela TV Record.   
Nardoni diz que seu "mundo acabou" com a morte da filha e que está sendo condenado por algo que não fez.   

"Nós não tínhamos feito nenhuma declaração ainda porque acreditávamos que o caso seria solucionado", diz 

um trecho. "Somos inocentes e a verdade sempre prevalecerá", afirma Jatobá.   

========================================================================== 

NOTÍCIA 22.  

03/04/2008 - 18h01  

Presos, pai e madrasta de Isabella chegam à 
delegacia na zona norte de SP  

  

da Folha Online  

Com a prisão temporária decretada, o pai e a madrasta da menina Isabella Oliveira Nardoni, 5, 

que morreu no final da noite do último sábado (29), chegaram por volta das 18h desta quintafeira ao 9º 
Distrito Policial (Carandiru), na zona norte de São Paulo. Alexandre Nardoni, 29, e Anna Carolina Trotta 
Peixoto Jatobá, 24, se apresentaram por volta das 17h no fórum de Santana e, depois, foram encaminhados à 

delegacia.  
Isabella foi encontrada com parada cardiorrespiratória no jardim do prédio onde mora o pai, na região do 
Carandiru. Segundo Nardoni, ela teria sido jogada do sexto andar do edifício, supostamente, por algum 
desafeto seu.  
Um grupo de ao menos dez pessoas se reuniu nas proximidades da delegacia para hostilizar o casal. Nardoni e 
Jatobá chegaram ao distrito sob gritos que os chamavam de "assassinos". O casal nega envolvimento na 

morte.  
Diego Padgurschi/Folha Imagem  

 
  
Alexandre Nardoni, pai da menina Isabella, e a 
madrasta Anna  
Carolina Trotta Peixoto Jatobá chegam ao 9º DP, 
zona norte de  
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SP  

 
A prisão contra o casal foi decretada ontem (2), por 30 dias --prorrogáveis por mais 30-- pelo juiz Maurício 

Fossen, da 2ª Vara do Júri. Ele também decretou sigilo no inquérito policial.  
Agora, o casal deve ser submetido a exame de corpo de delito. Depois, Jatobá deve ficar presa na carceragem 
do 89º DP (Portal Morumbi) e Nardoni, no 77º DP (Santa Cecília).  
Nardoni e a atual mulher decidiram falar sobre o caso pela primeira vez, segundo cartas exibidas nesta quinta-
feira pela TV Record. Nardoni diz que seu "mundo acabou" com a morte da filha e que está sendo condenado 
por algo que não fez.  
"Nós não tínhamos feito nenhuma declaração ainda porque acreditávamos que o caso seria solucionado", diz 

um trecho. "Somos inocentes e a verdade sempre prevalecerá", afirma Jatobá.  
Depoimento  

Isabella morava com a mãe, mas visitava o pai a cada 15 dias. Na versão apresentada à Polícia Civil, Nardoni 
afirmou ter chegado de carro ao edifício onde mora, com os três filhos dormindo, no sábado à noite. Ele disse 

ter levado Isabella para o apartamento e retornado à garagem para ajudar a mulher com os outros dois filhos.  
Quando voltou ao imóvel, Nardoni teria encontrado a luz acesa e percebido que a menina havia desaparecido. 
Ele teria, então, visto um buraco na tela de proteção da janela do quarto ao lado e Isabella deitada no jardim. 
Os bombeiros tentaram reanimar a menina por 34 minutos, mas não conseguiram.  
Conduta  

O diretor do Decap (Departamento de Polícia Judiciária da Capital), delegado Aldo Galiano Júnior, afirmou que 
a Corregedoria da Polícia Civil abriu procedimento para apurar a conduta da delegada Maria José Figueiredo, 
do 9º DP, que chamou Nardoni de "assassino" após ele prestar depoimento no domingo (30).  
"Às vezes a gente fala com o coração, não somos marcianos. Num momento sem pensar ela falou. Mas ela vai 
responder pelos seus atos", afirmou o delegado, que acompanhou a apresentação do casal.  

 
========================================================================== 

NOTÍCIA 23.  

03/04/2008 - 18h21  

Perfil no Orkut usa caso Isabella para disseminar 
programa invasor  
FELIPE MAIA da Folha Online  

Usuários do Orkut estão utilizando o caso da menina Isabella Oliveira Nardoni, 5, que 
morreu no último sábado (29), para distribuir uma praga na internet. Um perfil falso da mãe da menina, Ana 

Carolina Cunha de Oliveira, contém um link para um site com aplicativo invasor.  
Em e-mails enviados nesta quinta-feira (3), um usuário pede que os internautas do Orkut adicionem um perfil 
de Oliveira à sua lista de amigos --a página, hospedada no site de relacionamentos, é falsa. Na descrição do 
"profile", cheia de erros de digitação, o usuário é convidado a ver um vídeo da reconstituição do "incidente" no 
site "reconstituicaodoincidente.rg3.net".  
Ao abrir o site, é disparado o download do arquivo "reconstituicao_MID.cmd", que na realidade é um 

programa espião, usado para monitorar senhas e outros dados pessoais do internauta.  
Segundo o programador de web Vinicius K-Max, o aplicativo pode se apoderar da conta do Orkut do usuário 
para enviar o link para amigos, por scrap, fazendo com que o aplicativo malicioso de espalhe pela rede. 
"Muitos nem imaginam que tiveram a conta seqüestrada e estão sendo usados para disseminar esse tipo de 
coisa", K-Max.  
========================================================================== 

NOTÍCIA 24.  

03/04/2008 - 19h22  

Casal se entregou à Justiça após negociar por 
garantia de segurança, diz delegado  
da Folha Online  
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O casal Alexandre Nardoni, 29, e Anna Carolina Trotta Peixoto Jatobá, 24 --pai e madrasta da menina Isabella 
Oliveira Nardoni, 5--, se apresentaram à Justiça nesta quinta-feira após negociar com a Polícia Civil para 
garantir sua segurança. A informação é do diretor do Decap (Departamento de Polícia Judiciária da Capital), 

delegado Aldo Galiano Júnior. Eles se entregaram por volta das 17h no fórum de Santana, na zona norte de 
São Paulo, depois de a prisão temporária contra ambos ser decretada pelo juiz Maurício Fossen, da 2ª Vara do 
Júri.  
"As negociações [para a apresentação] ocorreram por meio de vários telefonemas. É um crime que causou 

muita comoção social e há pré-julgamento. A única exigência [do casal] foi a preservação da integridade 
física", disse o diretor do Decap, que acompanhou o comboio policial do fórum até o 9º Distrito Policial 
(Carandiru).  
A madrasta da garota ficará presa na carceragem do 89º DP (Portal Morumbi) e Nardoni, no 77º DP (Santa 
Cecília). Antes, o casal passará por exames de corpo de delito no IML (Instituto Médico Legal).  
Na sexta-feira (4), Nardoni e Jatobá devem prestar depoimento, separadamente. O diretor do Decap reforçou 

que a polícia não falará mais sobre o caso devido ao sigilo no inquérito decretado pelo juiz, juntamente com a 
prisão.  
"Os motivos do pedido da prisão são vários. Existem várias contradições que precisamos esclarecer, mas não 
falaremos nada sobre os fatos", afirmou o delegado.  
Galiano também ressaltou que o caso exige cautela da Polícia Civil. Ele evitou dizer que Nardoni e Jatobá são 

suspeitos. Segundo ele, os dois são "pessoas investigadas". Ontem, a delegada Elisabete Sato, titular da 4ª 
Delegacia Seccional Norte de São Paulo esteve no 9º DP para "orientar as investigações".  
"Nosso objetivo é esclarecer a verdade, o momento agora é de cautela. A polícia precisa ser técnica, 
[trabalhar] em cima de provas. Não precisamos entrar em polêmica para não cometer erro e injustiça. Em um 
caso com essa dimensão, a prudência e cautela são as melhores amigas da polícia", afirmou Galiano.  
Conduta  

O diretor do Decap afirmou que a Corregedoria da Polícia Civil abriu procedimento para apurar a conduta da 
delegada Maria José Figueiredo, do 9º Distrito Policial, que teria chamado Nardoni de "assassino" após ele 
prestar depoimento no domingo (30).  
"Às vezes a gente fala com o coração, não somos marcianos. Num momento sem pensar ela falou. Mas ela vai 
responder pelos seus atos", afirmou Galiano.  
Crime  

Isabella foi encontrada com parada cardiorrespiratória no jardim do prédio onde mora o pai, na região do 
Carandiru, zona norte da cidade. Segundo Nardoni, ela teria sido jogada do sexto andar do edifício, 
supostamente, por algum desafeto seu. A menina morava com a mãe, mas visitava o pai a cada 15 dias.  
Após ouvir vizinhos e a mãe da criança, Ana Carolina Cunha de Oliveira, a Polícia Civil pediu a prisão 
temporária de 30 dias do pai e da madrasta. O prazo da prisão pode ser prorrogado por mais 30 dias.  
Na versão apresentada à Polícia Civil, o pai de Isabella afirmou ter chegado de carro ao edifício onde mora, 
com os três filhos dormindo, no sábado à noite. Ele disse ter levado Isabella para o apartamento e retornado à 
garagem para ajudar a mulher com os outros dois filhos.  
Quando voltou ao imóvel, Nardoni teria encontrado a luz acesa e percebido que a menina havia desaparecido. 
Ele teria, então, visto um buraco na tela de proteção da janela do quarto ao lado e Isabella deitada no jardim. 
Os bombeiros tentaram reanimar a menina por 34 minutos, mas não conseguiram.  
Cartas  

Nardoni e a atual mulher decidiram falar sobre o caso pela primeira vez, segundocartas exibidas hoje pela TV 
Record.  
Nardoni diz que seu "mundo acabou" com a morte da filha e que está sendo condenado por algo que não fez. 

"Nós não tínhamos feito nenhuma declaração ainda porque acreditávamos que o caso seria solucionado", diz 
um trecho. "Somos inocentes e a verdade sempre prevalecerá", afirma Jatobá.  
========================================================================== 

NOTÍCIA 25.  

03/04/2008 - 20h38  

Pai e madrasta de Isabella passam por exame de 
corpo delito no IML  

 

da Folha Online  

O casal Alexandre Nardoni, 29, e Anna Carolina Trotta Peixoto Jatobá, 24, deixaram o 9º DP (Carandiru), na 
zona oeste de São Paulo, por volta das 20h desta quinta-feira. O pai e a madrasta da menina Isabella Oliveira 
Nardoni, 5, que morreu no final da noite do último sábado (29), tiveram a prisão temporária decretada pela 

Justiça ontem (2).  
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Nardoni e Jatobá foram encaminhados para o IML (Instituto Médico Legal) central, em Pinheiros (zona oeste), 
onde passarão por exames de corpo de delito antes de serem encarcerados. A madrasta da garota ficará 
presa na carceragem do 89º DP (Portal Morumbi) e Nardoni, no 77º DP (Santa Cecília), destinada para presos 

com curso superior completo, como é o caso do pai da menina.  
Nesta sexta-feira (4), Nardoni e Jatobá devem prestar depoimento, separadamente. O casal se entregou à 
Justiça hoje por volta das 17h, após negociar com a Polícia Civil para garantir sua segurança. Eles chegaram 
ao 9ºDP aproximadamente às 18h.  
Segundo o diretor do Decap (Departamento de Polícia Judiciária da Capital), delegado Aldo Galiano Júnior, o 
casal pediu proteção para se apresentar.  
"As negociações [para a apresentação] ocorreram por meio de vários telefonemas. É um crime que causou 
muita comoção social e há pré-julgamento. A única exigência [do casal] foi a preservação da integridade 
física", disse o diretor do Decap, que acompanhou o comboio policial do fórum até o 9º Distrito Policial 
(Carandiru).  

Reprodução  

 
  

Ana Carolina Cunha de Oliveira e a filha, Isabella, 5, 

que teria sido arremessada do sexto andar do prédio 

do pai, na zona norte de SP  

 

Crime  

Isabella foi encontrada com parada cardiorrespiratória no jardim do prédio onde mora o pai, na região do 
Carandiru, zona norte da cidade. Segundo Nardoni, ela teria sido jogada do sexto andar do edifício, 
supostamente, por algum desafeto seu. A menina morava com a mãe, mas visitava o pai a cada 15 dias.  
Após ouvir vizinhos e a mãe da criança, Ana Carolina Cunha de Oliveira, a Polícia Civil pediu a prisão 
temporária de 30 dias do pai e da madrasta. O prazo da prisão pode ser prorrogado por mais 30 dias.  
Na versão apresentada à Polícia Civil, o pai de Isabella afirmou ter chegado de carro ao edifício onde mora, 
com os três filhos dormindo, no sábado à noite. Ele disse ter levado Isabella para o apartamento e retornado à 
garagem para ajudar a mulher com os outros dois filhos.  
Quando voltou ao imóvel, Nardoni teria encontrado a luz acesa e percebido que a menina havia desaparecido. 
Ele teria, então, visto um buraco na tela de proteção da janela do quarto ao lado e Isabella deitada no jardim. 

Os bombeiros tentaram reanimar a menina por 34 minutos, mas não conseguiram.  
Cartas  

Nardoni e a atual mulher decidiram falar sobre o caso pela primeira vez, segundocartas exibidas hoje pela TV 
Record.  
Nardoni diz que seu "mundo acabou" com a morte da filha e que está sendo condenado por algo que não fez. 
"Nós não tínhamos feito nenhuma declaração ainda porque acreditávamos que o caso seria solucionado", diz 
um trecho. "Somos inocentes e a verdade sempre prevalecerá", afirma Jatobá.  
========================================================================== 

NOTÍCIA 26.  

04/04/2008 - 08h10  

Perícia encontra vestígios de sangue no carro do 
pai de Isabella  
da Folha de S.Paulo  
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Vestígios de sangue foram encontrados na maçaneta da porta e dentro do Ford Ka do pai de Isabella, 
Alexandre Nardoni, por peritos do IC (Instituto de Criminalística) da Superintendência da Polícia Técnico-
Científica do Estado de São Paulo.  
A perícia já havia encontrado anteriormente, no último sábado, sangue no corredor do apartamento, no lençol 
da cama do quarto e na tela de proteção cortada de onde a menina teria caído do sexto andar.  
O novo material foi achado anteontem à noite após o delegado do caso, Calixto Calil Filho, do 9º DP, requisitar 
nova perícia no veículo que Nardoni e sua mulher, Anna Carolina Jatobá, madrasta de Isabella, utilizaram 

momentos antes da morte da menina.  
Foi no Ka que Nardoni afirma ter levado a filha, a mulher e os dois filhos que tem com ela a Guarulhos no 
sábado. Depois, ele disse em seu depoimento que voltou a seu prédio, no Carandiru, zona norte, e estacionou 
o automóvel na garagem.  
Todos os filhos, segundo ele, estavam dormindo. Em seguida, afirmou, ele subiu só com Isabella, deixou-a na 
cama do seu quarto e voltou à garagem, deixando a porta trancada.  
Quando subiu novamente, desta vez com a mulher e os dois filhos, afirmou não ter encontrado Isabella na 
cama. Do quarto dos filhos, disse ter visto a menina caída no jardim. O resgate a achou com parada 
cardiorrespiratória. De acordo com Nardoni, alguém a atirou da janela.  
Peritos ouvidos pela Folha não souberam explicar por que somente anteontem foi requisitada uma perícia 
mais aprofundada com reagentes químicos e um aparelho que emite uma potente luz. Foi por meio desses 

equipamentos que foi encontrado o sangue. O material deve chegar hoje ao laboratório do instituto para 
análises de DNA. Ele será comparado com amostras de sangue da vítima, do pai e da madrasta. O objetivo 

dos peritos é saber de quem é a substância.  
A perícia também examinará mudas de roupa de Nardoni que foram encontradas no apartamento ao lado, que 
pertence à sua irmã. Para a polícia, a morte de Isabella não foi acidental --a perícia já sabe que a tela foi 
cortada com uma tesoura. Suicídio está descartado por Calil Filho, que afirma que a menina foi assassinada. O 
delegado suspeita do pai e da madrasta.  
O IML (Instituto Médico Legal) elabora um laudo sobre a causa da morte. Médicos legistas encontraram 
indícios de asfixia --manchas na nuca, coração e pulmão. Isabella poderia ter sido morta asfixiada ou perdido 

a consciência deste modo. A equipe também estuda se ela morreu ao cair ou foi deixada no jardim. Para os 
peritos, a morte pode ainda ter sido causada por asfixia seguida de queda. Ela fraturou o pulso e teve um 
trauma na cabeça.  
========================================================================== 

NOTÍCIA 27.  
04/04/2008 - 12h30  

Promotor reforça hipótese de crime e vê 
contradições em depoimentos no caso Isabella  
da Folha Online  

O promotor Francisco José Taddei Cembranelli, que acompanha as investigações sobre a morte da 
meninaIsabella Oliveira Nardoni, 5, afirmou nesta sexta-feira que a versão apresentada pelo pai e pela 
madrasta da menina é "fantasiosa" e reforçou a hipótese de crime. Segundo ele, há contradições que 
precisam ser esclarecidas.  
A criança morreu no final da noite do último sábado (29). Foi encontrada em parada cardiorrespiratória no 
jardim do prédio onde moram o pai, Alexandre Nardoni, 29, e a madrasta, Anna Carolina Trotta Peixoto 
Jatobá, 24, na zona norte de São Paulo. Segundo Nardoni, ela teria sido jogada do sexto andar do edifício, 

supostamente, por algum desafeto seu.  
Ambos se apresentaram à Justiça ontem (3), quase 20 horas depois de terem aprisão temporária por 30 dias -
-prorrogáveis por mais 30-- decretada pelo juiz Maurício Fossen, da 2ª Vara do Júri. Ele também decretou 
sigilo no inquérito policial.  
De acordo com o promotor, o casal foi preso para que as investigações não fossem prejudicadas. Caso 
estivessem em liberdade, poderiam ter contato com testemunhas, vizinhos ou ao local onde a menina morreu.  
Um dos principais fatos que devem ser esclarecidos, afirma Cembranelli, é a declaração dada por Nardoni a 
pessoas que estavam no prédio, também no dia 29, de que um criminoso estava no apartamento e que a 
porta havia sido arrombada. A perícia não constatou arrombamento e, em depoimento, o pai de Isabella não 
voltou a mencionar o fato.  
Cartas  

Nardoni e a atual mulher decidiram falar sobre o caso pela primeira vez, segundocartas exibidas nesta quinta-

feira pela TV Record. Nardoni diz que seu "mundo acabou" com a morte da filha e que está sendo condenado 
por algo que não fez.  
"Nós não tínhamos feito nenhuma declaração ainda porque acreditávamos que o caso seria solucionado", diz 
um trecho. "Somos inocentes e a verdade sempre prevalecerá", afirma Jatobá.  
Depoimento  
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Isabella morava com a mãe, mas visitava o pai a cada 15 dias. Na versão apresentada à Polícia Civil, Nardoni 
afirmou ter chegado de carro ao edifício onde mora, com os três filhos dormindo, no sábado à noite. Ele disse 
ter levado Isabella para o apartamento e retornado à garagem para ajudar a mulher com os outros dois filhos.  
Quando voltou ao imóvel, Nardoni teria encontrado a luz acesa e percebido que a menina havia desaparecido. 
Ele teria, então, visto um buraco na tela de proteção da janela do quarto ao lado e Isabella deitada no jardim. 
Os bombeiros tentaram reanimar a menina por 34 minutos, mas não conseguiram.  
========================================================================== 

NOTÍCIA 28.  

04/04/2008 - 13h56  

Promotor classifica como fantasiosa versão 
apresentada por pai e madrasta de Isabella  
da Folha Online  

O promotor Francisco José Taddei Cembranelli classificou nesta sexta-feira como "fantasiosa" a versão 
apresentada pelo pai e pela madrasta da menina Isabella Oliveira Nardoni, 5, que morreu no último dia 29. 
Designado para acompanhar o caso, o promotor afirmou que há contradições nos depoimentos e que fatos 
precisam ser esclarecidos.  
O pai da menina, Alexandre Nardoni, 29, e a madrasta, Anna Carolina Trotta Peixoto Jatobá, 24, cumprem 
prisão temporária desde ontem (3). Segundo Nardoni, ela teria sido jogada do sexto andar do edifício por uma 
outra pessoa que estava no apartamento.  
Um dos principais fatos que devem ser esclarecidos, afirma Cembranelli, é a declaração dada por Nardoni a 
pessoas que estavam no prédio, também no dia 29, de que um criminoso estava no imóvel e que a porta 
havia sido arrombada. A perícia não constatou arrombamento e, em depoimento, o pai de Isabella não voltou 
a mencionar o fato.  
Procurado pela reportagem, um dos advogados do casal, Rogério Neres de Sousa, não comentou as 
declarações do promotor.  
Habeas corpus  

De acordo com Sousa, a defesa prepara um pedido de habeas corpus para o casal. ÀFolha Online o advogado 

afirmou que hoje vai protocolar uma petição no 9º DP, responsável pelas investigações, para que os 
advogados sejam avisados com antecedência sobre qualquer procedimento envolvendo seus clientes, como 
depoimentos, por exemplo.  
Segundo ele, já existe uma procuração no DP, mas a medida servirá para reforçar a proteção dos 
clientes. "É uma medida a mais para evitar qualquer tipo de irregularidade." Prisão  
A prisão contra Nardoni e Jatobá foi decretada na quarta-feira (2) pelo juiz Maurício Fossen, da 2ª Vara do 

Júri, que também decretou sigilo no inquérito policial. O prazo estabelecido para a prisão temporária --30 
dias-- pode ser prorrogado pelo mesmo período.  
Ontem, após o casal se apresentar à polícia, Nardoni foi encaminhado para a carceragem do 77º DP (Santa 
Cecília) e Jatobá para o 89ºDP (Portal do Morumbi). A defesa afirma que ambos estão em celas individuais.  
Segundo o promotor, o casal foi preso para que as investigações não fossem prejudicadas. Nardoni e Jatobá 
afirmam que são inocentes.  
========================================================================== 

NOTÍCIA 29.  
04/04/2008 - 15h21  

Tarso diz que pessoas são condenadas por 
antecipação no Brasil  

  

da Folha Online, no Rio  

O ministro Tarso Genro (Justiça) disse nesta sexta-feira que pessoas são punidas injustamente e por 
antecipação no país, em função da exposição pública.  
Ele destacou que vem trabalhando junto à PF (Polícia Federal) para coibir a divulgação de imagens de pessoas 
sob investigação. Em relação ao caso da menina Isabella Oliveira Nardoni, 5, encontrada morta na noite do 
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último sábado, Tarso avaliou que não está havendo préjulgamento, por parte da imprensa, do pai e da 
madrasta da garota, que são investigados pela polícia.  
"Até agora não [sobre possíveis excessos no caso]. Acho que a imprensa tem tido um cuidado muito grande 

com aquele caso, que, na minha opinião, deve ser exemplar. Deveria e deve ter cuidado com todos os casos. 
Não vi até agora nenhum órgão antecipar uma decisão", afirmou o ministro, que evitou comentar a atuação 
do delegado responsável pelo caso.  
"Não vou avaliar porque é uma autoridade estadual, não está sob minha jurisdição", explicou.  
Tarso comentou que, ao afirmar que pessoas estão sendo punidas por antecipação pela exposição pública, se 
refere a "tudo o que ocorreu no Brasil nos últimos anos". Ele, no entanto, não detalhou a questão. Por isso, 
vem trabalhando junto à PF para que o "aparato policial não seja o justiceiro".  
"Tenho tomado medidas na PF para que as pessoas apareçam como prisioneiras, em situação de humilhação, 
o menos possível, para que o aparato judicial não seja o justiceiro. As pessoas são expostas, depois são 
absolvidas, não cometeram nenhum crime, mas já estão pagando por aquilo na sociedade", observou.  
========================================================================== 

NOTÍCIA 30.  

04/04/2008 - 17h25  

Pai de Isabella não viu ninguém no prédio no dia 
do crime, diz advogado  
da Folha Online  

O advogado Marco Polo Levorin, que defende Alexandre Nardoni --pai da menina Isabella, afirmou nesta 
sexta-feira que seu cliente não viu ninguém suspeito no prédio onde mora no dia em que a garota morreu. Ela 
foi encontrada no jardim do edifício, na região do Carandiru (zona norte de São Paulo), após ter sido 
supostamente arremessada do apartamento no sexto andar. "Ele disse que não viu essa pessoa. Ele acredita 

que alguém estava no prédio, mas não apontou ninguém", afirmou Levorin no 77º DP (Santa Cecília), onde 
Alexandre está preso desde ontem. Na quarta-feira (2), o sargento da Polícia Militar Luiz Carvalho, o primeiro 

a chegar ao local no dia da morte da menina, disse que Nardoni havia afirmado ter visto alguém no local do 
crime quando a menina morreu.  
Segundo Levorin, Alexandre apresentou nomes de pessoas que freqüentam o prédio e que poderiam ter 
envolvimento no caso."Não seria nenhum morador. Vamos tentar estabelecer uma linha de investigação e 

tentar fazer com que o presidente do inquérito os intime a depor", disse o advogado.  
O defensor do casal afirmou que considera errada a decisão da Justiça de decretar a prisão temporária do pai 
de Isabella e da madrasta da menina, Anna Carolina Trotta Peixoto Jatobá, 24. Ontem, o delegado Aldo 
Galiano Júnior, diretor da Decap (Departamento de Polícia Judiciária da Capital), afirmou que as prisões foram 
pedidas devido às várias contradições do caso.  
"Se não estão claros os questionamentos da decisão [judicial], entendemos que os fatos apurados até então 
não legitimam as prisões", afirmou Levorin. "As perícias não foram concluídas, portanto nada está claro", 

completa.  
Pedido de liberdade  

Até a tarde desta sexta-feira, a defesa dos dois suspeitos ainda não havia pedido a liberdade do casal. O 
advogado afirmou que deve entrar com um habeas corpus na segunda-feira. "Não se prende uma pessoa para 

dirimir contradições", disse Levorin.  
O principal questionamento do advogado à Justiça será o fato de as supostas responsabilidades de Alexandre 
e Jatobá no crime não terem sido estabelecidas. O advogado também deve alegar que ambos têm residência 
fixa e bons antecedentes criminais.  
 
========================================================================== 
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Anexo 5 

Notícias do Caso 1  

O Estado de SP 

  



ENTRADA – EXPRESSÃO DA BUSCA:  CASO NARDONI 

Foram encontrados 925 registros para 

‘CASO NARDONI’ 
Refinar a sua busca 
 POR ASSUNTO 

 caso isabella (437)2 
 nardoni (99) 
 julgamento (92) 
 isabella (76) 
 violência contra criança (42) 
 casal nardoni (30) 
 nardonis (16) 

 POR EDITORIA 

 Geral (392) 
 Cidades (260) 
 Notícias (71) 
 São Paulo (53) 
 Opinião (23) 
 Suplementos (11) 
 Cultura (10) 

 POR TIPO DE CONTEÚDO 

 Notícias (868) 
 Fotos (31) 
 Podcasts (22) 
 Especiais (3) 
 Videos (1) 
 

todos 925 

 notícias  868 
 fotos  31 
 podcasts 22 
 especiais 3 
 vídeos  1 

 

Data da Coleta: Janeiro de 2013 

Período: de 02.04.2008 até 08.04.2008 

Total da Coleta: 30 NOTÍCIAS 

 

Observação: A notícia está inserida na página do jornal, conforme abaixo, ou seja, em um 

bloco de texto. Como nosso objetivo é fazer a análise textual, as sequências das notícias serão 

separadas para melhor visualização. 

                                                           
2 Critério de busca utilizado para seleção do corpus: Caso Isabella. Total de 437 resultados. 
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NOTÍCIA 

1. 

 



 

 

NOTÍCIA 1 

Criança morre após cair de prédio; polícia suspeita de homicídio3 

Para delegado, há fortes indícios de que menina tenha sido arremessada; enterro será na 

manhã de segunda 

30 de março de 2008 | 12h 26 

 Notícia 

inCompartilhar 

Fabiana Marchezi, do estadao.com.br, e Maria Regina Silva, da Agência Estado 

Uma menina de 5 anos morreu após cair do 6º andar de um prédio localizado na Vila Mazzei, zona norte de São Paulo, na noite 
deste sábado, 29. De acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros, que enviou três equipes ao local, o acidente 
aconteceu por volta da meia-noite e a criança foi encaminhada à Santa Casa de Misericórdia, mas não resistiu aos ferimentos e 
chegou morta ao hospital.   As causas do acidente ainda são desconhecidas.  
A policia vai aguardar os laudos dos exames necroscópico, de lesões corporais e toxicológicos, que ficarão prontos em cerca de 
30 dias, para esclarecer as circunstâncias que causaram a morte da menor Isabella de Oliveira Nardoni. O delegado titular do 9º 
Distrito Policial, no Carandiru, Calixto Calil Filho, trabalha com a hipótese de homicídio, apontando que há fortes indícios de 
que a criança tenha sido arremessada por alguém.    
Filha de consultor jurídico Alexandre Alves Nardoni, 29 anos, e da bancária Ana Carolina Cunha de Oliveira, que estão 
separados, Isabella visitava a cada 15 dias o pai e a madrasta Anna Carolina Trotta Peixoto, 24 anos. Segundo o depoimento de 
Alexandre, no sábado ele levou a menina até o apartamento e deixou-a acomodada na cama, descendo em seguida para buscar 
sua atual mulher que aguardava no carro com outras duas crianças, de 11 meses e três anos.    
O pai contou que ao retornar ao apartamento ouviu um barulho, olhou pela janela e viu a criança estendida no solo. Segundo 
Alexandre, o apartamento havia sido invadido por um ladrão. "Esta versão não me convence, devido a ausência de sinais de 
arrombamento no apartamento", afirmou o delegado Calil Filho.   Além disso, ele chamou a atenção para o fato de a tela da 
janela do quarto ter sido cortada e de ninguém ter dado queixa de desaparecimento de pertences. No entanto, Calil afirmou, em 
entrevista coletiva, que Alexandre e Anna Carolina não são suspeitos. "Eles são averiguados", afirmou. Entre outros 
depoimentos que pretende reunir no inquérito, o delegado informou que deverá ouvir um engenheiro com quem Alexandre teria 
brigado há dias.    
O porteiro do edifício também afirmou não ter notado nenhum movimento ou sinal que indicasse arrombamento; ouviu apenas 
o barulho do corpo da menina caindo no solo.   Alexandre Nardoni e Anna Carolina Peixoto deverão ser liberados ainda neste 
domingo. O corpo de Isabella Oliveira já foi liberado pelo Instituto Médico Legal (IML) e será sepultado na manhã desta 
segunda-feira, no Cemitério Parque dos Pinheiros. O avô materno da menina, Jorge Arcanjo Oliveira, disse no IML que a 
relação de Isabella com a madrasta "era ótima". A mãe, Ana Carolina Cunha de Oliveira, não teve condições de ir ao IML porque 
estava em estado de choque.    

Texto atualizado às 19h10 para acréscimo de informações. 

========================================================== 

NOTÍCIA 2 

Polícia suspeita de homicídio em queda de menor em SP 
30 de março de 2008 | 18h 58 

 Notícia 

inCompartilhar 

MARIA REGINA SILVA E FABIANA MARCHEZI - Agencia Estado 

A policia vai aguardar os laudos dos exames periciais, que ficarão prontos em cerca de 30 dias, para esclarecer as circunstâncias 
que causaram a morte da menor Isabella de Oliveira Nardoni, de 5 anos, ontem à noite na zona norte de São Paulo. Ela morreu 
ao cair do sexto andar de um edifício localizado na Vila Isolina Mazzei. O delegado titular do 9º Distrito Policial Carandiru, 
Calixto Calil Filho, afirmou trabalhar com a hipótese de homicídio, apontando que há fortes indícios de que a criança tenha sido 
arremessada por alguém. 
Filha do consultor jurídico Alexandre Alves Nardoni e da bancária Ana Carolina Cunha de Oliveira, divorciados, Isabella visitava 
a cada 15 dias o pai e a madrasta Anna Carolina Trotta Peixoto, estudante. Segundo o depoimento de Alexandre, ontem ele levou 

                                                           
3 http://www.estadao.com.br/noticias/geral,crianca-morre-apos-cair-de-predio-policia-suspeita-de-homicidio,148318,0.htm 
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a menina até o apartamento e deixou-a acomodada na cama, descendo em seguida para buscar sua atual mulher, que aguardava 
no carro com outras duas crianças, de 11 meses e três anos. 
O pai contou que ao retornar ao apartamento ouviu um barulho, olhou pela janela e viu a criança estendida no solo. Segundo 
Alexandre, o apartamento havia sido invadido por um ladrão. "Esta versão não me convence, devido à ausência de sinais de 
arrombamento no apartamento", afirmou o delegado Calil Filho. Além disso, ele chamou a atenção para o fato de a tela da janela 
do quarto ter sido cortada e de ninguém ter dado queixa de desaparecimento de pertences. No entanto, o delegado afirmou que 
Alexandre e Anna Carolina não são suspeitos. "Eles são averiguados", frisou. Entre outros depoimentos que pretende reunir no 
inquérito, o delegado informou que deverá ouvir um engenheiro com quem Alexandre teria brigado há dias. 
O porteiro do edifício também afirmou não ter notado nenhum movimento ou sinal que indicasse arrombamento e teria ouvido 
apenas o barulho do corpo da menina caindo no solo. Alexandre Nardoni deve ser liberado ainda hoje, a exemplo de Anna 
Carolina Peixoto. O corpo de Isabella Oliveira já foi liberado pelo Instituto Médico Legal (IML) e será sepultado amanhã no 
Cemitério Parque dos Pinheiros. O avô materno da menina, Jorge Arcanjo Oliveira, disse no IML que a relação de Isabella com a 
madrasta "era ótima". A mãe, Ana Carolina Cunha de Oliveira, não teve condições de ir ao IML porque estava em estado de 
choque. 
 

========================================================== 

NOTÍCIA 3 

Polícia não crê em versão de pai de garota que caiu de prédio 
Segundo delegado, a polícia trabalha com a hipótese de homicídio; pai e madrasta ainda não 

são suspeitos 

31 de março de 2008 | 9h 08 

 Notícia 

inCompartilhar 

Felipe Oda - Jornal da Tarde 

Apesar de ainda não tratar o pai biológico e a madrasta como suspeito da morte de Isabella de Oliveira Nardoni, de 5 anos, o 
delegado titular do 9º Distrito Policial (Carandiru), Calixto Calil Filho, não descarta seu envolvimento no caso. Segundo a 
polícia, a menina morreu depois de ser arremessada do 6º andar do edifício em que o casal mora, na zona norte de São Paulo. O 
corpo da menina será enterrado nesta segunda-feira, 31, no Cemitério Parque dos Pinheiros, em Guarulhos, na Grande São 
Paulo.   A polícia pretende fazer uma reconstituição do crime. A reconstituição ainda não tem data definida. "Temos certeza de 
que se trata de homicídio e trabalhamos com duas hipóteses: alguém invadiu o apartamento ou o casal tem culpa." Alexandre e 
Anna Carolina foram à delegacia à 1 hora da manhã e até as 20 horas de ontem ainda prestavam depoimento. O delegado diz 
que a versão do casal não convence. "Não me convenci por causa da ausência de arrombamento, por nenhum objeto ter sido 
furtado e, principalmente, pela tela cortada." 
No quarto do apartamento, peritos da Polícia Civil encontraram gotas de sangue e constataram o corte na tela de proteção da 
janela. Também havia marcas de sangue em outros cômodos, como se tivessem sido espalhadas por pegadas. Vários exames 
foram solicitados pelo delegado: toxicológico, para o casal, necroscópico e de lesão corporal, no corpo da Isabella. "Trabalhamos 
com a possibilidade de a menina já estar bem machucada quando foi arremessada pela janela." 
Versão do pai   Isabella de Oliveira Nardoni, de 5 anos, morreu no domingo, 30, após cair do sexto andar do Residencial 
London, prédio de classe média na Rua Leocádia, Vila Mazzei, zona norte. O pai, o consultor financeiro Alexandre Alves 
Nardoni, de 29, contou à polícia que havia saído à noite com a mulher, a estudante Anna Carolina Trotta Peixoto, de 24, os dois 
filhos do casal, de 3 e de 11 meses, e Isabella, filha de outro relacionamento. Eles foram à casa da mãe da estudante. Na volta, 
Alexandre disse ter estacionado o carro na garagem e subido com Isabella dormindo no colo. Deixou a menina na cama, 
acendeu o abajur e trancou a porta do apartamento. Em seguida, desceu até o carro para ajudar a mulher a subir com as outras 
duas crianças. 
Nardoni contou que, quando a família chegou ao apartamento, ele procurou por Isabella no quarto e já não a encontrou. Foi 
quando viu que a tela de proteção da janela estava cortada. Ao olhar para baixo, viu a filha no gramado em frente do prédio. 
Bombeiros foram chamados às 23h15 de sábado. Isabella ainda chegou a ser resgatada, mas morreu logo depois na Santa Casa 
de Misericórdia. 
Isabella morava com a mãe, a bancária Ana Carolina Cunha de Oliveira, de 23 anos, e o avô materno. Visitava o pai a cada 15 
dias e gostava de ir à piscina com os dois irmãos. Ana Carolina engravidou de Isabella aos 17 anos e era muito apegada à filha. 
No Orkut, além de colocar várias fotos dela com a menina, definia a filha como maravilhosa e paixão de sua vida. Segundo 
parentes, a madrasta também tinha bom relacionamento com a enteada e costumava buscá-la para passar o fim de semana com 
a família. Alexandre contou que o intervalo entre deixar a filha e voltar com o resto da família durou de cinco a dez minutos, 
dado não confirmado pela mulher. No domingo, ela esteve três vezes no prédio com policiais. A família havia se mudado para o 
prédio na semana passada. 
Um suposto desafeto indicado por Nardoni como suspeito de ter assassinado a filha é um construtor ou engenheiro com quem 
ele teria tido uma discussão. Nardoni, porém, não disse quando foi nem por que ocorreu. O fato será investigado. O porteiro 
Benedito da Silva diz que não houve assalto nem invasão no prédio. "Nenhum desconhecido entrou ou pulou o muro." As 
investigações devem durar no mínimo um mês e incluirão reconstituição dos fatos. A polícia vai aguardar resultado dos laudos e 
também deverá ouvir a mãe e outros parentes da menina.  
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NOTÍCIA 4 

Boletim policial diz que menina foi jogada do quarto dos irmãos 
Polícia encontrou gotas de sangue no corredor e no lençol do quarto dos irmãos, que teve da janela cortada 

31 de março de 2008 | 17h 52 

 Notícia 

inCompartilhar 

Carina Urbanin, da Agência Estado 

O boletim de ocorrência do caso da menina Isabella de Oliveira Nardoni, de 5 anos, que morreu na noite de sábado, 29, ao cair 
do sexto andar de um prédio na zona norte da capital paulista, registra que ela foi atirada de um quarto diferente do que o pai a 
colocou para dormir.   Veja também: Veja como foi a tragédia, com base no depoimento do pai e da madrasta  
Pai da menina que caiu de prédio ficou desesperado, diz vizinho Polícia não crê em versão de pai de garota que caiu de 
prédio   Conforme o pai da menina, Alexandre Nardoni, informou em depoimento, ele deixou Isabella dormindo no quarto em 
que a menina costumava ficar. Porém, segundo o boletim registrado no 9º Distrito Policial pelo delegado Calixto Calil Filho, o 
corpo de Isabella foi lançado da janela do quarto dos seus dois meios-irmãos, cuja tela estava cortada. Além disso, havia gotas 
de sangue no corredor entre os dormitórios e no lençol do quarto dos irmãos.   Ainda de acordo com as informações do boletim 
de ocorrência, Isabella apresentava ferimentos na testa e na perna direita, ambos com sangramento. Isabela foi encaminhada 
para o pronto-socorro da Santa Casa, mas segundo o boletim, a vítima já chegou sem vida ao hospital.    
Os pais de Isabela são separados e a menina passava a cada quinze dias um final de semana na casa do pai, que mora com sua 
atual mulher, Anna Carolina Peixoto, e os dois filhos do casal - um de três anos e outro de 11 meses. De acordo com o boletim, 
Alexandre afirma que deixou a esposa e os filhos no carro e subiu para colocar a menina que já dormia na cama. Ele diz que 
destrancou o apartamento, deixou-a dormindo e ao sair, apagou todas as luzes e trancou novamente o apartamento.    
Ainda segundo o boletim, o pai da menina teria então descido para ajudar a carregar as outras duas crianças. Quando voltou 
com os dois filhos e a esposa, Alexandre destrancou normalmente o apartamento e ao entrar notou que a luz do quarto dos 
filhos estava acesa. Em seguida, ele e a esposa notaram as gotas de sangue e a tela da janela cortada, ao se aproximarem, viram a 
menina caída no gramado em frente ao prédio. De acordo com o depoimento do pai, entre o momento de colocar a filha na cama 
e a volta ao apartamento teriam passado de 5 a 10 minutos.    
Segundo a polícia, também havia marcas de sangue no quarto da criança, o que reforça a tese de que ela foi agredida antes de 
ser jogada pela janela de outro quarto. No domingo, a perícia feita pela Polícia Técnico-Científica confirmou que a rede de 
proteção da janela foi cortada propositalmente com objeto cortante.   O corpo da menina foi enterrado na manhã desta segunda-
feira, 31, no Cemitério Parque dos Pinheiros, em Jaçanã. Segundo o 9º DP, ainda não há data para a reconstituição do crime. 
"Muitas pessoas ainda precisam ser ouvidas antes de qualquer reconstituição", informou a assessoria de imprensa da Secretaria 
da Segurança Pública. 

========================================================== 

 NOTÍCIA 5 
Você está em Notícias > 

Peritos acreditam que menina foi sufocada antes 
de cair 
01 de abril de 2008 | 9h12 

 Notícia 

inCompartilhar 

AE - Agencia Estado 

Profissionais do Instituto Médico-Legal (IML) acreditam que a menina Isabella de 5 anos, que morreu ao cair do sexto andar de 
um prédio na zona norte de São Paulo, tenha sido sufocada antes da queda. Um morador do prédio relatou à polícia ter ouvido 
gritos de uma criança pouco antes do crime. “Não bate em mim”, teria dito a menina. O morador, no entanto, não soube dizer se 
a criança que implorou para não apanhar era Isabella. O depoimento da testemunha, que é conselheiro do condomínio, foi 
colhido anteontem no 9º DP. 
Os profissionais do IML que trabalham no laudo observaram características típicas de estrangulamento no corpo da menina, 
como a língua e a extremidade das unhas arroxeadas. O delegado Calixto Calil Filho, titular do 9º DP, afirmou que exames 
preliminares indicaram que a queda pode não ter sido o motivo da morte de Isabella. 
Os legistas estranharam um ferimento na testa e outro nas coxas da menina. Inicialmente, eles acreditavam que as feridas eram 
mordidas. Mas, após análise, a hipótese foi descartada. A camiseta azul da menina estava rasgada nas costas. Oficialmente, o 
diretor do IML, Hideaki Kawata, afirma que, por ora, não tem condições de dizer se a garota foi agredida. “Ela morreu em 
decorrência da queda, isso é fato”, disse Kawata. “Nesse momento, qualquer afirmação diferente dessa é especulação.” 
Desde o início das investigações, a polícia crê em assassinato. Isabella caiu do 6º andar do edifício London na madrugada de 
sábado. Ela estava no apartamento do pai, o consultor jurídico Alexandre Alves Nardoni e da madrasta Anna Carolina Trotta. As 
informações são do jornal da Tarde  

========================================================== 
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NOTÍCIA 6 

Você está em Notícias > São Paulo 

Vizinhos vão depor sobre morte de menina na 
zona norte de SP 
Caso da morte é considerado mistério; legistas encontraram sinais de tentativa de asfixia no corpo da 
garota 

01 de abril de 2008 | 14h 49 

 Notícia 

inCompartilhar 

da Redação 

Pelo menos cinco moradores do Edifício Residencial London - edifício de onde a polícia diz que a garota Isabella de Oliveira 
Nardoni, de 5 anos, foi jogada, na Parada Inglesa, zona norte de São Paulo, são esperados para depoimento na tarde desta terça-
feira, 1, no 9º Distrito Policial, no Carandiru, onde o caso é investigado. 
O caso da morte da garota é considerado um mistério na polícia de São Paulo (veja o que se sabe até agora). Embora tenha sido 
deixada dormindo no quarto de hóspedes, a garota foi jogada do 6º andar , pela janela do quarto dos irmãos. A Polícia Civil 
também já sabe que a menina morreu em decorrência da queda de mais de 20 metros de altura. A constatação foi feita por 
peritos do Instituto Médico-Legal (IML) que examinaram o cadáver na madrugada de domingo. 
Os legistas encontraram outras escoriações e ferimentos no corpo, mas dizem ser impossível afirmar, por ora, se são resultado 
da queda ou se a menina teria sido agredida anteriormente. A camiseta de manga curta que Isabella vestia estava rasgada nas 
costas e também passará por perícia. "Ela morreu após a queda, isso é fato", atestou o médico Hideaki Kawata, diretor do IML. 
Policiais disseram, na segunda-feira, 31, ao Estado, que haveria sinais de tentativa de asfixia no pescoço de Isabela. Os indícios, 
dizem eles, seriam a língua e as pontas dos dedos das mãos arroxeados. "Há várias explicações para isso, como uma parada 
respiratória provocada pela queda", ponderou Kawata. O laudo necroscópico está sendo elaborado pelo legista Laércio de 
Oliveira César, o mesmo que examinou o corpo do lutador Ryan Gracie, morto em dezembro. 

  
Primeiro casamento 
Isabella era filha do primeiro casamento de Nardoni, com a bancária Ana Carolina Cunha de Oliveira, de 23. Procurada pelo 
Estado, ela não quis falar. O que mais intriga os investigadores é a versão apresentada pelo pai da garota, o consultor jurídico 
Alexandre Alves Nardoni, de 29 anos. Em seu primeiro depoimento, o rapaz contou que chegou ao prédio em que mora pouco 
depois das 23 horas de sábado. Estava com a atual mulher, a estudante Anna Carolina Trotta Peixoto Jatobá, de 23 anos, e os 
três filhos - Isabella, Pietro, de 3 anos, e Cauã, de 10 meses. Como as crianças vieram dormindo no banco traseiro do Ford Ka, 
decidiu levar primeiro Isabella para o apartamento. Quando voltou com o restante da família, não encontrou mais a garota na 
cama. Vasculhou a casa e viu que a proteção da janela do quarto dos meninos estava cortada. Ao colocar a cabeça para fora, viu o 
corpo da menina estendido no gramado diante da portaria. 
A primeira pessoa a chegar ao local da queda foi o porteiro Valdomiro da Silva Veloso, de 28. "Ouvi o barulho e saí da guarita. A 
menina estava deitada de bruços e o rosto dela sangrava", disse. "O pai foi o primeiro a chegar e falou que tinham tentado 
assaltar o apartamento dele", contou Veloso. Ele diz não ter ouvido barulho ou movimentação estranha nas imediações ou no 
interior do prédio. As câmeras do circuito interno - instaladas na portaria e na entrada da garagem - não gravam as imagens 
registradas. 
Antes de voltar para a garagem, Nardoni disse ter deixado as luzes dos abajures do quarto de hóspedes e dos meninos acesas. A 
porta da sala também foi trancada. Quando os policiais entraram no apartamento, porém, encontraram aceso apenas o abajur 
do quarto dos meninos. O de Isabella estava apagado. Também não encontraram sinais de arrombamento. O casal não deu falta 
de nenhum objeto. 
Na delegacia, Nardoni contou aos policiais que havia se desentendido com funcionário da construtora do edifício há poucos 
dias. Na segunda-feira, porém, o proprietário da construtora Terral Atlântica, André Montes Lopez, negou que algum 
funcionário ou proprietário da empresa tenha se desentendido com Nardoni. Lopez informou que vendeu, por meio de uma 
corretora de imóveis, dois apartamentos ao pai de Alexandre, o advogado Antonio Nardoni, dia 17 de setembro. As chaves das 
duas unidades foram entregues no mesmo dia. Lopez não soube dizer se as fechaduras foram trocadas. 
O apartamento número 62 ficou para o filho Alexandre e o 63 para a irmã dele. Cada um foi vendido por cerca de R$ 250 mil. 
"Estamos indignados. Isso é mentira. Toda a operação de compra e venda ocorreu com o avô da criança. Nunca tivemos contato 
pessoal nem por telefone com o Alexandre", explicou. O sócio da construtora explicou que é comum os condôminos contratarem 
pedreiros e pintores da empresa informalmente. "O apartamento é entregue pronto, mas sem o piso da sala. As reformas 
acontecem logo após a entrega das chaves", acrescentou. 
O instalador de antenas Misael dos Reis Santos, de 31 anos, que prestava serviços no Edifício London, depôs na segunda-feira. 
Ele confirmou que, há 30 dias, foi ao prédio fazer manutenção na parabólica do apartamento 52. Para fazer o serviço, porém, 
Santos precisava subir no apartamento 62, onde vive Nardoni. "Eu e a moradora do 52 pedimos autorização, mas ele negou. 
Nisso, houve uma discussão." Segundo o delegado Calixto Calil Filho, titular do 9º Distrito, essa discussão teria sido um pouco 
"áspera". Mas, para Santos, não foi nada que os tornasse inimigos mortais. A polícia requisitou o exame de DNA nos vestígios de 
sangue encontrados no lençol, na tela da janela e no corredor. 

 (Com informações de Vitor Hugo Brandalise, de O Estado de S. Paulo) 

========================================================= 
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NOTÍCIA 7 

Polícia fará nova perícia em apartamento de onde garota caiu 
Vizinhos ouvidos pela polícia afirmam que menina teria gritado momentos antes de ser arremessada pela 

janela 

01 de abril de 2008 | 18h 39 

 Notícia 
inCompartilhar 

A Polícia de São Paulo decidiu refazer, nesta terça-feira, 1, a perícia no apartamento do edifício de onde a polícia diz que a garota 
Isabella de Oliveira Nardoni, de 5 anos, foi jogada, na Parada Inglesa, zona norte de São Paulo. A polícia pretende utilizar o 
luminol, técnica que identifica minúsculas partículas de sangue, dentro dos dois veículos da família, em busca de vestígios de 
sangue.      
Especial - Uma versão do mistério   Oficialmente, tanto o pai da garota, o consultor jurídico Alexandre Alves Nardoni, de 29 
anos, quanto a madrasta, a estudante Anna Carolina Trotta Peixoto Jatobá, de 23 anos, não são tratados como suspeitos. 
Segundo o delegado Calixto Calil Filho, titular do 9º Distrito (responsável pelas investigações), eles são tratados como 
'averiguados'.    
Na tarde desta terça-feira, seis pessoas já foram ouvidas pelos investigadores. Entre as testemunhas, dois vizinhos da família 
Nardoni teriam relatado aos policiais que escutaram, aproximadamente no mesmo horário em que a menina teria sido 
arremessada pela janela, gritos de "pára pai, pára pai". A polícia, no entanto, ainda não considera os depoimentos 
conclusivos.   O caso da morte da garota é considerado um mistério na polícia de São Paulo. Embora o pai afirma que a garota 
tenha sido deixada dormindo no quarto de hóspedes, a garota foi jogada do 6º andar , pela janela do quarto dos irmãos. A 
Polícia Civil também já sabe que a menina morreu em decorrência da queda de mais de 20 metros de altura. A constatação foi 
feita por peritos do Instituto Médico-Legal (IML) que examinaram o cadáver na madrugada de domingo. 
Os legistas encontraram outras escoriações e ferimentos no corpo, mas dizem ser impossível afirmar, por ora, se são resultado 
da queda ou se a menina teria sido agredida anteriormente. O delegado afirmou também que não descarta a possibilidade de a 
menina ter sido colocada no local em que foi encontrada mas, que a hipótese mais forte é a de que ela tenha sido arremessada.    
Outras duas testemunhas que seriam vizinhas da família no antigo apartamento em que moravam, o casal brigava 
constantemente. O casal se mudou recentemente para o apartamento número 62 do edifício. A polícia também descarta a 
participação de um suposto pedreiro que teria se desentendido com o pai da garota no homicídio.   (Com informações de Bruno 
Tavares, de O Estado de S. Paulo) 
Tópicos: Violência contra criança 

  
========================================================== 

NOTÍCIA 8 

Você está em Notícias > 

''Não sei até onde isso vai chegar'', diz a mãe 
Ana Carolina afirma não ter opinião formada sobre a causa da morte, mas confiar no trabalho da polícia 
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Laura Diniz - O Estadao de S.Paulo 

"Não sei até onde isso vai chegar", disse ontem ao Estado a bancária Ana Carolina Cunha de Oliveira, de 23 anos, sobre o fato de 
a investigação policial sobre a morte de sua filha, Isabella, de 5 anos, estar direcionando o foco para seu ex-marido, o consultor 
jurídico Alexandre Alves Nardoni, de 29, e para a atual mulher dele, a estudante Anna Carolina Trotta Peixoto. "Confio no 
trabalho da polícia. Tenho certeza de que eles vão achar o culpado", declarou. 
Ana Carolina disse não ter opinião formada sobre a causa da tragédia, ocorrida no sábado, e que pretende falar com a imprensa 
somente depois de prestar depoimento à polícia, o que está marcado para hoje. 
Desde a morte da filha, a bancária tem ficado em casa, recebendo apoio de parentes e amigos. Uma avalanche de mensagens de 
conforto tem chegado a ela diariamente pela internet. Anteontem, ela tinha cerca de 800 recados, principalmente de 
desconhecidos, no site de relacionamentos Orkut, solidarizando-se com sua dor. Até as 19 horas de ontem, já eram mais de 6,5 
mil. 
"Eu sei que vou te amar... por toda minha vida eu vou te amar... em cada despedida eu vou te amar... filha maravilhosa da minha 
vida, vc sera eterna... lutarei pra conquistar tudo nessa vida em “nosso nome”. te amarei pra sempre!!!", escreveu a mãe no 
Orkut, no campo "Quem sou eu". 
Abaixo, ela agradeceu a todos que manifestaram apoio e explicou que, embora não tenha condição de responder a todos, as 
manifestações de carinho têm sido importantes para ela. 
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A estudante Sílvia Mara Mendes, de 22 anos, de Brasília, criou anteontem uma comunidade pedindo justiça para o caso, apesar 
de não conhecer nenhum familiar de Isabella. "Tenho um filho, o Lucas, de 5 anos, da mesma idade da Isabella. Tenho quase a 
mesma idade da mãe, faremos aniversário nos próximos dias. Fiquei muito chocada, indignada", disse Sílvia. Em cerca de 24 
horas, a comunidade já reuniu cerca de 180 membros e registrou mais de 1.650 recados. 
"Achei que seria legal fazer um grito, um pedido de socorro, um basta contra a impunidade. Espero que possa dar uma força, um 
alívio para a família. Queria muito que as pessoas entrassem para ajudar", emendou a estudante. 

========================================================== 

NOTÍCIA 9 

Polícia pede perícia em carros da família 
Advogado do pai da menina Isabella, morta no sábado, contesta as versões apresentadas por 

testemunhas 
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Tudo o que a polícia fez no terceiro dia de investigações da morte da menina Isabella de Oliveira Nardoni, de 5 anos, morta no 
sábado ao cair do sexto andar de seu prédio, foi investigar o casal Alexandre Alves Nardoni, de 29, e sua mulher, Anna Carolina 
Trotta Peixoto Jatobá, de 24. Oficialmente, eles são chamados de "averiguados", mas as ações da polícia apontam que o casal é o 
principal foco da investigação. 
A polícia tem se ocupado em colher provas periciais para reforçar o inquérito. Os peritos criminais irão voltar ao apartamento 
da Rua Santa Leocádia, zona norte de São Paulo. Na busca por novos indícios, terão a ajuda de reagentes químicos. Os policiais 
querem verificar se há outros vestígios de sangue no lugar. As manchas de sangue encontradas no corredor da sala, no lençol e 
na tela de proteção da janela em que a garota teria sido jogada já estão sendo analisadas pelo Instituto de Criminalística (IC). Os 
dois veículos do casal - um Ford Ka e um Vectra - também serão submetidos a perícias. 
Ontem, seis pessoas prestaram depoimento no 9º Distrito (Carandiru), onde o caso está sendo investigado. Dois vizinhos do 
casal disseram ter ouvido gritos de "Pára, pai! Pára, pai!" momentos antes de o corpo de Isabella ser encontrado. "Eles não 
souberam dizer se a voz era da criança", explicou o delegado Calixto Calil Filho, titular do 9º Distrito. "Mas o tom dos gritos era 
de que o tal pai fazia algo errado." 
Os advogados de Nardoni, Ricardo Martins e Rogério de Souza, contestaram a versão apresentada pelas testemunhas. "A fala é 
interpretativa. A pessoa que está em situação de risco fala “Pára!”, “Pára!”, e chama o pai. “Pai!”, “Pára!”, “Pai!”", disse aos 
berros Martins. O advogado afirmou também que Nardoni e a atual mulher, com quem tem dois filhos (um de 3 anos e outro de 
10 meses), estão abalados com a morte de Isabella. "Todos são inocentes e irão provar. Dias antes do fato, Ana Carolina perdeu 
as chaves do apartamento. Posso provar que ela perdeu as chaves porque tenho uma testemunha que vai aparecer no momento 
oportuno", disse Martins. 
Outras quatro pessoas ouvidas ontem - moradores do prédio em que Nardoni e a mulher moraram por dois anos e meio antes de 
se mudarem para o atual edifício - contaram que o casal brigava constantemente. Peritos do Instituto Médico-Legal (IML) 
ouvidos ontem pelo Estado disseram que há sinais no corpo da menina Isabella que sugerem uma tentativa de asfixia. Uma 
mancha no pulmão e no coração, dizem, é "compatível com sufocamento pela boca ou narina ou ainda esganadura". 
O fato de o exame de raio X ter mostrado apenas uma fratura na mão da garota não surpreendeu os legistas. Ossos de crianças 
costumam ser mais maleáveis do que os de adultos. Além disso, o gramado em que Isabella caiu, diante da portaria do edifício, 
pode ter amortecido a queda. A menina estava viva quando a fratura ocorreu. 
Algumas lesões na menina também são conflitantes com a versão do pai. "Há um hematoma na cabeça não compatível com a 
queda." Um pedaço da rede de proteção do quarto de onde Isabella caiu foi enviado ao IC. Os peritos querem saber se Isabella 
resistiu ao ser arremessada ou se estava inconsciente. Uma faca foi apreendida, pois se suspeita de que ela foi usada para cortar 
a tela. 
A mãe de Isabella, a bancária Ana Carolina Cunha de Oliveira, de 23 anos, deve depor hoje no 9º DP. O pai e a madrasta da 
garota também devem voltar à delegacia, assim como a médica que atendeu Isabella. O delegado Calil Filho pediu ao Corpo de 
Bombeiros e à PM os registros das ligações feitas pelo casal e por moradores do prédio após a queda da menina. 

BRUNO TAVARES, LAURA DINIZ, VITOR HUGO BRANDALISE, 

MARCELO GODOY e CARINA FLOSI 

========================================================== 

NOTÍCIA 10 
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''Tentamos reanimá-la'', diz bombeiro 
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ENTREVISTA - Gildásio Alves: cabo 
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O cabo Gildásio de Souza Alves, de 38 anos, do Corpo de Bombeiros, primeiro a prestar atendimento a 
Isabella de Oliveira Nardoni, diz que a menina teve uma parada cardiorrespiratória logo após a queda. "Tentamos reanimá-la 
seguindo os protocolos de atendimento a traumatizados", diz o bombeiro. Abaixo, os principais trechos da entrevista concedida 
ontem, por telefone, ao Estado: 
O que o sr. viu ao chegar? 
Quando chegamos ao prédio já havia pessoas no local. Assim que atendi a garota, constatamos parada cardiorrespiratória. 
Tentamos reanimá-la seguindo os protocolos de atendimento a traumatizados. 
A menina tinha ferimentos? 
Tinha escoriações no rosto. 
Havia alguma lesão que chamou sua atenção? 
Nada de anormal. A gente não repara muito. 
Como foi a remoção da garota? 
Quando a médica (dos bombeiros) chegou, a garota já estava na unidade de resgate. Ela deu início a outros procedimentos de 
reanimação, aplicou algumas drogas e seguimos para a Santa Casa. 
Quanto tempo durou o trajeto? 
Foi tudo muito rápido. Seis minutos no máximo. 
Em algum momento a garota respondeu às tentativas de reanimação? 
Tentamos várias vezes, mas não tenho condições de dizer isso. Quem monitorava era a médica. 

========================================================== 

NOTÍCIA 11 
 

Prédio é ''blindado'' contra estranhos 
Na escola onde estudava Isabella, professoras têm dificuldade para explicar morte a colegas de classe 
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Um clima de blindagem total foi o que se viu ontem no Edifício London, na Parada Inglesa, zona norte da capital. O porteiro do 
prédio onde morreu a menina Isabella Nardoni, no sábado, mal falava com quem tocava o interfone. À imprensa, disse que não 
podia falar e desligou. 
Um motoboy que precisava levar o CD de um morador para a gráfica onde trabalha não foi autorizado a subir, como costuma 
fazer. Teve de esperar na rua, até que o cliente descesse com a encomenda. 
Diversos carros de reportagem movimentavam a rua do prédio e despertavam a atenção de curiosos, inclusive dos próprios 
moradores. Por volta das 16 horas de ontem, uma senhora observava a cena da janela com uma criança nos braços, mas recuou e 
se escondeu atrás da cortina assim que notou o aceno da reportagem. 
Moradores das casas e prédios vizinhos ao Edifício London, onde mora o casal Alexandre Alves Nardoni e Anna Carolina Trotta 
Peixoto, disseram ao Estado que estavam dormindo na hora da tragédia, no sábado, e que não viram nada. A poucos metros do 
prédio, uma pichação no muro pede justiça para o caso. 
Na casa do pai de Alexandre, Antônio Nardoni, no Tucuruvi, não havia qualquer movimentação. A família foi procurada pela 
reportagem, mas não quis falar. Pelo interfone, um homem que não quis se identificar afirmou que está se "falando muita 
bobagem" sobre o caso e que a família "quer respeito neste momento de dor". 

AMIGUINHOS 
A menina Beatriz, de 4 anos, neta da empresária Nadir de Almeida, foi informada pela família que sua melhor amiga, Isabella, 
foi viajar e iria demorar muito para voltar. "Mas anteontem ela viu uma foto da Isabella na TV e perguntou para o meu filho, que 
disse que era uma menina muito parecida", afirmou Nadir. Segundo a empresária, a família pretende dizer para Beatriz que 
Isabella "foi para o céu com o papai do céu e virou uma estrelinha". 
"A pessoa que jogou Isa da janela pensou que ela era o Super-Homem e que poderia voar", disse um dos amigos da menina a 
Elenice dos Santos, de 58 anos, diretora da Escola de Educação Infantil Cantinho da Alegria, na Vila Gustavo, zona norte, onde 
ela estudou até 2006. 
Os coleguinhas da menina não conseguiam entender o que ocorreu. "Eles viram tudo o que aconteceu na imprensa e chegaram 
cheios de perguntas", contou Elenice. "As crianças querem saber se foi o pai quem a matou ou se uma outra pessoa invadiu o 
apartamento", emendou. 
Em meio a dúvidas, as atividades na escola foram praticamente suspensas na segunda-feira. A diretora respondeu tudo o que os 
alunos perguntaram. "Eles estão tristes. Falei que Isa está no céu e eles começaram a mandar beijos e acenar para cima." 
Depois, Elenice juntou os alunos e eles rezaram. 
Com um sorriso cativante e um olhar maroto, a menina conquistou muitos amigos. Segundo a diretora, ela era carinhosa, 
esperta, estudiosa, alegre e, como toda criança, adorava brincar, principalmente com os meninos. Isabella usava o uniforme que 
pertenceu à mãe, Ana Carolina Cunha Oliveira, que estudou no Cantinho da Alegria quando criança. 
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Desde 2007, a pedido do pai, Isabella mudou de colégio e passou a estudar na Escola Sir Isaac Newton, na Vila Gustavo, na zona 
norte, onde cursava a 1ª série do ensino fundamental. 
Apesar de não estudar mais com os colegas do Cantinho da Alegria, a diretora Elenice contou que alunos ajudam a preparar o 
comunicado da missa de 7º dia que será realizada na próxima sexta-feira, às 19h30, na Igreja da Candelária, na Vila Maria, zona 
norte. O convite terá uma foto da garota, assim como a camiseta que o avô da jovem deve fazer para os alunos usarem no ato. 
No dia 18, Isabella completaria 6 anos. "Como homenagem, uma aluna disse que faz questão de cantar ‘parabéns’ para ela no dia 
de seu aniversário", destacou Elenice. 

LAURA DINIZ, JOSÉ LUIZ DACAUAZILIQUÁ e MARCELA SPINOSA 

========================================================== 

NOTÍCIA 12 
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Mãe de Isabella registrou queixa contra ex-marido em 
2003 
Segundo boletim de ocorrência, pai da menina ameaçou a mãe e a avó da criança; polícia vai fazer nova 
perícia 
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A mãe da menina Isabella de Oliveira Nardoni, de 5 anos, que na noite do último sábado teria sido jogada do sexto andar de um 
edifício na zona norte da capital, procurou a polícia em 2003 para registrar queixa contra seu ex-marido, o consultor jurídico 
Alexandre Alves Nardoni, de 29 anos, segundo reportagem do Jornal do SBT. 
 Especial - Uma versão do mistério 
 Segundo o jornal, que conseguiu uma cópia do boletim de ocorrência, na época, quando Isabella ainda tinha 1 ano e 4 meses, 
Ana Carolina afirmou à polícia que Alexandre vinha fazendo ameaças contra ela e a avó da criança. Ana Carolina disse que 
Alexandre, durante uma discussão, ameaçou matar as duas, mãe e vó da menina, e sumir com Isabella. 
 A mãe de Isabella foi procurada pela reportagem do SBT, mas a família disse que ela só falará com a imprensa depois que 
prestar depoimento à polícia. 
 Nesta terça-feira, a Polícia de São Paulo decidiu refazer a perícia no apartamento do edifício de onde a polícia diz que Isabella 
foi jogada. A polícia pretende utilizar o luminol, técnica que identifica minúsculas partículas de sangue, dentro dos dois veículos 
da família, em busca de vestígios de sangue. 
 Oficialmente, tanto o pai da garota quanto a madrasta, a estudante Anna Carolina Trotta Peixoto Jatobá, de 23 anos, não são 
tratados como suspeitos. Segundo o delegado Calixto Calil Filho, titular do 9º Distrito (responsável pelas investigações), eles são 
tratados como 'averiguados'. 
 Na tarde desta terça-feira, seis pessoas foram ouvidas pelos investigadores. Entre as testemunhas, dois vizinhos da família 
Nardoni teriam relatado aos policiais que escutaram, aproximadamente no mesmo horário em que a menina teria sido 
arremessada pela janela, gritos de "pára pai, pára pai". A polícia, no entanto, ainda não considera os depoimentos conclusivos. 
 O caso da morte da garota é considerado um mistério na polícia de São Paulo. Embora o pai afirme que a garota tenha sido 
deixada dormindo no quarto de hóspedes, ela foi jogada do 6º andar pela janela do quarto dos irmãos. A Polícia Civil também já 
sabe que a menina morreu em decorrência da queda de mais de 20 metros de altura. A constatação foi feita por peritos do 
Instituto Médico-Legal (IML) que examinaram o cadáver na madrugada de domingo. 
 Os legistas encontraram outras escoriações e ferimentos no corpo, mas dizem ser impossível afirmar, por ora, se são resultado 
da queda ou se a menina teria sido agredida anteriormente. O delegado afirmou também que não descarta a possibilidade de a 
menina ter sido colocada no local em que foi encontrada mas, que a hipótese mais forte é a de que ela tenha sido arremessada. 
 Outras duas testemunhas, que seriam vizinhas da família no antigo apartamento em que moravam, disseram que o casal 
brigava constantemente. O casal se mudou recentemente para o apartamento número 62 do edifício. A polícia também descarta 
a participação de um suposto pedreiro que teria se desentendido com o pai da garota no homicídio. 

 (Com informações de Bruno Tavares, de O Estado de S. Paulo) 
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Mãe de Isabella fez queixa à polícia contra o ex-marido  
02 de abril de 2008 | 6h 04 

http://www.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/saopaulo/
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,mae-de-isabella-registrou-queixa-contra-ex-marido-em-2003,149627,0.htm#bb-md-noticia-tabs-1
javascript:void(0);
http://www.estadao.com.br/


 Notícia 

inCompartilhar 

RICARDO VALOTA - Agencia Estado 

A bancária Ana Carolina Cunha de Oliveira, mãe da menina Isabella, de 5 anos, que, na noite do último sábado, teria sido jogada 
do sexto andar de um edifício no bairro Parada Inglesa, zona norte da capital paulista, já havia registrado queixa à polícia contra 
o ex-marido, o consultor jurídico, Alexandre Alves Nardoni, de 29 anos em 2003, segundo reportagem exibida ontem pelo 
"Jornal do SBT". 
Na ocasião, Isabella tinha 1 ano e 4 meses. Ana Carolina, de 23 anos, afirmou à polícia que Alexandre vinha fazendo ameaças 
contra ela e a mãe dela, avó de Isabella. A bancária afirmou também que o ex-marido ameaçou matá-las e sumir com Isabella 
após um discussão. 

========================================================== 

NOTÍCIA 14 

Você está em Notícias > 

Mãe de menina que caiu de prédio deve ser ouvida hoje 
02 de abril de 2008 | 9h 30 

 Notícia 

inCompartilhar 

AE - Agencia Estado 

Tudo o que a polícia fez no terceiro dia de investigações da morte da menina Isabella, de 5 anos, morta no sábado ao cair do 
sexto andar de um prédio, foi investigar o casal Alexandre Alves Nardoni, de 29, e sua mulher, Anna Carolina Trotta Peixoto 
Jatobá, de 24. Oficialmente, eles são chamados de “averiguados”, mas as ações da polícia apontam que o casal é o principal foco 
da investigação. A polícia pretende colher novas provas periciais para reforçar o inquérito. Hoje a mãe da menina, a bancária 
Ana Carolina Cunha de Oliveira, de 23 anos, deve depor no 9º Distrito (Carandiru), onde o caso está sendo investigado. 
Os peritos criminais irão voltar ao apartamento da família, na zona norte de São Paulo. Na busca por novos indícios, terão a 
ajuda de reagentes químicos. Os policiais querem verificar se há outros vestígios de sangue no lugar. As manchas de sangue 
encontradas no corredor da sala, no lençol e na tela de proteção da janela em que a garota teria sido jogada já estão sendo 
analisadas pelo Instituto de Criminalística (IC). Os dois veículos do casal - um Ford Ka e um Vectra - também serão submetidos 
a perícias. 
Ontem, seis pessoas prestaram depoimento. Dois vizinhos do casal disseram ter ouvido gritos de “Pára, pai! Pára, pai!” 
momentos antes de o corpo de Isabella ser encontrado. “Eles não souberam dizer se a voz era da criança”, explicou o delegado 
Calixto Calil Filho, titular do 9º Distrito. “Mas o tom dos gritos era de que o tal pai fazia algo errado”, afirmou o delegado. 
Outras quatro pessoas que foram ouvidas são moradores do prédio em que Nardoni e a mulher moraram por dois anos e meio 
antes de se mudarem para o atual edifício. 
Os advogados de Nardoni, Ricardo Martins e Rogério de Souza, contestaram a versão apresentada pelas testemunhas. “A fala é 
interpretativa. A pessoa que está em situação de risco fala “Pára!”, “Pára!”, e chama o pai. “Pai!”, “Pára!”, “Pai!”, disse Martins. 
O advogado afirmou também que Nardoni e a atual mulher, com quem tem dois filhos (um de 3 anos e outro de 10 meses), estão 
abalados com a morte de Isabella. “Todos são inocentes e irão provar. Dias antes do fato, Ana Carolina perdeu as chaves do 
apartamento. Posso provar que ela perdeu as chaves porque tenho uma testemunha que vai aparecer no momento oportuno”, 
disse Martins. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo 

========================================================== 

NOTÍCIA 15 

Você está em Notícias > São Paulo 

 

Mãe de menina Isabella deve depor nesta quarta-

feira 
 

Sem tratar pai e madrasta de Isabella como 'suspeitos', polícia procura indícios que recriminem o casal4 
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Notícia 

da Redação - estadao.com.br 
A mãe da garota Isabella de Oliveira Nardoni, a bancária Ana Carolina Cunha de Oliveira, de 23 anos, deve depor nesta quarta-
feira, 2, no 9º Distrito Policial, responsável pelas investigações sobre a morte da menina. A polícia acredita que a garota morreu 
depois de ser jogada da janela do 6º abdar de um apartamento na Vila Isolina Mazzei, na zona norte de São Paulo.   O pai e a 
madrasta da garota também devem voltar à delegacia, assim como a médica que atendeu Isabella. O delegado Calixto Calil Filho 
pediu ao Corpo de Bombeiros e à PM os registros das ligações feitas pelo casal e por moradores do prédio após a queda da 
menina. Tudo o que a polícia fez na terça-feira, 1, foi investigar o casal Alexandre Alves Nardoni, de 29, e sua mulher, Anna 
Carolina Trotta Peixoto Jatobá, de 24. Oficialmente, eles são chamados de "averiguados", mas as ações da polícia apontam que o 
casal é o principal foco da investigação. 
A polícia tem se ocupado em colher provas periciais para reforçar o inquérito. Os peritos criminais irão voltar ao apartamento 
da Rua Santa Leocádia, zona norte de São Paulo. Na busca por novos indícios, terão a ajuda de reagentes químicos. Os policiais 
querem verificar se há outros vestígios de sangue no lugar. As manchas de sangue encontradas no corredor da sala, no lençol e 
na tela de proteção da janela em que a garota teria sido jogada já estão sendo analisadas pelo Instituto de Criminalística (IC). Os 
dois veículos do casal - um Ford Ka e um Vectra - também serão submetidos a perícias. 
Na terça, seis pessoas prestaram depoimento no 9º Distrito (Carandiru), onde o caso está sendo investigado. Dois vizinhos do 
casal disseram ter ouvido gritos de "Pára, pai! Pára, pai!" momentos antes de o corpo de Isabella ser encontrado. "Eles não 
souberam dizer se a voz era da criança", explicou o delegado Calixto Calil Filho, titular do 9º Distrito. "Mas o tom dos gritos era 
de que o tal pai fazia algo errado." 
Os advogados de Nardoni, Ricardo Martins e Rogério de Souza, contestaram a versão apresentada pelas testemunhas. "A fala é 
interpretativa. A pessoa que está em situação de risco fala 'Pára!', 'Pára!', e chama o pai. 'Pai!', 'Pára!', 'Pai!'", disse aos berros 
Martins. O advogado afirmou também que Nardoni e a atual mulher, com quem tem dois filhos (um de 3 anos e outro de 10 
meses), estão abalados com a morte de Isabella. "Todos são inocentes e irão provar. Dias antes do fato, Ana Carolina perdeu as 
chaves do apartamento. Posso provar que ela perdeu as chaves porque tenho uma testemunha que vai aparecer no momento 
oportuno", disse Martins. 
Outras quatro pessoas ouvidas - moradores do prédio em que Nardoni e a mulher moraram por dois anos e meio antes de se 
mudarem para o atual edifício - contaram que o casal brigava constantemente. Peritos do Instituto Médico-Legal (IML) ouvidos 
pelo Estado disseram que há sinais no corpo da menina Isabella que sugerem uma tentativa de asfixia. Uma mancha no pulmão 
e no coração, dizem, é "compatível com sufocamento pela boca ou narina ou ainda esganadura". 
O fato de o exame de raio X ter mostrado apenas uma fratura na mão da garota não surpreendeu os legistas. Ossos de crianças 
costumam ser mais maleáveis do que os de adultos. Além disso, o gramado em que Isabella caiu, diante da portaria do edifício, 
pode ter amortecido a queda. A menina estava viva quando a fratura ocorreu. 
Algumas lesões na menina também são conflitantes com a versão do pai. "Há um hematoma na cabeça não compatível com a 
queda." Um pedaço da rede de proteção do quarto de onde Isabella caiu foi enviado ao IC. Os peritos querem saber se Isabella 
resistiu ao ser arremessada ou se estava inconsciente. Uma faca foi apreendida, pois se suspeita de que ela foi usada para cortar 
a tela. 
Denunciar 
 seguir 
Salomao Alves Novaes 
Comentado em: Mãe de menina Isabella deve depor nesta quarta-feira 
2 de Abril de 2008 | 10h48 
Lamentável Sem querer julgar, mas as evidências estão aí!!! Lamentável como seres ditos racionais, agem como aqueles seres 
ditos irracionais, mas que as vezes são mais racionais! Alguém por acaso viu uma reportagem sobre um cão que vendo outro 
caído no asfalto, em uma via de muito trânsito, tentava reanimá-lo e latia afastando quem tentasse aproximar-se? Esse ser dito 
irracional é mais racional que estes dois que se dizem seres humanos racionais! Lamentável isso! O que penaliza em tudo isto é 
uma vida inocente que foi ceifada pela irracionalidade dos seres humanos! 

 

Tópicos: Caso Isabella, Violência contra a criança 

========================================================== 

NOTÍCIA 16   
Você está em Notícias > São Paulo 

 

Mãe de Isabella queria aumentar a pensão, diz 

polícia 
No Orkut, a bancária recebeu mais de 6.500 recados de pessoas que se solidarizavam com a morte da 

criança5 
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Carina Flosi e Laura Diniz - Jornal da Tarde e O Estado de S. Paulo 
A bancária Ana Carolina Cunha de Oliveira, de 23 anos, mãe de Isabella Oliveira Nardoni estava, segundo a polícia, brigando 
para aumentar a pensão que recebe do pai da menina. "Temos informação de que ela recebe cerca de R$ 250 e estaria 
argumentando, na Justiça, que a menina entrou numa escola mais cara, cresceu, e os custos de alimentação e saúde 
aumentaram", disse uma fonte da polícia ao Jornal da Tarde. 
Na terça-feira, 1, Ana Carolina não quis falar muito com a reportagem. "Não sei até onde isso vai chegar", disse a bancária sobre 
o fato de a investigação policial sobre a morte de sua filha, Isabella, de 5 anos, estar direcionando o foco para seu ex-marido, o 
consultor jurídico Alexandre Alves Nardoni, de 29, e para a atual mulher dele, a estudante Anna Carolina Trotta Peixoto, 24 
anos. "Confio no trabalho da polícia. Tenho certeza de que eles vão achar o culpado", declarou. 
Ana Carolina disse não ter opinião formada sobre a causa da tragédia, ocorrida no sábado, e que pretende falar com a imprensa 
somente depois de prestar depoimento à polícia. Desde a morte da filha, a bancária tem ficado em casa recebendo apoio de 
parentes e amigos. Uma avalanche de mensagens de conforto tem chegado a ela diariamente pela internet. 
Na segunda-feira, ela tinha cerca de 800 recados, principalmente de desconhecidos, no site de relacionamentos Orkut, 
solidarizando-se com sua dor. Até às 19 horas de terça, já eram mais de 6.500. "Eu sei que vou te amar... por toda minha vida eu 
vou te amar... em cada despedida eu vou te amar... filha maravilhosa da minha vida, você será eterna... lutarei pra conquistar 
tudo nessa vida em ‘nosso nome’. te amarei pra sempre!!!", escreveu a mãe no Orkut, no campo "Quem sou eu". 
Abaixo, ela agradeceu a todos que manifestaram apoio e explicou que, embora não tenha condição de responder a todos, as 
manifestações de carinho têm sido muito importantes para ela. A estudante Sílvia Mara Mendes, 22 anos, de Brasília, criou uma 
comunidade pedindo justiça para o caso, apesar de não conhecer nenhum familiar de Isabella. "Tenho um filho da mesma idade 
da Isabella. Fiquei muito chocada, indignada", disse Sílvia 

 

Tópicos: Caso Isabella, Violência contra a criança 

 

========================================================== 
Você está em Notícias > 

 

NOTÍCIA 17   
Mãe de menina que caiu de prédio depõe em São Paulo 
02 de abril de 2008 | 11h 34 

 Notícia 

inCompartilhar 

SOLANGE SPIGLIATTI - Agencia Estado 

Ana Carolina Cunha de Oliveira, de 23 anos, mãe de Isabella Nardoni, de 5 anos, que morreu após cair do 6º andar de um 
prédio na zona norte da capital paulista, compareceu nesta manhã ao 9º Distrito Policial, no Carandiru, para prestar 
depoimento. 
Ana Carolina chegou acompanhada do namorado e de uma policial civil e enfrentou tumulto na entrada da delegacia, por conta 
do grande número de jornalistas no local. Os pais de Ana Carolina, Rosa Maria Cunha de Oliveira e José Arcanjo de Oliveira, 
chegaram um pouco antes para também prestar depoimentos. 
Isabella foi encontrada morta pelo pai, o consultor jurídico, Alexandre Alves Nardoni, de 29 anos, no sábado à noite, no jardim 
do prédio onde mora com a mulher, Anna Carolina Trotta Peixoto Jatobá, de 24 anos, e os dois filhos do casal. 
O delegado titular do 9º DP, Calixto Calil Filho, afirmou um dia após a morte da menina que trabalhava com a hipótese de 
homicídio, apontando que há fortes indícios de que a criança tenha sido arremessada por alguém, já que havia vestígios de 
sangue no apartamento do casal e a tela de proteção da janela do quarto onde estava a menina foi cortada. 

======================================================== 

NOTÍCIA 18   
Você está em Notícias > São Paulo 

 

'Só quero que se faça justiça', diz mãe de garota 

Isabella 
A jovem saiu da delegacia protegida pelo namorado e acompanhada pelos pais, sem dar outras 

declarações6 
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Notícia 

da Redação 

"Eu não tenho nada a declarar. Só quero que se faça justiça". Essas foram as palavras ditas pela bancária Ana Carolina Cunha de 
Oliveira, de 23 anos, mãe de Isabella Oliveira Nardoni, logo depois de 3h45 de depoimento, na sede do 9º Distrito Policial, nesta 
quarta-feira, 2. A jovem saiu da delegacia protegida pelo namorado e acompanhada pelos pais, sem dar outras 
declarações.   Segundo a polícia, Ana Carolina estava brigando para aumentar a pensão que recebe do pai da menina. "Temos 
informação de que ela recebe cerca de R$ 250 e estaria argumentando, na Justiça, que a menina entrou numa escola mais cara, 
cresceu, e os custos de alimentação e saúde aumentaram", disse uma fonte da polícia ao Jornal da Tarde.   Na terça-feira, 1, Ana 
Carolina não quis falar muito com a reportagem. "Não sei até onde isso vai chegar", disse a bancária sobre o fato de a 
investigação policial sobre a morte de sua filha, Isabella, de 5 anos, estar direcionando o foco para seu ex-marido, o consultor 
jurídico Alexandre Alves Nardoni, de 29, e para a atual mulher dele, a estudante Anna Carolina Trotta Peixoto, 24 anos. "Confio 
no trabalho da polícia.  
Tenho certeza de que eles vão achar o culpado", declarou.   Na segunda-feira, ela tinha cerca de 800 recados, principalmente de 
desconhecidos, no site de relacionamentos Orkut, solidarizando-se com sua dor. Até às 19 horas de terça, já eram mais de 6.500. 
"Eu sei que vou te amar... por toda minha vida eu vou te amar... em cada despedida eu vou te amar... filha maravilhosa da minha 
vida, você será eterna... lutarei pra conquistar tudo nessa vida em ‘nosso nome’. te amarei pra sempre!!!", escreveu a mãe no 
Orkut, no campo "Quem sou eu".   Abaixo, ela agradeceu a todos que manifestaram apoio e explicou que, embora não tenha 
condição de responder a todos, as manifestações de carinho têm sido muito importantes para ela. A estudante Sílvia Mara 
Mendes, 22 anos, de Brasília, criou uma comunidade pedindo justiça para o caso, apesar de não conhecer nenhum familiar de 
Isabella. "Tenho um filho da mesma idade da Isabella. Fiquei muito chocada, indignada", disse Sílvia.   (Com informações de 
Bruno Tavares e Laura Diniz, de O Estado de S. Paulo, e Carina Flosi, do Jornal da Tarde) 
 
 
Tópicos: Caso Isabella, Violência contra criança 
COMENTÁRIOS 
 
1 comentários 
 seguir 
Cesar Brunelli 
Comentado em: S/T 
4 de Abril de 2008 | 9h58 
 
Justiça Divina - Maldito aquele que ferir o seu próximo em oculto! E todo o povo dirá: Amém! Deuteronômio 27:24 - Portanto, 
não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Mateus 10:26 - 
Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto; e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Marcos 4:22 - 
Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto; nem oculto, que não haja de ser sabido. Lucas 12:2 É só uma questão de 
tempo, e todos saberão a verdade... Todos nós ficamos chocados, principalmente nós que somos pais tbem. eu tenho uma filinha 
de 5 anos e uma coisa tenho certeza, DEUS revelará o verdadeiro ou verdadeiros culpados, afinal, Ele mesmo diz em sua 
palavra... Marcos - Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir os pequeninos a mim e não os impeçais, 
porque dos tais é o Reino de Deus. Marcos 10:14 Não nos precipitemos em julgar, o SENHOR fará a justiça!!! 

 

Denunciar 

 

========================================================== 

NOTÍCIA 19 
Caso Isabella: mãe sai de DP sem falar com imprensa 
02 de abril de 2008 | 14h 40 

 Notícia 

inCompartilhar 

FABIANA MARCHEZI E SOLANGE SPIGLIATTI - Agencia Estado 

Ana Carolina Cunha de Oliveira, de 23 anos, mãe de Isabella Nardoni, de 5 anos, que teria sido jogada do sexto andar de um 
prédio na zona norte da capital paulista, deixou no início da tarde de hoje o 9º Distrito Policial, no Carandiru, sem falar com a 
imprensa. Ela chegou ao local de manhã acompanhada do namorado e de uma policial civil, e enfrentou um grande tumulto na 
entrada da delegacia, onde se concentravam os jornalistas. Nesse tumulto, ela teria sido machucada, e essa foi a razão alegada 
para não dar declarações à imprensa na saída. 
Os pais de Ana Carolina, Rosa Maria Cunha de Oliveira e José Arcanjo de Oliveira, chegaram um pouco antes para também 
prestar depoimentos. Uma testemunha levada pelo advogado do pai da criança, Alexandre Alves Nardoni, também será ouvida 
hoje. A polícia ainda deve tomar outros quatro depoimentos até o fim do dia. 
Isabella foi encontrada morta pelo pai no sábado à noite, no jardim do prédio onde ele mora com a mulher, Anna Carolina 
Trotta Peixoto Jatobá, de 24 anos, e os dois filhos do casal. O delegado titular do 9º DP, Calixto Calil Filho, afirmou, um dia 
após a morte da menina, que trabalhava com a hipótese de homicídio, apontando que há fortes indícios de que a criança tenha 
sido arremessada por alguém. Havia vestígios de sangue no apartamento do casal e a tela de proteção da janela do quarto onde 
estava Isabella foi cortada. 
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========================================================== 

NOTÍCIA 20 

Polícia pede prisão temporária de pai e madrasta 

de Isabella 
A garota de 5 anos morreu no domingo, depois de ser jogada da janela do apartamento do pai, em São 

Paulo7 
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Notícia 

Carina Flosi - Jornal da Tarde 

A Polícia pediu, nesta quarta-feira, 2, a prisão temporária do consultor jurídico Alexandre Nardoni, de 29 anos, e de sua mulher 
Anna Carolina Trotta Peixoto Jatobá, de 24 anos. Com essa decisão, o delegado Calixto Calil Filho, titular do 9º Distrito Policial, 
passa a considerar os dois como suspeitos de assasssinar a garota Isabella de Oliveira Nardoni, de 5 anos. A menina morreu no 
domingo  (veja o que se sabe até agora), depois de ser arremessada da janela do apartamento onde seu pai morava com a mulher 
e outros dois filhos, do segundo casamento, na Vila Isolina Mazzei, na zona norte de São Paulo. 
A mãe da garota, a bancária Ana Carolina Cunha de Oliveira, de 23 anos, prestou depoimento nesta quarta-feira. Logo depois de 
ser ouvida pelo delegado, a mulher alegou que não tinha nada a declarar. "Só quero que seja feita justiça", afirmou amparada 
pelo namorado e acompanhada dos pais. A polícia acredita que a garota morreu depois de ser jogada da janela do apartamento 
em que o pai da garota morava com sua atual mulher e os filhos do segundo casamento. 
Na terça-feira, o delegado pediu ao Corpo de Bombeiros e à PM os registros das ligações feitas pelo casal e por moradores do 
prédio após a queda da menina. Tudo o que a polícia fez foi investigar o casal.  A polícia tem se ocupado em colher provas 
periciais para reforçar o inquérito. Os peritos criminais irão voltar ao apartamento. Na busca por novos indícios, terão a ajuda 
de reagentes químicos. Os policiais querem verificar se há outros vestígios de sangue no lugar e também nos dois carros da 
família. 
Depoimentos 
Na terça, seis pessoas prestaram depoimento no 9º Distrito (Carandiru), onde o caso está sendo investigado. Dois vizinhos do 
casal disseram ter ouvido gritos de "Pára, pai! Pára, pai!" momentos antes de o corpo de Isabella ser encontrado. "Eles não 
souberam dizer se a voz era da criança", explicou o delegado Calixto Calil Filho, titular do 9º Distrito. "Mas o tom dos gritos era 
de que o tal pai fazia algo errado." 
Os advogados de Nardoni, Ricardo Martins e Rogério de Souza, contestaram a versão apresentada pelas testemunhas. "A fala é 
interpretativa. A pessoa que está em situação de risco fala 'Pára!', 'Pára!', e chama o pai. 'Pai!', 'Pára!', 'Pai!'", disse aos berros 
Martins. O advogado afirmou também que Nardoni e a atual mulher, com quem tem dois filhos (um de 3 anos e outro de 10 
meses), estão abalados com a morte de Isabella. 
"Todos são inocentes e irão provar. Dias antes do fato, Ana Carolina perdeu as chaves do apartamento. Posso provar que ela 
perdeu as chaves porque tenho uma testemunha que vai aparecer no momento oportuno", disse Martins. 
Outras quatro pessoas ouvidas - moradores do prédio em que Nardoni e a mulher moraram por dois anos e meio antes de se 
mudarem para o atual edifício - contaram que o casal brigava constantemente. 
Peritos do Instituto Médico-Legal (IML) ouvidos pelo Estado disseram que há sinais no corpo da menina Isabella que sugerem 
uma tentativa de asfixia. Uma mancha no pulmão e no coração, dizem, é "compatível com sufocamento pela boca ou narina ou 
ainda esganadura". 
O fato de o exame de raio X ter mostrado apenas uma fratura na mão da garota não surpreendeu os legistas. Ossos de crianças 
costumam ser mais maleáveis do que os de adultos. Além disso, o gramado em que Isabella caiu, diante da portaria do edifício, 
pode ter amortecido a queda. A menina estava viva quando a fratura ocorreu. Algumas lesões na menina também são 
conflitantes com a versão do pai. "Há um hematoma na cabeça não compatível com a queda." Um pedaço da rede de proteção do 
quarto de onde Isabella caiu foi enviado ao IC. Os peritos querem saber se Isabella resistiu ao ser arremessada ou se estava 
inconsciente. Uma faca foi apreendida, pois se suspeita de que ela foi usada para cortar a tela. 
Tópicos: Caso Isabella 
COMENTÁRIOS 
 
2 comentários 
 seguir 
Rogerio Francisco 
Comentado em: Polícia pede prisão temporária de pai e madrasta de Isabella 
2 de Abril de 2008 | 17h38 
 
QUEM DEVE...TEME...E CONTRATA ADVOGADO LOGO DE CARA Se os pais estivessem tão seguros da inocência, um 
advogado não apareceria 2 dias depois já alegando que tem testemunhas não apresentadas... Quem não deve, não teme... 
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Denunciar 
seguir 
enrico giannelli 
Comentado em: Polícia pede prisão temporária de pai e madrasta de Isabella 
2 de Abril de 2008 | 16h52 
Abuso e Indenização É uma pena que alguns "delegados" esqueçam o que aprenderam ou deveriam ter apreendido na faculdade 
"todos são inocentes até que se PROVE o contrário". Para aparecer na midia não só delegados, mas promotores, advogados e 
"povo em geral" faz e fala qualquer bobagem! Nem sei se o pai ou a madrasta são inocentes (espero que sim), mas ainda que 
sejam o "estrago" já está feito, como foi feito na escola base e em outros casos. O pior é que a justiça não pune este tipo de abuso 

de forma rigorosa. Se assim o fizesse certamente os "artistas" de plantão pensariam duas vezes antes de nos 
brindar com sua verborragia! 
 

Denunciar 

 

========================================================== 

NOTÍCIA 21 
Você está em Notícias > 

Pai e madrasta de Isabella devem se apresentar 

nesta quinta 
A informação foi confirmada pela manhã pelo advogado do casal, Ricardo Martins de José Filho8 

 

03 de abril de 2008 | 8h 56 

Notícia 
 

  

Leda Letra - Agencia Estado 

O casal Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá, pai e madrasta da menina Isabella de Oliveira Nardoni, de 5 anos, que 

morreu no final de semana após cair do 6º andar de um prédio na zona norte de São Paulo, deve se apresentar às autoridades 

ainda nesta quinta-feira, 3, informou o advogado, Ricardo Martins de José Filho (veja o que se sabe até agora) . Na quarta-feira, 

2, a Justiça decretou a prisão temporária do casal.   VEJA TAMBÉM O que se sabe até agora sobre o caso "Só quero que seja 
feita justiça", diz mãe de Isabella 

 

O advogado explicou que ainda não havia combinado com eles o horário em que vão se apresentar às autoridades, o que deverá 

acertado nas próximas horas. A prisão temporária foi decretada para que o casal não prejudique as investigações, que 

prosseguem tanto na área da polícia científica quanto na busca de novas pistas no prédio, onde ocorreu a morte da menina. 

Na manhã de quarta, a mãe de Isabella, Ana Carolina Cunha de Oliveira, prestou depoimento de 2h15 no 9º Distrito Policial, no 

Carandiru. Após o depoimento da mãe e dos avós maternos de Isabella, o juiz Mauricio Fossen, do 2º Tribunal do Júri do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, decretou o pedido de prisão preventiva do casal. O juiz decretou também sigilo absoluto do 

caso.   Depoimentos   Durante toda a tarde de quarta-feira, o delegado Calixto Calil Filho esteve reunido com o promotor Sérgio 

de Assis. O delegado levou ao promotor cópias de depoimentos, como a do morador do 1º andar do edifício onde morreu 

Isabella, que disse ter ouvido gritos, pouco antes da queda. Segundo ele, os gritos eram: "Pára, pai! Pára, pai!" 

 

Também foram levadas cópias dos depoimentos de moradores do Edifício Vila Real, na Vila Mazzei, onde Alexandre morou por 

dois anos e meio. Ela disse que as brigas de ambos preocupavam o condomínio. O delegado ainda trouxe o depoimento de um 

funcionário e de dois moradores do Edifício Santa Leocádia, que fica na frente do local da morte. 

 

O morador do 4º andar desse prédio afirmou que ouviu o casal discutindo dez minutos antes da tragédia. "Da janela do meu 

quarto, pude ouvir com minha esposa (...) uma discussão, uma briga no prédio ao lado. Após 15 minutos, a discussão cessou. Às 

23h23, ouvi uma mulher gritando: “jogaram a Isabella do 6º andar”. Em seguida, ouvi xingamentos. A voz da mulher era igual à 

da mulher que brigava (anteriormente)." 

 

A mãe da menina, a bancária Ana Carolina Cunha de Oliveira, de 23 anos, falou pela primeira vez à polícia. "Não tenho nada a 

declarar, que a Justiça seja feita agora", disse, na saída. De acordo com a polícia, a mãe da criança afirmou que a relação dela 

com o casal suspeito era, às vezes, áspera. Segundo a bancária, nos fins de semana em que Isabella ficava na casa de Alexandre, 

a madrasta não a deixava falar com a mãe. Também prestaram depoimento os avós maternos da garota, José Arcanjo e Rosa 

Maria de Oliveira. Um dos advogados da defesa trouxe ainda uma testemunha que era considerada chave pela defesa. A mulher, 
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que não teve a identidade revelada, entrou escondida debaixo do paletó do advogado. 

 

Aos investigadores, ela teria dito que a madrasta perdeu as chaves do apartamento após deixá-las na portaria do prédio. A 
versão, no entanto, foi contestada, em depoimento, pelo porteiro Valdomiro da Silva Veloso, de 28 anos. Segundo ele, ficavam 

na guarita apenas as chaves dos apartamentos que estão passando por obras. A delegada titular da 4ª Delegacia Seccional Norte, 

Elisabete Sato, disse que há conflitos entre os depoimentos já colhidos pela polícia. E, por isso, é necessário ter calma. "Além dos 

depoimentos, vamos contar com a coleta das provas materiais." 

 

Agressão 

 

Investigadores do 39º DP (Vila Gustavo) acharam nos arquivos um boletim de ocorrência, de 2003, em que Anna Carolina 

acusa Alexandre de tentativa de agressão. 

  (Com informações de Carina Flosi, do Jornal da Tarde) 

 

Tópicos: Caso Isabella, Violência contra a criança 

========================================================== 

NOTÍCIA 22.  
Você está em Notícias > São Paulo 

Pai e madrasta de Isabella se defendem em carta, 

diz TV 
Além das cartas, a TV Record também exibiu oito fotografias da criança com o casal9 

 

03 de abril de 2008 | 11h 21 

Notícia 

 

 Paulo R. Zulino - estadao.com.br 

O pai da menina Isabella de Oliveira Nardoni, Alexandre Nardoni, e a madrasta, Anna Carolina Jatobá, escreveram cartas nas 

quais se dizem inocentes em relação à morte da garota. As cartas foram reveladas nesta quinta-feira, em reportagem da TV 

Record. As cartas teriam sido escritas à mão e teriam sido feitas antes da decretação oficial da prisão dos dois.   VEJA TAMBÉM 

O que se sabe até agora sobre o caso "Só quero que seja feita justiça", diz mãe de Isabella   Além das cartas, a emissora também 

exibiu oito fotografias da criança com o casal. Numa delas, ela aparece ao lado do pai e em outra com a madrasta, sugerindo um 

bom relacionamento entre todos. Veja abaixo a íntegra das cartas divulgadas durante a programação da Record.   A carta do 

pai   "Eu, como pai de três filhos, posso dizer, sem dúvida, uma coisa, que a Isabella é o maior tesouro da minha vida. Tenho 

outros filhos meninos, mas a minha menininha era a princesa da casa. A Isabella sempre foi muito carinhosa comigo e com os 

irmãos dela. Costumava dizer que era a mamãe de meu filho mais novo, o Cauã, e defendia o (filho) do meio, Pietro, acima de 

tudo. Quando me dei conta que tinha perdido minha Isabella, senti naquele momento que o meu mundo acabou, não sei como 

caminhar. Todos estão me julgando sem ao menos me conhecer. Não faria isso com ninguém, muito menos com minha filha. 

Amo a Isabella incondicionalmente e prometi a ela, em frente ao seu caixão, que, enquanto vivo, não sossego enquanto não 

encontrar esse monstro (assassino da filha). Tiraram a vida da minha princesa de uma maneira trágica e não me permitem 

sentir falta dela, pois me condenam por algo que não fiz. Minha filha como os irmãos dela são tudo na minha vida. Estou sem 

rumo, mas confio que Deus me dará forças para vencer esses obstáculos, mostrando o caminho certo para a Justiça. Quero 

minha filha bem, em paz, e tenho plena certeza e a consciência tranqüila do meu amor, o amor que tenho por ela, pois, por mais 
que me julguem, só eu e minha filhinha sabemos a dor que estamos sentindo. E o mais importante é que Isa sabe o pai que fui 

para ela. Minha mãe está à base de calmante por falta do nosso botão de rosa. Meu pai chora quando lembra dela e quando 

assiste a cada reportagem. Minha irmã e minha mãe choram pelo que estão fazendo. Tenho muito mais a dizer, mas espero que, 

um dia, me escutem como um pai que sofre por sua filha e não como um monstro, que não sou. Nós não tínhamos feito 

nenhuma declaração ainda porque acreditávamos que o caso seria solucionado. Nós não somos os culpados e ainda encontrarão 

o culpado. Desta forma, não precisaríamos mostrar nossa imagem porque o nosso sofrimento é muito grande. Só que nos 

acusam e queremos mostrar o que realmente estamos sentindo. A verdade sempre prevalecerá".   A íntegra da carta de Anna 

Carolina   "Sei que a palavra madrasta pesa ao ouvido dos outros, mas, para Isa, sei que eu era a tia Carol. Amo ela, como amo 

aos meus filhos. Tenho minha consciência tranqüila do carinho com que sempre a tratei. Ela adorava me ajudar a cuidar dos 

irmãos e até ensinou o mais novo a andar. Ele trocava meu colo para ficar com ela. O Pietro chamava Isa todos os dias e só 

passou a ir à escola quando a Isa estudava lá. Adorava fazer de tudo para agradá-lo. Ela e o Pietro ligavam sempre para que eu a 

buscasse. Brincávamos ela, eu e o Pietro de musiquinhas, ciranda e casinha. Eu, o Alexandre e minha sogra fizemos o quarto 

dela como ela sempre sonhou. Compramos um baú, ela adorava as princesas da Disney e compramos um abajur. Mas, acima de 

tudo isso, o carinho era o que mais contava. Então, o que tenho a dizer é que Isabella era tudo para todos nós e tenho fé que 
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encontraremos quem fez essa crueldade com nossa pequena. Não tínhamos dado nenhuma declaração, pois acreditávamos que 

o caso seria solucionado. Somos inocentes e a verdade sempre prevalecerá".   A expectativa   A expectativa da polícia é de que 

o casal Nardoni se apresente às autoridades ainda nesta quinta-feira, 3. O  advogado do casal, Ricardo Martins de José Filho, 
afirmou que os dois devem mesmo se entregar à polícia ainda nesta quinta (veja o que se sabe até agora) . Na quarta-feira, 2, a 

Justiça decretou a prisão temporária do casal.  A prisão temporária foi decretada para que o casal não prejudique as 

investigações, que prosseguem tanto na área da polícia científica quanto na busca de novas pistas no prédio, onde ocorreu a 

morte da menina.   Na manhã de quarta, a mãe de Isabella, Ana Carolina Cunha de Oliveira, prestou depoimento de 2h15 no 9º 

Distrito Policial, no Carandiru. Após o depoimento da mãe e dos avós maternos de Isabella, o juiz Mauricio Fossen, do 2º 

Tribunal do Júri do Tribunal de Justiça de São Paulo, decretou o pedido de prisão preventiva do casal. O juiz decretou também 

sigilo absoluto do caso.   Depoimentos   Durante toda a tarde de quarta-feira, o delegado Calixto Calil Filho esteve reunido com o 

promotor Sérgio de Assis. O delegado levou ao promotor cópias de depoimentos, como a do morador do 1º andar do edifício 

onde morreu Isabella, que disse ter ouvido gritos, pouco antes da queda. Segundo ele, os gritos eram: "Pára, pai! Pára, pai!" 

Também foram levadas cópias dos depoimentos de moradores do Edifício Vila Real, na Vila Mazzei, onde Alexandre morou por 

dois anos e meio. Ela disse que as brigas de ambos preocupavam o condomínio. O delegado ainda trouxe o depoimento de um 

funcionário e de dois moradores do Edifício Santa Leocádia, que fica na frente do local da morte. 

O morador do 4º andar desse prédio afirmou que ouviu o casal discutindo dez minutos antes da tragédia. "Da janela do meu 

quarto, pude ouvir com minha esposa (...) uma discussão, uma briga no prédio ao lado. Após 15 minutos, a discussão cessou. Às 

23h23, ouvi uma mulher gritando: “jogaram a Isabella do 6º andar”. Em seguida, ouvi xingamentos. A voz da mulher era igual à 

da mulher que brigava (anteriormente)." 

A mãe da menina, a bancária Ana Carolina Cunha de Oliveira, de 23 anos, falou pela primeira vez à polícia. "Não tenho nada a 

declarar, que a Justiça seja feita agora", disse, na saída. De acordo com a polícia, a mãe da criança afirmou que a relação dela 

com o casal suspeito era, às vezes, áspera. Segundo a bancária, nos fins de semana em que Isabella ficava na casa de Alexandre, 

a madrasta não a deixava falar com a mãe. Também prestaram depoimento os avós maternos da garota, José Arcanjo e Rosa 

Maria de Oliveira. Um dos advogados da defesa trouxe ainda uma testemunha que era considerada chave pela defesa. A mulher, 

que não teve a identidade revelada, entrou escondida debaixo do paletó do advogado. 

Aos investigadores, ela teria dito que a madrasta perdeu as chaves do apartamento após deixá-las na portaria do prédio. A 

versão, no entanto, foi contestada, em depoimento, pelo porteiro Valdomiro da Silva Veloso, de 28 anos. Segundo ele, ficavam 

na guarita apenas as chaves dos apartamentos que estão passando por obras. A delegada titular da 4ª Delegacia Seccional Norte, 

Elisabete Sato, disse que há conflitos entre os depoimentos já colhidos pela polícia. E, por isso, é necessário ter calma. "Além dos 

depoimentos, vamos contar com a coleta das provas materiais." Investigadores do 39º DP (Vila Gustavo) acharam nos arquivos 
um boletim de ocorrência, de 2003, em que Anna Carolina acusa Alexandre de tentativa de agressão. 

 

 

Tópicos: Caso Isabella, Violência contra a criança 

COMENTÁRIOS 

 

1 comentários 

 seguir 

Ricardo Oliveira 

Comentado em: Pai e madrasta de Isabella se defendem em carta, diz TV 

3 de Abril de 2008 | 14h09 

 

Desfazendo Este acontecimento guarda simetria com o caso 'Madeleine'. Um casal e três crianças. Se num dos casos, o da 

Madeleine, não se tem o corpo, neste ele não foi 'desaparecido' e chegar-se-á às respostas dos momentos que antecederam à 

tragédia. Seria crime ou tragédia pais descuidarem-se dos filhos a ponto de lhe causar a morte? Depois do fato acontecido não 

adiantam mais as palavras, 'juras de amor' ou arrependimentos. Uma confissão ajudaria, mas é exatamente para não confessar 

os seus limites que pessoas agem como agem. Desfazendo-se os casos do desaparecimento da Madeleine, ou da morte 

comprovada de Isabella chega-se, tristemente, as últimas pessoas que as viram com vida: seus pais. 

 

Denunciar 

 

========================================================== 

NOTÍCIA 23.  
Você está em Notícias > São Paulo 

Advogados negociam apresentação de pai e 

madrasta de Isabella 
Expectativa de policiais é de que o casal se entregue ainda nesta quinta-feira10 
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03 de abril de 2008 | 13h 13 

Notícia 

  
da Redação - estadao.com.br 
Os advogados de Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá, pai e madrasta da menina Isabella de Oliveira Nardoni, de 5 anos, 
chegaram no início da tarde desta quinta-feira, 3, ao 9º Distrito Policial com o intuito de negociar a rendição do casal, após a 
decretação da prisão temporária do casal (aceita pela Justiça na noite de quarta-feira). Isabella morreu no domingo, após cair do 
6º andar de um prédio na zona norte de São Paulo. A expectativa é de que o casal deve se apresentar às autoridades ainda nesta 
quinta-feira, 3 (veja o que se sabe até agora) . 
  
VEJA TAMBÉM 
 
O que se sabe até agora sobre o caso 
 
"Só quero que seja feita justiça", diz mãe de Isabella 
 
O advogado Ricardo Martins de José Filho explicou que ainda não havia combinado com eles o horário em que vão se 
apresentar às autoridades, o que deverá ser acertado nas próximas horas. A prisão temporária foi decretada para que o casal não 
prejudique as investigações, que prosseguem tanto na área da polícia científica quanto na busca de novas pistas no prédio, onde 
ocorreu a morte da menina. 
 
 
Na manhã de quarta, a mãe de Isabella, Ana Carolina Cunha de Oliveira, prestou depoimento de 2h15 no 9º Distrito Policial, no 
Carandiru. Após o depoimento da mãe e dos avós maternos de Isabella, o juiz Mauricio Fossen, do 2º Tribunal do Júri do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, decretou o pedido de prisão preventiva do casal. O juiz decretou também sigilo absoluto do 
caso. 
  
Depoimentos 
 
Durante toda a tarde de quarta-feira, o delegado Calixto Calil Filho esteve reunido com o promotor Sérgio de Assis. O delegado 
levou ao promotor cópias de depoimentos, como a do morador do 1º andar do edifício onde morreu Isabella, que disse ter 
ouvido gritos, pouco antes da queda. Segundo ele, os gritos eram: "Pára, pai! Pára, pai!" 
 
Também foram levadas cópias dos depoimentos de moradores do Edifício Vila Real, na Vila Mazzei, onde Alexandre morou por 
dois anos e meio. Ela disse que as brigas de ambos preocupavam o condomínio. O delegado ainda trouxe o depoimento de um 
funcionário e de dois moradores do Edifício Santa Leocádia, que fica na frente do local da morte. 
 
O morador do 4º andar desse prédio afirmou que ouviu o casal discutindo dez minutos antes da tragédia. "Da janela do meu 
quarto, pude ouvir com minha esposa (...) uma discussão, uma briga no prédio ao lado. Após 15 minutos, a discussão cessou. Às 
23h23, ouvi uma mulher gritando: "jogaram a Isabella do 6º andar". Em seguida, ouvi xingamentos. A voz da mulher era igual à 
da mulher que brigava (anteriormente)." 
 
A mãe da menina, a bancária Ana Carolina Cunha de Oliveira, de 23 anos, falou pela primeira vez à polícia. "Não tenho nada a 
declarar, que a Justiça seja feita agora", disse, na saída. De acordo com a polícia, a mãe da criança afirmou que a relação dela 
com o casal suspeito era, às vezes, áspera. Segundo a bancária, nos fins de semana em que Isabella ficava na casa de Alexandre, 
a madrasta não a deixava falar com a mãe. Também prestaram depoimento os avós maternos da garota, José Arcanjo e Rosa 
Maria de Oliveira. Um dos advogados da defesa trouxe ainda uma testemunha que era considerada chave pela defesa. A mulher, 
que não teve a identidade revelada, entrou escondida debaixo do paletó do advogado. 
 
Aos investigadores, ela teria dito que a madrasta perdeu as chaves do apartamento após deixá-las na portaria do prédio. A 
versão, no entanto, foi contestada, em depoimento, pelo porteiro Valdomiro da Silva Veloso, de 28 anos. Segundo ele, ficavam 
na guarita apenas as chaves dos apartamentos que estão passando por obras. A delegada titular da 4ª Delegacia Seccional Norte, 
Elisabete Sato, disse que há conflitos entre os depoimentos já colhidos pela polícia. E, por isso, é necessário ter calma. "Além dos 
depoimentos, vamos contar com a coleta das provas materiais." Investigadores do 39º DP (Vila Gustavo) acharam nos arquivos 
um boletim de ocorrência, de 2003, em que Anna Carolina acusa Alexandre de tentativa de agressão. 
  

(Com informações de Carina Flosi, do Jornal da Tarde) 

 

Tópicos: Caso Isabella, Violência contra a criança 

========================================================== 

NOTÍCIA 24.  
Você está em Notícias > São Paulo 

Em nota, família diz que pai de Isabella vai se 
                                                           
madrasta-de-isabella,150644,0.htm  
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entregar à polícia 
Advogados de defesa de pai e madastra da garota morta negociam a apresentação deles à polícia11 

 

03 de abril de 2008 | 13h 52 

Notícia 

 
da Redação - estadao.com.br 
mulher que se apresentou como irmã de Alexandre Nardoni - pai da menina Isabella de Oliveira Nardoni, jogada do sexto andar 
de um prédio em São Paulo - entregou um bilhete a repórteres que se encontravam na porta da casa do avô da menina, no 
Tucuruvi, na zona norte de São Paulo, pedindo paciência à população.    
  
VEJA TAMBÉM 
O que se sabe até agora sobre o caso 
"Só quero que seja feita justiça", diz mãe de Isabella 
Veja a íntegra do bilhete entregue na casa da família 
 
 "Sou a irmã de Alexandre. Gostaria de pedir à população calma. Tenho certeza de que não foi o Alexandre quem cometeu esse 
ato monstruoso. Esperamos que essa pessoa seja encontrada. Amamos a Isabella e é por ela e pelo Alexandre que pedimos 
paciência. Ele foi o último a estar com a menina mas não foi ele quem fez. Um pai amoroso, uma família unida. Amamos a 
Isabella. Esse criminoso será encontrado. Pedimos à população compreensão. Dêem um voto de confiança. Vocês também são 
uma família e tenho certeza de que uns confiam nos outros. Esse é o nosso apelo a todos. Não façam mal a um inocente. Família 
Nardoni." 
  
Advogado de defesa 
  
Os advogados de Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá, pai e madrasta da menina Isabella de Oliveira Nardoni, de 5 anos, 
chegaram no início da tarde desta quinta-feira, 3, ao 9º Distrito Policial com o intuito de negociar a rendição do casal, após a 
decretação da prisão temporária do casal (aceita pela Justiça na noite de quarta-feira). Isabella morreu no domingo, após cair do 
6º andar de um prédio na zona norte de São Paulo. A expectativa é de que o casal deve se apresentar às autoridades ainda nesta 
quinta-feira, 3 (veja o que se sabe até agora) . 
  
 
O advogado Ricardo Martins de José Filho explicou que ainda não havia combinado com eles o horário em que vão se 
apresentar às autoridades, o que deverá ser acertado nas próximas horas. A prisão temporária foi decretada para que o casal não 
prejudique as investigações, que prosseguem tanto na área da polícia científica quanto na busca de novas pistas no prédio, onde 
ocorreu a morte da menina. Na manhã de quarta, a mãe de Isabella, Ana Carolina Cunha de Oliveira, prestou depoimento de 
2h15 no 9º Distrito Policial, no Carandiru. Após o depoimento da mãe e dos avós maternos de Isabella, o juiz Mauricio Fossen, 
do 2º Tribunal do Júri do Tribunal de Justiça de São Paulo, decretou o pedido de prisão preventiva do casal. O juiz decretou 
também sigilo absoluto do caso. 
 
 Depoimentos 
 
Durante toda a tarde de quarta-feira, o delegado Calixto Calil Filho esteve reunido com o promotor Sérgio de Assis. O delegado 
levou ao promotor cópias de depoimentos, como a do morador do 1º andar do edifício onde morreu Isabella, que disse ter 
ouvido gritos, pouco antes da queda. Segundo ele, os gritos eram: "Pára, pai! Pára, pai!" 
 
Também foram levadas cópias dos depoimentos de moradores do Edifício Vila Real, na Vila Mazzei, onde Alexandre morou por 
dois anos e meio. Ela disse que as brigas de ambos preocupavam o condomínio. O delegado ainda trouxe o depoimento de um 
funcionário e de dois moradores do Edifício Santa Leocádia, que fica na frente do local da morte. 
 
O morador do 4º andar desse prédio afirmou que ouviu o casal discutindo dez minutos antes da tragédia. "Da janela do meu 
quarto, pude ouvir com minha esposa (...) uma discussão, uma briga no prédio ao lado. Após 15 minutos, a discussão cessou. Às 
23h23, ouvi uma mulher gritando: "jogaram a Isabella do 6º andar". Em seguida, ouvi xingamentos. A voz da mulher era igual à 
da mulher que brigava (anteriormente)." 
 
A mãe da menina, a bancária Ana Carolina Cunha de Oliveira, de 23 anos, falou pela primeira vez à polícia. "Não tenho nada a 
declarar, que a Justiça seja feita agora", disse, na saída. De acordo com a polícia, a mãe da criança afirmou que a relação dela 
com o casal suspeito era, às vezes, áspera. Segundo a bancária, nos fins de semana em que Isabella ficava na casa de Alexandre, 
a madrasta não a deixava falar com a mãe. Também prestaram depoimento os avós maternos da garota, José Arcanjo e Rosa 
Maria de Oliveira. Um dos advogados da defesa trouxe ainda uma testemunha que era considerada chave pela defesa. A mulher, 
que não teve a identidade revelada, entrou escondida debaixo do paletó do advogado. 
 
Aos investigadores, ela teria dito que a madrasta perdeu as chaves do apartamento após deixá-las na portaria do prédio. A 
versão, no entanto, foi contestada, em depoimento, pelo porteiro Valdomiro da Silva Veloso, de 28 anos. Segundo ele, ficavam 
na guarita apenas as chaves dos apartamentos que estão passando por obras. A delegada titular da 4ª Delegacia Seccional Norte, 
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Elisabete Sato, disse que há conflitos entre os depoimentos já colhidos pela polícia. E, por isso, é necessário ter calma. "Além dos 
depoimentos, vamos contar com a coleta das provas materiais." Investigadores do 39º DP (Vila Gustavo) acharam nos arquivos 

um boletim de ocorrência, de 2003, em que Anna Carolina acusa Alexandre de tentativa de agressão. 
  

(Com informações de Carina Flosi, do Jornal da Tarde) 

  

Tópicos: Caso Isabella, Violência contra a criança 

========================================================== 

NOTÍCIA 25.  
Você está em Notícias > São Paulo 

Pai e madrasta de Isabella se apresentam à 

polícia, diz PM 
O casal passou a figurar como suspeito de assassinar a garota depois de ter sua prisão preventiva 

decretada12 

 

03 de abril de 2008 | 17h 08 

Notícia 

 
 da Redação - estadao.com.br 

A Polícia Militar confirmou no final da tarde desta quinta-feira feira, 3, que o consultor jurídico Alexandre Nardoni, pai da 
garota Isabella de Oliveira Nardoni, e sua mulher, a estudante de direito Anna Carolina Trotta Jatobá, de 24 anos, se 
apresentaram à Justiça, no Fórum de Santana, na zona norte de São Paulo. O casal passou a figurar como suspeitos de 
assassinar a garota depois de a Justiça decretar, na quarta-feira, a prisão temporária de ambos, com o intuito de preservar 
provas sobre o assassinato da menina.     VEJA TAMBÉM Advogados negociaram entrega de casal, diz delegado "Só quero que 
seja feita justiça", diz mãe de Isabella   O casal deixou o Fórum de Santana e foi para o 9º DP, sob forte escolta policial e escolta 
da PM. Vão ser entregues às Polícia Civil e depois serão levados ao Instituto Médico Legal (IML), onde deve ser efetuado o 
exame de corpo de delito de praxe para presos. A expectativa inicial da polícia era de que o casal se apresentasse até o final desta 
quinta-feira (veja o que se sabe até agora).   Na quarta-feira, 2, a Justiça decretou a prisão temporária do casal.  A prisão 
temporária foi decretada para que o casal não prejudicasse as investigações, que prosseguem tanto na área da polícia científica 
quanto na busca de novas pistas no prédio, onde ocorreu a morte da menina.   Na manhã de quarta, a mãe de Isabella, Ana 
Carolina Cunha de Oliveira, prestou depoimento de 2h15 no 9º Distrito Policial, no Carandiru. Após o depoimento da mãe e dos 
avós maternos de Isabella, o juiz Mauricio Fossen, do 2º Tribunal do Júri do Tribunal de Justiça de São Paulo, decretou o 
pedido de prisão preventiva do casal. O juiz decretou também sigilo absoluto do caso.   Depoimentos   Durante toda a tarde de 
quarta-feira, o delegado Calixto Calil Filho esteve reunido com o promotor Sérgio de Assis. O delegado levou ao promotor cópias 
de depoimentos, como a do morador do 1º andar do edifício onde morreu Isabella, que disse ter ouvido gritos, pouco antes da 
queda. Segundo ele, os gritos eram: "Pára, pai! Pára, pai!" 
 
Também foram levadas cópias dos depoimentos de moradores do Edifício Vila Real, na Vila Mazzei, onde Alexandre morou por 
dois anos e meio. Ela disse que as brigas de ambos preocupavam o condomínio. O delegado ainda trouxe o depoimento de um 
funcionário e de dois moradores do Edifício Santa Leocádia, que fica na frente do local da morte. 
O morador do 4º andar desse prédio afirmou que ouviu o casal discutindo dez minutos antes da tragédia. "Da janela do meu 
quarto, pude ouvir com minha esposa (...) uma discussão, uma briga no prédio ao lado. Após 15 minutos, a discussão cessou. Às 
23h23, ouvi uma mulher gritando: ?jogaram a Isabella do 6º andar?. Em seguida, ouvi xingamentos. A voz da mulher era igual à 
da mulher que brigava (anteriormente)." 
A mãe da menina, a bancária Ana Carolina Cunha de Oliveira, de 23 anos, falou pela primeira vez à polícia. "Não tenho nada a 
declarar, que a Justiça seja feita agora", disse, na saída. De acordo com a polícia, a mãe da criança afirmou que a relação dela 
com o casal suspeito era, às vezes, áspera. Segundo a bancária, nos fins de semana em que Isabella ficava na casa de Alexandre, 
a madrasta não a deixava falar com a mãe. Também prestaram depoimento os avós maternos da garota, José Arcanjo e Rosa 
Maria de Oliveira. Um dos advogados da defesa trouxe ainda uma testemunha que era considerada chave pela defesa. A mulher, 
que não teve a identidade revelada, entrou escondida debaixo do paletó do advogado. 
Aos investigadores, ela teria dito que a madrasta perdeu as chaves do apartamento após deixá-las na portaria do prédio. A 
versão, no entanto, foi contestada, em depoimento, pelo porteiro Valdomiro da Silva Veloso, de 28 anos. Segundo ele, ficavam 
na guarita apenas as chaves dos apartamentos que estão passando por obras. A delegada titular da 4ª Delegacia Seccional Norte, 
Elisabete Sato, disse que há conflitos entre os depoimentos já colhidos pela polícia. E, por isso, é necessário ter calma. "Além dos 
depoimentos, vamos contar com a coleta das provas materiais." Investigadores do 39º DP (Vila Gustavo) acharam nos arquivos 
um boletim de ocorrência, de 2003, em que Anna Carolina acusa Alexandre de tentativa de agressão. 
 

Tópicos: Caso Isabella, Violência contra criança 

COMENTÁRIOS 
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4 comentários 
 seguir 
Rejane Fachetti 
Comentado em: Pai e madrasta de Isabella se apresentam à polícia, diz PM 
5 de Abril de 2008 | 16h31 
 
caso Isabela Só sentirei a morte dessa criança vingada quando o autor ou autores do crime forem não apenas presos para o resto 
da vida... e sim quando o assassino for torturado como ela foi, esganado e jogado de ponta cabeça do sexto andar do mesmo 
prédio e além disso passe a eternidade ao lado do seu comparça: o diabo. 
 
Denunciar 
 
seguir 
Cesar Brunelli 
Comentado em: Pai e madrasta de Isabella se apresentam à polícia, diz PM 
4 de Abril de 2008 | 9h57 
 
Justiça Divina... - Maldito aquele que ferir o seu próximo em oculto! E todo o povo dirá: Amém! Deuteronômio 27:24 - Portanto, 
não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Mateus 10:26 - 
Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto; e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Marcos 4:22 - 
Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto; nem oculto, que não haja de ser sabido. Lucas 12:2 É só uma questão de 
tempo, e todos saberão a verdade... Todos nós ficamos chocados, principalmente nós que somos pais tbem. eu tenho uma filinha 
de 5 anos e uma coisa tenho certeza, DEUS revelará o verdadeiro ou verdadeiros culpados, afinal, Ele mesmo diz em sua 
palavra... Marcos - Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir os pequeninos a mim e não os impeçais, 
porque dos tais é o Reino de Deus. Marcos 10:14 Não nos precipitemos em julgar, o SENHOR fará a justiça!!!! 
 
Denunciar 
 
seguir 
suerly goncalves 
Comentado em: Pai e madrasta de Isabella se apresentam à polícia, diz PM 
3 de Abril de 2008 | 23h43 
 
Não se prende para nada A denominada prisão temporaria subtrai-se ao Estado de direito. É um raio mortal à garantia máxima 
- cidadania. Após 88, nenhum poder restou as autoridades policiais, no respeito as liberdades civis: não puderam determinar 
busca em domicilio,adentrar o domicilio, sem ordem judicial,nem prisão para averiguação. O lobby e a versão de resposta ao 
aumento da criminalidade, terminaram na sua criação, sob a desculpa de quando imprescindivel às investigações no I.Policial, e 
quando fundadas razões de autoria em determinados crimes (homicidio, sistema financeiro, e 3a hipótese descabida. 
Desvirtuada. Porque cindiu a ordem juridica, deveria estar sujeito ao rigor do ato administrativo, senão banida, com 
providencias contra o Estado e seus agentes, embora majoritariamente descabe reparação contra atos judiciais, salvo por erro, 
dolo ou fraude, a ridiculo argumento de soberania do Poder. A prisão, para preservar local de crime, é gravoso ao cidadão, e não 
mostra eficiência da polícia. A prisão do pai e cia foi erro. 

 

Denunciar 

 

========================================================== 

NOTÍCIA 26.  
Você está em Notícias > 

Advogados negociaram entrega de casal, diz 

delegado13 
 

Em entrevista ao Globo News ele disse que 'única condição imposta foi a garantia da integridade física' 

do casal 
03 de abril de 2008 | 19h 18 

Notícia 

  
Elvis Pereira - Agencia Estado 
O delegado do Departamento de Polícia Judiciária da Capital Paulista (Decap), Aldo Galeano, informou nesta quinta-feira, 3, em 
entrevista ao Globo News que os advogados do consultor jurídico Alexandre Alves Nardoni e de sua esposa, Anna Carolina 
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Trotta, negociaram a entrega do casal. "Houve uma negociação e a única condição imposta foi a garantia da integridade física, 
tendo em vista que era um crime grave e causou comoção", afirmou Galeano, durante entrevista concedida em frente ao 9º 
Distrito Policial, para onde o casal foi encaminhado após se entregar no Fórum de Santana, no fim da tarde.   
VEJA TAMBÉM 
O que se sabe até agora sobre o caso 
"Só quero que seja feita justiça", diz mãe de Isabella 
Questionado se os dois são considerados suspeitos para a polícia, Galeano disse que eles estão sendo investigados. "A autoridade 
policial que preside o inquérito achou prudente e pediu a prisão para investigação", afirmou. Segundo o delegado, o pedido de 
prisão foi feito para o esclarecimento de contradições. O casal passará por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal 
(IML) ainda hoje. Em seguida, Nardoni será encaminhado ao 77º DP, de Santa Cecília, e Anna será levada ao 89º DP, do 
Morumbi. 

 

Tópicos: Caso Isabella, Violência contra a criança 

 

========================================================== 
 

NOTÍCIA 27.  
Você está em Notícias > São Paulo 

Laudo reforça tese de que Isabella foi asfixiada 

antes de morrer 
MARCELO GODOY E BRUNO TAVARES, DE O ESTADO DE S. PAULO 

 
O material jornalísti co pr oduzido pelo Estadã o é protegido por lei. Para compartilhar este conteúdo, utilize o link: http://sao-paul o.estada o.com. br/noticias/geral,la udo -reforca -tese -de -que-isa bella-foi -as fixiada -antes -de-morrer,1 50890 
03 de abril de 2008 | 23h51 

Documento preliminar revela que menina teve um osso da mão quebrado, provavelmente, por meio de 

torção14 

 

Notícia 
 

  Marcelo Godoy e Bruno Tavares, de O Estado de S. Paulo 

Isabella de Oliveira Nardoni sofreu, antes de morrer. Ela foi asfixiada por esganadura ou sufocamento e teve um osso escafóide 
da mão esquerda quebrado, provavelmente por meio de uma torção. Os sinais de asfixia eram evidentes, informação que consta 
do rascunho do laudo 1.081, que será feito pelo médico Laércio de Oliveira Cesar com o auxílio de dois colegas.   Pai e madrasta 
de Isabella se apresentam à polícia.  Tudo o que foi publicado a respeito do Caso Isabella   Entenda os argumentos da polícia 
sobre a prisão  Veja especial multimídia sobre o crime  Entenda porque crimes assim chocam a sociedade    Legistas consultados 
pelo Estado disseram que os indícios de asfixia são cinco. O primeiro é uma lesão cervical importante, que pode ter sido 
provocada com as mãos no pescoço (esganadura) ou com a mão ou algum outro objeto cobrindo a boca e o nariz (sufocamento). 
No pulmão, os exames constataram manchas de Tardieu e Paltauf, que são lesões que o sofrimento por asfixia provoca. Havia 
ainda pequenas manchas vermelhas no coração (petéquias), e as extremidades dos dedos da menina estavam arroxeados. Por 
fim, a língua da menina estava entre os dentes.   No caso do osso da mão, a lesão teria ocorrido por torção, e havia sinais de que 
a fratura ocorreu em vida. Além disso, os médicos acharam pequena hemorragia no cérebro. "Isso é comum nos casos do que 
chamamos de síndrome de criança espancada", disse um legista.   No corpo, havia um machucado no antebraço direito, como se 
ele tivesse enganchado na tela de proteção da janela ou como se ela tivesse tentado agarrar a tela. Por fim, havia um corte na 
cabeça. Não havia hemorragia interna importante no tórax ou no abdome. A inexistência de fraturas na criança, apesar da queda 
do 6º andar, é explicada pelo local em que ela caiu (gramado) e pela flexibilidade dos ossos infantis. "Eles são como vara verde", 
disse um legista. Para ele, a queda provocou a parada cardíaca. 

 
Tópicos: Caso Isabella, Violência contra criança 
COMENTÁRIOS 
6 comentários 
 seguir 
Renata Gomes 
Comentado em: Laudo reforça tese de que Isabella foi asfixiada antes de morrer 
4 de Abril de 2008 | 10h08 
 
Quanta tristeza. Nao quero aqui focar as causas politicas (a meu ver o Brasil hoje tem uma politica economica 
solida, porem a questao social continua lamentavel:se os Brasileiros tivessem um historico de punicoes muito mais 
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03 de abril de 2008 | 23h 51 

 

http://topicos.estadao.com.br/caso-isabella
http://topicos.estadao.com.br/violencia-contra-a-crianca
http://www.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/saopaulo/
http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,laudo-reforca-tese-de-que-isabella-foi-asfixiada-antes-de-morrer,150890
http://topicos.estadao.com.br/caso-isabella
http://topicos.estadao.com.br/violencia-contra-crianca
http://voce.estadao.com.br/renatabg
http://www.estadao.com.br/cidades/not_cid150890,0.htm


serio, como vejo aqui na America, muitas vezes radical, como execucao, crimes barbaros como esse aconteceriam 
em proporcao muito menor. Sou mae de 2 criancas, sendo uma delas uma garotinha de 4 anos. Desde que li a 
respeito do acontecido, algumas vezes olho minha filha e me pergunto, como alguem teve a coragem de fazer o que 
fez com essa Crianca. E' realmente inadimissivel. Fiquei e estou extremamente abalada, mesmo sem nem conhecer 
essa Familia. Espero sinceramente que ao menos, o culpado seja encontrado e principalmente pague por tao 
horrendo crime. Moro no exterior a 6 anos e infelizmnete, a cada vez que vejo noticias como essas, fico cada vez 
mais longe de querer voltar ao Pais. Coisas assim acontecem, infelizmente nao so no Brasil. No entanto,o sistema 
punitivo do Brasil precisa de mudancas urgentes. 
 

Denunciar 

 

seguir 

Adriane Nakagawa 

Comentado em: Laudo reforça tese de que Isabella foi asfixiada antes de morrer 

4 de Abril de 2008 | 10h06 

 

Watch out! Essa tragédia deve ser investigada e depois devidamente punida ao final da ação penal, identificados os 
devidos criminosos. Este é o processo das coisas, por mais bizarra que toda essa história pareça. Agora o que eu 
estou vendo é uma Escola Base II - com julgamento sumário e tudo (episódio escatológico do jornalismo, pelo qual 
alguns estão pagando até hoje danos morais).Não falo particularmente em relação a este jornal, mas sobre a mídia 
em geral. Infelizmente, muitos jornalistas/apresentadores, sem o mínimo de conhecimento jurídico e muito menos 
ético saem por aí "prolatando" sentenças, indicando autoria sem perceber que existe um motivo bom e antigo para 
que haja o devido processo legal, ampla defesa e a presunção de inocência: para se evitar que o "achismo" vire 
causa para condenação, para se proteger a senso exato dos fatos e para se encontrar os acusados, puni-los justa e 
rigorosamente enão se permitir a destruição da dignidade e da vida como ocorrido com aquele casal em 94. Justiça, 
sim! Sadismo, Não! 
 
Denunciar 
 
seguir 
Adriane Nakagawa 
Comentado em: Laudo reforça tese de que Isabella foi asfixiada antes de morrer 
4 de Abril de 2008 | 10h03 
 
Escola Base - II Essa tragédia deve ser investigada e depois devidamente punida ao final da ação penal, 
identificados os devidos criminosos. Este é o processo das coisas, por mais bizarra que toda essa história pareça. 
Agora o que eu estou vendo é uma Escola Base II - com julgamento sumário e tudo (episódio escatológico do 
jornalismo, pelo qual alguns estão pagando até hoje danos morais).Não falo particularmente em relação a este 
jornal, mas sobre a mídia em geral. Infelizmente, muitos jornalistas/apresentadores, sem o mínimo de 
conhecimento jurídico e muito menos ético saem por aí "prolatando" sentenças, indicando autoria sem perceber 
que existe um motivo bom e antigo para que haja o devido processo legal, ampla defesa e a presunção de inocência: 
para se evitar que o "achismo" vire causa para condenação, para se proteger a senso exato dos fatos e para se 
encontrar os acusados, puni-los justa e rigorosamente enão se permitir a destruição da dignidade e da vida como 
ocorrido com aquele casal em 94. Justiça, sim! Sadismo, Não! 
 

Denunciar 

 

========================================================== 
 

NOTÍCIA 28.  
Você está em Notícias > São Paulo 

Polícia tomará novo depoimento de pai e 

madrasta de Isabella 
Objetivo é confrontar as versões apresentadas pelos suspeitos com fatos averiguados pelos policiais15 

 

                                                           
15 FONTE: http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,policia-tomara-novo-depoimento-de-pai-e-

madrasta-de-isabella,151146,0.htm 
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Notícia 

 

  
da Redação - estadao.com.br 

 

A Polícia de São Paulo ainda não decidiu se o novo depoimento que deve ser tomado do consultor jurídico Alexandre Alves 

Nardoni, de 29 anos, e de Anna Carolina Trotta Peixoto Jatobá, de 23 anos, acontecerá no 9º Distrito Policial ou nas delegacias 

para onde os acusados de matar a menina Isabella de Oliveira Nardoni foram levados depois de presos. O novo depoimento 

deverá ser tomado nesta sexta-feira, com o intuito de confrontar a versão contada pelo pai e pela madrasta da menina com fatos 

averiguados pelos policias. 

  

Na madrugada de quinta-feira, 3, peritos do Instituto de Criminalística encontraram vestígios de sangue no banco e na 

cadeirinha de criança do Ford Ka da família, onde estavam o casal e os filhos, antes da morte da criança. Além disso, os técnicos 

detectaram marcas da mão da criança no batente da janela de onde ela foi atirada. Peritos ainda encontraram roupas que seriam 

de Alexandre num outro apartamento do sexto andar do prédio. O imóvel está vago e seria da irmã dele. A polícia investiga se 

Alexandre teria tomado banho nesse apartamento depois da queda da criança. 

Há informações não confirmadas de que foram encontrados ainda fragmento de osso num dos quartos do apartamento do pai 
de Isabella. O imóvel tem três quartos, um deles é suíte. A prisão do casal foi alvo de grande confusão por conta de informações 
desencontradas que eram passadas à imprensa. Alexandre e Anna Carolina se apresentaram às 16h40. Os advogados acertaram 
a apresentação de seus clientes, por telefone, com o juiz Maurício Fossem. O casal entrou no Fórum de Santana, na Avenida 
Engenheiro Caetano Álvares, pelo elevador dos fundos. 
Ao apresentar seus clientes diretamente à Justiça, os defensores quiseram mostrar que eles não pretendem fugir nem se 
transformar em obstáculo às investigações. Os advogados afirmam que Alexandre e Anna Carolina têm bons antecedentes e 
residência fixa. Dessa forma poderiam ficar em liberdade. "A prisão é uma cautela, porque há vários pontos divergentes nos 
depoimentos", disse o diretor-geral do Departamento de Polícia Judiciária da Capital, Aldo Galiano. O promotor de Justiça 
Francisco José Taddei Cembranelli confirmou que a prisão temporária do pai e da madrasta de Isabella foram decretadas com 
base nas perícias e nos depoimentos colhidos. 
  
Policiais contaram que no 9º DP o casal ficou calado. Anna não chorou e Alexandre parecia calmo. A preocupação dos suspeitos 
era com a recepção dos presos nas carceragens. Às 20 horas, o casal foi levado ao Instituto Médico-Legal (IML). A saída deles foi 
confusa. "Assassinos!", gritavam os curiosos. Após o exame de corpo de delito, Alexandre foi levado ao 77º DP, no Centro. Ao 
sair da viatura, disse: "Sou inocente. Sou inocente." Ele ficou sozinho em uma cela. Dormiu no chão e recebeu o jantar. A mulher 
dele foi levada ao 89º DP (Morumbi). 
 Inocência 
O casal alega inocência. Alexandre diz que chegou normalmente com os três filhos ao edifício na noite de sábado. Como todos 
estavam dormindo, ele subiu primeiro com Isabella e deixou-a no quarto. Depois, voltou para apanhar o resto da família. 
Quando retornou ao apartamento, achou um buraco na tela de proteção da janela. Só então viu que Isabella havia caído. 
Testemunhas ouvidas pela polícia, no entanto, deram versões diferentes. Uma pessoa afirmou ter visto Alexandre e Anna 
Carolina, juntos, subindo com a menina. Outras pessoas relataram ter escutado uma briga de casal antes do crime e também 
gritos de criança. "Pára, pai", teria sido o berro. 

 

Tópicos: Caso Isabella, Violência contra a criança 

 

========================================================== 

NOTÍCIA 29.  
Você está em Notícias > São Paulo 

Prisão temporária é para preservar investigação, 

diz promotor 
Para ele, pai e madrasta da menina Isabella têm \"versão fantasiosa\"; processo corre em segredo de 

Justiça16 
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Notícia 

 

 da Redação - estadao.com.br 

"A prisão do casal está fundamentada na garantia da tranqüilidade das investigações", disse em entrevista coletiva, no final da 

                                                           
16 FONTE: http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,prisao-temporaria-e-para-preservar-investigacao-

diz-promotor,151200,0.htm 
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manhã desta sexta-feira, o promotor Francisco Cembranelli, responsável no Ministério Público Estadual (MPE) pela 

investigação da morte da menina Isabella de Oliveira Nardoni, de 5 anos. Em entrevista exclusiva ao Estado, na quinta-feira, ele 

já havia dito que "a versão do casal é fantasiosa".   VEJA TAMBÉM Pai e madrasta de Isabella se apresentam à polícia  Tudo o 
que foi publicado a respeito do Caso Isabella   Entenda os argumentos da polícia sobre a prisão  Veja especial multimídia sobre o 

crime  Entenda porque crimes assim chocam a sociedade    Sem revelar o conteúdo dos depoimentos dados pelas testemunhas, o 

promotor se referiu às declarações que o pai da garota, Alexandre Alves Nardoni, e a madrasta, Anna Carolina Trotta Peixoto 

Jatobá, deram à polícia no sentido de que uma terceira pessoa entrou no apartamento e jogou a menina pela janela. O caso está 

sob segredo de Justiça. Para ele, a história contada pelo casal não o convenceu. Cembranelli começou a acompanhar o caso na 

manhã de quinta-feira, e passou o dia lendo o processo para se inteirar do caso.   Ele elogiou o trabalho da polícia, ao dizer que 

todos os exames periciais necessários para o esclarecimento do caso estão sendo feitos, o que evita a perda de provas 

importantes. Além da necropsia no corpo da garota, foram feitos exames para identificar de quem é o sangue contido na tela de 

proteção do quarto de onde a menina caiu, outros para detectar mais vestígios de sangue no apartamento e nos carros do casal e 

a reconstituição do crime. 

 
Tópicos: Caso Isabella, Violência contra criança 
COMENTÁRIOS 
 
5 comentários 
 seguir 
adriana iochi 
Comentado em: Prisão temporária é para preservar investigação, diz promotor 
4 de Abril de 2008 | 16h55 
 
Razão Na verdade o que está dificultando muito, acredito eu, é que os policias estão procurando um motivo aparente, seja para 
os pais terem efetuado o crime ou um desconhecido, o que precisamos, infelizmente, estar cientes, é que a violência não tem 
razão, ou então para que alguém adota uma criança para torturar? ou o que faz um cidadão marcar um menino como se fosse 
gado? é puro sadismo , esse é o ser humano atual , é a falta de temor e amor a Deus , é claro que não é por isso que eles tem que 
deixar pra lá, mas a verdade é que eles podem achar até o culpado... mas o motivo pode nunca aparecer porque simplesmente 
não houve 
 
Denunciar 
 
seguir 
Zeca Martins 
Comentado em: Prisão temporária é para preservar investigação, diz promotor 
4 de Abril de 2008 | 16h41 
 
O show da morte O Estadão noticia que "Polícia confirma morte de 10 em ação em favelas do Rio". Cadê os promotores pra 
questionarem a conduta policial? Ah, é verdade, favelado morto vale menos... Lá e cá, que lamentável show de horrores. 
 
Denunciar 
 
seguir 
Marcia Lassance 
Comentado em: Prisão temporária é para preservar investigação, diz promotor 
4 de Abril de 2008 | 16h35 
Segredo de justiça!!!???? O que mais me assusta é que esse caso está correndo sob SEGREDO DE JUSTIÇA!!!! Que segredo é 
esse se delegados e promotores, a fim de aparecerem, divulgam ou "deixam escapar" informações??? Já pré-julgaram esse 
homem e essa mulher, sem realmente saber se são culpados... Quanto mais os responsáveis pela justiça se comportam dessa 
maneira vil e infame pode-se esperar uma justiça venal. Onde estão os superiores desses representantes da justiça? Que atitude 
punitiva irão tomar com relação a esses subordinados que não cumprem as leis? 
 

Denunciar 
 

================================================================ 

NOTÍCIA 30.  
Você está em Notícias > São Paulo 

 

Pai de Isabella tem nomes de suspeitos, diz 

advogado 
Levorin diz que seu cliente acredita que algumas pessoas possam querer prejudicá-lo, mas não revelou nomes17 

                                                           
17 FONTE: http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,pai-de-isabella-tem-nomes-de-suspeitos-diz-

advogado,151296,0.htm 
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Notícia 
  

Andréia Sadi, do estadao.com.br 

 

O pai da menina Isabella, Alexandre Nardoni,  tem nomes de suspeitos que poderiam ter matado sua filha, no último sábado, 

segundo o advogado Marco Polo Levorin. O advogado disse também que os suspeitos teriam trânsito livre no prédio onde 

Nardoni mora, mas não quis adiantar se são familiares, moradores, ou funcionários.      "Estive com ele (Nardoni) hoje e citou 

alguns nomes, mas não vou revelar quem são. Vamos encaminhar ao delegado para que seja investigado", disse o advogado em 

entrevista ao estadao.com.br nesta sexta-feira, 4.        VEJA TAMBÉM Pai e madrasta de Isabella se apresentam à polícia  Tudo o 

que foi publicado a respeito do Caso Isabella   Entenda os argumentos da polícia sobre a prisão  Veja especial multimídia sobre o 

crime  Entenda porque crimes assim chocam a sociedade      Isabella, de cinco anos, morreu após cair de um prédio na zona 

Norte no sábado. O pai e a madrasta da menina, Anna Carolina Jatobá, tiveram a prisão preventiva decretada esta semana. "Há 

muito a ser esclarecido até que meu cliente sejam impregnado. Algumas pessoas poderiam querer participar desta situação", 

disse o advogado.       O advogado disse que se encontrou com seu cliente nesta sexta. Nardoni, "muito abalado", negou 

novamente sua participação no crime. " Ele perguntou dos familiares, quer saber se todo mundo está bem", disse. Levorin disse 

que irá trabalhar nos próximos dias para conseguir o habeas-corpus para seu cliente. "A prisão dele foi precipitada, não existem 

elementos para a prisão temporária", explicou.   'Fantasiosa'     O promotor Francisco Cembranelli, responsável no Ministério 

Público Estadual (MPE) pela investigação, disse que a prisão do casal está fundamentada na garantia da tranqüilidade das 

investigações".  Em entrevista exclusiva ao Estado, na quinta-feira, ele já havia dito que "a versão do casal é fantasiosa".     Ele 

elogiou o trabalho da polícia, ao dizer que todos os exames periciais necessários para o esclarecimento do caso estão sendo 

feitos, o que evita a perda de provas importantes. Além da necropsia no corpo da garota, foram feitos exames para identificar de 

quem é o sangue contido na tela de proteção do quarto de onde a menina caiu, outros para detectar mais vestígios de sangue no 

apartamento e nos carros do casal e a reconstituição do crime. 

 

Tópicos: Caso Isabella, Violência contra a criança 

 

COMENTÁRIOS 

 
3 comentários 
 seguir 
eliane freitas 
Comentado em: Pai de Isabella tem nomes de suspeitos, diz advogado 
5 de Abril de 2008 | 2h42 
 
Algumas peças do quebra-cabeça Faltam algumas peças neste quebra-cabeças. Algumas delas seriam: onde estavam os outros 
filhos do casal na hora em que a polícia chegou? Estavam dormindo ou acordados? Dormiam onde? Quando o pai chegou da 
garagem com os outros dois filhos dormindo colocou as crianças para dormir em que quarto? Se foi no quarto deles por que ele 
só percebeu depois que a tela estava rasgada? Preste atenção que o quarto dos meninos fica antes do quarto da menina. Será que 
tinha sangue no elevador? E no hall de elevadores? Na escada coletiva? São várias as perguntas.Falam de sangue na maçaneta 
na parte de fora ou na parte de dentro? Falam do sangue no corredor do apartamento mas não dizem se havia sangue em outros 
cômodos. Na cozinha por exemplo, onde supostamente estava a faca, no banheiro? São muitas dúvidas antes de se formar uma 
opinião. Esperamos que todas estas dúvidas sejam esclarecidas. 
 
Denunciar 
 
seguir 
Luiz Ferreira 
Comentado em: Pai de Isabella tem nomes de suspeitos, diz advogado 
4 de Abril de 2008 | 19h09 
 
Hum, estranho... Por que o pai não contou essa versão desde o início? Espero que quem quer que tenha cometido essa 
monstruosidade seja devidamente punido. Só lamento que, com essa "maravilha" de legislação penal que temos no Brasil, esse 
(ou essa) infeliz daqui a alguns poucos anos, talvez uns quatro ou cinco depois de condenado(a), será SOLTO... 
 
Denunciar 
 
seguir 
Ricardo Correa 
Comentado em: Pai de Isabella tem nomes de suspeitos, diz advogado 
4 de Abril de 2008 | 18h13 
 
Ridiculo! Depois que a publicidade der o que tem que dar (ou seja, até aparecer alguma notícia mais triste do que esta), o que 
será que acontecerá com este casal de réus-primários? Resposta: NADA. Por acaso, alguém se lembra do cafajeste que teve a 
capacidade de "esquecer" o filho(a) pequeno dentro do carro fechado, por horas, e a criança morreu por consequente asfixia? O 
que aconteceu com este sem-vergonha? Pelo que eu sei, NADA também!! Viva a terra de impunidade!! 
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Anexo 6 

Caso 2: Boletim de Ocorrência  

  















 



 

 

 

Anexo 7 

Caso 2: Peça da Denúncia  

  

























 

 



 

 

 

 

Anexo 8 

Caso 2: Peça da Sentença  

  



Vistos. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 492, do Código de Processo Penal. 

Submetido a julgamento nesta data, o Colendo  Conselho de Sentença reconheceu que 

o réu LINDEMBERG ALVES FERNANDES praticou    o crime de homicídio qualificado 

pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (vítima Eloá Cristina 

Pimentel da Silva), o crime de homicídio tentado  qualificado pelo motivo torpe e 

recurso que dificultou a defesa da vítima ( vítima Nayara Rodrigues da Silva), o crime 

de  homicídio  qualificado tentado ( vítima Atos Antonio Valeriano), cinco crimes de 

cárcere privado e quatro crimes de disparo de arma de fogo. 

Passo a dosar a pena: 
 
Passo a dosar a pena: 
O julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade todos os elementos que dizem 
respeito ao fato e ao criminoso, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no artigo 
59 do Código Penal, para aplicar, deforma justa e equilibrada, a reprimenda que seja, 
proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime. 
Deve o Magistrado, atrelado a regras de majoração da pena, aumentá-la até o montante que 
considerar correto, tendo em vista as circunstâncias peculiares de cada caso, desde que o faça 
fundamentadamente e dentro dos parâmetros legais.  
 
A sociedade, atualmente, espera que o juiz se liberte do fetichismo da pena mínima, de modo a 
ajustar o quantum da sanção e a sua modalidade de acordo com a culpabilidade, os 
antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias do 
crime, bem como o comportamento da vítima. 
Pois bem.  
 
Todas as condutas incriminadas, atribuídas ao réu e reconhecidas pelo Egrégio Conselho de 
Sentença incidem no mesmo juízo de reprovabilidade. Portanto, impõe-se uma única apreciação 
sobre as circunstâncias judiciais enunciadas no artigo 59 do Código Penal, evitando-se assim, 
repetições desnecessárias. 

As circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, não são totalmente favoráveis ao 
acusado, razão pela qual a pena base de cada crime será fixada acima do mínimo legal. 

Com efeito, a personalidade e conduta social apresentadas pelo acusado, bem como as 
circunstâncias e consequências dos crimes demonstram conduta que extrapola o dolo normal 
previsto nos tipos penais, diferenciando-se dos demais casos similares, o que reclama reação 
severa, proporcional e seguramente eficaz. (STF - RT 741/534). 

Esta aferição encontra guarida no princípio da individualização da pena e deve ser realizada em 
cada caso concreto (CF/ 88, art.5º XLVI). 

Os crimes praticados atingiram o grau máximo de censurabilidade que a violação da lei 
penal pode atingir. 
Na hipótese vertente, as circunstâncias delineadas nos autos demonstram que o réu agiu com 
frieza, premeditadamente, em razão de orgulho e egoísmo, sob a premissa de que Eloá não 
poderia, por vontade própria, terminar o relacionamento amoroso. Tal estado de espírito do 
agente constituiu a força que determinou a sua ação. 

E, nesse contexto, envolveu não apenas tal vítima, mas também Nayara, Iago e Vitor, amigos que 
a acompanhavam na data em que o acusado invadiu o apartamento. Durante o cárcere privado, as 
vítimas, desarmadas e indefesas, permaneceram subjugadas pelo agente, sob intensa pressão 
psicológica, a par de agressões físicas contra todos perpetradas.  
 



Durante a barbárie, o réu deu-se ao trabalho de, por telefone, dar entrevistas a apresentadores 
de televisão, reforçando, assim, seu comportamento audacioso e frieza assustadores. Lindemberg 
Alves Fernandes chegou a pendurar uma camiseta de time de futebol na janela da residência 
invadida.  
 
Não posso olvidar, nesse contexto, as consequências no tocante aos familiares das vítimas. 
Durante o cárcere privado, a angústia dos familiares, mormente de Eloá e Nayara, que por mais 
tempo permaneceram subjugadas pelo réu, que demonstrava constante oscilação emocional, 
agressividade, atingiu patamar insuportável diante da iminência de morte, tendo por ápice os 
disparos que foram a causa da morte de Eloá e das lesões sofridas por Nayara. 

E depois dos fatos, as vítimas Nayara, Victor e Yago sofreram alterações nas atividades rotineiras, 
além de terem de se submeter a tratamentos psicológicos e psiquiátricos. 
Ainda, além de eliminar a vida de uma jovem de 15 anos de idade e de quase matar Nayara e o 
bravo policial militar Atos Antonio Valeriano, o réu causou enorme transtorno para a comunidade 
e para o próprio Estado, que mobilizou grande aparato policial para tentar demovê-lo de sua 
bárbara e cruel intenção criminosa. 
Os crimes tiveram enorme repercussão social e causaram grande comoção na população, 
estarrecida pelos dias de horror e pânico que o réu propiciou às indefesas vítimas. 

Em suma, a culpabilidade, a personalidade do réu, seus egoísticos e abjetos motivos, as 
circunstâncias e nefastas consequências do crime impõem a esta a Julgadora, para a correta 
reprovação e prevenção de outros crimes, a fixação da pena, na primeira fase de aplicação, em 
seu patamar máximo cominada para cada delito, ou seja, 30 anos de reclusão para o crime de 
homicídio qualificado praticado contra Eloá; 30 anos para o crime de tentativa de homicídio 
qualificado praticado contra Nayara; 30 anos para o crime de tentativa de homicídio perpetrado 
contra a vítima Atos; 05 anos de reclusão para cada crime de cárcere privado (contra Iago, Vitor, 
Eloá e Nayara, por duas vezes) e de 04 anos de reclusão e pagamento de 360 (trezentos e 
sessenta dias multa) para cada crime de disparo de arma de fogo (quatro vezes). 

Na segunda fase, não incidem agravantes. Presente a atenuante da confissão espontânea em 
relação aos crimes de disparo de arma de fogo descritos nas nona e décima séries e cárcere 
privado da vítima Eloá, reduzo as reprimendas em 1/6, o que perfaz 04 (quatro) anos e 02 (dois) 
meses para o crime de cárcere privado e 03 anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 300 dias 
multa, para cada um dos crimes de disparo de arma de fogo. 

Não incidem causas de aumento de pena. 

Reconhecida a tentativa de homicídio contra Nayara, reduzo a pena no patamar mínimo de 1/3, 
tendo em vista o laudo pericial juntado a fls. 678/679 e necessidade de futura intervenção 
cirúrgica para reconstrução dos ossos da face, concretizando-a em 20 (vinte) anos de reclusão.  
 
Em relação à tentativa de homicídio contra o policial militar Atos, aplico a redução máxima de 
2/3, uma vez que a vítima não sofreu lesão corporal, o que perfaz 10 ( dez) anos de reclusão. 
Os crimes foram praticados nos moldes do artigo 69, do Código Penal. 

Constatado que o réu agiu com desígnios autônomos, almejando dolosamente a produção de 
todos os resultados, voltados individual e autonomamente contra cada vítima, afasta-se qualquer 
das figuras aglutinadoras das penas (artigos 70 e 71 do Código Penal) e reconhecendo-se o 
concurso material de crimes, previsto no artigo 69, do Código Penal. 

Somadas, as penas totalizam 98 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 1320 dias – multa, o 
unitário no mínimo legal.  
Para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade, fixo o regime inicialmente fechado. 
Incidem os artigos 33, §2º, “a”, do Código Penal, artigos 1º, inciso I, e 2º, §1º, ambos da Lei nº 
8.072/90, em relação aos crimes dolosos contra a vida. 

É, ademais, o único adequado à consecução das finalidades da sanção penal, consideradas as 
circunstâncias em que os crimes foram praticados, que bem demonstraram ousadia, 



periculosidade do agente e personalidade inteiramente avessa aos preceitos que presidem a 
convivência social, bem como as consequências de suas condutas. 

As ações, nos moldes em que reconhecidas pelo Conselho de Sentença, denotam personalidade 
agressiva, menosprezo pela integridade corporal, psicológica e pela própria vida das vítimas, o 
que exige pronta resposta penal. Como fundamentado na primeira etapa da dosimetria da pena, 
as circunstâncias judiciais são totalmente desfavoráveis ao réu (§3º do artigo 33, do Código 
Penal). 

E por tais razões não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de 
direito ou a concessão de sursis, diante do quantum fixado e da ausência dos requisitos subjetivos 
previstos nos incisos III, do art. 44 e II, do art. 77, ambos do Código Penal.  
Saliento, ainda, a vedação prevista no artigo 69, parágrafo primeiro, do Código Penal, bem como 
que as benesses implicariam incentivo à reiteração das condutas e impunidade. 

Em face da decisão resultante da vontade soberana dos Senhores Jurados, julgo PROCEDENTE a 
pretensão punitiva do Estado, para condenar LINDEMBERG ALVES FERNANDES, qualificado nos 
autos, como incurso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, incisos I e IV (vítima Eloá), artigo 
121, parágrafo 2º, incisos I e IV, c.c. artigo 14, inciso II (vítima Nayara), artigo 121, parágrafo 2º, 
inciso V, c.c. artigo 14, inciso II, (vítima Atos), artigo 148, parágrafo 1º, inciso IV, por cinco 
vezes, (vítimas Eloá, Victor, Iago e Nayara, esta por duas vezes), todos do Código Penal, e artigo 
15, caput, da Lei nº 10.826/03, por quatro vezes, à pena de 98 (anos) e 10 (meses) de reclusão e 
pagamento de 1320 dias-multa, no valor unitário mínimo legal. 

O réu foi preso em flagrante encontrando-se detido até então. Nenhum sentido faria, pois, que 
após a condenação, viesse a ser solto, sobretudo quando os motivos que ensejaram o decreto da 
custódia cautelar (CPP, art.312), foram ainda mais reforçados pelo Tribunal do Júri, cuja decisão 
é soberana. 

Denego a ele, assim, o direito de apelar em liberdade. 

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra recolhido. 

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol de culpados. 

No mais, tendo em vista a exibição em sessão plenária de colete à prova de balas, fato 
consignado em ata, artefato sujeito à regulamentação legal e específica e em não sendo exibida 
documentação relativa a tal instrumento, remeta-se cópia da ata da sessão plenária ao Ministério 
Público para ciência quanto ao ocorrido. 

Ainda, também durante os debates, na presença de todas as partes e do público, a Defensora do 
réu Dra. Ana Lúcia Assad, de forma jocosa, irônica e desrespeitosa, aconselhou um membro do 
Poder Judiciário a “ voltar a estudar”, fato exaustivamente divulgado pelos meios de 
comunicação. 

Nestes termos, considerando a prática, em tese, de crime contra a honra e o disposto no 
parágrafo único do artigo 145, do Código Penal, determino a extração de cópia da presente 
decisão e remessa ao Ministério Público local, para providências eventualmente cabíveis à 
espécie. 

Decisão publicada hoje, neste Plenário do Tribunal do Júri desta cidade, às 19: 52 horas, saindo 
os presentes intimados.  
Custas na forma da lei.  
Registre-se, cumpra-se e comunique-se.  
Santo André, 16 de fevereiro de 2012.  
 
MILENA DIAS  
Juíza de Direito" 
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 NOTÍCIA 1   
15/10/2008 - 19h42  

Jovem mantém garota refém há 54 horas na Grande SP; PM diz que 
negociação regrediu  

PUBLICIDADE  
Colaboração para a Folha Online  
Há 54 horas, uma adolescente de 15 anos é mantida refém pelo ex-namorado em um apartamento em Santo André 
(Grande São Paulo). Segundo o coronel Eduardo José Félix de Oliveira, comandante do Policiamento de Choque, as 
negociações regrediram.  
Nesta quarta, por telefone, o ajudante de produção Lindemberg Fernandes Alves, 22, deu entrevistas, disse que 
evita pensar no desfecho do crime e que tem medo de ser baleado pelos policiais que cercam o prédio, em um 
conjunto habitacional.  

 
Segundo o coronel, Alves havia prometido se entregar após o almoço, mas voltou atrás. À imprensa Alves disse 
que vai entregar as armas para a adolescente e que vai se entregar, mas não estipulou hora.  
"Ele está se sentido reizinho. Se entrega quando quiser. Minha tropa está lá há três dias", disse o coronel.  
Família  
"Eu queria falar para ele se entregar porque minha mãe e todos nós estamos sofrendo muito", afirmou Suzi 
Fernandes Alves, 26, uma das irmãs de Alves.  
O pai e a mãe da adolescente mantida refém acompanham o seqüestro de um prédio em frente ao edifício onde a 
filha é mantida em cárcere privado. Acompanhados de religiosos, eles afirmaram à Folha Online que, por influência 
da filha deles, Alves chegou a ir por algum tempo à igreja evangélica que a família freqüenta. Amigos afirmaram 
que o rapaz sempre se mostrou tranqüilo.  
Por volta do meio-dia, a mãe da garota se desesperou ao vê-la aparecer na janela. Ela gritou bastante, mas foi 
contida por amigos. Naquele horário, a menina usou uma corda feita com lençóis para pegar alimentos.  
Desfecho  
"Na situação que eu 'tô' não dá para parar e pensar nisso". A frase é do ajudante de produção Lindemberg 
Fernandes Alves, 22, ao ser questionado pela Folha Online na tarde desta quarta-feira sobre o que pretende fazer 
após libertar a ex-namorada, de 15 anos, que mantém como refém desde a tarde da última segunda (13) em Santo 
André (Grande São Paulo).  

Rivaldo Gomes/Folha Imagem  
Rivaldo Gomes/Folha Imagem  

 
Ele conversou rapidamente com a reportagem, por telefone. "Tô preocupado com todo mundo", disse Alves sobre 
sua família. Mais cedo, Suzi Fernandes Alves, 26, uma das irmãs do rapaz, disse que a mãe deles está sendo 
medicada com calmantes desde que ele invadiu o apartamento da ex-namorada.  

Rivaldo Gomes/Folha Imagem 
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Reféns  
A adolescente foi rendida em casa, quando estudava com três amigos --uma menina e dois garotos, todos já 
libertados. A garota libertada ontem prestou depoimento por aproximadamente seis horas, na tarde desta quarta.  
Alves, inconformado com o fim do namoro, está armado com dois revólveres e tem um saco cheio de balas, 
segundo a polícia. De acordo com familiares, eles namoraram por três anos e terminaram há um mês, por iniciativa 
dele. Ela teria se recusado a reatar. 
Desde o início do seqüestro, ele disparou quatro tiros em direção às pessoas que acompanham a movimentação --
dois na noite de segunda e dois na terça-feira. Ninguém se feriu.  
Segundo o comandante do batalhão do Gate, tenente-coronel Flávio Jari Depieri, o rapaz demonstrou "picos de 
agressividade" durante as negociações realizadas ontem.  

================================================================ 

NOTÍCIA 2  
16/10/2008 - 10h31  

Mais longo caso de cárcere privado em SP completa 3 dias; 
negociações prosseguem  
da Folha Online  
O ajudante de produção Lindemberg Fernandes Alves, 22, mantém a ex-namorada --de 15 anos-- refém desde as 

13h30 da última segunda-feira (13) em um prédio em Santo André (Grande São Paulo). As negociações 
prosseguem, e, na manhã desta quinta, a jovem que também havia sido rendida e foi libertada na noite de terça 
voltou ao local para conversar com Alves. Ela estaria acompanhada de um irmão da menina mantida refém.  
Também na manhã de hoje, o pai da menina mantida refém passou mal e foi socorrido por uma ambulância do 
Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Ele sofre com pressão alta, segundo médicos.  

 
Na quarta (15), o coronel Eduardo José Félix de Oliveira, comandante do Policiamento de Choque, informou que 
Alves havia prometido se entregar após o almoço, mas voltou atrás. À imprensa o rapaz disse que vai entregar as 
armas para a adolescente e que vai se entregar, mas não estipulou hora.  
Antes deste caso, o mais longo cárcere privado foi registrado no Estado emabril do ano passado, quando Gleivson 
Flávio de Sales, que fugia da polícia, invadiu uma casa e manteve uma mulher e duas crianças reféns por 56 horas, 
em Campinas (SP).  
Negociações  
Na manhã desta quinta, Alves voltou a aparecer na janela do apartamento, em um conjunto habitacional, e teria feito 
sinal de positivo. As negociações para libertar a adolescente, no entanto, não evoluíram.  

 
Ontem, no início da tarde, a mãe da garota se desesperou ao vê-la aparecer na janela. Ela gritou bastante, mas foi 
contida por amigos. Chorando bastante, a adolescente gesticulou para pedir calma à mãe enquanto usava uma 
corda feita com lençóis para pegar alimentos.  
Desfecho  
"Na situação que eu 'tô' não dá para parar e pensar nisso", disse Alves ao ser questionado pela Folha Online na 
tarde desta quarta-feira sobre o que pretende fazer após libertar a ex-namorada. 
Ontem, o rapaz conversou rapidamente com a reportagem, por telefone. "Tô preocupado com todo mundo", disse 
ele sobre sua família. Mais cedo, Suzi Fernandes Alves, 26, uma das irmãs do rapaz, disse que a mãe deles está 
sendo medicada com calmantes desde que ele invadiu o apartamento da ex-namorada.  
"Eu queria falar para ele se entregar porque minha mãe e todos nós estamos sofrendo muito", afirmou a irmã.  
Refém  
A adolescente foi rendida em casa, quando estudava com três amigos --uma menina e dois garotos, todos já 
libertados. A menina libertada ontem prestou depoimento por aproximadamente seis horas.  

Fernando Donasci/Folha 
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Inconformado com o fim do namoro, Alves invadiu o apartamento onde mora a ex-namorada por volta de 13h30 do 
último dia 13. De acordo com familiares, eles namoraram por três anos e terminaram há um mês, por iniciativa dele. 
Ela teria se recusado a reatar.  
Ele está armado com dois revólveres e tem um saco cheio de balas, segundo a polícia.  
Família  
Os pais da adolescente mantida refém acompanham o seqüestro a partir do apartamento de amigos, em um prédio 
em frente ao edifício onde a filha é mantida em cárcere privado.  
Acompanhados de religiosos, eles afirmaram à Folha Online que, por influência da filha deles, Alves chegou a ir por 
algum tempo à igreja evangélica que a família freqüenta. Amigos afirmaram que o rapaz sempre se mostrou 
tranqüilo.  
================================================================ 

NOTÍCIA 3  
18/10/2008 - 12h43  

Cobertura de tragédia no ABC deixa Record em 1º e Globo em 2º  
da Folha Online  
A cobertura intensiva do caso da menina de 15 anos baleada na cabeça após ser mantida refém pelo ex-namorado, 
Lindemberg Fernandes Alves, 22, colocou a Record em primeiro lugar por quase toda a manhã deste sábado.  
No chamado ibope prévio (que são dados ainda não consolidados, mas próximos dos corretos), a Record obteve das 
9h às 12h cerca de 15 pontos de média --seis pontos a mais que a Globo (9). Band e Rede TV beiraram o traço (1 
ponto cada) --mesmo que a UHF Recordnews.  
O resultado põe fim a três semanas de liderança do programa "Sábado Animado", apresentado pela menina Maisa. 

================================================================ 

 NOTÍCIA 4  
18/10/2008 - 19h47  

"Não fiz nada além do meu trabalho", diz Sonia Abrão  
TEREZA NOVAES da Folha Online  
A apresentadora do "A Tarde É Sua", da RedeTV, Sonia Abrão, que entrevistou ao vivo o seqüestrador Lindemberg 
Fernandes Alves, disse que está com a "consciência tranqüila" sobre uma possível influência de seu trabalho no 
desfecho do caso.  
"Fiquei muito triste como todo mundo. O desfecho foi o pior possível, era o que ninguém queria."  
Nesta quinta-feira (16), Abrão entrou com o seqüestrador ao vivo por telefone do cativeiro. Ela foi a primeira a 
conversar com ele. "Meu repórter conseguiu o telefone da casa da Eloá com familiares. Ligamos e ele atendeu. 
Gravamos uma entrevista e a única exigência dele foi que ela fosse ao ar na íntegra. No momento que estava 
terminando a exibição, ligamos de novo para saber se ele queria acrescentar alguma coisa, e ele queria."  
A partir desse momento, a apresentadora passou a falar com Lindemberg ao vivo.  
"Ele queria algo que a polícia não podia dar, mandar um recado para a família e também estava preocupado com a 
opinião pública. Ele queria deixar claro que ele estava se comportando lá dentro."  
"A pauta da entrevista foi essa. Em nenhum momento fiz algo que colocasse a situação em risco. Não sou 
principiante, queria acalmar, dar para ele o que ele queria, que era conversar com o Brasil", afirmou ela.  
Abrão foi criticada por seu colega Datena, da Band, pela entrevista.  
"Não fiz nada além do meu trabalho", concluiu.  

================================================================ 

NOTÍCIA 5  

  
18/10/2008 - 23h31  

"Quero que você invada", afirma rapaz que manteve duas reféns; ouça  
Colaboração para a Folha Online  

A Polícia Militar de São Paulo disponibilizou neste sábado à imprensa um DVD com gravações da negociação com o  
ajudante de produção Lindemberg Fernandes Alves, 22. As gravações não esclarecem, porém, a principal dúvida 
sobre o caso: se os policiais entraram no apartamento após ser feito um disparo ou se o tiro ocorreu após a invasão 
do imóvel, informa a edição deste domingo (19) da Folha de S.Paulo.  
A polícia diz que só entrou quando Eloá foi alvejada, mas, pelas imagens das TVs não é possível ouvir o disparo. 
Jornalistas também afirmam ter escutado tiros só após o estrondo.  

Rivaldo Gomes/Folha 
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Nas imagens da televisão é possível ouvir três disparos após o clarão. A polícia afirma que dois tiros atingiram Eloá. O 
terceiro, Nayara. As outras duas cápsulas encontradas seriam de um tiro feito de manhã que não motivou ação da PM 
e um outro, na ação (teria acertado um escudo).  
Neste sábado, policiais civis e peritos espalhavam a informação de que não houve tiro antes da invasão, baseado em 
uma suposta conversa com Nayara, no hospital, e outra com Lindemberg. Nada está no papel. PMs dizem que é 
mentira e que o conflito em razão da greve dos policias contaminou o caso.  
DVD  
O DVD com as negociações contrasta momentos de tranqüilidade e de extremo nervosismo. Na terça-feira, segundo 
dia de cárcere, o rapaz diz: "vou matar ela e me matar" e "não tenho nada a perder". Naquele mesmo dia, o rapaz se 
compromete a resolver a questão em 40 minutos desde que a polícia religasse a luz do imóvel.  
O negociador Adriano Giovanini responde que "você é responsável por essas vidas. Estamos te estendendo a mão." 
Lindemberg retruca: "não vou sair daqui vivo". Durante essa conversa é possível ouvir uma voz feminina gritando 
"Pára, pára".  
Na manhã de 16 de outubro, o penúltimo dia, Lindemberg conversa com o irmão Douglas e se compromete a sair 
com Eloá na manhã de sexta. Ao ser questionado se dá a sua palavra, responde bastante nervoso que "já falei que 
dou". Posteriormente, às 12:46, conversa tranqüilamente com a mãe de Naiara, Andréa, e diz que "sua filha já vai 
descer". A mãe da menina responde que "acredito muito em você, sempre acreditei".  

Naquele momento, a polícia dizia que a menina não estava lá como refém.  
Na sexta à tarde, em dado momento, Lindemberg dizia que não poderia falar com o negociador, pois tinha de 
"desenrolar com essa mina primeiro. Vou catar até o íntimo dela" [queria descobrir algo].  
Indagado se era a hora de falar com ela sobre esse assunto, responde: Quando vai ser o momento? Quando chegar 
na cadeia". A conversa prossegue e ele diz: "a coisa tá piorando".  
Na última gravação disponibilizado, pouco antes do desfecho, o rapaz diz: "invade essa porra logo". O negociador 
responde que não tem nada disso. Ele replica: "quero que você invada. Tô falando para você invadir". Na seqüência, 
pede ao policial que saia da negociação. "Sai mano, fala que tá cansado."  

================================================================ 

NOTÍCIA 6  

22/10/2008 - 11h45   

Nayara depõe hoje à Polícia Civil; advogado quer indenização 
de R$ 2 mi do Estado   
PUBLICIDADE da Folha Online   
O advogado Angelo Carbone Sobrinho, contratado pela família da adolescente Nayara Rodrigues,15, disse que a 
garota prestará depoimento à Polícia Civil ainda na tarde desta quarta-feira. Ele afirmou ainda que entrará com uma 

ação pedindo indenização de R$ 2 milhões do governo estadual.   
A adolescente era amiga de Eloá Cristina Pimentel, que foi mantida refém pelo ex-namorado, Lindemberg Fernandes 
Alves, por cem horas, foi baleada na cabeça e morreu. No desfecho do caso, Nayara foi baleada no rosto.   
A adolescente passou hoje por um novo procedimento ortodôntico para dar sustentabilidade aos dentes, no hospital 
municipal de Santo André (Grande São Paulo). O aparelho que havia sido colocado na última sexta (17) foi trocado 
por outro, que deverá ser usado por, ao menos, 90 dias.   
Carbone Sobrinho afirmou que a adolescente deverá ter alta médica no meio da tarde. Em seguida, ela irá para uma 
sala do Ministério Público de Santo André onde será ouvida por um delegado de Polícia Civil e será acompanhada 
por um psicólogo.   
Segundo o advogado, um acordo prévio estabeleceu que a sala da Promotoria seria utilizada em vez da 
delegacia e fixou o período máximo de uma hora para que a garota fale.  Danos morais   
Segundo Carbone Sobrinho, o depoimento da garota é fundamental para que a Polícia Civil possa concluir o 
inquérito que investiga o crime. Lindemberg afirmou em entrevista ao "Jornal da Record", da Rede Record, que Eloá 
pediu para Nayara voltar ao cativeiro e afirmou ter dado o tiro contra a ex-namorada.   
O advogado disse que adotará duas medidas. A primeira, feita ontem, é a de solicitar que atue como assistente do 
Ministério Público no desenrolar do procedimento e uma futura acusação.  "A primeira medida é acompanhar toda a 
parte processual e auxiliar o Ministério Público a obter uma pena exemplar e ainda acompanhar a execução penal de 
modo que ele [Lindemberg] não saia antes do tempo", afirmou.   
A segunda medida ainda não protocolada é a de uma ação indenizatória contra o Estado de São Paulo. O 
advogado de Nayara afirmou que a ação indenizatória tem dois objetivos. O primeiro é de conseguir uma tutela 
antecipada --espécie de liminar, decisão urgente antes da apreciação do mérito-- de modo que o governo 
estadual pague todas as despesas médicas, psicológicas, odontológicas e demais gastos que a garota tiver para 
se recuperar.  No mérito, segundo Carbone Sobrinho, será solicitada uma indenização de R$ 2 milhões a título de 
danos morais. O advogado se baseará no que considera falhas na atuação da Polícia Militar do Estado de São 
Paulo, em especial o Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais).  "Vamos questionar todas as falhas que ocorreram 
a partir da inserção dela [Nayara] de volta ao local do crime e o risco que ela correu. Além disso, iremos 
questionar todos os erros desencadeados desde então", afirmou o advogado.   
Segundo ele, Nayara só não morreu por uma intervenção divina. "Deus não permitiu", disse.   
CLAYTON FREITAS, da Folha Online   

 

 
Acho q essa reconstituição podería ser feita sem a presença da menina Nayara, pois ela já sofreu o  6 

opiniões bastqante vendo a Amiga Eloá ser assassinada de forma cruel e covarde. Por favor a Polícia devería 

Comentários dos leitores   
Ocultar 

Marcelo Simas   (1 )   28 /11/2008 10h 25     
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 a

valie  respeitar a dor dessa menina.   
  

UBIRAJARA MACHADO DE OLIVEIRA (52)  
20/11/2008 10h19      
  

  
Estas simulações só servem para satisfazer a vontade de aparecer na TV das autoridades nelas envolvidas. Ridículo tanto gasto 

público com simualação do que deu mídia. Por que não simulam a ação dos batedores de carteira dentro dos ônibus também?   
10 opiniões 

avalie  

fabio rosa (1) 14/11/2008 10h03   

  
Não sei os motivos que leveram ao Lindenberg tomar aquela decisão tragica em Santo Andre...  Tb não sei os motivos 

que leveram o pai de Eloa a mudar de nome, de cidade... esquecendo apenas de mudar de rosto !  
As noticias sobre esse caso está bem feita. Meus parabens !  
Agora... é claro que o pai de Eloa está em perigo...   
Cá entre nós... se eu fosse ele nem advogado colocaria no caso... Ninguém... nem mesmo os melhores do Brasil 

conseguiriam proteger a vida dele... nem os irmãos saberiam meu paradeiro...  No meu ver... ele só tem duas opções... Ou 

se entregar e sujeitar-se a torturas até a morte ou então...  
fazer uma reforma no rosto e, como de costume, usar um nome falso em outro estado qualquer !  
Quem sabe isso ele já fez hein !!!  
Ele pode ter se a rependido de tudo, mas um dia vai pagar... Se bem que acredito que ele já pagou com a morte de sua filha 

de apenas 15 anos !   

12 opiniões 

avalie  

Comente esta reportagem  Veja todos os comentários (384)  

Termos e condições  
============================================================================================ 

NOTÍCIA 7  

22/10/2008 - 12h06   

Em dez anos, Gate participa de 119 negociações em SP; 
duas reféns morreram   

P

UBLICIDADE da Folha Online   
Atualizado às 12h18.  
A adolescente Eloá Cristina Pimentel, 15, mantida refém pelo ex-namorado, Lindemberg Fernandes Alves, por cem 
horas, foi a segunda pessoa que morreu durante negociações tocadas pelo Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais), 
da Polícia Militar, em dez anos de atuação.   
Segundo estatística passada pelo governo do Estado, no período, o Gate intermediou negociações em 119 casos de 
cárcere privado no Estado de São Paulo. Sete criminosos se mataram e 156 foram detidos. O total de reféns 
libertados foi de 344.   
Antes de Eloá o único caso em que uma pessoa morreu após ser mantida refém --em negociações intermediadas 
por agentes do Gate-- foi no ano de 2006.   
À época, o marceneiro Gilberto Lima assassinou a amante Andréia Santos e depois se matou, em Cidade Tiradentes 
(zona leste de SP). Lima manteve por 30 horas a mulher e a amante grávida, e matou Andréia com um tiro no 
pescoço.   
Negociações   
No caso de Santo André, a PM afirma que invadiu o apartamento onde estava Eloá e a amiga Nayara Nayara 
Rodrigues,15 depois de Lindemberg atirar.   
No último sábado (18), ao falar sobre o caso, o coronel Eduardo Félix, comandante do Batalhão de Choque da PM --
responsável pelo Gate--, defendeu a atuação da equipe. "Não houve erro. Todas as decisões foram tomadas em 
equipe", afirmou na ocasião. "O que provocou a invasão foi o próprio agressor. O Gate não atirou. Fizemos de tudo 
para preservar a vida dos três."   
A PM foi criticada por permitir que a adolescente Nayara voltasse ao apartamento onde Lindemberg mantinha a ex-
namorada refém. Nayara também foi rendida quando o rapaz invadiu o apartamento e foi libertada 33 horas depois, 
mas voltou ao local por exigência de Lindemberg.   

 ============================================================================================ 

NOTÍCIA 8  

22/10/2008 - 15h11   

Nayara recebe alta de hospital e depõe em hospital de Santo 
André (SP)   
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PUBLICIDADE  

da Folha Online   
A adolescente Nayara Rodrigues,15, recebeu alta às 14h30 desta quarta-feira e prestará depoimento sobre o 
desfecho do mais longo caso de cárcere privado do Estado no hospital municipal de Santo André (Grande São 
Paulo).   
A expectativa é de que ela começasse a depor por volta das 15h, em uma sala reservada na unidade --o hospital 
não informou se houve atraso. Acompanham o depoimento --com duração prevista de ao menos duas horas e meia-
- o advogado da família, o Conselho Tutelar e o promotor Antonio Nobre Folgado. Ela está acompanhada de 
psicólogos e psiquiatras, que poderão interromper o depoimento, caso considerem necessário.   

Rivaldo Gomes/Folha Imagem  

  
Cirurgião-dentista explica procedimento realizado em Nayara; menina usará 
aparelho para dar sustentabilidade aos dentes  

 
Na manhã desta quarta, o advogado Angelo Carbone Sobrinho, contratado pela família da adolescente, afirmou 
ainda que entrará com uma ação pedindo indenização de R$ 2 milhões do governo estadual.   
A adolescente era amiga de Eloá Cristina Pimentel, 15, que foi mantida refém pelo exnamorado, Lindemberg 
Fernandes Alves, 22, por cem horas. Eloá foi baleada na cabeça e não resistiu aos ferimentos. No desfecho do 
caso, Nayara foi baleada no rosto.  Aparelho   
Pela manhã, Nayara passou por um novo procedimento ortodôntico. O aparelho que havia sido colocado na última 
sexta (17) para dar sustentabilidade dos dentes foi trocado por um outro -que deverá ser usado por 90 dias antes 
de ser substituído novamente, por um convencional.  De acordo com o dentista Marcos Pinchiari, ela foi sedada e 
recebeu anestesia local para o procedimento, que terminou por volta das 10h40 --durou cerca de uma hora. Foi 
colocada uma prótese para substituir o canino superior esquerdo, atingido pelo tiro.  Crime   
Nayara foi baleada no rosto na última sexta, no desfecho do mais longo cárcere privado do  
Estado. A amiga, Eloá Pimentel, 15 --que foi mantida refém pelo ex-namorado por cem horas-, foi baleada na 
cabeça e não resistiu aos ferimentos. Nayara deve prestar depoimento à Polícia Civil sobre o desfecho do caso ainda 
hoje.   
Eloá foi enterrada na manhã de ontem. Cerca de dez mil pessoas acompanharam a cerimônia -desde o velório, mais 
de 30 mil pessoas passaram pelo cemitério.   
PAULO TOLEDO PIZA, colaboração para a Folha Online, e LÍVIA MARRA, editora de Cotidiano da Folha Online  

 =========================================================================================== 

NOTÍCIA 9  

22/10/2008 - 20h15   

Agricultor da PB descobre que Lindemberg é seu filho 
desaparecido há quase 20 anos   

PUBLICIDADE  

CAROLINA FARIAS da Folha Online   
O agricultor José Luciano, 64, analfabeto, que vive sozinho em um sítio na zona rural do município de Teixeira (PB), 
descobriu na semana passada que tinha um filho em Santo André (Grande São Paulo) que não via há quase 20 
anos: Lindemberg Fernandes Alves, 22. O rapaz manteve a ex-namorada Eloá Cristina Pimentel, 15, por mais de 
cem horas em cativeiro e atirou contra ela duas vezes antes de ser preso.   
"Eu soube agora, porque moro aqui em Teixeira", disse. Luciano afirma que uma madrinha, que mora em Patos 
(PB), telefonou e perguntou se ele estava acompanhando o caso. "Aí ela disse "é um filho seu'".   
O agricultor diz ter ficado "surpreso" porque sabia que, após Lindemberg deixa a cidade de Patos, onde nasceu, 
teria morado em Cuiabá (MT), mas o caso aconteceu em São Paulo. "Aí foi que eu vi. Quando passou a imagem da 
prisão dele", afirmou Luciano.   
O último contato entre pai e filho aconteceu há cerca de 20 anos, segundo o agricultor. Os pais de Lindemberg 
tiveram um relacionamento, mas não foram casados. O agricultor afirma que teve contato com a mãe do rapaz até, 
aproximadamente, os dois anos do menino.   
"Ela [mãe de Lindemberg] foi embora pra Cuiabá, trabalhar com o irmão. Aí, desde essa data, a notícia que eu 
tenho é essa de agora", disse.   
Luciano ficou entristecido com a partida de mãe e do filho para Cuiabá. Lembra que visitava ambos uma vez por 
semana. Nunca levou um presente para o garoto, somente alimentos e remédios.   
"A gente sente um pouco [de tristeza] porque tudo o que acontece na vida da gente às vezes a gente lembra, né?"   
Luciano não reconheceu Lindemberg logo nas primeiras reportagens que assistiu. Mas, ao ver as imagens da prisão, 
viu que o rapaz era seu filho.   
"Tenho um filho que se parece muito com ele", disse o agricultor sobre a semelhança de Lindemberg e um de seus 
outros seis filhos. Na seqüência de notícias que viu na TV, ao ver imagens da avó e de uma tia de Lindembeg, o 

agricultor teve certeza de que ele era seu filho.  Sentimentos ambíguos permeiam a cabeça do agricultor em relação 
às circunstâncias que o filho foi "reencontrado".   
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"A gente não sabe nem dizer como é que fica. Se fica triste, se fica revoltado, a gente não sabe nem dizer. Porque é 
uma coisa que não devia acontecer nem com ele nem com ninguém, né? A gente, pra fazer as coisas, precisa 
pensar muito. Eu tenho 64 anos e nunca me passou pela cabeça fazer nada de errado na minha vida, graças a 
Deus. Nunca fui em uma delegacia. Apesar de ser pobre, analfabeto, mas me acho feliz porque, graças a Deus, não 
tenho inimizade, nada de ruim aconteceu ", disse.   
Luciano não sabe se um dia vai visitar o filho. Ele vive sozinho no sítio e os dias que deixa de trabalhar, deixa de 
ganhar.   
"Agora não posso ir. É que não sou aposentado, não tenho renda de nada, de nada, de nada.  
O que tenho que dizer é que ele aceite o que ele fez, que ele não é mais criança. Um cara com 22 anos já sabe o 
que ele quer. Se convença do erro que praticou e vai tirar a pena que for provada para ele e esperar porque a vida 
vai andar para a frente".  Com TATIANA SANTIAGO, Colaboração para a Folha Online. 

============================================================================================ 

NOTÍCIA 10  

22/10/2008 - 20h35   

Nayara nega ter ouvido tiro antes de a PM invadir 
apartamento, diz polícia   

 
Folha Online   
Atualizado às 22h36.  
A menina Nayara Rodrigues,15, afirmou nesta quarta-feira, em depoimento à Polícia Civil, que não ouviu 
Lindemberg Alves, 22, atirar momentos antes de a Polícia Militar invadir o apartamento onde ela e a amiga, Eloá 
Cristina Pimentel, foram mantidas reféns, em Santo André (Grande São Paulo). De acordo com a polícia, a menina 
disse que Lindemberg disparou um tiro para o alto por volta das 15h ou das 16h, horas antes de a polícia entrar no 
local.  Três vizinhos do apartamento, no entanto, em depoimento prestado na terça (20), disseram à Polícia Civil ter 
ouvido tiros pouco antes da explosão ocorrida quando policiais do Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) 
invadiram o imóvel.   
Nayara é considerada a principal testemunha do crime. Ela, porém, não soube precisar quem disparou o primeiro 
tiro após a invasão --se a Polícia Militar ou Lindemberg. A garota afirmou que tentou se proteger com um edredom 
quando a PM explodiu a porta para entrar no apartamento.   

17.out.2008/Folha Imagem  

  
Lindemberg Fernandes Alves, 22, é preso após PM 
invadir apartamento; ele manteve a ex-namorada refém 
por cem horas   

 
Na noite desta quarta, após a divulgação do teor do depoimento de Nayara, o coronel Eduardo  
Félix, comandante do Batalhão de Choque --responsável pelo Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais)--, reiterou 
que os policiais invadiram o imóvel após Lindemberg atirar. "Ela [Nayara] estava como vítima em um local de crise. 
Pode estar confusa", afirmou o coronel sobre o depoimento da adolescente.   
Para atestar a versão, a PM divulgou uma imagem gravada pela corporação na qual uma vizinha do prédio afirma 
ter ouvido um estampido antes da invasão. A testemunha mora no quarto andar do bloco 20 --o caso ocorreu no 
bloco 24.   
No último sábado (18), o coronel defendeu a atuação da equipe do Gate e atribuiu a Lindemberg a decisão da PM de 
entrar no imóvel. "O que provocou a invasão foi o próprio agressor. O Gate não atirou. Fizemos de tudo para 
preservar a vida dos três", afirmou na ocasião.   
O desfecho do caso ocorreu por volta das 18h10 de sexta-feira (17). Nayara foi ferida por um tiro no rosto. Eloá, 
15, foi baleada na cabeça após passar cem horas refém do ex-namorado e não resistiu aos ferimentos.  Retorno ao 
cativeiro   
Nayara prestou depoimento no hospital municipal de Santo André, após receber alta médica. De acordo com a 
polícia, a menina afirmou que a mãe não havia autorizado seu retorno ao cativeiro. Ela tinha, apenas, autorização 
para ir ao local e auxiliar as negociações por telefone.  À polícia, ela disse que viu a amiga com uma arma 
apontada para a cabeça, ao se aproximar da porta para falar com Lindemberg. O retorno ao cativeiro foi criticado 
por especialistas.  No depoimento desta quarta, a adolescente estava acompanhada pelo advogado da família, pelo 
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Conselho Tutelar e por psicólogos e psiquiatras --que poderiam interferir, caso fosse necessário. O promotor Antonio 
Nobre Folgado também estava no local.   
Recuperação   
Nayara teve alta médica nesta quarta-feira. Antes, ela passou por um novo procedimento ortodôntico, para 
substituir o aparelho que havia sido colocado na última sexta para dar sustentabilidade dos dentes.   
Na manhã desta quarta, o advogado Angelo Carbone Sobrinho, contratado pela família da adolescente, afirmou 
ainda que entrará com uma ação pedindo indenização de R$ 2 milhões do governo estadual.   
DEH OLIVEIRA e CAROLINA FARIAS, da Folha Online. Colaborou LÍVIA MARRA, editora de Cotidiano da Folha 
Online   

============================================================================================ 

NOTÍCIA 11  

 

22/10/2008 - 21h52   

Em depoimento, Nayara diz que entrou no apartamento ao 
ver amiga sob ameaça de arma   

P

UBLICIDADE da Folha Online   
A adolescente Nayara Rodrigues confirmou nesta quarta-feira que não tinha autorização dos pais para voltar ao 
apartamento onde a amiga Eloá Cristina Pimentel, 15, era mantida refém pelo ex-namorado, Lindemberg Alves, 22, 
em Santo André (Grande São Paulo).   
17.out.2008/Folha Imagem  

  
Lindemberg Fernandes Alves, 22, é preso após PM invadir apartamento; ele 
manteve a ex-namorada refém por cem horas   

 
Ela prestou depoimento à Polícia Civil no hospital, após receber alta médica. A menina afirmou que a mãe havia 
autorizado que ela auxiliasse as negociações por telefone, nas proximidades do prédio.   
A volta da adolescente ao cativeiro foi uma exigência de Lindemberg. De acordo com o delegado-seccional de Santo 
André, Luiz Carlos dos Santos, o rapaz descumpriu o acordo de libertar Eloá e rendeu Nayara novamente --ela já 
havia passado 33 horas em cárcere privado.  Segundo o delegado, Nayara se aproximou da porta para falar com o 
rapaz --a idéia era que ele deixasse a arma no apartamento e saísse com a ex-namorada, na presença da amiga. 
No entanto, perto da porta, Nayara viu Eloá com a arma apontada para a cabeça e foi obrigada a entrar no imóvel.   
À polícia, nesta quarta, Nayara disse que não ouviu Lindemberg atirar momentos antes de a polícia invadir o 
apartamento, por volta das 18h10 de sexta-feira (17). Ela, no entanto, relatou disparados feitos mais cedo pelo 
rapaz, para o alto.   
No desfecho do caso, Nayara, 15, foi baleada no rosto. Eloá foi atingida na cabeça e não resistiu aos ferimentos.   
====================================================================================== 
NOTÍCIA 12  

 

22/10/2008 - 23h58   

Mãe de Nayara diz que ainda não "caiu a ficha"   
Colaboração para a Folha Online   
"Ainda não caiu muito bem a minha ficha. Só vou parar para pensar nisso quando chegar em casa", disse a mãe de 
Nayara Rodrigues, 15, Andréa Araújo, logo após a filha depor à polícia no hospital municipal de Santo André. 
Segundo ela, ainda não deu tempo para pensar sobre tudo que aconteceu nos últimos dias, depois de sua filha ter 
ficado refém de Lindemberg Alves, 22, que invadiu o apartamento da ex-namorada dele e amiga de Nayara, Eloá 
Pimentel, 15.   
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Rivaldo Gomes/Folha Imagem  

  
Após receber alta médica e depor à polícia, Nayara Rodrigues deixa o 
hospital acompanhada do padrasto e da mãe, Andréa Araújo  

 
Nos cinco dias que durou o cárcere privado, que culminou na morte de Eloá, Nayara foi libertada e depois retornou 
ao cativeiro, quando auxiliava nas negociações para tentar libertar a amiga. No desfecho do caso, na última sexta-
feira (17), acabou recebendo um tiro que transpassou sua mão direita e atingiu sua boca.   
Segundo a mãe da adolescente, sua filha não lhe contou detalhes do que passou no cativeiro. "Tudo que eu fiquei 
sabendo foi hoje, no depoimento", afirmou em entrevista coletiva realizada ainda no hospital.   
Andréa confirmou que Nayara contou no depoimento que durante o cativeiro tentou acalmar tanto Eloá quanto 
Lindemberg.   
Sobre Lindemberg, autor dos disparos que causou a morte de Eloá e feriu sua filha, Andréa disse que ainda não 
sabe seus sentimentos em relação a ele. "Ainda não assimilei meu sentimento por ele. Talvez mais pra frente eu 
perdoe. No momento, não", disse.  Indenização   
Andréa Araújo afirmou que ainda não decidiu se vai processar o Estado de São Paulo e exigir indenização pelos 
danos sofridos pela filha, conforme informação passada pelo advogado Angelo Carbone Sobrinho, que se apresentou 
como advogado da família.   
"De acordo com o que for inserido no inquérito [policial], se eu achar que dever ser feito, vai ser feito", disse. 
Segundo ela, a família não contratou Carbone Sobrinho, mas ele foi indicado pela produção do programa de uma 
emissora de televisão. O advogado havia informado que entraria com ação pedindo indenização de R$ 2 milhões do 
governo estadual. A mãe de Nayara disse não saber se houve falha na ação policial.   

============================================================================================ 
NOTÍCIA 13 
22/10/2008 - 23h07   

Responsável pelo inquérito sobre atuação da polícia no caso 
Eloá nega falha em ação policial   

PUBLICIDADE  

Colaboração para a Folha Online   
O coronel Eliseu Leite de Moraes, responsável pelo inquérito policial que vai apurar a atuação da PM no caso que 
culminou com a morte da adolescente Eloá Cristina Pimentel, 15, na última sexta-feira (17), disse que a 
investigação será isenta. Apesar disso, ele afirmou que, por enquanto, não viu nenhuma falha no procedimento da 
polícia.   
Segundo o coronel, os policiais avaliaram que havia "risco insuportável" e analisaram a mudança de comportamento 
de Lindemberg antes de agir. Com isso, ele disse que não é um "fator determinante" na investigação o fato de 
Lindemberg Alves, 22, ter ou não atirado antes da invasão do imóvel pela PM.   

17.out.2008/Folha Imagem  

  
Lindemberg Fernandes Alves, 22, é preso após PM 
invadir apartamento; ele manteve a ex-namorada refém 
por cem horas   
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No desfecho do caso, Eloá foi baleada na cabeça e na virilha pelo ex-namorado, depois de passar mais de cem horas 
em cárcere privado no apartamento em que ela residia. A adolescente morreu um dia depois.   
Sua amiga, Nayara Rodrigues, 15, levou um tiro que atingiu sua mão direita e sua boca. Ela passou por cirurgia e 
recebeu alta do hospital nesta quarta-feira.   
O ex-namorado da adolescente invadiu o apartamento no dia 13 e, além de Eloá, manteve reféns Nayara e dois 
outros colegas de escola que estavam no local. Os dois rapazes foram libertados no mesmo dia. Nayara saiu no dia 
seguinte, mas retornou ao cativeiro dois dias depois, enquanto falava com Lindemberg por telefone. Ela havia sido 
chamada ao local pela polícia, que nega ter autorizado a adolescente a entrar no apartamento.   
Segundo o coronel, inicialmente, o inquérito sobre a ação policial tem prazo de 30 dias para ser finalizado, podendo 
ser prorrogado. Segundo ele, os PMs que participaram na ação não estão afastados. Caso a investigação identifique 
qualquer irregularidade, as punições poderão ir de administrativas a criminais, de acordo com o coronel.   

============================================================================================ 

NOTÍCIA 14  

23/10/2008 - 09h50   

Em depoimento, capitão do Gate não cita disparo antes de 
invasão   

PUBLICIDADE  

ANDRÉ CARAMANTE KLEBER TOMAZ  

da Folha de S.Paulo   
No principal trecho do depoimento que prestou à Polícia Civil à 1h01 de sábado (18), o capitão Adriano Giovanini, 
37, principal negociador do Gate no caso de Santo André, não citou o tiro que os cinco PMs que invadiram o 
apartamento onde Lindemberg fazia reféns Eloá e Nayara dizem ter ouvido.   
"O atirador não tinha campo de visada, motivo pelo qual a equipe de apoio acionou o dispositivo de acionamento do 
cordel detonante para a invasão, no clímax de tensão da operação; que o depoente [Giovanini] correu para a 
viatura de resgate para ligar o telefone em carregador para buscar contato telefônico com Lindemberg, quando, em 
seguida, ouviu-se estampido e explosão característica de acionamento do cordel", disse Giovanini em depoimento 
sete horas após a ação.   
Na segunda-feira, Giovanini disse à Folha ter certeza de que os cinco PMs invadiram o apartamento por que 
ouviram um tiro dentro do local. Às 23h15 de ontem, a Folha voltou a procurá-lo, por meio do setor de 
Comunicação Social da PM, mas ele não foi localizado.  No depoimento, Giovanini disse: "Para complicar as coisas, 
por volta das 18h, baixou uma forte neblina, praticamente anulando a visibilidade. O gerente da crise [coronel 
Flávio Depieri] e o comandante policiamento de choque [coronel Eduardo Félix] rapidamente tomaram 
providências [...] visando rápida ação de contenção ou invasiva de urgência".   
Indagado sobre o retorno de Nayara ao cativeiro, Giovanini disse: "Não sei dizer se o gerente da crise buscou 
contato ou autorização judicial para empregar os adolescentes Nayara e Douglas [irmão de Eloá] na resolução da 
crise".   
Giovanini disse que, nos seus 13 anos de Gate, "não se recorda de ter presenciado ou participado de crise com o 
emprego de [um] adolescente em sua resolução". Quando alguém ajuda a polícia, é "maior de idade", diz. "O 
emprego de civis em tais operações é tido como excepcional e só é utilizado em casos extremos, pessoas estas que, 
geralmente, são parentes, advogados ou amigos próximos do causador da crise", disse.   

 

 
Acho q essa reconstituição podería ser feita sem a presença da menina Nayara, pois ela já sofreu o  6 

opiniões bastqante vendo a Amiga Eloá ser assassinada de forma cruel e covarde. Por favor a Polícia devería 
 a

valie  respeitar a dor dessa menina.   
  

UBIRAJARA MACHADO DE OLIVEIRA (52)  
20/11/2008 10h19      
    
Estas simulações só servem para satisfazer a vontade de aparecer na TV das autoridades nelas 

envolvidas. Ridículo tanto gasto público com simualação do que deu mídia. Por que não simulam a 

ação dos batedores de carteira dentro dos ônibus também?   
  

10 opiniões 

avalie  

fabio rosa (1) 14/11/2008 10h03   
  

   

Comentários dos leitores   
Ocultar 

Marcelo Simas   (1 )   28 /11/2008 10h 25     
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Não sei os motivos que leveram ao Lindenberg tomar aquela decisão tragica em Santo Andre...  
 1

2 opiniões  
Tb não sei os motivos que leveram o pai de Eloa a mudar de nome, de cidade... esquecendo apenas 
 a

valie  de mudar de rosto !  
As noticias sobre esse caso está bem feita. Meus parabens !  
Agora... é claro que o pai de Eloa está em perigo...   
Cá entre nós... se eu fosse ele nem advogado colocaria no caso... Ninguém... nem 

mesmo os melhores do Brasil conseguiriam proteger a vida dele... nem os irmãos 

saberiam meu paradeiro...  No meu ver... ele só tem duas opções... Ou se entregar e 

sujeitar-se a torturas até a morte ou então...  
fazer uma reforma no rosto e, como de costume, usar um nome falso em outro estado qualquer !  
Quem sabe isso ele já fez hein !!!  
Ele pode ter se a rependido de tudo, mas um dia vai pagar... Se bem que acredito que ele 

já pagou com a morte de sua filha de apenas 15 anos !   
  

Comente esta reportagem  Veja todos os comentários (384)  

============================================================================================ 

NOTÍCIA 15  
23/10/2008 - 11h31   

Comandante do Batalhão de Choque depõe em Santo André sobre 
desfecho do caso Eloá   

P

UBLICIDADE da Folha Online   
O coronel Eduardo Félix, comandante do Batalhão de Choque da Polícia Militar --responsável pelo Gate (Grupo de 
Ações Táticas Especiais)--, presta depoimento desde as 10h40 desta quinta-feira no 6º Distrito Policial de Santo 
André (Grande São Paulo) sobre o desfecho do caso Eloá Pimentel. Na última sexta (17), os policiais invadiram o 
apartamento onde a menina era mantida refém pelo ex-namorado havia cem horas. Eloá,15, foi baleada na cabeça 
e não resistiu aos ferimentos.   
A PM afirma que decidiu entrar no apartamento após Lindemberg Alves, 22, atirar. Nayara Rodrigues, 15, amiga de 
Eloá e que também estava no imóvel, afirmou ontem, em depoimento à Polícia Civil, não ter ouvido disparo feito 
pelo rapaz momentos antes da invasão.   

18.out.2008/Folha Imagem  

  
Coronel Eduardo Félix depõe hoje sobre o desfecho do 
caso Eloá; menina morreu baleada após cem horas de 
cárcere privado  

 
Na última terça, no entanto, vizinhos relataram à polícia ter ouvido um tiro. Já o capitão Adriano Giovanini, 37, 
principal negociador do Gate no caso, não citou o tiro que os cinco PMs que invadiram o apartamento dizem ter 
ouvido, durante depoimento ocorrido na madrugada de sábado.   
Na noite de ontem, após o depoimento de Nayara, o coronel reiterou que os PMs decidiram entrar no apartamento 
após Lindemberg atirar. "Ela [Nayara] estava como vítima em um local de crise. Pode estar confusa", afirmou Félix 
sobre o depoimento da adolescente.  Para atestar a versão, a PM divulgou uma imagem gravada pela corporação na 
qual uma vizinha do prédio afirma ter ouvido um estampido antes da invasão. A testemunha mora no quarto andar 
do bloco 20 --o caso ocorreu no bloco 24.   
Nesta quinta, o delegado Sérgio Luditza também ouve o tenente Paulo Sérgio Schiavo, que participou da invasão ao 
apartamento.   
Investigação   
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O coronel Eliseu Leite de Moraes, responsável pelo inquérito policial que vai apurar a atuação da PM no caso, disse 
que a investigação será isenta. Apesar disso, ele afirmou que, por enquanto, não viu nenhuma falha no 
procedimento da polícia.   

22.out.2008/Folha Imagem  

 
Segundo Moraes, os policiais avaliaram que havia "risco insuportável" para as adolescentes e analisaram a mudança 
de comportamento de Lindemberg antes de agir. Com isso, ele disse que não é um "fator determinante" na 
investigação o fato o rapaz ter ou não atirado antes da invasão do imóvel pela PM.   
Vítimas   
No desfecho do caso, Eloá foi baleada na cabeça e teve morte cerebral no dia seguinte. O enterro ocorreu na manhã 

de terça, e a cerimônia reuniu cerca de dez mil pessoas.   
Nayara foi ferida no rosto e deixou o hospital até ontem. Antes de receber alta, a menina Nayara passou por um 
novo procedimento ortodôntico. O aparelho que havia sido colocado na última sexta (17) para dar sustentabilidade 
dos dentes foi trocado por um outro --que deverá ser usado por 90 dias antes de ser substituído novamente, por 
um convencional.   
De acordo com o dentista Marcos Pinchiari, ela foi sedada e recebeu anestesia local para o procedimento, que 
terminou por volta das 10h40 --durou cerca de uma hora. Foi colocada uma prótese para substituir o canino 
superior esquerdo, atingido pelo tiro.   

 
Acho q essa reconstituição podería ser feita sem a presença da menina Nayara, pois ela já sofreu o bastqante vendo a Amiga Eloá ser assassinada de 
forma cruel e 6 opiniões covarde. Por favor a Polícia devería respeitar a dor dessa menina.  

 a

valie   

  

UBIRAJARA MACHADO DE OLIVEIRA (52) 20/11/2008 10h19     
    
Estas simulações só servem para satisfazer a vontade de aparecer na TV das autoridades nelas envolvidas. Ridículo tanto gasto público com 

simualação do que deu mídia. Por que não simulam a ação dos batedores de carteira dentro dos ônibus também?   
  

10 

opiniões 

avalie  

fabio rosa (1) 14/11/2008 10h03     
    
Não sei os motivos que leveram ao Lindenberg tomar aquela decisão tragica em Santo Andre...  12 opiniões Tb não sei os motivos que leveram o pai 
de Eloa a mudar de nome, de cidade... esquecendo apenas de mudar de rosto ! avalie   
As noticias sobre esse caso está bem feita. Meus parabens !  
Agora... é claro que o pai de Eloa está em perigo...   
Cá entre nós... se eu fosse ele nem advogado colocaria no caso... Ninguém... nem mesmo os melhores do Brasil 

conseguiriam proteger a vida dele... nem os irmãos saberiam meu paradeiro...   
No meu ver... ele só tem duas opções... Ou se entregar e sujeitar-se a torturas até a morte ou então... fazer uma reforma no 
rosto e, como de costume, usar um nome falso em outro estado qualquer ! Quem sabe isso ele já fez hein !!!  
Ele pode ter se a rependido de tudo, mas um dia vai pagar... Se bem que acredito que ele já pagou com a morte de sua filha de apenas 15 anos !   

  

Comente esta reportagem   Veja todos os comentários (384)  

 Termos e condições   

=========================================================================================== 
 

NOTÍCIA 16 
23/10/2008 - 13h55   

Centro de defesa do adolescente busca informações sobre Nayara   
TATIANA SANTIAGO  
Colaboração para a Folha Online   
Representantes do Cedeca (Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente) estiveram no 6º DP de 
Santo André (Grande São Paulo) na manhã desta quinta-feira para conversar com o delegado e saber detalhes do 
depoimento da adolescente Nayara Rodrigues, que, com a amiga Eloá Cristina Pimentel, foi mantida refém por 
Lindemberg Alves, 22.  No desfecho do cárcere privado, Eloá foi baleada na cabeça e morreu. Nayara foi ferida no 
rosto e recebeu alta hospitalar ontem, quando prestou depoimento.   

22.out.2008/Folha Imagem  

  
Após receber alta médica e depor à políc ia, Nayara Rodrigues deixa o hospital  
acompanhada do padrasto e da mãe, Andréa Araújo 
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Após receber alta médica e depor à polícia, Nayara 
Rodrigues deixa o hospital acompanhada do padrasto 
e da mãe, Andréa Araújo  

 
O objetivo da visita à delegacia é saber se os direitos de Nayara foram violados, de acordo com o advogado Marcelo 
Augusto de Oliveira.   
"Acreditamos que houve falha, mas não dá para fazer uma análise do caso sem conhecer os autos do inquérito 
policial. Se houve falhas, pediremos providências para que os culpados sejam responsabilizados", afirmou.   
Oliveira afirma que vai apurar se Nayara foi exposta a situações de risco indevidamente quando retornou ao 
cativeiro e poderá acionar a Promotoria para investigar o caso.  O advogado disse que conversou com os pais 
de Nayara pela manhã e ofereceu assistência jurídica à família --eles, no entanto, ainda não decidiram se vão 
aceitar.  Cárcere   
Nayara confirmou ontem que não tinha autorização dos pais para voltar ao apartamento onde a amiga Eloá era 
mantida refém pelo ex-namorado.   
Em depoimento, ela afirmou que a mãe havia autorizado que ela auxiliasse as negociações por telefone, nas 
proximidades do prédio, segundo a polícia.   
A volta da adolescente ao cativeiro foi uma exigência de Lindemberg. De acordo com o delegado-seccional de Santo 
André, Luiz Carlos dos Santos, o rapaz descumpriu o acordo de libertar Eloá e rendeu Nayara novamente --ela já 
havia passado 33 horas em cárcere privado.  Segundo o delegado, Nayara se aproximou da porta para falar com o 
rapaz --a idéia era que ele deixasse a arma no apartamento e saísse com a ex-namorada, na presença da amiga. 
No entanto, perto da porta, Nayara viu Eloá com a arma apontada para a cabeça e foi obrigada a entrar no imóvel.   

 ============================================================================================ 

NOTÍCIA 17 
23/10/2008 - 14h34   

PM depõe sobre caso Eloá e admite que equipe pode ter se 
confundido sobre tiro   

P

UBLICIDADE da Folha Online   
Atualizado às 16h13.  
O coronel Eduardo Félix, comandante do Batalhão de Choque da Polícia Militar --responsável pelo Gate (Grupo de 
Ações Táticas Especiais)--, prestou depoimento nesta quinta-feira sobre o desfecho do caso Eloá Pimentel. Após ser 
ouvido no 6º DP de Santo André (Grande São Paulo), o coronel repetiu que confia em sua equipe, mas admitiu, pela 
primeira vez, que os policiais podem ter confundido um barulho qualquer com um tiro.   
"Pode ter havido um outro barulho, e a polícia ter interpretado como um tiro, mas o laudo técnico vai dizer o que 
aconteceu", disse o coronel após ser questionado se os PMs poderiam ter se enganado. Apesar disso, Félix reiterou 

que mantém convicção de que seus subordinados ouviram um tiro antes de entrar no imóvel e afirmou que não 
mudou "uma vírgula" em seu depoimento.   
Desde o desfecho do caso, a PM afirma que decidiu entrar no apartamento após Lindemberg Alves, 22, atirar, no 
início da noite de sexta (17). Eloá Pimentel, 15, ex-namorada do rapaz, morreu após ser baleada na cabeça. A 
amiga dela, Nayara Rodrigues, 15 --que também estava no imóvel--, foi ferida por um tiro no rosto.   

18.out.2008/Folha Imagem  

  
Coronel Eduardo Félix foi ouvido hoje sobre o desfecho 
do caso Eloá; menina morreu baleada após cem horas 
de cárcere privado  

 
A adolescente prestou depoimento ontem, após receber alta hospitalar, e disse não ter ouvido tiro no apartamento 
momentos antes de a PM explodir a porta para entrar no imóvel --no dia anterior, vizinhos relataram ter ouvido um 
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estampido. Nesta quinta, o coronel afirmou que aguarda o laudo técnico sobre o caso, que vai esclarecer as 
contradições.   
Sobre as declarações dadas por Nayara durante depoimento, Félix voltou a dizer que a menina pode ter se 
confundido. Ele considerou a menina responsável e madura, além de uma testemunha importante. Ressaltou, no 
entanto, que não se pode tirar conclusões precipitadas.   
O coronel começou a ser ouvido por volta das 10h40, e o depoimento terminou por volta das 14h. À imprensa, ele 
disse que três testemunhas e os cinco policiais que participaram da invasão confirmaram ter ouvido tiro, mas 
apenas a perícia pode confirmar o que aconteceu na ocasião.   
"Todas as provas técnicas virão a seu tempo, a favor dos policiais", afirmou o comandante.  Também hoje deveria 
ser ouvido o tenente Paulo Sérgio Schiavo, que participou da invasão ao apartamento. O depoimento, no entanto, 
foi desmarcado, pois ele já havia prestado esclarecimentos na madrugada do último sábado.   
Cárcere   
Um dos pontos mais criticados por especialistas durante as negociações entre a PM e Lindemberg foi o retorno de 
Nayara ao cativeiro.   
Ontem, em depoimento, a menina confirmou que não teve autorização da mãe para entrar no apartamento onde a 
amiga Eloá era mantida refém pelo ex-namorado --ela poderia auxiliar as negociações por telefone. Segundo o 
delegado-seccional de Santo André, Luiz Carlos dos Santos, Nayara se aproximou da porta e foi obrigada a entrar 
após ver que o rapaz apontava uma arma para a cabeça de Eloá.   

22.out.2008/Folha Imagem  

  
Após receber alta médica e depor à polícia, Nayara 
Rodrigues deixa o hospital acompanhada do 
padrasto e da mãe, Andréa Araújo  

 
Hoje, o comandante do Batalhão de Choque afirmou que o retorno da menina ao cárcere "dependeu dela". "Se ela 
tivesse parado onde o irmão da Eloá parou [em outro pavimento], nada teria acontecido. A equipe que estava na 
lateral [do prédio] não pôde intervir, pois Lindemberg estava com a arma na cabeça de Eloá", disse Félix.   
Investigação   
O coronel Eliseu Leite de Moraes, responsável pelo inquérito policial que vai apurar a atuação da PM no caso, disse 
que a investigação será isenta. Apesar disso, ele afirmou que, por enquanto, não viu nenhuma falha no 
procedimento da polícia.   
Segundo Moraes, os policiais avaliaram que havia "risco insuportável" para as adolescentes e analisaram a mudança 
de comportamento de Lindemberg antes de agir. Com isso, ele disse que não é um "fator determinante" na 
investigação o fato o rapaz ter ou não atirado antes da invasão do imóvel pela PM.   
Vítimas   
No desfecho do caso, Eloá foi baleada na cabeça e teve morte cerebral no dia seguinte. O enterro ocorreu na manhã 
de terça, e a cerimônia reuniu cerca de dez mil pessoas.  Nayara foi ferida no rosto e deixou o hospital até ontem. 
Antes de receber alta, a menina Nayara passou por um novo procedimento ortodôntico. O aparelho que havia sido 
colocado na última sexta (17) para dar sustentabilidade dos dentes foi trocado por um outro --que deverá ser usado 
por 90 dias antes de ser substituído novamente, por um convencional.   
De acordo com o dentista Marcos Pinchiari, ela foi sedada e recebeu anestesia local para o procedimento, que 
terminou por volta das 10h40 --durou cerca de uma hora. Foi colocada uma prótese para substituir o canino 
superior esquerdo, atingido pelo tiro.   
TATIANA SANTIAGO, da Folha Online, e LÍVIA MARRA, editora de Cotidiano da Folha Online   
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Pai de Eloá corre mais risco foragido do que preso, afirma 
Polícia Civil de Alagoas   

PUBLICIDADE  

CLAYTON 

FREITAS da 
Folha Online   
Acusado de integrar uma espécie de esquadrão da morte que atuava em Alagoas, o ex-cabo da PM Everaldo Santos, 
pai da garota Eloá Pimentel, corre mais risco se permanecer foragido do que se entregar e for preso. A avaliação é 
de delegados da Polícia Civil de Alagoas que estiveram nesta quinta-feira em Santo André (Grande São Paulo), onde 
Eloá foi mantida em cárcere privado pelo ex-namorado e onde o pai dela foi visto pela última vez.   
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Everaldo é suspeito de integrar a chamada "gangue fardada", grupo acusado de praticar diversos crimes. O ex-cabo 
da PM é apontado como o "braço armado" do grupo e seria responsável por mortes a mando dos dirigentes da 
gangue.   
"As pessoas são capazes de tudo. A mãe dele [Everaldo] já até deixou sua casa em Alagoas. Solto, ele corre mais 
risco, pois as pessoas que o contratavam para praticar crimes podem agora querê-lo morto", afirmou o delegado-
geral adjunto da Polícia Civil de Alagoas, José Edson de Medeiros Freitas Júnior.   
Nesta semana, Everaldo negou participação em crimes. "Sou inocente. Nunca matei ninguém. Nunca, nunca e 
nunca. Mas sou um arquivo vivo. Por isso quiseram e querem me liquidar", disse ele, tentando justificar a fuga do 
Nordeste, em 1993, assim que sua prisão preventiva foi decretada.   
"Eu estava marcado para morrer"; ouça pai de Eloá   
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Everaldo Pereira dos Santos, pai de Eloá; durante o cárcere privado da filha 
ele teve crise de hipertensão e foi socorrido  

 
Carta precatória   
Freitas Júnior esteve em Santo André nesta quinta acompanhado da também delegada Luci Mônica Rabelo, diretora 
de estatística, informática e armas da Polícia Civil de Alagoas. Eles se reuniram com o delegado da SIG (Setor de 
Investigações Gerais) de Santo André, Marco Aurélio Gonçalves, para tratar da busca ao ex-cabo da PM.   
Eles levaram uma carta precatória expedida pela 9ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça de Alagoas informando 
sobre a decisão da Justiça de levar Everaldo a júri popular pela morte do delegado da Polícia Civil Ricardo Lessa, 
assassinado em 1991 por investigar a gangue fardada. Everaldo, segundo o despacho, irá a júri porque efetuou os 
disparos de metralhadora que mataram Lessa, irmão do ex-governador do Estado.   
Ricardo foi morto pois era o responsável pela investigação do assassinato de um homem dentro do Hospital de 
pronto-socorro de Maceió. Os quatro homens que invadiram o hospital e esfaquearam o rapaz eram integrantes da 
gangue fardada. Entre eles estava Everaldo, segundo Freitas Júnior.  Carteirinha   
Freitas Júnior e Rabelo informam que existem quatro mandados de prisão expedidos contra Everaldo. Eles não 
detalham quais são os artigos nos quais o pai de Eloá é suspeito, mas informam que os documentos já estão em 
mãos dos agentes da Polícia Civil de São Paulo, que buscam o ex-cabo da PM de Alagoas.   
A chamada gangue fardada praticava crimes diversos --que vão desde ameaça até assassinatos-- com o objetivo de 
conseguir dinheiro e prestígio, de acordo com Freitas Júnior.   
Comandada pelos irmãos Cavalcante, os PMs Manuel (coronel), Adelmo (major) e Marcos (soldado), a chamada 
gangue fardada reunia cerca de 30 agentes das polícias Civil e Militar. Eles atuavam em todo o Estado de Alagoas 
praticando crimes vestindo a farda --daí o nome do grupo-- e utilizavam capuzes para esconder o rosto.   
Segundo Freiras Júnior, os integrantes da gangue recebiam uma carteirinha com a inscrição "Amigo do Cavalcante". 
"Quando eles chegavam em um restaurante, todos saíam. Eles apresentavam as carteirinhas em blitze e não eram 
pegos mesmo se estivessem cometendo irregularidades. Poderiam até matar que nada acontecia. É como se fosse o 
grupo do Lampião", afirma o delegado-geral adjunto da Polícia Civil de Alagoas.   
Manuel e Marcos estão presos. A Polícia Civil de Alagoas afirma que o grupo foi desarticulado e, a partir do 
depoimento de Manuel, é que eles tiveram a convicção da participação de Everaldo em diversos crimes.   
Delação   
Freitas Júnior afirmou que procurou a Justiça de Alagoas para negociar a possibilidade de oferecer a Everaldo, caso 
ele se entregue, o benefício da delação premiada (quando a pessoa que coopera com a investigação tem a pena 
reduzida). A importância da captura do ex-cabo da PM está no fato de ele possuir várias informações a respeito de 
diversos crimes, de acordo com o delegado.   
Com isso, a Polícia Civil de Alagoas espera elucidar vários casos até hoje sem solução e também prender os 
envolvidos.   
A delação premiada, segundo Freitas Júnior, dependerá do que Everaldo falar. A mulher e filhos do ex-cabo da PM 
poderão ser integrados e mudar de identidade, endereço e viver sob a tutela do Estado de Alagoas.   
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Ruído que Record atribui a tiro pode ser de bombinha   
PUBLICIDADE  
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Atualizado às 21h36.  
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O ruído que a TV Record atribuiu a um disparo de tiro antes de a PM invadir o apartamento em que a garota Eloá 
Pimentel era mantida refém em Santo André, na Grande São Paulo, na última sexta-feira (17), pode ter sido 
produzido por um microfone da própria emissora ou por uma bombinha estourada a 500 metros do local.   
Veja vídeo do caso.   
O material, que corrobora a versão da polícia, foi exibido exaustivamente no último "Domingo Espetacular". No 
mesmo dia, o "Fantástico", da Globo, apresentou áudio que revelava exatamente o contrário, que não teria havido 
tiros antes da explosão da porta do apartamento, apenas depois.   
Desconfiada de que fez barulho com uma "barriga" (no jargão jornalístico, informação equivocada), a Record não 
reprisou o material nos telejornais desta semana. Nesta quintafeira, uma equipe da emissora foi até Campinas, 
pedir uma avaliação do perito Ricardo Molina.  
"Eles trouxeram material editado, não a fita bruta", diz Molina.   
Diretores da Record, reservadamente, já admitem que o suposto tiro, na verdade, pode ter sido um atrito em um 
microfone de espuma.   
Agora há pouco, no "Jornal da Record", a emissora tratou o assunto como "polêmico". "Só a perícia vai determinar 
se houve ou não tiro antes da invasão", disse o apresentador Celso Freitas.   
"Tenho certeza de que aquilo [áudio exibido pela Record] não é tiro", afirma o perito Molina à Folha. Molina foi a 
principal fonte da Globo na reportagem que só mostra tiros depois da explosão.   
"Aquilo foi um sinal amplificado. Pode ser de qualquer coisa. Pode ser a pata de um gafanhoto raspando no 
microfone ou, de boa fé, pode ser uma bombinha que estourou nos quintos dos infernos e só o microfone da Record 
captou e eles interpretaram, erroneamente, como um disparo", disse Molina.   
Para Molina, a Record não agiu corretamente ao amplificar apenas o áudio do suposto tiro, e não de todos os ruídos. 
"O ruído [do suposto tiro] tem mais amplitude do que a explosão", afirma.   
Molina também estranhou o fato de o material da Record sofrer um corte exatamente quatro segundos após a 
explosão da porta. Segundo ele, foi nesse momento que começaram os tiros dentro do apartamento.   
A própria Record, no domingo, se traiu. Ao exibir o áudio do suposto tiro, o apresentador Reinaldo Gottino disse 
que o barulho já tinha sido transmitido pela emissora, mas de forma imperceptível. "Nós estávamos ao vivo, na 
Record, quando aconteceu a invasão policial. Naquele momento, não era possível ouvir o disparo, mas depois, você 
limpando a imagem, você consegue ouvir", explicou.   
Para especular que seria um "disparo de revólver de baixo calibre", como afirmou o comentarista Percival de 
Souza, a Record se baseou na análise de um instrutor de tiro.  Mais tarde, ao voltar ao assunto, na "Reportagem 
da Semana", o "Domingo Espetacular" mostrou áudio em que não se ouvia o suposto tiro.   
Desde o desfecho do caso, a PM afirma que um tiro disparado por Lindemberg motivou a invasão no apartamento. 
Nesta quinta, pela primeira vez, o coronel Eduardo Félix, comandante do Batalhão de Choque da Polícia Militar, 
admitiu que a equipe do Gate pode (Grupo de Ações Táticas Especiais) ter confundido um barulho qualquer com um 
tiro.   
"Pode ter havido um outro barulho, e a polícia ter interpretado como um tiro, mas o laudo técnico vai dizer o que 
aconteceu". Ele, no entanto, afirmou que aguarda um laudo técnico para esclarecer o que aconteceu e que ainda é 
cedo para tirar conclusões.   
Nota   
Em nota, a Record diz que não afirmou que o áudio era de um tiro, mas que poderia ser. Eis a íntegra:   
"O 'Domingo Espetacular' foi bem claro e creditou ao coronel Felix a declaração de que a Polícia Militar entrou no 
apartamento de Eloá somente após ouvir um disparo. Fomos claros em dizer que a perícia criminal determinaria, 

com precisão, o momento dos disparos.   
O programa apresentou o áudio captado por uma de nossas câmeras posicionadas no local que registrou um 
estampido, 'um ruído seco', antes da explosão. As imagens foram apresentadas para um especialista de tiro, Walter 
Silva, que faria uma avaliação do ruído. O barulho poderia ser o detonador da bomba ou o disparo de uma arma de 
fogo?   
A versão dele sobre um provável tiro foi : 'É possível que seja, parece um ruído diferente'.  Em nenhum momento o 
'Domingo Espetacular', através do apresentador Reinaldo Gotino ou do comentarista de segurança Percival de 
Souza, afirmou ou induziu que teria sido um tiro. O jornalismo da Record, durante toda a cobertura do caso de 
Santo André, consultou especialistas e levantou as probabilidades do fato seguindo os princípios da transparência e 
da independência da informação."   
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Polícia ouve 24 sobre caso Eloá; PM admite que equipe pode 
ter se confundido sobre tiro   

PUBLICIDADE  

TATIANA SANTIAGO  

colaboração para a Folha Online   
A Polícia Civil já ouviu 24 pessoas sobre o caso da menina Eloá Pimentel, 15, que ficou cem horas rendida pelo ex-
namorado e morreu após ser baleada na cabeça, em Santo André (Grande São Paulo). A expectativa da Secretaria 
da Segurança é de que o inquérito seja concluído nesta sexta-feira (24).   
Nesta quinta, o coronel Eduardo Félix, comandante do Batalhão de Choque da Polícia Militar prestou depoimento 
sobre o desfecho do caso. Depois, à imprensa, falou que mantém a convicção de que seus subordinados ouviram o 
tiro, mas admitiu que os policiais do Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) podem ter interpretado um barulho 
qualquer com um disparo.   
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Desde o desfecho do caso, a PM afirma que um tiro disparado por Lindemberg Alves, 22, motivou a invasão no 
apartamento onde o rapaz mantinha a ex-namorada e a amiga dela, Nayara Rodrigues, 15, reféns. Eloá foi baleada 
na cabeça e não resistiu aos ferimentos. Nayara foi ferida no rosto.   

22.out.2008/Folha Imagem  

  
Após receber alta médica e depor à polícia, Nayara Rodrigues deixa o 
hospital acompanhada do padrasto e da mãe, Andréa Araújo  

 
A polícia planeja fazer a reconstituição do desfecho do caso --o procedimento ajuda a esclarecer dúvidas ou 
contradições. Não há previsão, no entanto, para a realização dos trabalhos. A conclusão poderá ser anexada ao 
inquérito depois.   
Ainda de acordo com a secretaria, o inquérito soma cerca de 160 páginas e deve chegar a 200. Lindemberg foi 
autuado por homicídio doloso, duas tentativas de homicídio --contra Nayara e contra um policial militar--, 
periclitação de vida (por colocar a vida de pessoas em risco) e cárcere privado.  Depoimento   
"Pode ter havido um outro barulho, e a polícia ter interpretado como um tiro, mas o laudo técnico vai dizer o que 
aconteceu", afirmou o comandante do Batalhão de Choque ao ser questionado sobre a possibilidade, após depor no 
6º DP de Santo André. Ele, no entanto, reafirmou a confiança em seus subordinados e disse que não mudou "uma 
vírgula" em seu depoimento.   
Desde o desfecho do caso, a PM afirma que a decisão de invadir o apartamento foi tomada após Lindemberg atirar. 
Vizinhos do apartamento, em depoimento à polícia, afirmaram ter ouvido um estampido. A menina Nayara, no 
entanto, afirmou ontem não ter ouvido tiro antes de a PM explodir a porta do apartamento e entrar no imóvel.   
Ainda ontem, Félix afirmou que a adolescente pode ter se confundido. Hoje, ele reafirmou e disse que a menina é 
uma importante testemunha, mas que não se pode tirar conclusões precipitadas sobre o caso.  
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 NOTÍCIA 21 

23/10/2008 - 19h31   

Nayara faz exame de corpo de delito no IML de Santo André   
P

UBLICIDADE da Folha Online   
A adolescente Nayara Rodrigues, 15,, ferida durante o desfecho do cárcere privado de sua amiga Eloá Cristina 
Pimentel, 15, esteve nesta quinta-feira no IML (Instituto Médico Legal) de Santo André (Grande São Paulo) para 
realizar o exame de corpo de delito.   
De acordo com funcionários do IML, a garota deixou o local por volta das 18h de hoje. O horário em que ela chegou 
não foi informado. Nayara está hospedada na casa de familiares em São Bernardo do Campo (Grande São Paulo).   
Quando a Polícia Militar invadiu o apartamento onde Lindemberg Fernandes Alves, 22, mantinha as adolescentes 
como reféns, Eloá foi baleada na cabeça e morreu. Nayara foi ferida no rosto e recebeu alta hospitalar ontem, 
quando prestou depoimento.   

 
Na quarta-feira, em depoimento à Polícia Civil, Nayara afirmou que não ouviu Lindemberg Alves, 22, atirar 
momentos antes de a Polícia Militar invadir o apartamento. De acordo com a polícia, a menina disse que 
Lindemberg disparou um tiro para o alto por volta das 15h ou das 16h, horas antes de a polícia entrar no local.   
Três vizinhos do apartamento, no entanto, em depoimento prestado na terça (20), disseram à Polícia Civil ter 
ouvido tiros pouco antes da explosão ocorrida quando policiais do Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) 
invadiram o imóvel.   
Nesta quinta, o coronel Eduardo Félix, comandante do Batalhão de Choque da Polícia Militar prestou depoimento 
sobre o desfecho do caso. Depois, à imprensa, admitiu que os policiais do Gate podem ter interpretado um barulho 
qualquer como um tiro --o que motivou a invasão do apartamento. Apesar disso, o coronel afirmou que mantém a 
convicção de que seus subordinados ouviram um tiro antes de entrar no imóvel.   
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Nayara é considerada a principal testemunha do crime. Ela, porém, não soube precisar quem disparou o primeiro 
tiro após a invasão --se a Polícia Militar ou Lindemberg. A garota afirmou que tentou se proteger com um edredom 
quando a PM explodiu a porta para entrar no apartamento.   
Ela também confirmou que não tinha autorização dos pais para voltar ao apartamento onde a amiga Eloá era 
mantida refém pelo ex-namorado.   
Em depoimento, ela afirmou que a mãe havia autorizado que ela auxiliasse as negociações por telefone, nas 
proximidades do prédio, segundo a polícia.   
A volta da adolescente ao cativeiro foi uma exigência de Lindemberg. De acordo com o delegadoseccional de Santo 
André, Luiz Carlos dos Santos, o rapaz descumpriu o acordo de libertar Eloá e rendeu Nayara novamente --ela já 
havia passado 33 horas em cárcere privado.   
Segundo o delegado, Nayara se aproximou da porta para falar com o rapaz --a idéia era que ele deixasse a arma no 
apartamento e saísse com a ex-namorada, na presença da amiga. No entanto, perto da porta, Nayara viu Eloá com 
a arma apontada para a cabeça e foi obrigada a entrar no imóvel.  

============================================================================================ 

NOTÍCIA 22 

23/10/2008 - 20h50  

Nayara diz em depoimento que Eloá se desesperou durante 
o cárcere  

P

UBLICIDADE da Folha Online  
Em depoimento à Polícia Civil na quarta-feira (22), a adolescente Nayara Rodrigues, 15, disse que Eloá Cristina 
Pimentel, 15, se descontrolou durante o cárcere privado e pediu para morrer, de acordo com reportagem exibida na 
noite desta quinta no "Jornal da Band", da TV Bandeirantes.  
"Não agüento mais, me mate, me mate. Não agüento mais ficar aqui", disse Eloá um dia antes do desfecho do 
cativeiro em que seu ex-namorado a manteve, em Santo André (Grande São Paulo), com a amiga Nayara. Eloá 
ficou mais de cem horas rendida por Lindemberg Fernandes Alves, 22, que acabou preso.  
O depoimento de Nayara durou aproximadamente três horas e foi transcrito em cinco páginas, segundo a 
reportagem da TV.  
A adolescente disse que Eloá não suportava mais ver o sofrimento das pessoas fora do cativeiro.  
Desesperada, ela começou a quebrar objetos por toda a casa e, em seguida, Lindemberg teria pego Nayara pelo 
pescoço e apontado uma arma para sua cabeça. Com a amiga dominada, Lindemberg perguntou para Eloá se ela 
queria que a "Barbie morresse".  

 
Nayara disse ainda, em depoimento, que Lindemberg dizia a todo momento que ela era responsável pelo 
rompimento do casal, já que seria conselheira sentimental de Eloá. Momentos antes da invasão do imóvel pela PM, 
Eloá disse ao ex-namorado que "o responsável pelo rompimento do namoro era o ciúme, o gênio e algumas atitudes 
dele".  
Segundo Nayara disse à polícia, momentos antes do término do cárcere, Lindemberg recebeu um telefonema e teve 
uma longa conversa. A menina disse acreditar, de acordo com o depoimento, que ele falava com o capitão Adriano 
Giovanini, negociador do Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais), da Polícia Militar.  
Lindemberg mudou radicalmente de comportamento após a ligação, diz o depoimento relatado pela reportagem. Na 
ocasião, muito nervoso, ele colocou uma mesa atrás da porta. Segundo Nayara, ele parecia estar desconfiado de 
uma possível invasão.  
Na seqüência, Nayara ouviu um barulho, que não parecia uma explosão, mas um chute na porta. Ela disse que, até 
aquele momento, Lindemberg não havia efetuado nenhum disparo. Eloá deu um grito quando porta foi arrombada. 
Nayara cobriu rosto com edredom e disse lembrar ter ouvido dois estampidos e sentir um impacto em seu rosto, diz 
a reportagem.  
Nayara foi ferida no rosto e recebeu alta hospitalar ontem, quando prestou depoimento. Ela é considerada a 
principal testemunha do crime. Eloá foi baleada na cabeça e chegou a ser internada, mas não resistiu aos 
ferimentos.  
Nesta quinta, o coronel Eduardo Félix, comandante do Batalhão de Choque da Polícia Militar prestou depoimento 
sobre o desfecho do caso. Depois, à imprensa, admitiu que os policiais do Gate podem ter interpretado um barulho 
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Após receber alta médica e depor à polícia, Nayara Rodrigues deixa o  
hospital acompanhada do padrasto e da mãe, Andréa Araújo   
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qualquer como um tiro, ao ser questionado sobre a possibilidade. Ele, no entanto, reiterou que mantém a convicção 
de que seus subordinados ouviram o tiro antes de invadir o apartamento.  

============================================================================================ 

NOTÍCIA 23 

23/10/2008 - 21h48  

Pai de Eloá é acusado de mais dois homicídios e de deserção  
P

UBLICIDADE da Agência Folha da Folha Online  
O ex-cabo da Polícia Militar Everaldo Pereira dos Santos, pai de Eloá Cristina Pimentel, 15, morta pelo ex-namorado 
em Santo André (SP), é acusado de outros dois homicídios na Justiça de Alagoas e responde por crime de deserção 
da PM no Estado.  
Ele está foragido desde 1993 e foi localizado pela Polícia Civil de Alagoas após o cárcere da filha. Santos é acusado 
também pelas mortes do delegado Ricardo Lessa e do motorista dele, Antenor Carlota da Silva, em 1991. Em 
entrevista por telefone na terça, ele disse que era inocente e negou participação no crime.  

 
Segundo a denúncia, Santos integrava um grupo de extermínio chamado de "gangue fardada", que atuou em 
Alagoas na década de 90.  
O ex-cabo é acusado de assassinar a tiros Celso José Dias, no dia 4 de maio de 1990, no município de Novo Lino 
(AL). Outros dois policiais militares também são réus no processo.  
Segundo o promotor Jorge Luiz Bezerra, o crime teve características de pistolagem. Dias foi baleado diversas vezes 
no centro da cidade pela manhã. Ninguém se apresentou como testemunha.  
"Eu estava marcado para morrer"; ouça pai de Eloá  
A investigação policial apontou Santos como um dos assassinos. Há um mandado de prisão expedido contra ele. Em 
1994, os três réus foram pronunciados (quando há decisão de levar o caso a júri popular). O processo foi suspenso, 
pois os três estavam desaparecidos, de acordo com o promotor.  
Santos responde a outro processo por homicídio doloso na 7ª Vara Criminal de Maceió.  
O processo por deserção da PM foi instaurado em 1993 e está suspenso em razão da fuga. Segundo o procurador 
militar Carlos Alberto Alves de Melo, a deserção é considerada um crime permanente e ele deverá ser preso assim 
que se apresentar ou for localizado. "Neste caso, nem precisa de mandado de prisão. Ele pode ser preso em 
flagrante", diz Melo. Santos poderá ser expulso da corporação. O advogado Ademar Gomes, que defende o ex-cabo, 
disse que ele é inocente de todas as acusações. Nesta semana, Everaldo negou participação em crimes. "Sou 
inocente. Nunca matei ninguém. Nunca, nunca e nunca. Mas sou um arquivo vivo. Por isso quiseram e querem me 
liquidar", disse ele, tentando justificar a fuga do Nordeste, em 1993, assim que sua prisão preventiva foi decretada.  
Nesta quinta-feira, delegados da Polícia Civil de Alagoas estiveram em Santo André (Grande São Paulo). "As 
pessoas são capazes de tudo. A mãe dele [Everaldo] já até deixou sua casa em Alagoas. Solto, ele corre mais risco, 
pois as pessoas que o contratavam para praticar crimes podem agora querê-lo morto", afirmou o delegado-geral 
adjunto da Polícia Civil de Alagoas, José Edson de Medeiros Freitas Júnior.  
Com SÍLVIA FREIRE  

=========================================================================================== 

NOTÍCIA 24 

 

24/10/2008 - 09h06  

Polícia deve entregar inquérito sobre a morte de Eloá nesta 
sexta  

PUBLICIDADE  

16 .out.2008/Folha Imagem   

  
Everaldo Pereira dos Santos, pai de Eloá; durante o cárcere privado da  
filha ele teve crise de hipertensão e foi socorrido   
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Colaboração para a Folha 
Online da Folha de 

S.Paulo  
A Polícia Civil de Santo André (Grande São Paulo) deve entregar ao Ministério Público Estadual nesta sexta-feira o 
inquérito sobre o assassinato da estudante Eloá Cristina Pimentel, 15, morta após ser mantida refém durante cem 
horas pelo ex-namorado Lindemberg Fernandes Alves, 22.  
O documento será entregue sem os laudos periciais e ainda sem a reconstituição. A Polícia Civil não informou com 
precisão quando a reconstituição ocorrerá. A intenção é que tanto Lindemberg quanto Nayara participem.  
Segundo o promotor do caso, Antonio Nobre Folgado, do Tribunal do Júri de Santo André, o depoimento da jovem 
Nayara Rodrigues, 15, atingida por um tiro no rosto, será a base da denúncia que ele irá oferecer à Justiça. Ele 

terá um prazo legal de cinco dias úteis --a contar de terça-feira, porque segunda-feira é feriado em Santo André-- 
para fazer a denúncia. Com isso, Lindemberg só deve ser denunciado em novembro.  
Inicialmente, o promotor faz uma previsão de que, caso seja condenado pelo júri, Lindemberg receba pena de pelo 
menos 25 anos de prisão --pela morte de Eloá, pelas tentativas contra Nayara e contra um PM, por cárcere privado 
de quatro pessoas e também por disparo de arma de fogo.  
Na denúncia à Justiça, o promotor também firmará sua convicção de que o retorno de Nayara foi tramado por 
Lindemberg porque ele tinha raiva dela. "Ele atirou para matar as duas meninas."  

 
Depoimento  

O depoimento de Nayara aconteceu na quarta (22), no hospital municipal de Santo André, e durou 
aproximadamente três horas. A adolescente estava internada desde o dia do crime, na sexta (17) após receber um 
tiro no rosto. Ela é considerada a principal testemunha do crime.  
Em seu depoimento, Nayara disse que Eloá se descontrolou durante o cárcere privado e pediu para morrer.  
"Não agüento mais, me mate, me mate. Não agüento mais ficar aqui", disse Eloá um dia antes do desfecho do 
cativeiro em que seu ex-namorado a manteve com a amiga Nayara. Eloá ficou mais de cem horas rendida por 
Lindemberg, que acabou preso.  
A adolescente disse que Eloá não suportava mais ver o sofrimento das pessoas fora do cativeiro.  
Desesperada, Eloá começou a quebrar objetos por toda a casa e, em seguida, Lindemberg teria pego Nayara pelo 
pescoço e apontado uma arma para sua cabeça. Com a amiga dominada, Lindemberg perguntou para Eloá se ela 
queria que a "Barbie morresse".  
Nayara disse ainda, em depoimento, que Lindemberg afirmava a todo momento que ela era responsável pelo 
rompimento do casal, já que seria conselheira sentimental de Eloá. Momentos antes da invasão do imóvel pela PM, 
Eloá disse ao ex-namorado que "o responsável pelo rompimento do namoro era o ciúme, o gênio e algumas atitudes 
dele".  
Segundo Nayara, momentos antes do término do cárcere Lindemberg recebeu um telefonema e teve uma longa 
conversa. A menina disse acreditar, de acordo com o depoimento, que ele falava com o capitão Adriano 
Giovanini, negociador do Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais), da Polícia Militar. Lindemberg mudou 
radicalmente de comportamento após a ligação. Na ocasião, muito nervoso, ele colocou uma mesa atrás da 
porta. Segundo Nayara, ele parecia estar desconfiado de uma possível invasão.  
Na seqüência, Nayara ouviu um barulho, que não parecia uma explosão, mas um chute na porta. Ela disse que, até aquele momento, Lindemberg não 

havia efetuado nenhum disparo. Eloá deu um grito quando porta foi arrombada. Nayara cobriu rosto com edredom e disse lembrar ter ouvido dois 

estampidos e sentir um impacto em seu rosto.  

Disparo  

Ontem, o coronel Eduardo Félix, comandante do Batalhão de Choque da Polícia Militar prestou depoimento sobre o desfecho do caso. Depois, à imprensa, 

admitiu que os policiais do Gate podem ter interpretado um barulho qualquer como um tiro, ao ser questionado sobre a possibilidade.  
Ele, no entanto, reiterou que mantém a convicção de que seus subordinados ouviram o tiro antes de  
Acho q essa reconstituição podería ser feita sem a presença da menina Nayara, pois ela já sofreu o  6 

opiniões bastqante vendo a Amiga Eloá ser assassinada de forma cruel e covarde. Por favor a Polícia devería 

 av

alie respeitar a dor dessa menina.  
  

 UBIRAJARA MACHADO DE   
  

OLIVEIRA (52)20/11/2008 10h19  
  

22 .out.2008/Folha Imagem   

  
Após receber alta médica e depor à polícia, Nayara Rodrigues deixa o  
hospital acompanhada do padrasto e da mãe, Andréa Araújo   
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  Marcelo Simas   (1 )   28 /11/2008  
10 h 25   

            

      

http://www1.folha.uol.com.br/folha/especial/2008/carcereprivadonoabc/
http://www1.folha.uol.com.br/folha/especial/2008/carcereprivadonoabc/
http://www1.folha.uol.com.br/folha/especial/2008/carcereprivadonoabc/
http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u456854.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u456854.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u456854.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u459606.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u459606.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u459606.shtml
http://search.folha.com.br/search?site=online&q=%22Nayara+Rodrigues%2C+15%2C+%22&src=redacao
http://search.folha.com.br/search?site=online&q=%22Nayara+Rodrigues%2C+15%2C+%22&src=redacao
http://search.folha.com.br/search?site=online&q=%22Nayara+Rodrigues%2C+15%2C+%22&src=redacao
http://search.folha.com.br/search?site=online&q=%22Nayara+Rodrigues%2C+15%2C+%22&src=redacao
http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u459712.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u459712.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u459712.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u459180.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u459180.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u459180.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u459058.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u459058.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u459058.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u459606.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u459606.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u459606.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u457802.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u457802.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u457802.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u457802.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u459443.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u459443.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u459443.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u459443.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/folha/comentarios/usr_ubirajara_machado_de_oliveira_94b47c_all-1.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/folha/comentarios/usr_ubirajara_machado_de_oliveira_94b47c_all-1.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/folha/comentarios/usr_ubirajara_machado_de_oliveira_94b47c_all-1.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/folha/comentarios/usr_marcelo_simas_86191f_all-1.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/folha/comentarios/usr_marcelo_simas_86191f_all-1.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/folha/comentarios/usr_marcelo_simas_86191f_all-1.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/folha/comentarios/usr_marcelo_simas_86191f_all-1.shtml


Estas simulações só servem para satisfazer a vontade de aparecer na TV das autoridades nelas envolvidas. Ridículo tanto gasto público com 

simualação do que deu mídia. Por que não simulam a ação dos batedores de carteira dentro dos ônibus também?  
  

10 opiniões 

avalie  

 fabio rosa (1) 14/11/2008 10h03        

Não sei os motivos que leveram ao Lindenberg tomar aquela decisão tragica em Santo Andre...  Tb não sei os motivos que leveram o pai 

de Eloa a mudar de nome, de cidade... esquecendo apenas de mudar de rosto !  
As noticias sobre esse caso está bem feita. Meus parabens !  
Agora... é claro que o pai de Eloa está em perigo...   
Cá entre nós... se eu fosse ele nem advogado colocaria no caso... Ninguém... nem mesmo os melhores do Brasil conseguiriam proteger a 
vida dele... nem os irmãos saberiam meu paradeiro...  No meu ver... ele só tem duas opções... Ou se entregar e sujeitar-se a torturas até a 

morte ou então... fazer uma reforma no rosto e, como de costume, usar um nome falso em outro estado qualquer !  
Quem sabe isso ele já fez hein !!!  
Ele pode ter se a rependido de tudo, mas um dia vai pagar... Se bem que acredito que ele já pagou com a morte de sua filha de apenas 15 

anos !  
  

12 opiniões 

avalie  

Comente esta reportagem  Veja 

todos os comentários (384)  

Termos e condições  

============================================================================================ 

NOTÍCIA 25 

 

24/10/2008 - 09h26   

Usar Nayara em negociação "não tem cabimento", diz 
desembargador   
da Folha de S.Paulo   
Para o desembargador Antonio Carlos Malheiros, coordenador da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de 
SP, "não tem cabimento" a participação de Nayara Rodrigues, 15, nas negociações com Lindemberg Fernandes 
Alves, 22.   
Malheiros afirmou que, em uma situação de extrema necessidade, na avaliação da equipe de negociadores, ela não 
deveria nem sequer ter saído de casa -poderia ter tido uma participação por telefone e com acompanhamento da 
polícia.   
"Não seria o ideal. Mas caso isso realmente pudesse ajudar -não consigo imaginar de que forma-, e não fosse trazer 
nenhum trauma ou dano psicológico, poderia ter essa participação por telefone", afirmou.   

22.out.2008/Folha Imagem  

 
A crítica do desembargador se deu um dia após Nayara dar detalhes sobre sua participação nas negociações à 
Polícia Civil. Ela disse que entrou no prédio por orientação dos policiais.   
A mãe da adolescente, Andréia Araújo, porém, afirma ter acordado com a polícia que Nayara participaria da 
negociação por telefone de uma escola que era usada pela polícia como uma base da operação.  Já a polícia disse 
que a mãe autorizou que a menina participasse da negociação. E que a garota descumpriu a orientação de não 
entrar no apartamento -ela deveria ter parado a uma distância "segura" da porta.   
"Já acho algo extravagante pedir a participação dela por telefone. Mas não foi só isso o que aconteceu. Deixaram 
ela ir até a escada e ela não ficou no local mais distante, mas sim na linha de fogo. Não deram alternativa para ela 
não tomar aquela iniciativa [de voltar ao apartamento]", afirma. A menina alega que Lindemberg ameaçou matar 
Eloá se ela não entrasse.   

      

  
Após receber alta médica e depor à polícia, Nayara Rodrigues 

deixa o  hospital acompanhada do padrasto e da mãe, Andréa 

Araújo 
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Wladimir Nóbrega de Almeida, advogado de família e presidente da Comissão de Direito Civil da OAB, diz que a 
volta de um refém ao cativeiro "só aconteceu mesmo uma vez no mundo". "E foi nesse caso", diz.   
Ele foi taxativo ao dizer que a polícia não deveria ter procurado a garota para que ela participasse da negociação, 
nem mesmo por telefone. "A polícia deveria ter sido "firme" em não permitir, mesmo com as exigências de 
Lindemberg. Entendo que a coisa andou errada do começo ao fim. A nossa polícia está precisando passar por 
bancos de uma academia para formar pessoas capacitadas para um caso como esse", afirma.   
Ele diz ainda considerar um fato grave a eventual quebra do acordo entre a polícia e os pais de Nayara, e que ela 
não teria nenhuma condição psicológica ou treinamento para negociar da escada.  

============================================================================================ 

NOTÍCIA 26 

24/10/2008 - 11h00  

Entenda problemas na operação da PM no caso Eloá  
PUBLICIDADE da Folha de S.Paulo  
A menina Eloá Pimentel, 15, foi baleada na cabeça após ser mantida refém por mais de cem horas por 
Lindemberg Alves, seu ex-namorado, em Santo André (Grande São Paulo).  
A PM invadiu o imóvel no começo da noite de 17 de outubro. No desfecho do caso, Nayara Rodrigues, 15, amiga de Eloá 
e que também estava no imóvel, foi ferida no rosto.  
Eloá teve morte cerebral no dia seguinte. Nayara passou por cirurgia e teve alta hospitalar no dia 22.  
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24/10/2008 - 12h19  

Em programa de TV, mãe de Nayara nega pedir indenização 
ao governo do Estado  

P

UBLICIDADE da Folha Online  
Atualizado às 12h45.  
Em entrevista à apresentadora Ana Maria Braga, no programa "Mais Você", da Rede Globo, Andréa, mãe deNayara 
Rodrigues, 15, negou nesta sexta-feira que pretende, por ora, pedir indenização do governo do Estado de São 
Paulo.  
Nayara recebeu um tiro no rosto e teve de passar por cirurgia para retirada da bala e depois um procedimento 
ortodôntico para dar sustentabilidade aos dentes. A adolescente e a amiga Eloá Cristina Pimentel, 15, foram 

mantidas reféns porLindemberg Fernandes Alves, 22. Eloá foi baleada na cabeça e morreu.  

 

2

 
.out.2008/Folha 

 
  

  Após receber alta médica e depor à polícia, Nayara 

 hospital acompanhada do padrasto e da mãe, 
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Ao programa de TV Andréa reafirmou o que disse na noite de quarta (22), após acompanhar a alta hospitalar da 
filha. A informação de que haveria um processo contra o Estado de São Paulo pelos danos sofridos pela filha foi 
passada pelo advogado Angelo Carbone Sobrinho, que se apresentou como advogado da família.  
Andréa desautorizou Carbone Sobrinho e disse que ele não é o advogado que a representa. A mãe de Nayara 
disse que vai aguardar as investigações para decidir se tomará uma atitude ou não. O advogado convocou 
entrevista nesta sexta para dar sua versão sobre o caso. Ele diz ter sido dispensado pela família após o 
depoimento de Nayara. Segundo ele, o pedido de indenização seria apresentado "se tivesse certeza que foi culpa 
da polícia". "Após o depoimento, não tive certeza disso", afirmou.  

Retorno ao cativeiro  

Andréa voltou a dizer que foi surpreendida com a presença de um policial militar no apartamento onde mora. 
Segundo ela, o agente foi buscar Nayara para que a adolescente ajudasse a negociar com Lindemberg a rendição de 
Eloá. "Quando me dei conta, vi pela televisão que ela [Nayara] havia voltado ao cativeiro", disse.  
A mãe da jovem disse que a garota foi enganada por Lindemberg, pois o trato era de que ela iria apenas falar ao 
telefone com ele, o que acabou não ocorrendo. Nayara subiu as escadas e acabou entrando no apartamento depois 
que a amiga Eloá lhe estendeu a mão por ordem de Lindemberg. "Ela acreditou nele e ele [Lindemberg] a 
enganou", disse.  
Na entrevista com Ana Maria Braga, Andréa afirmou que foi bem tratada pelos agentes e que não tem críticas ao 
trabalho da Polícia Militar. "Não tenho o que reclamar do Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais)", disse.  
A participação de Nayara nas negociações foi criticada pelo desembargador Antonio Carlos Malheiros, 
coordenador da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de SP. Rotina  
Andréa disse que a rotina da família foi alterada após a tragédia e desde a alta médica de Nayara, anteontem, a 
família dorme cada dia na casa de um parente.  
"Nem para minha casa eu consigo ir. Cada dia eu estou na casa de um parente. Eu quero é ter minha vida de volta 
e que a minha filha consiga ter a vida dela de volta", afirmou.  
Ela disse que a filha só chorou após ser questionada durante depoimento que prestou à Polícia Civil a respeito da 
morte de Eloá.   
"Ela [Nayara] não tinha chorado. Só depois do depoimento, quanto foi perguntado se ela sabia o que tinha 
acontecido [com Eloá]. Ela disse que sabia e chorou bastante", disse Andrea.  

============================================================================================ 

NOTÍCIA 28 

24/10/2008 - 14h17 

"Se ele não abrir bem o bico e vier para Alagoas, ele morre", 
diz juiz sobre pai de Eloá 

PUBLICIDADE 

CLAYTON FREITAS 

da Folha Online 
O ex-cabo da Polícia Militar de Alagoas Everaldo Santos,pai da garota Eloá Pimentel, pode ser assassinado caso seja 
encontrado e colocado em uma unidade do sistemaprisional. "Se ele não abrir bem o bico e vier para Alagoas, ele morre", 
disse o juiz Marcelo Tadeu, da 16ª juiz da Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça de Alagoas. 
Everaldo é acusado de integrar a "gangue fardada", uma espécie de esquadrão da morte que atuava no Estado. O juiz disse 
que a melhor opção para o ex-cabo da PM é conseguir a delação premiada (quando a pessoa que coopera com a 
investigação tem a pena reduzida) e ficar detido longe de Alagoas. 
Tadeu foi o juiz que decretou a prisão temporária do homem apontado como um dos líderes do grupo. Ele também foi um 
dos juízes que, coletivamente, decretaram a prisão preventiva de 15 integrantes do bando. 
Para o juiz, o pai de Eloá deve contar tudo o que sabe. "Ele [Everaldo] tem de dizer toda a verdade e, inclusive, detalhar os 

mandantes dos homicídios e os seus interesses, não importa quem for. O mais importante é ele falar quem são os 
"engravatados" que estão no topo do poder pois o coronel Cavalcante só executava junto com o grupo. Se ele omitir isso, 
realmente ele pode morrer antes de vir a ser julgado", disse o magistrado. 
Caso Everaldo aceite, a delação premiada dependerá do que ele falar. A mulher e filhos do ex-cabo da PM poderão ser 
integrados ao programa e mudar de identidade, endereço e viver sob a tutela do Estado de Alagoas. 
Gangue fardada 
O pai de Eloá é apontado como o "braço armado" da chamada gangue fardada e seria responsável por mortes a mando dos 
dirigentes da quadrilha. 

16.out.2008/Folha Imagem 
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Everaldo Pereira dos Santos, pai de Eloá; durante o cárcere privado da filha ele teve crise 
de hipertensão e foi socorrido 

O grupo praticava crimes diversos --que vão desde ameaça até assassinatos-- com o objetivo de conseguir dinheiro e 
prestígio. 
Comandada pelos irmãos Cavalcante, eram liderados pelo ex-coronel da PM Manuel. Composto por cerca de 30 agentes das 
polícias Civil e Militar, eles atuavam em todo o Estado de Alagoas e praticavam crimes vestindo a farda --daí o nome do 
grupo. Eles usavam capuzes para esconder o rosto. 
Atuando há 17 anos no Tribunal de Justiça de Alagoas e há quatro deles na Vara de Execuções Criminais, Tadeu é taxativo ao 
dizer que o temor de morrer demonstrado por Everaldo é legítimo. 
"Esse receio dele procede. Conheço bem o sistema prisional e posso dizer que se ele vier a ser preso aqui, ele pode morrer", 
afirma Tadeu. 
Além de decretar a prisão inicial de Cavalcante, Tadeu atuou em outras fases dos processos em trâmite. Ele diz que o poder 
do grupo é tal que intimidou até colegas de toga à época dos crimes. 
Risco 
Tadeu não é a primeira voz que alerta para o risco de morte que Everaldo corre. Delegados da Polícia Civil de Alagoas que 
estiveram em Santo André (Grande São Paulo) ontem, sustentam que o ex-cabo da PM corre mais risco foragido do que 
preso. 
"As pessoas são capazes de tudo. A mãe dele [Everaldo] já até deixou sua casa em Alagoas. Solto, ele corre mais risco, pois 
as pessoas que o contratavam para praticar crimes podem agora querê-lo morto", afirmou o delegado-geral adjunto da 
Polícia Civil de Alagoas, José Edson de Medeiros Freitas Júnior. 
Nesta semana, Everaldo negou participação em crimes. "Sou inocente. Nunca matei ninguém. Nunca, nunca e nunca. Mas 
sou um arquivo vivo. Por isso quiseram e querem me liquidar", disse ele, tentando justificar a fuga do Nordeste, em 1993, 
assim que sua prisão preventiva foi decretada. 
"Eu estava marcado para morrer"; ouça pai de Eloá 
Carteirinha 
Os integrantes da gangue fardada recebiam uma carteirinha com a inscrição "Amigo do Cavalcante". "Quando eles chegavam 
em um restaurante, todos saíam. Eles apresentavam as carteirinhas em blitze e não eram pegos mesmo se estivessem 
cometendo irregularidades. Poderiam até matar que nada acontecia. É como se fosse o grupo do Lampião", afirma o 
delegado-geral adjunto da Polícia Civil de Alagoas. 

Segundo a Polícia Civil de Alagoas, Everaldo é um dos poucos que ainda estão foragidos. Os demais estão presos ou foram 
mortos. 
O fato de Everaldo possuir informações a respeito de diversos crimes pode ajudar a polícia a elucidar vários casos até hoje 
sem solução e também prender os envolvidos. 
================================================================ 
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Polícia conclui inquérito e indicia Lindemberg por 
homicídio e outros três crimes 

PUBLICIDADE 
DEH OLIVEIRA 
Colaboração para a Folha Online 
A Polícia Civil concluiu nesta sexta-feira o inquérito sobre o assassinato da estudante Eloá Cristina Pimentel, 15,baleada após 
ser mantida refém durante cem horas pelo ex-namorado Lindemberg Fernandes Alves, 22, em Santo André (Grande São 
Paulo). O rapaz foi indiciado por homicídio doloso (com intenção) qualificado, duas tentativas de homicídio doloso qualificado, 
disparo de arma de fogo e perigo ou periclitação da vida. 
No inquérito, segundo a assessoria da SSP (Secretaria da Segurança Pública), o pai da adolescente morta, Everaldo 
Santos, foi indiciado por falsidade ideológica, uso de documento falso e porte ilegal de arma --foragido da Justiça de Alagoas, 
ele usava documento falso e tinha uma espingarda no apartamento invadido por Lindemberg. 
Ao todo, o inquérito tem 186 páginas com o depoimento de 26 pessoas, entre eles o de Nayara Rodrigues, 15, atingida por 
um tiro no rosto no desfecho do caso; dos PMs do Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais), que realizaram a invasão ao 
cativeiro; e vizinhos do apartamento onde morava Eloá. O documento será encaminhado ao Ministério Público Estadual. 
O documento será entregue sem os laudos periciais e ainda sem a reconstituição. A Polícia Civil ainda não tem uma data 
marcada para a reconstituição do crime. A intenção é que tanto Lindemberg quanto Nayara participem dos trabalhos. 

Segundo o promotor do caso, Antonio Nobre Folgado, o depoimento de Nayara será a base da denúncia (acusação formal) 
que ele irá oferecer à Justiça. Ele terá um prazo legal de cinco dias úteis --a contar de terça-feira (28) para fazer a denúncia. 
Com isso, Lindemberg só deve ser denunciado em novembro. 
Inicialmente, o promotor faz uma previsão de que, caso seja condenado pelo júri, Lindemberg receba pena de pelo menos 25 
anos de prisão --pela morte de Eloá, pelas tentativas contra Nayara e contra um PM, por cárcere privado de quatro pessoas e 
também por disparo de arma de fogo. 
Na denúncia à Justiça, o promotor também firmará sua convicção de que o retorno de Nayara foi tramado por Lindemberg 
porque ele tinha raiva dela. "Ele atirou para matar as duas meninas." 

22.out.2008/Folha Imagem 
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Após receber alta médica e depor à polícia, Nayara Rodrigues deixa o hospital 
acompanhada do padrasto e da mãe, Andréa Araújo 

Depoimento 
O depoimento de Nayara aconteceu na quarta (22), no hospital municipal de Santo André, e durou aproximadamente três 
horas. A adolescente estava internada desde o dia do crime, na sexta (17) após receber um tiro no rosto. Ela é considerada a 
principal testemunha do crime. 
Em seu depoimento, Nayara disse que Eloá se descontrolou durante o cárcere privado e pediu para morrer. 
"Não agüento mais, me mate, me mate. Não agüento mais ficar aqui", disse Eloá um dia antes do desfecho do cativeiro em 
que seu ex-namorado a manteve com a amiga Nayara. Eloá ficou mais de cem horas rendida por Lindemberg, que acabou 
preso. 
A adolescente disse que Eloá não suportava mais ver o sofrimento das pessoas fora do cativeiro. Desesperada, Eloá 
começou a quebrar objetos por toda a casa e, em seguida, Lindemberg teria pego Nayara pelo pescoço e apontado uma 
arma para sua cabeça. Com a amiga dominada, Lindemberg perguntou para Eloá se ela queria que a "Barbie morresse". 
Nayara disse ainda, em depoimento, que Lindemberg afirmava a todo momento que ela era responsável pelo rompimento do 
casal, já que seria conselheira sentimental de Eloá. Momentos antes da invasão do imóvel pela PM, Eloá disse ao ex-
namorado que "o responsável pelo rompimento do namoro era o ciúme, o gênio e algumas atitudes dele". 
Segundo Nayara, momentos antes do término do cárcere Lindemberg recebeu um telefonema e teve uma longa conversa. A 
menina disse acreditar, de acordo com o depoimento, que ele falava com o capitão Adriano Giovanini, negociador do Gate 
(Grupo de Ações Táticas Especiais), da Polícia Militar. 
Lindemberg mudou radicalmente de comportamento após a ligação. Na ocasião, muito nervoso, ele colocou uma mesa atrás 
da porta. Segundo Nayara, ele parecia estar desconfiado de uma possível invasão. 
Na seqüência, Nayara ouviu um barulho, que não parecia uma explosão, mas um chute na porta. Ela disse que, até aquele 
momento, Lindemberg não havia efetuado nenhum disparo. Eloá deu um grito quando porta foi arrombada. Nayara cobriu 
rosto com edredom e disse lembrar ter ouvido dois estampidos e sentir um impacto em seu rosto. 
Disparo 
Ontem (23), o coronel Eduardo Félix, comandante do Batalhão de Choque da Polícia Militar prestou depoimento sobre o 
desfecho do caso. Depois, à imprensa, admitiu que os policiais do Gate podem ter interpretado um barulho qualquer como 
um tiro, ao ser questionado sobre a possibilidade. 
Ele, no entanto, reiterou que mantém a convicção de que seus subordinados ouviram o tiro antes de invadir o apartamento. 
=============================================================== 

NOTÍCIA 30 
24/10/2008 - 20h16 

Promotoria denunciará Lindemberg à Justiça até dia 3 
de novembro 
DEH OLIVEIRA 
Colaboração para a Folha Online 
O Ministério Público deve apresentar até o dia 3 de novembro a denúncia (acusação formal) contra Lindemberg Fernandes 
Alves, 22. Nesta sexta-feira, a Polícia Civil concluiu o inquérito sobre o assassinato da estudante Eloá Cristina Pimentel, 15, e 
indiciou o rapaz por homicídio doloso (com intenção) qualificado, duas tentativas de homicídio doloso qualificado, disparo de 
arma de fogo e perigo ou periclitação da vida. 
De acordo com o promotor Antonio Nobre Folgado, a denúncia tem até cinco dias úteis para ser apresentada --a data começa 
a ser contada a partir da próxima terça porque não haverá expediente na segunda devido ao feriado do Dia do Servidor 
(lembrado dia 28). 
O promotor disse que o julgamento deve ocorrer em um intervalo de dez meses a um ano. 
Segundo o promotor, a reconstituição ainda não tem data marcada para ser realizada mas, "é irrelevante dentro da 
denúncia, assim como os outros laudos periciais". "A denúncia se baseia nos testemunhos. O depoimento principal é da 
Nayara". Ele afirmou que reconstituição é importante para júri conhecer os detalhes do crime. 
Quanto à ação do Gate (Gate Grupo de Ações Táticas Especiais, da PM), que negociou com Lindemberg e invadiu o 
apartamento, o promotor afirmou que o fato de ter havido ou não tiro antes da invasão também é irrelevante para a 
promotoria. "Para o promotor isso não tem a menor relevância em relação ao crime de homicídio cometido por Lindemberg", 
disse. 
De acordo com o promotor, juridicamente, o Gate tinha autorização para invadir o apartamento, uma vez que "havia duas 
vidas em risco lá dentro". "Isso está patente a todo momento no depoimento de Nayara". 
Ele afirmou ainda que, no depoimento a adolescente relatou que as duas foram submetidas a situação de tortura psicológica 
e que em certos momentos Eloá chegou a pedir que Lindemberg atirasse. 
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Antes, o promotor chegou a fazer uma previsão de que, caso seja condenado pelo júri, Lindemberg receba pena de ao menos 
25 anos de prisão. 
Na denúncia à Justiça, o promotor também firmará sua convicção de que o retorno de Nayara foi tramado por Lindemberg 
porque ele tinha raiva dela. "Ele atirou para matar as duas meninas." 
Inquérito 
Segundo a assessoria da SSP (Secretaria da Segurança Pública), o pai da adolescente morta, Everaldo Santos, também foi 
indiciado no caso --por falsidade ideológica, uso de documento falso e porte ilegal de arma, já que havia uma espingarda no 
apartamento invadido por Lindemberg. 
Ao todo, o inquérito tem 186 páginas com o depoimento de 26 pessoas, entre eles o de Nayara Rodrigues, 15, atingida por 
um tiro no rosto; dos policiais do Gate, que realizaram a invasão ao cativeiro; e vizinhos do apartamento onde morava Eloá. 
O documento será encaminhado ao Ministério Público Estadual. 

22.out.2008/Folha Imagem 

 
Após receber alta médica e depor à polícia, Nayara Rodrigues deixa o hospital 
acompanhada do padrasto e da mãe, Andréa Araújo 

Depoimento 
O depoimento de Nayara aconteceu na quarta (22), no hospital municipal de Santo André, e durou aproximadamente três 
horas. A adolescente estava internada desde o dia do crime, na sexta (17) após receber um tiro no rosto. Ela é considerada a 
principal testemunha do crime. 
Em seu depoimento, Nayara disse que Eloá se descontrolou durante o cárcere privado e pediu para morrer. 
"Não agüento mais, me mate, me mate. Não agüento mais ficar aqui", disse Eloá um dia antes do desfecho do cativeiro em 
que seu ex-namorado a manteve com a amiga Nayara. Eloá ficou mais de cem horas rendida por Lindemberg, que acabou 
preso. 
A adolescente disse que Eloá não suportava mais ver o sofrimento das pessoas fora do cativeiro. Desesperada, Eloá 
começou a quebrar objetos por toda a casa e, em seguida, Lindemberg teria pego Nayara pelo pescoço e apontado uma 
arma para sua cabeça. Com a amiga dominada, Lindemberg perguntou para Eloá se ela queria que a "Barbie morresse". 
Nayara disse ainda, em depoimento, que Lindemberg afirmava a todo momento que ela era responsável pelo rompimento do 
casal, já que seria conselheira sentimental de Eloá. Momentos antes da invasão do imóvel pela PM, Eloá disse ao ex-
namorado que "o responsável pelo rompimento do namoro era o ciúme, o gênio e algumas atitudes dele". 
Segundo Nayara, momentos antes do término do cárcere Lindemberg recebeu um telefonema e teve uma longa conversa. A 
menina disse acreditar, de acordo com o depoimento, que ele falava com o capitão Adriano Giovanini, negociador do Gate 
(Grupo de Ações Táticas Especiais), da Polícia Militar. 
Lindemberg mudou radicalmente de comportamento após a ligação. Na ocasião, muito nervoso, ele colocou uma mesa atrás 
da porta. Segundo Nayara, ele parecia estar desconfiado de uma possível invasão. 
Na seqüência, Nayara ouviu um barulho, que não parecia uma explosão, mas um chute na porta. Ela disse que, até aquele 
momento, Lindemberg não havia efetuado nenhum disparo. Eloá deu um grito quando porta foi arrombada. Nayara cobriu 
rosto com edredom e disse lembrar ter ouvido dois estampidos e sentir um impacto em seu rosto. 
Disparo 
Ontem (23), o coronel Eduardo Félix, comandante do Batalhão de Choque da Polícia Militar prestou depoimento sobre o 
desfecho do caso. Depois, à imprensa, admitiu que os policiais do Gate podem ter interpretado um barulho qualquer como 
um tiro, ao ser questionado sobre a possibilidade. 
Ele, no entanto, reiterou que mantém a convicção de que seus subordinados ouviram o tiro antes de invadir o apartamento. 
=============================================================== 
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ENTRADA – EXPRESSÃO DA BUSCA: CASO ELOÁ 
Foram encontrados 456 registros para 

‘CASO ELOÁ’ 
Refinar a sua busca 

 por assunto 

 caso eloá cristina (182)19  
 lindemberg alves (82)  
 eloá (80)  
 julgamento (68)  
 lindemberg (66)  
 santo andré (65)  
 eloá cristina pimentel (64)  
 por editoria 

 Cidades (200)  
 Geral (93)  
 Notícias (39)  
 São Paulo (23)  
 Nacional (18)  
 Opinião (8)  
 TV Estadão (5)  
 por tipo de conteúdo 

 Notícias (388)  
 Podcasts (32)  
 Fotos (31)  
 Videos (5)  

 todos   456  

 notícias  388 
 podcasts 32 
 fotos  31 
 vídeos  5  

 

 
Critério de Busca: Caso Eloá Cristina 

 

Total da Coleta: 58 NOTÍCIAS no período selecionado 
Período: de 20.10.2008 até 28.10.2008 
Data da Coleta: fevereiro de 2013 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Critério de busca utilizado para seleção do corpus: Caso Eloá Cristina. Total de 182 notícias. 
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Observação: A notícia está inserida na página do jornal, conforme abaixo. Como nosso 

objetivo é fazer a análise textual, nas páginas seguintes serão transcritas somente as 

sequências textuais das notícias, desconsiderando outros elementos da página do jornal. 

 

 

 

  

NOTÍCIA 

1. 

 



NOTÍCIA 1 
Alves será indiciado por cinco crimes 
Conclusão do inquérito deve acontecer em dez dias 
20 de outubro de 2008 | 0h 00 

Fonte: http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,alves-sera-indiciado-por-cinco-crimes,262888 
A morte de Eloá, de 15 anos, complicou ainda mais a situação criminal de Lindemberg Fernandes Alves, de 22 anos, o ex-
namorado da jovem, que a manteve em cárcere privado por 100 horas. Segundo o seccional de Santo André, delegado Luiz 
Carlos dos Santos, Alves seria inicialmente autuado em flagrante por três tentativas de homicídio, mas, agora, responderá por 
homicídio doloso e duas tentativas de homicídio, além de cárcere privado e periclitação de vida (CP Cap. III – 130 – 136).  A 
polícia diz já ter certeza de que os tiros que mataram Eloá e feriram Nayara foram disparados pela arma calibre 32 que Alves 
portava no cativeiro. 
Santos considerou que o jovem, além de atirar nas garotas, disparou contra um sargento da Polícia Militar que coordenava as 
negociações na segunda-feira. O seqüestrador está preso no Centro de Detenção Provisória de Pinheiros (CDP), na zona oeste de 
São Paulo. Pelas apurações iniciais, é possível saber que três tiros foram disparados após a invasão da unidade da CDHU - há 
marcas de bala na parede e no escudo de um policial. 
Segundo o seccional, o depoimento de Nayara é fundamental para esclarecer se houve um tiro antes da invasão. "Ela pode 
esclarecer várias dúvidas e facilitar a reconstituição. Pode falar principalmente de como ele (o seqüestrador) agiu. Mas estamos 
tranqüilos em relação à autoria do crime", afirmou o titular do 6º DP, Sérgio Luditza. Ele observou que a arma de Alves, 
carregada com cinco balas, foi apreendida com quatro espaços vazios no tambor e um projétil "picotado". "Ele atirou, mas a 
munição falhou." 
Além disso, os cinco policiais do Gate utilizavam pistolas .40 na hora da invasão. O tiro disparado por eles partiu de uma 
espingarda calibre 12 que estava carregada com munição de borracha. "A olho nu podemos dizer que as balas retiradas da 
virilha de Eloá e da face de Nayara são de calibre 32", disse o seccional. A polícia deve receber hoje os projéteis retirados dos 
corpos das meninas. As armas dos policiais (pistolas, espingardas e submetralhadoras), além do escudo, seguiram para perícia. 
Como a prisão foi em flagrante, explicou o seccional, o prazo para a conclusão do inquérito é de dez dias. A polícia ainda não 
sabe a procedência do revólver calibre 32 usado por Alves para atirar nas reféns porque ela não tem registro. No apartamento 
também havia uma espingarda calibre 22, que seria da família de Eloá. Até ontem, 18 pessoas já haviam prestado depoimento à 
polícia, incluindo os policiais que participaram da invasão do apartamento. 
O Estado teve acesso ontem ao diálogo das negociações entre o seqüestrador e o Gate. Nesse é possível notar como o descontrole 
do rapaz aumenta com o passar das 100 horas. Alves diz que "não tem nada a perder", manda as reféns se calarem e chega a 
sugerir ao negociador, o capitão Adriano Giovaninni, de 37 anos, que mande a polícia invadir o local. 
Logo no começo da gravação, na segunda-feira, Alves fala, em tom exaltado, que não quer nada e não irá se entregar. Quando a 
luz é religada, promete libertar as garotas em "40 minutos". O que não ocorre. Novas promessas são feitas, conforme se 
ampliam as garantias, mas nenhuma foi cumprida. 

======================================================================================= 

NOTÍCIA 2 
Corpo de Eloá chega ao cemitério de 
Santo André 
Uma multidão esperava o corpo da jovem para acompanhar o velório; enterro será realizado na terça-feira 
20 de outubro de 2008 | 15h 48 

da Redação - estadao.com.br 

O corpo de Eloá Cristina Pimentel, de 15 anos, chegou por volta das 15 horas desta segunda-feira, 20, no Cemitério Santo André, 
na Vila Humaitá. Uma multidão esperava o corpo da jovem para acompanhar o velório. O caixão branco está coberto de flores 
coloridas e não está lacrado. A mãe de Eloá chegou ao cemitério e recebe conforto de parentes e amigos.    
Veja também:  
Corpo de Eloá será enterrado em cemitério de Santo André  
Lindemberg teme ser morto na cadeia e advogada fará a defesa   
Saiba como foi o fim do seqüestro  Confira cronologia do seqüestro   
Galeria com imagens do seqüestro   
Todas as notícias sobre o caso  Imagens da negociação com Lindemberg Alves I   
Imagens da negociação com Lindemberg Alves II   
 Eloá, 'uma menina falante'; Lindemberg, 'um trabalhador'  Seqüestro em Santo André é o mais longo registrado em SP   Eloá 
será enterrada às 9 horas da terça-feira, 21. O corpo de Eloá chegou ao Instituto Médico Legal (IML) de Santo André na manhã 
desta segunda, onde seria necropsiado e passaria por perícia.   Eloá teve a morte cerebral constatada na noite de sábado, após 
ser atingida por dois tiros no fim do seqüestro que durou mais de 100 horas. A família de Eloá decidiu doar os órgãos da menina 
e oito pessoas devem ser beneficiadas pela decisão.   A previsão era de que o corpo da menina deixasse o IML por volta das 11 
horas. A bala que foi tirada do cérebro de Eloá vai passar por exame de balística, segundo o diretor do IML. Um laudo 
apontando as causas da morte de Eloá será feito por peritos do Instituto de Criminalística (IC) e deve ficar pronto em 30 
dias.   Atualizada às 16h45 

======================================================================================= 

NOTÍCIA 3  



Secretário Nacional de Segurança critica 
polícia no caso Eloá 
Balestreri afirma que 'houve erros flagrantes' no caso e que Nayara não poderia ter voltado ao local 
20 de outubro de 2008 | 15h 56 

Luciano Coelho, especial para o Estado de S. Paulo 

A maneira como a polícia conduziu as negociações com Lindemberg Alves, de 22 anos - que manteve Eloá Cristina Pimentel e 
Nayara Rodrigues da Silva, de 15 anos em um apartamento de Santo André - é criticada por Ricardo Balestreri, secretário 
Nacional de Segurança Pública. "É preciso aprofundar as técnicas para atuação de seqüestro. Esse caso é um exemplo para que a 
polícia brasileira faça uma revisão na maneira que realiza suas operações e passe a capacitar melhor seus agentes, sobretudo, em 
casos de negociações que envolvam reféns", declarou nesta segunda-feira, 20, durante visita ao Estado do Piauí.  
  Segundo ele, "houve erros flagrantes. A reintrodução de uma das vítimas no local de seqüestro, que pelo padrão internacional 
de polícia é inadmissível. Tivemos uma tentativa de invasão que demorou alguns segundos e que ela deveria ter sido múltipla. 
No mínimo ter alguém entrando pela janela. Pelas cenas que tivemos nos vídeos, tivemos dificuldade de imobilização do 
criminoso e há técnicas internacionais de ter a três a quatro policiais se mobilizando imediatamente", destacou o secretário. 
 Ricardo Blestreri estava no Piauí a convite do Secretário Estadual de Segurança Pública, o delegado federal Robert Rios 
Magalhães, para inauguração de uma Central Única de Flagrantes. Durante a visita às dependências da Secretaria de Segurança, 
Ricardo Balestreri falou sobre o desfecho do seqüestro de Eloá em Santo André. 
 O Secretário afirmou que houve erros graves na negociação das vítimas que acabaram levando à morte da estudante Eloá 
Cristina Pimentel. Ele afirmou que houve momento de muito estresse, mas esta ação ensina que é preciso melhorar as técnicas, 
principalmente, contra seqüestro. "Depois de 100 horas todo mundo está estressado", frisou o Secretário. 
 "A gente percebe que esse tipo de evento está mal coberto no Brasil do ponto de vista técnico. O episódio é dramático, mas nos 
alerta para que no futuro outras possibilidades iguais sejam trabalhadas de forma diferente", argumentou Ricardo Balestreri. 
Ele considera que houve excesso de entusiasmo na negociação e, por isso, passaram dos limites.  
Tópicos: Caso Eloá, Seqüestro em Santo André, Eloá Cristina Pimentel, Lindemberg Alves, Ricardo Balestreri  
COMENTÁRIOS - 4 comentários 

seguir 
Ruberval Profeta Ramos de Araujo  

Comentado em: Secretário Nacional de Segurança critica polícia no caso Eloá - Estadao.com.br  
20 de Outubro de 2008 | 23h51 
Imprensa marron Sônia Abrão (acho que digitei errado) é a comandante de programa sem conteúdo. Então apela para tudo. 
Mas o Zé-polvinho gosta. 
Denunciar  

seguir 
Floresbela Big  

Comentado em: Especiais  
20 de Outubro de 2008 | 21h12 
A TELEVISÃO! SR. SECRETÁRIO O MAIOR RESPONSÁVEL PELO DESFECHO DESASTROSO FOI A PRÓPRIA 
TELEVISÃO NO PROGRANA DA SONIA ABRÃO DA REDE TV O "PRINCIPE DO GUETO" SE TORNOU O "REI DO 
GUETO", EU VI O CARA QUESTIONAVA FALAVA PRA DEIXAR AO VIVO PRA QUE ELE VISSE TUDO O QUE ESTAVA 
ACONTECENDO LÁ FORA. O DATENA DA BANDEIRANTES, FALAVA ISSO O TEMPO TODO. MINHA FILHA DE 15 ANOS 
QUANDO ME VIU AFLITA COM FATO ME DISSE - MÃE, FICA FRIA ESSA MENINA (ELOA) JÁ ESTA MORTA. ELA NÃO 
VAI SAI VIVA, PODE SER QUE A AMIGA SAIA MAIS ELA NÃO. O "GER" ACABOU COBRA-SE ISSO DE QUEM? DO PAPA? 
ESSA É A NOSSA SEGURANÇA, É COMO VIVE O POVO DE SÃO PAULO COM ESSE SEU SERRA, ESSE É O NOSSO 
MAIOR PROBLEMA, O CARA TEM TODA A SEGURANÇA E NÓS TEMOS A SEGURANÇA PRINCIPAL QUE É DEUS, A DA 
TERRA É ASSIM POLICIAL DESDE QUE O "PSDB" ESTA AÍ NA FAZEM POR NÓS! 
Denunciar  
seguir 
allinson diniz  

Comentado em: Secretário Nacional de Segurança critica polícia no caso Eloá - Estadao.com.br  
20 de Outubro de 2008 | 18h57 
uma vergonha a policia devia ter acabado cm esse caso ja nas primeiras 24 hrs do ocorrido de qualquer modo.. Alem disso 
deveria sim ter utilizado de atiradores de elite,os quais sao bem preparados para esse tipo de acontecido...Agora so resta 
aceitaren que erraram e afastar os que comandaram esa vergonha... Ehoje cm certeza a policia brasileira e motivo de piada 
para o restante do mundo pelo belo papelão que fez...parabens policia..mais 1 morte para o seu curriculo... 
Denunciar  

======================================================================================= 

NOTÍCIA 4  
Conanda pede instauração de inquérito 
contra PM no caso Eloá 
Conselho repudia a maneira como a operação foi conduzida e a volta de Nayara ao apartamento 
20 de outubro de 2008 | 16h 13 

Ítalo Reis, do estadao.com.br 
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O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) pediu nesta segunda-feira, 20, a instauração de 
inquérito para apurar a responsabilidade dos disparos que mataram Eloá Cristina Pimentel, de 15 anos, e feriram sua amiga, 
Nayara Rodrigues da Silva, de 15 anos. Ambas ficaram em poder de Lindemberg Alves, de 22 anos, por mais de 100 horas, em 
Santo André. No comunicado, o órgão da Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH) também repudia a maneira 
conforme a operação foi conduzida pela Polícia Militar.  
 
 Veja  
"Em que pese o acúmulo de competências da Polícia Militar, chama a atenção que os responsáveis pela operação não tenham 
reconhecido a complexidade do caso, em que o detentor apresentava claros sinais de distúrbios emocionais, fato este que 
demandava, portanto, o envolvimento de outros profissionais habilitados para mediar conflitos, minimizando os riscos à 
integridade física das meninas", diz a nota do Conanda. 
 Além disso, o conselho também critica a PM pela autorização do retorno de Nayara ao cativeiro, expondo a garota a um ato 
inseguro e de violência, o que, segundo o órgão, descumpre a lei 8.069 (13/07/90) do Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA). 
 Especialistas criticam uso de Nayara 
 A participação de Nayara nas negociações para a libertação de Eloá foi criticada por juristas e especialistas em segurança 
pública ouvidos pelo estadao.com.br. Nayara havia sido mantida em cárcere privado com a amiga. Libertada, ela voltou à cena 
do crime para ajudar nas negociações na manhã de quinta, 16. Segundo o coronel Eduardo José Félix, comandante do Batalhão 
de Choque da Polícia Militar, a polícia convenceu a menina a ir com o irmão de Eloá até a escada do prédio da CDHU onde 
ocorreu o crime. Nayara então espontaneamente teria voltado ao apartamento.  
 Segundo o consultor internacional em segurança Hugo Tisaka, de 37 anos, o Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) foi 
tecnicamente correto durante toda a operação, mas errou em não prever que a menina poderia trair a confiança dos policiais. 
"Foi uma atitude arriscada, mas deve ter algum embasamento. Eu acho que a polícia foi enganada pela menina", disse. 
 O advogado criminalista Guilherme Nostre, de 37 anos, doutor em direito penal pela USP, também criticou a atitude dos 
policiais. "Foi um procedimento totalmente equivocado", afirmou. "Em nenhuma hipótese poderia ter sido permitido que uma 
menor de idade tivesse acesso ao local dos fatos". Segundo o jurista, a negociação deveria envolver profissionais ou pessoas da 
confiança de Lindemberg. 
 Antes do desfecho trágico da operação, a polícia havia chegado a um acordo com Lindemberg. Ele soltaria as reféns após ter 
recebido uma garantia de que não sofreria agressões. A polícia invadiu o local, segundo o coronel, depois de ter ouvido tiros. De 
acordo com Tisaka, os policiais esgotaram todas as possibilidades de negociação. 
 O consultor em segurança acredita que o que corrobora com a versão da polícia que houve um tiro lá dentro é a falta de 
sincronia da operação. "É um case que muita gente vai aprender. Um lado sempre vai perder, não tem jeito", disse.  
 (Com informações de Luiz Raatz, do estadao.com.br) 
Tópicos: Caso Eloá, Eloá Cristina Pimentel, Nayara Rodrigues da Silva, Lindemberg Alvez, Seqüestro em Santo André  
COMENTÁRIOS - 9 comentários 

seguir 
Ruberval Profeta Ramos de Araujo  

Comentado em: Especiais  
20 de Outubro de 2008 | 22h04 
Engenheiros de Obras Prontas. É fácil dizer que isto ou aquilo saiu errado. Todos os palpiteiros que agora surgem deveriam se 
manifesatarem no momento em que os fatos estavam realmente ocorrendo. Dizer que uma obra ficou excelente ou que se 
fosse feita desta ou daquela maneira o viaduto não iria ruir, é muito comodo. 
Denunciar  

seguir 
Athalyba Man  

Comentado em: Conanda pede instauração de inquérito contra PM no caso Eloá - Estadao.com.br  
20 de Outubro de 2008 | 19h57 
Patético ... ... o raciocínio do "consultor internacional em segurança" Hugo Tisaka, sobre Nayara "Eu acho que a polícia foi 
enganada pela menina", disse." Ou seja: a PM foi ludibriada pela adolescente de 15 anos, que queria muito voltar a ser refém. 
Qdo o Estadão vai parar de dar espaço pra esse tipo gente ??? Ou foi o Serra que indicou o sujeito ??? 
Denunciar  
 

seguir 
toledo jos carlos nobre  

Comentado em: Conanda pede instauração de inquérito contra PM no caso Eloá - Estadao.com.br  
20 de Outubro de 2008 | 19h35 
O desfecho que não era esperado O cenário foi em muito desfavoravel para uma operação de sucesso; a movimentação da 
equipe de policiais civis e militares estavam sendo exibidas pelos canais de televisão, o que atrapalhou em muito o elemento 
surpresa, que de acordo com o especialista da SWAT, seria necessário;Concordo com outros comentários que o GATE venha 
a ter treinamento e equipamentos que lhe possibilite melhor mapeamento do local onde ocorrerão as ações; O comando 
deverá ter sempre parametros para alavancar as tomadas de decisão e sempre com auxilio de psiquiatras(Os parametro se 
divulgados públicamente, como se faz na SWAT (Ex:-Tempo máximo de negociação 09:00 horas)>Finalizando sou a favor do 
projeto de únificação das Polícias Apresentado pelo Dep.e Jurista Hélio Bicudo.A antiga Guarda Civil poderia resurgir através 
do corpo da Guarda Municipal, com treinamento diferenciado, capacitados com inclusive corpo de intérpretes para atender os 
turistas, e sob o comando da Prefeitura, como acontece nos país mais desenvolvidos. 
Denunciar 
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Nayara passará por nova cirurgia na 
terça-feira 
Amiga de Eloá, ambas seqüestradas por Lindemberg Alves, deve receber alta até quarta-feira, 22 
20 de outubro de 2008 | 16h 57 

Amanda Valeri, da Agência Estado 

O secretário de Saúde de Santo André, Homero Nepomuceno Duarte, disse nesta segunda-feira, 20, que os médicos vão retirar 
uma placa de suporte no céu da boca de Nayara, que ajudou na reconstrução da região. "Nayara será reavaliada pela equipe após 
passar o efeito da sedação", disse o secretário de Saúde de Santo André. "Ela só não terá alta se houver alguma intercorrência da 
nova cirurgia" ou se a polícia considerar que não é prudente retirá-la de dentro do hospital.    
Veja também: Corpo de Eloá será enterrado em cemitério de Santo André Lindemberg teme ser morto na cadeia e advogada fará 
a defesa.  Saiba como foi o fim do seqüestro  Confira cronologia do seqüestro  Galeria com imagens do seqüestro  Todas as 
notícias sobre o caso  Imagens da negociação com Lindemberg Alves I   
 Imagens da negociação com Lindemberg Alves II   
 Eloá, 'uma menina falante'; Lindemberg, 'um trabalhador'  Seqüestro em Santo André é o mais longo registrado em SP   O 
secretário afirmou que a adolescente Nayara, de 15 anos, amiga de Eloá Cristina Pimentel, deve receber alta hospitalar na 
quarta-feira, 22. Segundo ele, o quadro de saúde da jovem evolui desde a cirurgia realizada na sexta-feira. As duas adolescentes 
foram feitas reféns pelo ex-namorado de Eloá, Lindembergue Alves, em Santo André, no ABC paulista. Eloá morreu baleada na 
cabeça. "Do ponto de vista médico-psicológico, ela (Nayara) já pode ter alta na quarta-feira", afirmou.   A previsão é que a 
cirurgia seja realizada na manhã de terça-feira, 21. Duarte disse ainda que, após este procedimento, a equipe médica irá 
recolocar o aparelho ortodôntico. Após a cirurgia, segundo Duarte, um novo boletim médico deverá ser divulgado pelo Hospital 
Municipal de Santo André, onde a adolescente está internada, para informar o quadro de saúde de Nayara.  

Tópicos: Seqüestro em Santo André, Eloá Cristina Pimentel, Lindemberg Alves, Caso Eloá  

======================================================================================= 

NOTÍCIA 6  
Nayara quer ir ao enterro da amiga Eloá 
em Santo André 
Médicos avaliaram que participação não é adequada; garota deverá receber alta ainda na quarta-feira 
20 de outubro de 2008 | 17h 23 

Amanda Valeri - Agência Estado 

A adolescente Nayara, de 15 anos, recebeu nesta segunda-feira, 20, a notícia da morte da amiga de Eloá Cristina Pimentel, e 
demonstrou vontade de ir ao enterro dela, que será realizado amanhã de manhã no Cemitério de Santo André, no ABC Paulista. 
A informação é do secretário de Saúde da cidade, Homero Nepomuceno Duarte. A equipe que acompanha Nayara, no entanto, 
avaliou que a participação no enterro não é adequada.    
Veja também:  
Nayara passará por nova cirurgia na terça-feira.   
Conselho quer inquérito contra a PM  
Corpo de Eloá será enterrado em cemitério de Santo André  
Lindemberg teme ser morto na cadeia e advogada fará a defesa  
Saiba como foi o fim do seqüestro  
Confira cronologia do seqüestro  
Galeria com imagens do seqüestro  
Todas as notícias sobre o caso  
Imagens da negociação com Lindemberg Alves I   
Imagens da negociação com Lindemberg Alves II   
Eloá, 'uma menina falante'; Lindemberg, 'um trabalhador' Seqüestro em Santo André é o mais longo registrado em SP   As duas 
jovens foram mantidas em cárcere privado pelo ex-namorado de Eloá, Lindemberg Fernandes Alves, de 22 anos, em um 
apartamento de Santo André. Duarte afirmou que a jovem recebeu com bastante frustração a notícia da morte de Eloá. "Ela 
manifestou emoção e tristeza, quadro que era esperado num caso como esse", declarou. Nayara, segundo ele, contou que já 
esperava um desfecho trágico, mas tinha esperanças de que a amiga conseguiria sobreviver. O médico disse que, apesar da 
reação, o quadro psicológico de Nayara é bom.   Sobre o pedido para comparecer ao enterro da amiga, o secretário disse que a 
equipe de psicólogos e psiquiatras que está acompanhando o tratamento de Nayara ponderou que a atitude é desaconselhável. 
"Não só por causa do quadro clínico dela, mas também pela comoção que o caso gerou", afirmou Duarte.   Ele contou que 
Nayara, desde que foi internada, não demonstrou desequilíbrio emocional, nem depressão profunda, nem brusca alteração do 
humor, o que permitirá que ela receba alta na quarta-feira, uma vez que o quadro clínico evolui bem. "Ela já mostrou vontade de 
ir embora, de deixar o hospital." 

Tópicos: Seqüestro em Santo André, Eloá Cristina Pimentel, Lindemberg Alves, Caso Eloá  
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NOTÍCIA 7 
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Multidão acompanha velório de Eloá em 
Santo André 
Ao menos duas pessoas passaram mal no local; populares fizeram fila para poder ver corpo da garota 
20 de outubro de 2008 | 18h 36 

Hugo Vechiato - Agência Estado 

Uma multidão acompanha o velório da adolescente Eloá Cristina Pimentel no Cemitério de Santo André, na Vila Humaitá, ABC 
paulista. Conforme estimativa da administração do local, cinco mil pessoas deverão passar por lá entre esta segunda-feira, 20, e 
terça. O corpo de Eloá chegou ao cemitério por volta das 15 horas, após passar a madrugada no Instituto Médico Legal 
(IML).   O velório foi aberto ao público por volta das 16h50. Uma longa fila se formou no lado de fora da capela, composta por 
amigos, vizinhos do Conjunto Habitacional de Santo André - onde Eloá vivia e foi mantida refém por mais de 100 horas pelo ex-
namorado Lindemberg Alves -, e por curiosos, que deixaram mensagens de paz e justiça no local. Ao menos duas pessoas se 
sentiram mal e foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu).       Veja também: Nayara passará 
por nova cirurgia na terça-feira  Conselho quer inquérito contra a PM Corpo de Eloá será enterrado em cemitério de Santo 
André Lindemberg teme ser morto na cadeia e advogada fará a defesa Saiba como foi o fim do seqüestro Confira cronologia do 
seqüestro Galeria com imagens do seqüestro Todas as notícias sobre o caso Imagens da negociação com Lindemberg Alves I   
Imagens da negociação com Lindemberg Alves II  Especialistas falam sobre o seqüestro no ABC Eloá, 'uma menina falante'; 
Lindemberg, 'um trabalhador' Seqüestro em Santo André é o mais longo registrado em SP   No fim da tarde, os parentes da 
jovem estavam concentrados em um canto da capela e não falavam com a imprensa. A mãe de Eloá, Ana Cristina, chegou ao 
cemitério por volta das 16h20 acompanha de alguns policiais. Até o começo da noite, o pai de Eloá, Aldo, ainda não havia 
chegado ao velório. Os pais de Nayara, de 15 anos, amiga de Eloá, já passaram por lá.   Meia hora após a chegada do corpo de 
Eloá ao cemitério, um grupo de amigos da escola onde a jovem estudava fez uma homenagem. Eles formaram um circulo, 
colocaram uma coroa de flores no centro e rezaram um Pai Nosso e uma Ave Maria. O corpo de Eloá será sepultado amanhã, às 
9 horas.  

======================================================================================= 

NOTÍCIA 8  
Garota de 12 anos e jovem de 25 recebem 
órgãos de Eloá 
Menina terá fígado transplantado e rapaz receberá pancreas e um rim; coração e pulmões já foram 
recebidos 
20 de outubro de 2008 | 18h 58 

Elvis Pereira - estadao.com.br 

Uma garota de 12 anos está recebendo o fígado de Eloá Cristina Pimentel, de 15 anos. O transplante teve início por volta das 
8h30 desta segunda-feira, 20, na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, na Vila Buarque. A assessoria de imprensa do 
hospital informou que a cirurgia dura, em média, de 8 a 12 horas, e, no fim desta tarde, transcorria sem problemas. Segundo a 
unidade, a família da receptora ainda não sabe que o órgão era da adolescente mantida refém por cerca de 100 horas por 
Lindemberg Alves, de 22 anos, na semana passada, em Santo André, no ABC paulista.   Veja também: Menina de 18 anos recebe 
o pulmão de Eloá Coração de Eloá é doado a mulher de 39 anos Corpo de Eloá será enterrado em cemitério de Santo André 
Lindemberg teme ser morto na cadeia e advogada fará a defesa Saiba como foi o fim do seqüestro Confira cronologia do 
seqüestro Galeria com imagens do seqüestro Imagens da negociação com Lindemberg Alves I   
Imagens da negociação com Lindemberg Alves II  Especialistas falam sobre o seqüestro no ABC  
Eloá, 'uma menina falante'; Lindemberg, 'um trabalhador' Seqüestro em Santo André é o mais longo registrado em SP Todas as 
notícias sobre o caso   A Santa Casa também foi o destino das córneas da adolescente. No entanto, elas estão armazenadas e, até 
o momento, não há informação de quem as receberá. As córneas, segundo o hospital, podem ser armazenadas por até 14 dias 
para o transplante. Ainda nesta noite, por volta das 19h30, deve ser encerrada, no Hospital Beneficência Portuguesa, na Bela 
Vista, o transplante do pâncreas para um rapaz de 25 anos. O paciente, que sofria com insuficiência renal decorrente do 
diabetes, também recebeu o rim esquerdo de Eloá.     

 Tópicos: Seqüestro em Santo André, Eloá Cristina Pimentel, Lindemberg Alves, Caso Eloá 

======================================================================================= 

NOTÍCIA 9  
Lindemberg é transferido de Pinheiros 
para Tremembé 
Secretaria não informou motivo da mudança de prisões; defesa disse que ele temia ser assassinado 
20 de outubro de 2008 | 19h 59 

Elvis Pereira - estadao.com.br 
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O jovem Lindemberg Fernandes Alves, acusado pelo assassinato de sua ex-namorada, Eloá Cristina Pimentel, foi transferido 
na tarde desta segunda-feira, 20, do Centro de Detenção Provisória (CDP) II de Pinheiros para a Penitenciária II de Tremembé. 
O presídio é o mesmo onde está Alexandre Nardoni, acusado de matar a filha Isabella, na capital paulista.  
 A Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) não informou o motivo da transferência e ressaltou que "não fornece 
detalhes da rotina de presos sob sua custódia, por questões de segurança". A Polícia Civil autuou Lindemberg por cárcere 
privado, periclitação de vida, homicídio e duas tentativas de homicídio (contra Nayara e um sargento da Polícia que presidia a 
negociação no início do caso).  
Nesta segunda, o Ministério Público anunciou que o promotor do Júri de Santo André, Antonio Nobre Folgado, cuidará do caso 
do seqüestro das duas adolescentes. Após ser comunicado oficialmente da prisão em flagrante de Alves, o promotor terá 10 dias, 
contados a partir da detenção, para receber o inquérito policial. Em seguida, serão mais 5 dias para o oferecimento da denúncia. 
A promotora da Justiça Militar Eliana Passarelli ficará responsável pela análise da ação da polícia.  
Alves foi preso na sexta, 17, depois de manter Eloá, de 15 anos, e sua amiga reféns por cerca de 100 horas, na semana passada, 
em um apartamento do Conjunto Habitacional do Jardim Santo André, em Santo André, no ABC paulista. O seqüestro terminou 
com a morte da garota, que foi baleada duas vezes, na cabeça e na virilha. A amiga dela, Nayara, de 15 anos, também foi mantida 
refém e acabou baleada no rosto.  

======================================================================================= 

NOTÍCIA 10  
Corpo de Eloá é enterrado e milhares 
acompanham a cerimônia 
Milhares de pessoas passaram pelo velório da menina; jazigo foi doado pela administração do cemitério 
21 de outubro de 2008 | 8h 24 

Da Redação 

Milhares de pessoas se solidarizaram com a família de Eloá Cristina Pimentel, de 15 anos, durante o velório e o enterro da 
menina, que aconteceu por volta das 9 horas desta terça-feira, 21.Pelo menos 5 mil pessoas eram esperadas para o cortejo do 
corpo. Desde as 15 horas de segunda, uma multidão já esperava o corpo da jovem para acompanhar o velório. Até o começo da 
manhã desta terça, cerca de 30 mil pessoas estiveram no local, segundo informações da Guarda Civil Metropolitana. Eloá foi 
vítima do mais longo seqüestro da história de São Paulo: ficou mais de 100 horas refém do ex-namorado, Lindemberg Alves, de 
22 anos, que foi transferido na noite de segunda ao presídio de Tremembé, no interior do Estado.   Entre 6h30 e 8 horas, 3 mil 
pessoas foram ao velório. Por conta do grande número de pessoas no local, a polícia militar montou um esquema especial de 
segurança, com reforço do contingente policial, do lado de fora do cemitério e durante a cerimônia de sepultamento. No começo 
da manhã, apenas familiares e amigos ficaram no local para participar de um culto religioso. O pai da menina não acompanhou 
o velório e o enterro, já que estaria muito nervoso e sofre de problemas de pressão.    Veja também: 'Eu sabia', diz Nayara sobre 
morte de Eloá 'Eu perdôo Lindemberg', diz mãe de Eloá 'Eu lembro que eu dei um na Eloá', diz Lindemberg Lindemberg é 
transferido para Tremembé Polícia Civil investigará ação do Gate  100 horas da tragédia no ABC  Saiba como foi o fim do 
seqüestro Confira cronologia do seqüestro Galeria com imagens do seqüestro Todas as notícias sobre o caso Imagens da 
negociação com Lindemberg Alves I   
Imagens da negociação com Lindemberg Alves II  Especialistas falam sobre o seqüestro no ABC Eloá, 'uma menina falante'; 
Lindemberg, 'um trabalhador' Seqüestro em Santo André é o mais longo registrado em SP    Ao se pronunciar à imprensa, o 
irmão da jovem comentou que a irmã não havia morrido, "ela se multiplicou", se referindo aos órgãos doados pela família. "Se 
Deus a levou, levou com o propósito de salvar essas sete vidas", comentou. "Ela era uma pessoa boa. Acho que lá no céu ela vai 
estar muito feliz por ter salvado vidas", completou.    A tragédia motivou uma série de manifestações de solidariedade, algumas 
de outros Estados. A primeira veio da direção do Cemitério de Santo André, que doou o jazigo para abrigar o corpo da jovem. A 
família recebeu um jazigo perpétuo, com três gavetas, vendido normalmente por R$ 6 mil. Somadas as taxas de velório e 
sepultamento, houve uma isenção de R$ 7 mil. "É uma forma de diminuir, nem que seja um pouquinho, a situação dolorosa que 
a família enfrenta. Houve uma comoção popular muito grande nesse caso. Por isso, o cemitério acabou oferecendo esse 
benefício", afirma Altimar Augusto Fernandes, um dos diretores e donos do cemitério particular da cidade do ABC paulista.   Na 
segunda, desde o início do dia, as duas telefonistas que trabalham no cemitério não pararam de receber ligações solidárias à 
família de Eloá. Segundo Fernandes, cada uma chegou a atender cerca de 40 telefonemas por hora. "Tem gente do Brasil inteiro 
ligando, se solidarizando. Um rapaz queria pagar a manutenção do jazigo. Outro ligou dizendo que tinha duas filhas e não podia 
deixar de ajudar. Falamos para eles que não seria preciso pagar nada, que o cemitério havia oferecido", afirmou o 
empresário.   Para exemplificar a dimensão da rede de solidariedade formada espontaneamente, o dono do cemitério citou 
telefonemas recebidos de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e Fortaleza, no Ceará. "Estamos pedindo a essas pessoas que 
oferecem ajuda que colaborem diretamente com a família ou então ajudem instituições que trabalhem contra a violência, para 
preservar a paz", afirmou Altimar Fernandes.   O cemitério é ajardinado. O jazigo de Eloá seguirá o padrão do local e receberá, 
na lápide, um pergaminho de bronze com o nome da jovem e as inscrições da data de nascimento e morte, sem foto. "Não 
imaginávamos que passaria tanta gente por aqui. Pela velocidade que a fila anda e não acaba, não dá para imaginar quantas 
pessoas passarão", afirma o dono do cemitério, que adiantou que o velório de Eloá é o mais movimentado da história do lugar, 
inaugurado há 30 anos.   (Com informações de Daniela do Canto e Fábio Mazitelli, do Jornal da Tarde, e Solange Spigliatti, do 
estadao.com.br.)   Texto alterado às 9h27 para acréscimo de informações. 
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Polícia Civil investigará ação do Gate no 
caso Eloá 
Segundo delegado, não se trata de 'revanchismo contra a PM' 
21 de outubro de 2008 | 8h 43 

Bruno Tavares e Marcelo Godoy, de O Estado de S. Paulo 

O promotor de Justiça Antônio Nobre Folgado, encarregado de acompanhar o inquérito sobre o seqüestro e morte de Eloá 
Cristina Pimentel, de 15 anos, diz não ter visto conduta criminosa dos policiais militares que conduziram as negociações com 
Lindemberg Alves, de 22 anos. A menos que fique comprovada uma orientação explícita dos homens do Grupo de Ações Táticas 
Especiais (Gate) para que Nayara Silva voltasse ao cativeiro, diz ele, os policiais não serão responsabilizados. 
  Veja também: 'Eu sabia', diz Nayara sobre morte de Eloá 'Eu perdôo Lindemberg', diz mãe de Eloá 'Eu lembro que eu dei um 
na Eloá', diz Lindemberg Lindemberg é transferido para Tremembé 100 horas da tragédia no ABC  Saiba como foi o fim do 
seqüestro Confira cronologia do seqüestro Galeria com imagens do seqüestro Todas as notícias sobre o caso Imagens da 
negociação com Lindemberg Alves I   
Imagens da negociação com Lindemberg Alves II  Especialistas falam sobre o seqüestro no ABC Eloá, 'uma menina falante'; 
Lindemberg, 'um trabalhador' Seqüestro em Santo André é o mais longo registrado em SP   
"Até onde sabemos, foi ela quem decidiu entrar no apartamento, mas pretendo esclarecer isso definitivamente quando ela 
prestar o novo depoimento", disse Folgado. Na opinião do promotor, Nayara pode ter descumprido as recomendações do Gate 
para ajudar a amiga Eloá, uma vez que já havia conseguido convencer Lindemberg a libertar ela própria e outros dois 
adolescentes que ficaram reféns nas primeiras horas. 
Apesar da avaliação inicial do promotor, a Polícia Civil pretende investigar a conduta dos PMs. O objetivo é saber se houve 
desrespeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Os policiais também querem saber como a invasão foi feita e se 
houve disparo antes da ação. A prioridade é ouvir o depoimento formal de Nayara, que só deve receber alta hospitalar na 
quarta-feira, 22.   "O inquérito dirá também se ele atirou contra o escudo de um policial militar", disse um policial que participa 
das investigações. O plano é concluir a primeira parte da apuração até sexta-feira e enviar o relatório à Justiça. Mas a 
investigação deve continuar no que é chamado de "autos apartados". "Não há nenhum revanchismo contra a PM. É nossa 
obrigação constitucional apurar os fatos", afirmou outro delegado, referindo-se ao confronto entre as polícias na semana 
passada. 
O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) divulgou na segunda-feira, 20, nota na qual pede 
apuração da conduta da PM e cita que se verifique um possível desrespeito ao artigo 232 do ECA. O artigo diz ser crime 
submeter criança a vexame ou constrangimento. O conselho lembra que o artigo 18 do estatuto diz ser dever de todos pôr 
crianças e adolescentes a salvo de tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. "É evidente a 
inaceitável ação do comando de permitir que uma amiga da adolescente (...) retornasse ao cativeiro (...), bem como a 
malsucedida tentativa de resgate", diz a nota. 
O comando da PM vai aguardar desdobramentos antes de voltar a se manifestar sobre o caso. Os oficiais do Gate dizem estar 
tranqüilos em relação às críticas recebidas. Esclarecem que, na conversa que antecedeu a volta de Nayara ao apartamento, ela 
foi devidamente orientada a ficar fora do cativeiro. "Ela voltou porque quis. Temos tudo gravado, inclusive a conversa com a 
mãe da Nayara", disse um oficial. Um tenente foi quem decidiu invadir o apartamento sem que houvesse consulta, naquele 
momento, ao comando da Tropa de Choque. Para um oficial superior, a consulta não era necessária. var keywords = "";  
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 'Eu perdôo Lindemberg', diz mãe de Eloá 
21 de outubro de 2008 | 9h 37 

AE - Agencia Estado 
"Minha filha está feliz. Cumpriu a sua missão aqui na Terra, deu vida a outras pessoas", afirmou Ana Cristina Pimentel, mãe de Eloá, de 15 anos, 
vítima do maior seqüestro da história de São Paulo, que durou 100 horas. Ela fez seu primeiro pronunciamento público na frente do caixão, ao 
lado dos filhos de 14 e 22 anos, por volta das 23h30 de ontem, depois que mais de 14 mil pessoas haviam passado pelo velório no Cemitério de 
Santo André, no ABC paulista. E surpreendeu. "Eu perdôo Lindemberg (o assassino da jovem), mas espero que a justiça seja feita." 
Ana Cristina ainda disse que a polícia agiu certo e só não falou antes porque vivia "um momento muito doloroso". "Obrigada a todos que 
vieram (ao velório). Não tenho como agradecer. Vai ver que Deus quis assim porque ela ajudou a salvar vidas. Não sei se é possível, mas eu 
gostaria de encontrar todas (as pessoas que receberam órgãos de Eloá), se elas assim quisessem." A declaração foi acompanhada com emoção 
pelos cerca de 30 colegas de escola de Eloá, vestidos com uma camiseta com a foto da adolescente. 
Durante todo o dia, o clima foi de revolta e tristeza no velório. Ao longo do dia, cartazes e faixas foram pendurados no cemitério, com mensagens 
como "Descanse em paz, Eloá" e "Vai com Deus". Por volta das 17 horas, as portas da sala de velório foram abertas à população, mas mesmo os 
amigos próximos da garota tiveram de passar rapidamente pelo local, pressionados por policiais da Guarda Municipal. A segurança foi feita por 
oito viaturas da Guarda Municipal e oito da PM. O fluxo no local era de até 30 pessoas por minuto. Até as 22 horas, o Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (Samu) havia realizado 13 atendimentos - um deles de um familiar de Eloá. As informações são do jornal O Estado de S. 
Paulo. 
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Leia o depoimento de Nayara após ser 
libertada por Lindemberg 
Amiga de Eloá é considerada a principal testemunha do caso, já que presenciou a invasão do Gate 
21 de outubro de 2008 | 10h 10 

Da Redação 

Nayara Rodrigues da Silva, de 15 anos, é considerada a principal testemunha do caso Eloá. A menina deve ter alta hospitalar na 
quarta-feira, 22, e seu depoimento é essencial para saber o que aconteceu antes e depois da invasão do Gate no apartamento 
onde ela e a amiga eram mantidas reféns por Lindemberg Alves, de 22 anos - ela pode, por exemplo, esclarecer se houve ou não 
um disparo antes da invasão. Nayara foi solta por Lindemberg na noite de terça, 14, mas voltou ao apartamento na manhã da 
quinta-feira, 16, com o objetivo de negociar o fim do seqüestro, que terminou de maneira trágica: Eloá levou dois tiros, um na 
cabeça e um na virilha, e teve a morte cerebral declarada na noite de sábado.   Veja também: 'Eu sabia', diz Nayara sobre morte 
de Eloá 'Eu perdôo Lindemberg', diz mãe de Eloá 'Eu lembro que eu dei um na Eloá', diz Lindemberg Lindemberg é 
transferido para Tremembé Polícia Civil investigará ação do Gate  100 horas da tragédia no ABC  Saiba como foi o fim do 
seqüestro Confira cronologia do seqüestro Galeria com imagens do seqüestro Todas as notícias sobre o caso Imagens da 
negociação com Lindemberg Alves I   
Imagens da negociação com Lindemberg Alves II  Especialistas falam sobre o seqüestro no ABC Eloá, 'uma menina falante'; 
Lindemberg, 'um trabalhador' Seqüestro em Santo André é o mais longo registrado em SP     Às 11h35 do dia 15 de outubro, 
Nayara, de 15 anos, acompanhada do representante Jorge Luiz Ferreira de Araújo, prestou depoimento sobre o período em que 
foi mantida refém por Lindemberg. No dia 13, ela, Eloá e Victor combinaram de fazer à tarde um trabalho escolar. Iago, 
namorado de Nayara, também foi. Todos chegaram às 13h15.   Leia abaixo os principais trechos do depoimento:   O 
seqüestro   Nayara, Iago e Victor foram surpreendidos por Lindemberg. De arma em punho, ele dominou Eloá. Todos foram 
para o quarto de Eloá. Ao entrar no quarto, Lindemberg deu um tapa no rosto de Iago. Em seguida, perguntou a Victor quem 
era e o que fazia lá. Ele disse que era colega de classe. Lindemberg deu um tapa no rosto de Victor questionando a veracidade 
das respostas (...)    
Nervosismo   Lindemberg demonstrava estar nervoso com fim de relacionamento e pelo fato de não aceitar que ela não queria 
voltar para ele. (...) Nayara, Iago e Victor conversaram com ele para acalmá-lo. Lindemberg ordenou que não falassem alto, que 
não chamassem atenção dos vizinhos. Ele dizia o tempo todo que estava uma pilha de nervos e que não sabia o que iria fazer. 
Lindemberg agrediu Eloá com tapas, chutes e puxões de cabelo. (...)   Estado emocional   O emocional dele alternava calma e 
tensão, quando ameaçava a todos. (...) Sempre que Lindemberg ia à janela usava Nayara e Iago como escudo. Ele os segurava 
pelo pescoço apontando a arma para suas cabeças. (...)   No fim da tarde de segunda, alguém tocou a campainha do 
apartamento, o que irritou Lindemberg. Ele ordenou todos a ficarem em silêncio. (...)   Ligações   No início da noite, Nayara 
recebeu uma ligação da mãe. (...) Lindemberg deixou atender, mas ordenou que ela dissesse que tudo estava bem. (...) Os 
telefones de Nayara, Eloá e da casa não pararam de tocar, mas Lindemberg proibiu de atender. Uma das ligações foi atendida 
por Lindemberg e era o pai da Eloá, seu Aldo. Ele passou o telefone para Nayara (...) Ela foi orientada a dizer que os quatro 
estavam em seu poder, que estava armado e ninguém poderia se aproximar. A polícia não devia ser acionada. Seu Aldo pediu 
para Lindemberg deixá-lo ir até lá, mas ele não deixou. O pai de Eloá conversou com Lindemberg por telefone e disse que o 
tinha como filho. (...) Lindemberg disse que o respeitava e o considerava e que tinha muita amizade pelo pai de Eloá, mas seu 
Aldo havia pisado na bola com ele. (...) Lindemberg não sabia o que iria fazer e a sua intenção era encontrar Eloá sozinha. 
(...)   Tensão   Nayara só percebeu que era noite quando a PM chegou. E o clima ficou mais tenso. Os PMs tentaram falar com 
Lindemberg. (...) Victor passou mal. Nayara pediu para Lindemberg deixar Victor sair. Lindemberg relutou e permitiu. (...) Iago, 
no quarto, passou mal. Nayara pediu para Lindemberg liberar Iago. (...) Ele aceitou, mas advertiu Nayara que após soltá-lo ela e 
Eloá seriam mantidas em cárcere.   "Eu sou o cara"   Após a libertação de Iago, Nayara foi ao banheiro e Eloá ficou no quarto. O 
sargento Atos estava no átrio do prédio, falando com Lindemberg pelo celular. Nayara segurou o aparelho. (...) Lindemberg 
disse que os PMs não estavam acreditando nele e que somente iriam "botar uma fé" quando uma das reféns fosse morta. Em 
seguida, Lindemberg disse "olha o que eu vou fazer" e deu um tiro na direção do sargento. Em seguida, ele começou a rir e disse: 
"eu sou o cara".   PM com medo   Em novo contato com a PM, Lindemberg pediu que um PM voltasse, mas eles falaram que não 
iriam por causa da atitude dele (o tiro). Lindemberg achou divertida a conversa e comentou que os PMs tinham medo.   "O 
príncipe do gueto"   Conversando com o sargento pediu para todas as pessoas e PMs se afastarem. (...) Lindemberg e Nayara 
foram ao banheiro e ele viu que prédio estava isolado. Foi quando ele disse que "era o príncipe do gueto e que ele era o cara 
que mandava no local".   O torpedo   Depois disso, os dois voltaram ao quarto e Lindemberg começou a se acalmar, tratando 
Eloá de forma mais afetiva e simpática até o momento em que ele pegou o celular de Eloá e viu um recado. Ele perdeu controle, 
começou a questionar Eloá e Nayara. (...) Ele foi ao banheiro com Eloá e viu os PMs. Viu pessoas e atirou contra elas. (...) Ele 
ligou para quem mandou mensagem, Felipe, e fingiu ser o irmão mais velho de Eloá. Falou para Felipe que já sabia do "affair" 
do casal. Felipe desconversou quando Eloá gritou e fez Felipe desligar. Lindemberg deu um tapa em Eloá. Ele ligou para Felipe, 
que desconversou e desligou.   Beijo à força   (...) Lindemberg amarrou Eloá e Nayara com fita adesiva e camiseta. (...) 
Lindemberg tentou beijar Eloá. Forçou Eloá a beijá-lo, quando ela fingia dormir. Lindemberg não tentou mais nada com Eloá, 
que dormiu. Na terça-feira, Lindemberg acordou Eloá com tapas. Eloá começa a gritar quando Lindemberg ameaçou agredir 
Nayara.   Tevê e mudança de idéia   (...) Depois do almoço, voltaram para tevê e viram um programa que mostrava o caso e isso 
deixou Lindemberg irritado, porque uma pessoa disse que se houvesse tentativa de invasão todos sairiam mortos. Lindemberg 
já havia manifestado intenção de soltar Nayara, mas pelo que viu na tevê, mudou de idéia.   Negociadora   Nayara tentou 
começar a convencê-lo a liberar todos. Ele quase atendeu e disse que nada de mal aconteceria. Lindemberg foi informado pelo 
negociador sobre a troca de turno, o que irritou Lindemberg. Lindemberg percebeu imprensa. (...) Com o escurecer, Lindemberg 
quis falar com os negociadores e pediu que energia fosse religada e renegociou reféns. (...) Nayara continuou a conversar com 
ele, e Lindemberg prometeu liberá-la na quarta. Ela disse que seria melhor ele a soltar à noite. Ele retrucou, dizendo que ela 
seria liberada naquela noite mesmo.   Libertação de Nayara   Lindemberg ligou para o negociador para restabelecer a energia 
elétrica. Lindemberg estava negociando quando acabou a bateria do celular e energia voltou. Ele teve disposição em libertar 
Nayara. (...) Lindemberg alternava momentos em que dizia que libertaria Nayara e outros não. Ela começou a negociar com 
Lindemberg dizendo que ele daria sua palavra. Após breve discussão, ele ficou pensativo por uns instantes, acendeu a luz, e 



levou Nayara até a porta e a mandou correr para sair. Lindemberg disse que se ela saísse devagar poderia receber tiro nas 
costas (...)  
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Em vídeo, Lindemberg admite ter atirado 
em Eloá 
21 de outubro de 2008 | 10h 20 

AE - Agencia Estado 

O secretário da Administração Penitenciária de São Paulo (SAP), Antônio Ferreira Pinto, afirmou ontem à noite que vai mandar 
a corregedoria do órgão abrir uma sindicância interna para investigar como foram feitas as imagens de Lindemberg Alves na 
prisão, exibidas ontem pelo Jornal da Record. A gravação, segundo a reportagem da emissora, foi feita pouco depois da prisão 
do rapaz. O preso aparece no vídeo sem camisa, bastante machucado, e com as mãos para trás o tempo inteiro, aparentemente 
algemado. 
Na gravação, Alves alega não se lembrar de como foram os momentos posteriores à invasão pela polícia do apartamento da 
família de Eloá. Mas admite que atirou na ex-namorada. "Eu atirei no sofá. Eu acho que atirei primeiro na Eloá. Eu nem sabia 
que tinha atirado na Nayara (...) Um (tiro) foi eu que dei. Eu lembro que eu dei um na Eloá." 
As pessoas que tiveram contato com ele foram a advogada Ana Lúcia Assad - proibida de entrar na cela com celular - e os 
agentes penitenciários. Lindemberg estava recolhido até ontem à tarde no Centro de Detenção Provisória 2 (CDP) de Pinheiros, 
na zona oeste, e foi transferido para a Penitenciária de Tremembé. Ele chegou a fazer uma declaração oficial, em que diz temer 
morrer. 
Segundo um cunhado de Lindemberg que é mecânico, mas que não quis ser identificado, a advogada que se apresenta como 
defensora do rapaz não foi contratada pela família. "Não sabemos quem é. Não fomos nós que a chamamos. Ainda estamos 
procurando alguém para defendê-lo", disse. Assim que for permitido, a família pretende visitar o rapaz na cadeia. "Na primeira 
oportunidade, vamos ver como ele está", disse o mecânico. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo. 
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Corpo de Eloá é enterrado e 12 mil 
acompanham a cerimônia 
Família recebeu a solidariedade de amigos; cerca de 30 mil pessoas passaram pelo local 
21 de outubro de 2008 | 10h 31 

O corpo de Eloá Cristina Pimentel, de 15 anos, foi enterrado por volta das 9 horas desta terça-feira, 21, e a cerimônia foi 
acompanhada por cerca de 12 mil pessoas. O enterro foi feito no Cemitério Jardim Santo André, na Vila Humaitá. O cortejo saiu 
do local do velório às 9 horas e uma multidão que acompanhava a cerimônia aplaudia a garota. O enterro terminou às 9h40, 
quando os familiares começaram a retornar à sala do velório, onde ficariam até as 10 horas. Os familiares e amigos próximos da 
adolescente seguiram ao lado do corpo protegidos por um cordão de agentes da Guarda Civil Metropolitana até o jazigo. A mãe, 
amparada por uma enfermeira do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e os familiares jogaram rosas em cima do 
caixão no momento do enterro.   Veja também: 'Eu sabia', diz Nayara sobre morte de Eloá Leia o depoimento de Nayara após ser 
libertada por Lindemberg 'Eu perdôo Lindemberg', diz mãe de Eloá 'Eu lembro que eu dei um na Eloá', diz Lindemberg 
Lindemberg é transferido para Tremembé Polícia Civil investigará ação do Gate  100 horas da tragédia no ABC  Saiba como foi o 
fim do seqüestro Confira cronologia do seqüestro Galeria com imagens do seqüestro Todas as notícias sobre o caso Imagens da 
negociação com Lindemberg Alves I   
Imagens da negociação com Lindemberg Alves II  Especialistas falam sobre o seqüestro no ABC Eloá, 'uma menina falante'; 
Lindemberg, 'um trabalhador' Seqüestro em Santo André é o mais longo registrado em SP     Milhares de pessoas se 
solidarizaram com a família de Eloá Cristina Pimentel, de 15 anos, durante o velório e o enterro da menina. Desde as 15 horas de 
segunda, uma multidão já esperava o corpo da jovem para acompanhar o velório. Até o começo da manhã desta terça, cerca de 
30 mil pessoas estiveram no local, segundo informações da GCM. Eloá foi vítima do mais longo seqüestro da história de São 
Paulo: ficou mais de 100 horas refém do ex-namorado, Lindemberg Alves, de 22 anos, que foi transferido na noite de segunda 
ao presídio de Tremembé, no interior do Estado.   Entre 6h30 e 8 horas, 3 mil pessoas foram ao velório. Por conta do grande 
número de pessoas no local, a polícia militar montou um esquema especial de segurança, com reforço do contingente policial, 
do lado de fora do cemitério e durante a cerimônia de sepultamento. No começo da manhã, apenas familiares e amigos ficaram 
no local para participar de um culto religioso. O pai da menina não acompanhou o velório e o enterro, já que estaria muito 
nervoso e sofre de problemas de pressão.   Ao se pronunciar à imprensa, o irmão da jovem comentou que a irmã não havia 
morrido, "ela se multiplicou", se referindo aos órgãos doados pela família. "Se Deus a levou, levou com o propósito de salvar 
essas sete vidas", comentou. "Ela era uma pessoa boa. Acho que lá no céu ela vai estar muito feliz por ter salvado vidas", 
completou.   A tragédia motivou uma série de manifestações de solidariedade, algumas de outros Estados. A primeira veio da 
direção do Cemitério de Santo André, que doou o jazigo para abrigar o corpo da jovem. A família recebeu um jazigo perpétuo, 
com três gavetas, vendido normalmente por R$ 6 mil. Somadas as taxas de velório e sepultamento, houve uma isenção de R$ 7 
mil. "É uma forma de diminuir, nem que seja um pouquinho, a situação dolorosa que a família enfrenta. Houve uma comoção 
popular muito grande nesse caso. Por isso, o cemitério acabou oferecendo esse benefício", afirma Altimar Augusto Fernandes, 
um dos diretores e donos do cemitério particular da cidade do ABC paulista.   Na segunda, desde o início do dia, as duas 



telefonistas que trabalham no cemitério não pararam de receber ligações solidárias à família de Eloá. Segundo Fernandes, cada 
uma chegou a atender cerca de 40 telefonemas por hora. "Tem gente do Brasil inteiro ligando, se solidarizando. Um rapaz 
queria pagar a manutenção do jazigo. Outro ligou dizendo que tinha duas filhas e não podia deixar de ajudar. Falamos para eles 
que não seria preciso pagar nada, que o cemitério havia oferecido", afirmou o empresário.   Para exemplificar a dimensão da 
rede de solidariedade formada espontaneamente, o dono do cemitério citou telefonemas recebidos de Belo Horizonte, em Minas 
Gerais, e Fortaleza, no Ceará. "Estamos pedindo a essas pessoas que oferecem ajuda que colaborem diretamente com a família 
ou então ajudem instituições que trabalhem contra a violência, para preservar a paz", afirmou Altimar Fernandes.   O cemitério 
é ajardinado. O jazigo de Eloá seguirá o padrão do local e receberá, na lápide, um pergaminho de bronze com o nome da jovem e 
as inscrições da data de nascimento e morte, sem foto. "Não imaginávamos que passaria tanta gente por aqui. Pela velocidade 
que a fila anda e não acaba, não dá para imaginar quantas pessoas passarão", afirma o dono do cemitério, que adiantou que o 
velório de Eloá é o mais movimentado da história do lugar, inaugurado há 30 anos.   (Com informações de Daniela do Canto e 
Fábio Mazitelli, do Jornal da Tarde, Solange Spigliatti, do estadao.com.br, e Vitor Hugo Brandalise, de O Estado de S. Paulo.)  
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NOTÍCIA 16  
Polícia de Alagoas investiga se pai de Eloá 
é foragido da Justiça 
Aldo José da Silva teria mudado de nome para fugir da polícia, pois teria participado de um assassinato 
21 de outubro de 2008 | 11h 54 

Ricardo Rodrigues, de O Estado de S. Paulo 

A Polícia Civil de Alagoas está investigando se o pai da adolescente Eloá Cristina Pimentel. Aldo José da Silva, seria o ex-cabo da 
Polícia Militar de Alagoas, Everaldo Pereira dos Santos, que encontra-se foragido, acusado de participar do assassinato do 
delegado Ricardo Lessa, irmão do ex-governador Ronaldo Lessa (PDT). O crime ocorreu em 1991, no bairro de Bebedouro, em 
Maceió. Além do delegado, foi morto também seu motorista Antenor Carlota. Eloá foi vítima do mais longo seqüestro da história 
de São Paulo: ficou mais de 100 horas refém do ex-namorado, Lindemberg Alves, de 22 anos, que foi transferido na noite de 
segunda ao presídio de Tremembé, no interior do Estado.   Veja também: Corpo de Eloá é enterrado e 12 mil acompanham a 
cerimônia 'Eu sabia', diz Nayara sobre morte de Eloá Leia o depoimento de Nayara após ser libertada por Lindemberg 'Eu 
perdôo Lindemberg', diz mãe de Eloá 'Eu lembro que eu dei um na Eloá', diz Lindemberg Lindemberg é transferido para 
Tremembé Polícia Civil investigará ação do Gate  Homem de 25 anos que recebeu rim de Eloá passa bem 100 horas da tragédia 
no ABC  Saiba como foi o fim do seqüestro Confira cronologia do seqüestro Galeria com imagens do seqüestro Todas as notícias 
sobre o caso Imagens da negociação com Lindemberg Alves I   
Imagens da negociação com Lindemberg Alves II  Especialistas falam sobre o seqüestro no ABC Eloá, 'uma menina falante'; 
Lindemberg, 'um trabalhador' Seqüestro em Santo André é o mais longo registrado em SP       O promotor de Justiça Luiz 
Vasconcelos, que atua na 9ª Vara Criminal, disse que "oficiosamente" está confirmado: Aldo na verdade seria o nome falso do 
ex-cabo Everaldo, que teria sido expulso da PM por envolvimento na "gangue fardada", responsável por vários crimes de 
pistolagem, roubos de carros e assaltos em Alagoas, sob o comando do ex-tenente-coronel Manoel Cavalcante, que encontra-se 
preso no presídio militar do Rio de Janeiro.   Além do ex-cabo Everaldo e do ex-tenente-coronel Cavalcante, figuram como réus 
no processo do caso Rircado Lessa: Valdomiro dos Santos Barros, Valmir dos Santos, José Carlos de Oliveira, José Luiz da Silva 
Filho, Aderildo Mariz Ferreira, Cicero Felizardo dos Santos, Edgar Romero de Morais Barros. Segundo o promotor Luiz 
Vasconcelos, contra Everaldo consta inclusive um mandado de prisão reeditado em 21 de julho de 2008, pelo juiz Geraldo 
Amorim, da 9ª Vara Criminal do Fórum de Maceió, a respeito do assassinato de Ricardo Lessa.   "O trabalho da Justiça foi feito, 
foi expedido um mandado de prisão, agora cabe à polícia cumprir a parte dela, entrando em contato com São Paulo para 
confirmar se esse Aldo é mesmo ex-cabo Everaldo", afirmou Luiz Vasconcelos, acrescentando ainda que tomou conhecimento 
que a família do ex-cabo Everaldo teria confirmado que o ex-militar seria o pai da garota Eloá. "Por isso que o pai não queria 
aparecer, só a mãe da garota aparecia. Como não compareceu ao velório, pode ser até que esteja foragido de novo", acrescentou 
o promotor.   Everaldo Pereira residia em Maceió, mais precisamente na Rua São Félix, no bairro do Vergel do Lago, quando 
deixou a capital alagoana com a família e seguiram para o ABC paulista. Durante as mais de 100 horas em que a filha esteve em 
poder do seqüestrador e depois assassino, Aldo, como é conhecido em São Paulo, só foi visto quando passou mal durante o 
seqüestro e foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).   

======================================================================================= 

NOTÍCIA 17  
Homem de 25 anos que recebeu rim de 
Eloá passa bem 
Cirurgia foi feita na tarde de segunda na Beneficência Portuguesa; mulher que recebeu coração já se 
comunica 
21 de outubro de 2008 | 12h 14 

Solange Spigliatti, do estadao.com.br 

O homem de 25 anos que recebeu o rim esquerdo e pâncreas de Eloá Cristina Pimentel, de 15 anos, passa bem após a cirurgia. O 
transplante foi feito na tarde de segunda-feira, 20, no Hospital Beneficência Portuguesa, que soltou um boletim médico no fim 
da manhã desta terça-feira, 21. O paciente "está acordado e sem dor" e os médicos consideraram "clinicamente bem" seu estado 
de saúde, segundo o boletim.   Veja também: Corpo de Eloá é enterrado e 12 mil acompanham a cerimônia 'Eu sabia', diz Nayara 



sobre morte de Eloá Leia o depoimento de Nayara após ser libertada por Lindemberg 'Eu perdôo Lindemberg', diz mãe de Eloá 
'Eu lembro que eu dei um na Eloá', diz Lindemberg Lindemberg é transferido para Tremembé Polícia de Alagoas investiga se pai 
de Eloá é foragido da Justiça Polícia Civil investigará ação do Gate  100 horas da tragédia no ABC  Saiba como foi o fim do 
seqüestro Confira cronologia do seqüestro Galeria com imagens do seqüestro Todas as notícias sobre o caso Imagens da 
negociação com Lindemberg Alves I   
Imagens da negociação com Lindemberg Alves II  Especialistas falam sobre o seqüestro no ABC Eloá, 'uma menina falante'; 
Lindemberg, 'um trabalhador' Seqüestro em Santo André é o mais longo registrado em SP      O rim e o pâncreas "estão com boa 
função e estão evoluindo bem", de acordo com a coordenadora clínica da equipe de transplantes de rim e pâncreas do hospital, 
Dra. Irene Noronha. Ainda segundo o boletim, "o pâncreas apresenta boa função e o nível de glicemia do paciente, que sofria 
com diabetes crônico, está normal, sem necessidade de insulina".   Maria Augusta dos Anjos, de 39 anos - que recebeu o coração 
de Eloá em uma cirurgia feito no mesmo hospital -, também passa bem e continua com o quadro clínico estável, segundo o Dr. 
José Pedro da Silva. Os tubos foram retirados na noite de segunda e ela já conversa normalmente.  

======================================================================================= 

NOTÍCIA 18 
 

Pai de Eloá é foragido da Justiça de 
Alagoas 
Aldo José da Silva, na verdade, é Everaldo Pereira dos Santos, envolvido na \"gangue fardada\" 
21 de outubro de 2008 | 13h 11 

Eduardo Reina, de O Estado de S. Paulo 

O pai de Eloá é foragido da Justiça de Alagoas desde 1993 por envolvimento na "gangue fardada" e roubo de carga. Segundo o 
delegado-geral de Alagoas Marcílio Barenco, Everaldo Pereira dos Santos tem quatro mandados de prisão e é foragido da Justiça 
desde 1993 por envolvimento no assassinato do delegado Ricardo Lessa, irmão do ex-governador Ronaldo Lessa (PDT). Aldo, 
como é conhecido o pai da garota em São Paulo, só foi visto quando passou mal durante o seqüestro e foi atendido por uma 
equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).   Ricardo era o segundo homem mais importante da Secretaria de 
Segurança Pública de Alagoas. O crime ocorreu em 1991, no bairro de Bebedouro, em Maceió. Além do delegado, foi morto 
também seu motorista Antenor Carlota. O pai da menina estava se apresentando como Aldo José da Silva. A família de Eloá não 
comentou o assunto.       Veja também: Corpo de Eloá é enterrado e 12 mil acompanham a cerimônia 'Eu sabia', diz Nayara sobre 
morte de Eloá Leia o depoimento de Nayara após ser libertada por Lindemberg 'Eu perdôo Lindemberg', diz mãe de Eloá 'Eu 
lembro que eu dei um na Eloá', diz Lindemberg Lindemberg é transferido para Tremembé Polícia Civil investigará ação do 
Gate  Homem de 25 anos que recebeu rim de Eloá passa bem 100 horas da tragédia no ABC  Saiba como foi o fim do seqüestro 
Confira cronologia do seqüestro Galeria com imagens do seqüestro Todas as notícias sobre o caso Imagens da negociação 
com Lindemberg Alves I   
Imagens da negociação com Lindemberg Alves II  Especialistas falam sobre o seqüestro no ABC Eloá, 'uma menina falante'; 
Lindemberg, 'um trabalhador' Seqüestro em Santo André é o mais longo registrado em SP        O pai da menina não participou 
do enterro da filha, na manhã desta terça-feira, 21, pois estaria passando mal. No entanto, as primeiras informações apontam 
que ele fugiu do hospital onde era atendido. A Polícia Civil de São Paulo já teria recebido os mandados de prisão expedidos pela 
Justiça de Alogoas, no entanto, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) ainda não tem informações sobre o caso.   O promotor 
de Justiça Luiz Vasconcelos, que atua na 9ª Vara Criminal, disse que Everaldo sido expulso da PM por envolvimento na 
"gangue fardada", responsável por vários crimes de pistolagem, roubos de carros e assaltos em Alagoas, sob o comando do ex-
tenente-coronel Manoel Cavalcante, que está preso no presídio militar do Rio de Janeiro.   Além do ex-cabo Everaldo e do ex-
tenente-coronel Cavalcante, figuram como réus no processo do caso Rircado Lessa: Valdomiro dos Santos Barros, Valmir dos 
Santos, José Carlos de Oliveira, José Luiz da Silva Filho, Aderildo Mariz Ferreira, Cicero Felizardo dos Santos, Edgar Romero de 
Morais Barros. Segundo o promotor Luiz Vasconcelos, contra Everaldo consta inclusive um mandado de prisão reeditado em 21 
de julho de 2008, pelo juiz Geraldo Amorim, da 9ª Vara Criminal do Fórum de Maceió, a respeito do assassinato de Ricardo 
Lessa.   "O trabalho da Justiça foi feito, foi expedido um mandado de prisão, agora cabe à polícia cumprir a parte dela, entrando 
em contato com São Paulo para confirmar se esse Aldo é mesmo ex-cabo Everaldo", afirmou Luiz Vasconcelos, acrescentando 
ainda que tomou conhecimento que a família do ex-cabo Everaldo teria confirmado que o ex-militar seria o pai da garota Eloá. 
"Por isso que o pai não queria aparecer, só a mãe da garota aparecia. Como não compareceu ao velório, pode ser até que esteja 
foragido de novo", acrescentou o promotor.   Everaldo Pereira residia em Maceió, mais precisamente na Rua São Félix, no bairro 
do Vergel do Lago, quando deixou a capital alagoana com a família e seguiram para o ABC paulista.     (Com informações de 
Ricardo Rodrigues, de O Estado de S. Paulo.)   Texto alterado às 13h57 para acréscimo de informações. 

======================================================================================= 

NOTÍCIA 19  
Nayara conversa com mãe de Eloá pelo 
telefone 
Amiga de Eloá não foi autorizada a participar do enterro e deve receber alta na quarta-feira 
21 de outubro de 2008 | 16h 17 

Ítalo Reis, do estadao.com.br 
A garota Nayara Rodrigues da Silva, de 15 anos, ligou para a mãe da amiga Eloá Cristina Pimentel na manhã desta terça-feira, 
21, segundo o Centro Hospitalar de Santo André, onde a garota está internada desde sexta-feira. Ela se recupera de um 



ferimento provocado por um tiro que a atingiu no rosto enquanto era feita refém pelo o ex-namorado de Eloá, Lindemberg 
Alves, de 22 anos. Nayara queria ter participado do enterro da amiga, na manhã desta terça, mas os médicos não liberaram a 
menina.    Nayara não foi liberada para participar do enterro do corpo de Eloá por conta de seu quadro clínico e também devido 
ao seu estado psicológico. A menina, então, foi autorizada ligar para Ana Cristina Pimentel, mãe de Eloá. O conteúdo da 
conversa entre as duas não foi revelado pelo hospital, que também não informou se a ligação foi feita antes ou depois da 
cerimônia.   Veja também: 'Eu sabia', diz Nayara sobre morte de Eloá Leia o depoimento de Nayara após ser libertada por 
Lindemberg 'Eu perdôo Lindemberg', diz mãe de Eloá Ouça a mãe de Eloá dizendo que perdoa Lindemberg  'Eu lembro que eu 
dei um na Eloá', diz Lindemberg Lindemberg é transferido para Tremembé Polícia Civil investigará ação do Gate  100 horas da 
tragédia no ABC  Saiba como foi o fim do seqüestro Confira cronologia do seqüestro Galeria com imagens do seqüestro Todas as 
notícias sobre o caso Imagens da negociação com Lindemberg Alves I   
Imagens da negociação com Lindemberg Alves II  Especialistas falam sobre o seqüestro no ABC Eloá, 'uma menina falante'; 
Lindemberg, 'um trabalhador' Seqüestro em Santo André é o mais longo registrado em SP      Nayara deve receber alta na 
quarta-feira, 22, conforme avaliação médica. Segundo um grupo de psiquiatras e psicólogos que acompanham Nayara, ela não 
deverá depor ainda e não voltara às aulas. Ela recebeu a noticia da morte de Eloá na segunda e chorou muito.   O enterro foi 
feito no Cemitério Jardim Santo André, na Vila Humaitá. O cortejo saiu do local do velório às 9 horas e uma multidão que 
acompanhava a cerimônia aplaudia a garota. O enterro terminou às 9h40, quando os familiares começaram a retornar à sala do 
velório. Até o começo da manhã desta terça, cerca de 30 mil pessoas estiveram no local, segundo informações da GCM. 

======================================================================================= 

NOTÍCIA 20  

Lindemberg ficará isolado 15 dias antes 
de exame psicológico 
Seqüestrador de Eloá foi transferido para Tremembé na noite de segunda por medida de segurança 
21 de outubro de 2008 | 17h 10 

Simone Menocchi, de O Estado de S. Paulo 

A tranqüilidade da penitenciária de Tremembé foi alterada com a chegada de Lindemberg Alves, de 22 anos. Lindemberg - que 
manteve Eloá Cristina Pimentel e Nayara Rodrigues da Silva, ambas de 15 anos, reféns em um apartamento em Santo André - 
foi transferido ao presídio na noite de segunda-feira, 20. A advogada Ana Lúcia Assad, que faz a defesa de Lindemberg, se 
recusou a dar informações, alegando que a defesa deve se pronunciar ainda nesta semana, em entrevista coletiva. Transferido do 
Centro de Detenção Provisória (CDP) de Pinheiros na noite de segunda-feira por questão de segurança, o jovem acusado de 
matar a ex-namorada Eloá, chegou ao presídio por volta das 20h10, com escolta policial reforçada.   Veja também: 'Eu lembro 
que eu dei um na Eloá', diz Lindemberg Lindemberg é transferido para Tremembé 'Eu sabia', diz Nayara sobre morte de Eloá 
Leia o depoimento de Nayara após ser libertada por Lindemberg 'Eu perdôo Lindemberg', diz mãe de Eloá Polícia Civil 
investigará ação do Gate  100 horas da tragédia no ABC  Saiba como foi o fim do seqüestro Confira cronologia do seqüestro 
Galeria com imagens do seqüestro Todas as notícias sobre o caso Imagens da negociação com Lindemberg Alves I   
Imagens da negociação com Lindemberg Alves II  Especialistas falam sobre o seqüestro no ABC Eloá, 'uma menina falante'; 
Lindemberg, 'um trabalhador' Seqüestro em Santo André é o mais longo registrado em SP      De acordo com a direção do 
presídio, o jovem não terá nenhum contato com os outros presos e ficará em uma cela isolada, por um período de 10 a 15 dias, 
no chamado Regime de Observação (R.O.) Lindemberg está em uma cela de 16 metros quadrados, com um janela pequena, com 
grade e vitro. Ele passa o dia deitado, tendo contato apenas com os advogados. Na cela há somente uma cama, um chuveiro e 
um vaso sanitário. As refeições, às 11 horas e às 17h30 são feitas ali mesmo, já que por enquanto, não há banho de sol.   Na 
mesma noite em que chegou, assim como os outros detentos, Lindemberg teve que trocar as roupas pelo uniforme marrom claro 
e branco. Nesta terça, foi atendido por um médico da unidade que fez exames clínicos. O atendimento psicológico também deve 
ser feito, mas depois do período de RO, de 15 dias. Sem ter autorização para sair da cela, Lindemberg passa o dia trancado, sem 
falar nada com ninguém.   No mesmo presídio estão Alexandre Nardoni, acusado de matar a filha Isabella Nardoni em março 
deste ano e os irmãos Cravinhos, condenados por matar Manfred e Marísia von Richtofen. Na mesma penitenciária, considerada 
de luxo, há ainda juízes, advogados, ex-policiais, ex-funcionários públicos. "Aqui não entra ninguém do PCC", dizem os 
funcionários.   Em Tremembé, a presença do jovem, gerou comentários na cidade, que tem cerca de 30 mil habitantes, mas não 
chega a incomodar. "Aqui a gente já está acostumada. Eles vem e vão e não muda nada a rotina no município, a não ser, o que se 
fala na imprensa", comentou a comerciante Fátima de Souza Araújo. "A gente fica com raiva dele, por ter feito isso, é uma 
revolta, mas a população nem tem como fazer nada", disse a doméstica Gislaine Silva.  

======================================================================================= 

NOTÍCIA 21  

Pai de Lindemberg diz que o filho tem 
que pagar pelo que fez 
José Luciano só tomou conhecimento do caso na manhã de segunda e não sabia do envolvimento do filho 
21 de outubro de 2008 | 17h 49 

Adelson Barbosa dos Santos, de O Estado de S. Paulo 
O pai de Lindemberg Alves afirmou nesta terça-feira, 21, que o filho tem que ser responsabilizado pela morte da ex-namorada 
Eloá Cristina Pimentel, de 15 anos. O agricultor José Luciano, de 63 anos, considera que o filho tem que pagar pelos crimes que 
cometeu. Conhecido como Zé Viola, o pai de Lindemberg foi localizado pela imprensa da Paraíba, na zona rural do município de 
Teixeira, a 330 km de João Pessoa.   Veja também: Lindemberg ficará isolado 15 dias antes de exame psicológico Corpo de Eloá 



é enterrado e 12 mil acompanham a cerimônia 'Eu sabia', diz Nayara sobre morte de Eloá Leia o depoimento de Nayara após ser 
libertada por Lindemberg 'Eu perdôo Lindemberg', diz mãe de Eloá 'Eu lembro que eu dei um na Eloá', diz Lindemberg 
Lindemberg é transferido para Tremembé Polícia Civil investigará ação do Gate  Homem de 25 anos que recebeu rim de Eloá 
passa bem 100 horas da tragédia no ABC  Saiba como foi o fim do seqüestro Galeria com imagens do seqüestro Todas as notícias 
sobre o caso Imagens da negociação com Lindemberg Alves I   
Imagens da negociação com Lindemberg Alves II  Especialistas falam sobre o seqüestro no ABC Eloá, 'uma menina falante'; 
Lindemberg, 'um trabalhador' Seqüestro em Santo André é o mais longo registrado em SP     Ele disse que tomou 
conhecimento da tragédia de Santo André na manhã de segunda-feira, 20, por intermédio de uma afilhada. Afirmou que ouviu 
falar da morte de Eloá, mas não sabia que o caso envolvia seu filho. Zé Viola disse que ficou chocado, mas o filho, segundo ele, 
tem que pagar pelo que fez. "Fiquei chocado e nervoso. Fiquei surpreso em saber que o meu filho está envolvido no crime", disse 
o pai de Lindemberg, acrescentando: "Acho que foi um momento de loucura, porque eu fui menino, adolescente e jovem e nunca 
me passou para cabeça uma coisa dessas".   "Acho que a Justiça tem que fazer ele pagar o que deve, porque errar é humano, mas 
tem casos de erro que podem ser evitados", declarou. Ele criticou a ação da Polícia e da Justiça. Disse que a Polícia deveria ter 
agido no momento em que Lindemberg soltou Nayara Rodrigues da Silva.   "Acho que a Justiça teve um pouco de culpa pelo que 
aconteceu. A Polícia deveria ter agido quando ele soltou a primeira moça", afirmou. Zé Viola mora no Sítio Guarita, na zona 
rural de Teixeira. Não tem contato com o filho há 20 anos. "Não acredito que ele fez isso por amor. Não acredito que o sujeito 
goste de uma coisa e dê fim àquele objeto. Então, eu gosto de uma pessoa e vou matar aquela pessoa? Acho que foi momento de 
loucura", acrescentou.  

======================================================================================= 

NOTÍCIA 22  
Pai de Eloá nega assassinato, mas 
confessa que fugiu da polícia 
Everaldo Pereira dos Santos usava o nome de Aldo José da Silva; ele admite que não foi ao enterro por 
medo 
21 de outubro de 2008 | 17h 54 

Da Redação 

Everaldo Pereira dos Santos, pai de Eloá Cristina Pimentel, negou nesta terça-feira, 21, que cometeu assassinatos e roubos. 
Foragido da polícia de Alagoas, Everaldo confessou que não participou do velório e do enterro da filha por medo de ser preso. 
Ao negar ter participado de homicídios, ele falou que a Polícia Civil de Alagoas está tramando contra ele, que é ex-policial 
militar no Estado. "Não sou ladrão, não", falou, chorando muito. Everaldo afirmou que fazia a segurança de Ricardo Lessa, 
irmão do ex-governador Ronaldo Lessa (PDT), que foi assassinado pela "gangue de farda", da qual Everaldo é acusado de 
pertencer.   O pai de Eloá é conhecido em São Paulo como Aldo José da Silva. Everaldo afirmou que sabia que havia sido 
identificado em Maceió já no segundo dia de seqüestro da filha. Na segunda, ele teria ficado sabendo que as informações sobre 
seu passado vazaram para a polícia de São Paulo e, por isso, ele fugiu. Na semana passada, Everaldo, um irmão de Eloá e um 
parente da família procuraram o advogado Ademar Gomes, que faz sua defesa.   Veja também: Corpo de Eloá é enterrado e 12 
mil acompanham a cerimônia 'Eu sabia', diz Nayara sobre morte de Eloá Leia o depoimento de Nayara após ser libertada por 
Lindemberg 'Eu perdôo Lindemberg', diz mãe de Eloá 'Eu lembro que eu dei um na Eloá', diz Lindemberg Lindemberg é 
transferido para Tremembé Polícia Civil investigará ação do Gate  Homem de 25 anos que recebeu rim de Eloá passa bem 100 
horas da tragédia no ABC  Saiba como foi o fim do seqüestro Confira cronologia do seqüestro Galeria com imagens do seqüestro 
Todas as notícias sobre o caso Imagens da negociação com Lindemberg Alves I   
Imagens da negociação com Lindemberg Alves II  Especialistas falam sobre o seqüestro no ABC Eloá, 'uma menina falante'; 
Lindemberg, 'um trabalhador' Seqüestro em Santo André é o mais longo registrado em SP     Ricardo Lessa era o segundo 
homem mais importante da Secretaria de Segurança Pública de Alagoas. O crime ocorreu em 1991, no bairro de Bebedouro, em 
Maceió. Além do delegado, foi morto também seu motorista Antenor Carlota. O pai da menina estava se apresentando como 
Aldo José da Silva. A família de Eloá não comentou o assunto. A Polícia Civil de São Paulo já teria recebido os mandados de 
prisão expedidos pela Justiça de Alogoas, no entanto, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) ainda não tem informações sobre 
o caso.   O promotor de Justiça Luiz Vasconcelos, que atua na 9ª Vara Criminal, disse que Everaldo havia sido expulso da PM 
por envolvimento na "gangue fardada", responsável por vários crimes de pistolagem, roubos de carros e assaltos em Alagoas, 
sob o comando do ex-tenente-coronel Manoel Cavalcante, que está preso no presídio militar do Rio de Janeiro. "Nunca trabalhei 
para o Cavalcante", declarou Everaldo em entrevista ao Estado.   Além do ex-cabo Everaldo e do ex-tenente-coronel Cavalcante, 
figuram como réus no processo do caso Rircado Lessa: Valdomiro dos Santos Barros, Valmir dos Santos, José Carlos de 
Oliveira, José Luiz da Silva Filho, Aderildo Mariz Ferreira, Cicero Felizardo dos Santos, Edgar Romero de Morais Barros. 
Segundo o promotor Luiz Vasconcelos, contra Everaldo consta inclusive um mandado de prisão reeditado em 21 de julho de 
2008, pelo juiz Geraldo Amorim, da 9ª Vara Criminal do Fórum de Maceió, a respeito do assassinato de Ricardo Lessa.   "O 
trabalho da Justiça foi feito, foi expedido um mandado de prisão, agora cabe à polícia cumprir a parte dela, entrando em contato 
com São Paulo para confirmar se esse Aldo é mesmo ex-cabo Everaldo", afirmou Luiz Vasconcelos, acrescentando ainda que 
tomou conhecimento que a família do ex-cabo Everaldo teria confirmado que o ex-militar seria o pai da garota Eloá. "Por isso 
que o pai não queria aparecer, só a mãe da garota aparecia. Como não compareceu ao velório, pode ser até que esteja foragido de 
novo", acrescentou o promotor.   Everaldo Pereira residia em Maceió, mais precisamente na Rua São Félix, no bairro do Vergel 
do Lago, quando deixou a capital alagoana com a família e seguiram para o ABC paulista.     (Com informações de Ricardo 
Rodrigues, de O Estado de S. Paulo.)    
Tópicos: Caso Eloá, Eloá Cristina Pimentel, Lindemberg Alves  
COMENTÁRIOS  
3 comentários 

seguir 

grenudo loco  
Comentado em: Pai de Eloá nega assassinato, mas confessa que fugiu da polícia - Estadao.com.br  
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22 de Outubro de 2008 | 6h53 

ABSURDO!! bandido de Alagoas tá fazendo o que aqui??? Temos que ter controle de quem entra aqui, olha que bonito puta 
bandidão morando bem em SP enquanto um monte de gente ae debaixo de ponte!!! 
Denunciar  

seguir 

Paula Revu  
Comentado em: Pai de Eloá nega assassinato, mas confessa que fugiu da polícia - Estadao.com.br  
22 de Outubro de 2008 | 6h12 

Ué Se não fez nada de errado, por que então mudou de nome? 
Denunciar  

 
seguir 
Eduardo Bianco  
Comentado em: Pai de Eloá nega assassinato, mas confessa que fugiu da polícia - Estadao.com.br  
22 de Outubro de 2008 | 0h54 
Aqui se faz...aqui se paga! Aqui se faz...aqui se paga! 

Denunciar  

======================================================================================= 

NOTÍCIA 23  
Pai de Eloá era o 'Amarelo' na 'gangue 
fardada', diz Justiça 
Nesta terça, Everaldo dos Santos confessou ser foragido da polícia mas negou ter assassinado Ricardo 
Lessa 
21 de outubro de 2008 | 21h 34 

Ricardo Rodrigues - O Estado de S.Paulo 

"Amarelo". De acordo com a Justiça de Alagoas, seria esse o apelido do pai da adolescente Eloá Cristina Pimentel, o ex-cabo da 
Polícia Militar de Alagoas Everaldo Pereira dos Santos, dentro da "gangue fardada", uma organização criminosa responsável por 
vários crimes de pistolagem, assaltos, roubos e desmanches de carros em Alagoas. A gangue fardada recebeu esse nome porque 
era composta por vários policiais militares, e tinha também a participação de policiais civis.  
 A organização criminosa foi desbaratada nos anos 90 em Alagoas, com a prisão do ex-tenente-coronel Manoel Francisco 
Cavalcante, que se encontra detido em um presídio militar no Rio de Janeiro, depois de passar por vários presídios de segurança 
máxima do País. Antes de ser transferido para o Rio, Cavalcante cumpria pena em regime disciplinar diferenciado (RDD), no 
presídio federal de Catanduvas (PR).  
 "O ex-cabos Cição e Everaldo eram unha e carne. Os dois eram considerados os meninos de ouro do ex-tenente coronel 
Cavalcante", comentou o juiz Jerônimo Roberto, que atuou no combate à gangue fardada com outros magistrados. Na época, ele 
e o juiz Helder Loureiro, que também atuou nos processos da gangue fardada, foram ameaçados de morte e tiveram a segurança 
reforçada, temendo retaliação. 
 Entre os crimes atribuídos aos amigos Cícero Felizardo dos Santos, o Cição, e Everaldo, sob o comando de Cavalcante, está o 
assassinato do delegado Ricardo Lessa e seu motorista, Antenor Carlota da Silva. Os dois foram executados a tiros na noite de 9 
de outubro de 1991, dentro do Monza do delegado. O assassinato ocorreu na Rua Mem de Sá, no bairro de Bebedouro, na porta 
da casa sogra de Ricardo Lessa, irmão do ex-governador Ronaldo Lessa (PDT), que na época era prefeito de Maceió. 
 Segundo consta nos autos do processo, Ricardo tinha ido com a mulher, Maria José Lopes, até a casa da sogra. Quando a 
mulher desceu e entrou na casa da mãe para pegar um pedaço de bolo, os pistoleiros chegaram e, antes que ela retornasse para o 
veículo, o marido e o motorista dele foram assassinados com várias disparos.  
 O crime foi investigado pelo então delegado Mário Pedro, que indiciou Cavalcante como o mandante do crime e demais 
integrantes da gangue fardada, entre eles Cição e Everaldo, como os autores materiais. Segundo o delegado, entre as motivações 
do crime estaria o fato de Ricardo Lessa estar investigando o assassinato de um protegido do fazendeiro José Miguel, morto a 
facadas dentro da Unidade de Emergência Armando Lages, principal pronto-socorro de Maceió. 
 Quando Ricardo Lessa estava na iminência de revelar os nomes de todos os militares que participaram da invasão do hospital, 
que resultou na execução do fazendeiro, protegido de José Miguel, recebeu um recado de Cavalcante para abandonar essa linha 
de investigação, caso contrário poderia se dar mal. O recado teria chegado a Lessa pelo ex-cabo Cição.  
 "Olhe Cição, você diga ao Cavalcante que se ele sabe matar, eu também sei", afirmou Lessa, conforme consta nos autos. Naquele 
mesmo momento, o delegado deu um prazo para Cavalcante apresentar os responsáveis pela invasão do pronto-socorro e pela 
morte do protegido de José Miguel. Consta também que o delegado teria dado um ultimado a Miguel, para que esse também 
assumisse o crime ou apontasse os responsáveis.  
 Antes que esse prazo fosse encerrado, Ricardo Lessa foi executado a tiros, junto com seu motorista. O filho do motorista, o 
policial civil José Cícero Carlota da Silva, também foi assassinado a tiros, em 16 de maio de 1995, após acusar Cavalcante como o 
mandante da morte do pai e do delegado. A morte de Carlota até hoje está impune.  
 No entanto, com base nas investigações policiais, o promotor de Justiça Dennis Lima Calheiros, ofereceu denúncia contra nove 
indiciados. Foram denunciados também os sargentos José Luiz da Silva Filho e José Carlos de Oliveira; e os soldados Edgar 
Romero de Morais Barros, Aderildo Moriz Ferreira e Valdomiro dos Santos Barros, além do "chumbeta" Valmir dos Santos.  
 O fazendeiro José Miguel não foi denunciado pelo assassinato de Ricardo Lessa, mas também teve um trágico fim: foi 
assassinado a tiros, junto com a mulher, no dia do seu aniversário, no sertão alagoano, em 1999. Em setembro de 2008, mais de 
dez anos depois do crime, apesar de jurar inocência, o fazendeiro Laelson Boiadeiro foi condenado a 39 anos de prisão pelo 
assassinato de José Miguel e sua esposa Matilde Toscano. Seus advogados recorrem na tentativa de anular a sentença. 

======================================================================================= 
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NOTÍCIA 24  
Nayara fará cirurgia a partir das 8h30 e 
deve ter alta à tarde 
Policiais civis querem o depoimento da menina o quanto antes, mas há divergências sobre seu estado de 
saúde 
22 de outubro de 2008 | 8h 29 

Solange Spigliatti, do estadao.com.br  

Nayara Rodrigues da Silva, de 15 anos, vai passar por uma cirurgia a partir das 8h30 desta quarta-feira, 22, e deve ter alta no 
fim da tarde, segundo informações do Centro Hospitalar de Santo André. A cirurgia será feita para a retirada de uma barra de 
sustentação dos dentes, colocada na sexta-feira, depois que a menina foi atingida por uma bala após o fim do seqüestro em que 
era mantida refém com a amiga Eloá Cristina Pimentel, de 15 anos.  
 A cirurgia desta manhã deve durar uma hora, de acordo com a diretora do hospital, Rosa Maria Aguiar. O procedimento será 
acompanhado por um médico um bucomaxilofacial e um ortodontista. Após a cirurgia, a jovem deve passar por avaliações com 
um clínico, um psicólogo e um psiquiatra, para depois receber alta do hospital, o que deve acontecer no fim da tarde, de acordo 
com o hospital. 
Depoimento 
Na terça, a diretora do hospital afirmou que Nayara estará apta a prestar depoimento à Polícia Civil assim que tiver alta. A 
declaração, feita em entrevista coletiva após reunião na noite anterior com policiais do Instituto de Criminalística (IC), 
confronta recomendação de psiquiatras e psicólogos que atenderam a garota na segunda-feira, 20, quando a informaram sobre 
a morte de Eloá Pimentel, de 15 anos.  
 Na terça, Nayara seguiu alternando depressão e choro com momentos de entendimento pela morte da amiga, segundo relatos 
dos médicos e do pai, Luciano Vieira. Ele garantiu que não deixará a filha depor nesta quarta. "Ela não vai prestar depoimento, 
não tem condições de falar nada ainda", disse. 
Nayara foi impedida pelos médicos de ir ao enterro da amiga, mas ligou para a mãe de Eloá por volta das 8h30 de terça, antes da 
cerimônia. "Ela disse para a Ana Cristina (mãe de Eloá) que sentia muito e que gostaria de estar ao lado dela para abraçá-la 
naquele momento, mas que os médicos não permitiriam", contou a mãe, Andréia Rodrigues Araújo. Segundo ela, a filha 
acordou abatida, sabendo do enterro da amiga, mas fez "o possível" para aceitar a situação. "Não entramos em muitos detalhes 
com ela. Melhor aguardar um pouco mais", disse Andréia. 
 De acordo com a diretora do Centro Hospitalar que vetou a ida ao enterro, a recuperação da garota permite a participação, 
ainda nesta semana, da reconstituição do crime. O Estado apurou que os peritos de Santo André querem fazer a reconstituição 
na cena do seqüestro, em um conjunto habitacional, até a próxima terça-feira. O depoimento de Nayara deve ser tomado na 
quinta-feira cedo, após a primeira noite fora do hospital. 
 Acompanhamento médico  
 "A probabilidade de alta amanhã (quarta) é grande e deve ocorrer no fim do dia. Ela vai para o centro cirúrgico de manhã para 
retirar um aparelho usado para a reconstrução do céu da boca, e deve ter alta à tarde", disse Rosa Maria. "Os policiais vieram 
conversar comigo para organizar o depoimento, a reconstituição. Ela tem condições", acrescentou a diretora. 
 Questionada sobre a divergência de opinião com a equipe de psiquiatras liderada pela médica Suely do Valle Yatsuda, a diretora 
disse que haverá nova avaliação psicológica antes da alta. O secretário de Saúde de Santo André, Homero Nepomuceno 
Duarte, havia dito que a jovem não teria condições de depor após a internação. 
 "Posso adiantar que ela se comunica bem, de forma visível. Mas não é a saúde quem cuida das investigações", completou a 
diretora, que negou sofrer pressão da Polícia Civil para acelerar as investigações. O depoimento de Nayara é considerado 
imprescindível para a polícia saber se houve um disparo do seqüestrador Lindemberg Alves, de 22 anos, antes da invasão do 
Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) no apartamento onde estavam as vítimas, como sustenta a Polícia Militar. 
Peça chave  
"O depoimento dela é realmente muito importante. Mas, independentemente de o tiro ter saído antes ou depois, isso não muda 
a acusação contra Lindemberg pelas tentativas de homicídios e cárcere privado. Ele será indiciado", afirmou o promotor 
Antonio Nobre Folgado, do Tribunal do Júri de Santo André. Folgado vai receber o inquérito da Polícia Civil até o dia 30. Ele, 
então, terá cinco dias para preparar a denúncia contra o seqüestrador. 
O pai de Nayara quer poupar a filha das lembranças dos dias em cativeiro. "Temos de distrair ela com outras conversas. Eu nem 
perguntei nada sobre tiro, tenho falado sobre outras coisas. Vamos ainda ver se ela vai conseguir salvar o ano escolar", disse 
Vieira. "Ela já chorou muito de manhã por causa do enterro da Eloá, mas agora, aos poucos, está compreendendo a situação." 
Amigas e o comerciante Masataka Ota, pai do garoto Ives Ota, assassinado em agosto de 1997 por um ex-funcionário da família, 
também foram ao hospital, mas não puderam visitar Nayara. "Temos de respeitar esse momento de dor da família. Combinei de 
fazer depois uma visita na residência deles (da família)", contou Ota.  
 (Com informações de Diego Zanchetta e Vitor Hugo Brandalise, de O Estado de S. Paulo, e Solange Spigliatti, do 
estadao.com.br) 

Tópicos: Caso Eloá, Seqüestro em Santo André, Nayara Rodrigues da Silva, Eloá Cristina Pimentel, 
Lindemberg Alves  
COMENTÁRIOS  
1 comentários 

seguir 
Renata Gomes  
Comentado em: Nayara fará cirurgia a partir das 8h30 e deve ter alta à tarde - Estadao.com.br  
22 de Outubro de 2008 | 10h05 
Sucessao de erros continua.... Fico impressionada com a falta de estrategia, tato e nocao de humanidade: ja nao bastou esta 
crianca voltar ao cativeiro,passar por um tiro na face em plena vaidade de seus 15 anos e ter alta desta forma rapida e mais 
veloz ainda "pularem" nesta garota de a fim de obter detalhes que mais interessam a policia nesse momento? Respeitem ess 
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menina, deem alguns dias para sua recuperacao e, principamente, deem seguranca a esta jovem.Quanto papel mediocre, 
nao so do infeliz do rapaz, mas de varios envolvidos nisso tudo.Ao estadao, nao sei o que fazem, mas por fv, publiquem 
minhas palavras, ao menos como tentativa de alerta a todos que estao, de forma impulsionada, a considerar colocar essa 
pobre garota, apos varias cirurgias na boca. O Brasil deveria ter orgaos reguladores de etica e moral. 
========================================================================= 

NOTÍCIA 25  
PMs não são unânimes sobre tiro antes 
de invasão no caso Eloá 
Apenas o depoimento de Nayara vai poder esclarecer se houve ou não disparo antes da invasão 
22 de outubro de 2008 | 9h 24 

Os policiais militares do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) que invadiram o apartamento onde Eloá Cristina Pimentel e 
Nayara Rodrigues da Silva, ambas de 15 anos, eram feitas reféns por Lindemberg Alves, de 22 anos, não são unânimes sobre o 
tiro que teria sido disparado antes da invasão. Apenas o depoimento de Nayara, que deve acontecer na quinta-feira, 23, pela 
manhã, resolverá a principal dúvida que resta para a conclusão do inquérito policial sobre a tragédia no ABC. Quatro dos cinco 
PMs que invadiram o local confirmaram o tiro inicial.   Veja também: Nayara fará cirurgia e deve ter alta à tarde Leia o 
depoimento de Nayara após ser libertada Especial: 100 horas de tragédia no ABC   Mãe de Eloá diz que perdoa 
Lindemberg  Imagens da negociação com Lindemberg I  Imagens da negociação com Lindemberg II  Especialistas falam sobre o 
seqüestro no ABC Galeria de fotos com imagens do seqüestro  Todas as notícias sobre o caso Eloá       Na terça, o Jornal 
Nacional, da Rede Globo teve acesso aos depoimentos dos policiais que participaram da operação. Eles não são unânimes sobre 
o disparo, que teria feito a polícia decidir pela invasão do apartamento. Na noite de terça, a polícia ainda ouvia vizinhos da 
família Pimentel para detalhar o que ocorreu na sexta-feira, a partir das 18 horas. A Corregedoria da PM já abriu uma 
investigação sobre os procedimentos adotados pelo Gate.   O comando do grupo de invasão era do tenente Paulo Sérgio Schiavo. 
Ele declarou que foi o último a entrar e que foi quem tirou Nayara do apartamento. Segundo o tenente, por volta das 2 horas 
(não fica claro se da madrugada ou da tarde) de sexta-feira, Lindemberg havia feito um disparo dentro do apartamento e ficou 
acertado que, caso isso se repetisse, haveria a invasão. Um tiro às 18 horas causou o ataque, conforme o comandante.   Nos 
depoimentos divulgados pela Rede Globo, o soldado Daylson Moreira Pereira relata que foi o primeiro a entrar e foi recebido a 
tiros. Já o sargento Mário Magalhães Neto atirou com a espingarda calibre 12, carregada com balas de borracha, contra 
Lindemberg, mas não conseguiu atingi-lo.   Os agentes não relataram ao delegado terem visto o rapaz atirando contra as jovens. 
Lindemberg teria, no entanto, disparado seguidas vezes contra os PMs - chegando a atingir o escudo de um deles. Após 
descarregar a arma, o jovem levantou os braços e se rendeu.   Vizinhos   No dia da tragédia, após o resgate das jovens Eloá e 
Nayara e da prisão de Lindemberg, o Jornal da Tarde ouviu os vizinhos. A esteticista Maria Aparecida Mariano da Costa, de 41 
anos, moradora do bloco 20, ao lado do bloco 24, onde Eloá ficou em cativeiro, contou que ouviu o barulho de um disparo antes 
da explosão da bomba que arrombou a porta do apartamento onde estavam Lindemberg e as duas reféns. "Estava cozinhando 
quando ouvi um tiro. Em seguida, ouvi a explosão e mais três disparos. Corri para a janela, mas fiquei com medo."   Vizinhos de 
outros blocos não ouviram o primeiro disparo. Só a explosão e, em seguida, os outros três tiros. Eles disseram que viram os 
policiais jogarem a bomba, invadirem o apartamento e cercarem Lindemberg. "Ouvia os policiais gritando que as meninas 
estavam feridas", disse uma das moradoras. A polícia começou a ouvir na terça os vizinhos, mas não divulgou nomes nem o teor 
das declarações. 
========================================================================= 

NOTÍCIA 26  
Lindemberg sai do isolamento em 
Tremembé nesta quarta-feira 
Isolamento iria durar 15 dias, mas como ele está em presídio 'seguro' já poderá conviver com outros presos 
Josmar Jozino, do Jornal da Tarde 

22/10/2008 - 9h37 
Lindemberg Alves, de 22 anos, disse a policiais, após a prisão, que Nayara voltou ao cativeiro a pedido de Eloá. "Foi a Eloá 
(quem pediu para a Nayara voltar). Ela falou, assim, que a amizade delas era grande", afirmou o detento, em novas imagens 
divulgadas pelo Jornal da Record na terça-feira, 21. Questionado sobre a origem da arma, Alves disse que "era emprestada". 
Ele afirmou não sentir ciúmes dos reféns Victor e Iago. "Um eu conhecia e o outro eu tinha certeza de que tinha namorada." 
Nesta quarta, Lindemberg sai do isolamento e passa ao convívio com os demais detentos da Penitenciária 2 de Tremembé, no 
Vale do Paraíba.   Segundo funcionários da unidade, o rapaz chegou deprimido e sem ferimentos ao presídio, na noite de 
segunda-feira, 20. Advogada de defesa, Ana Lúcia Assad, disse, no entanto, que ele apanhou no momento da prisão e depois. 
"As câmeras de TV mostraram ele apanhando. Também apanhou atrás das câmeras", disse. Nas imagens da Rede Record, Alves 
aparece com o rosto inchado e pequeno corte na boca.   Veja também: Lindemberg diz que só atirou em Eloá após invasão da 
polícia Polícia quer depoimento de Nayara ainda nesta semana Nayara fará cirurgia a partir das 8h30 e deve ter alta à tarde PMs 
não são unânimes sobre tiro antes de invasão no caso Eloá Leia o depoimento de Nayara após ser libertada Especial: 100 horas 
de tragédia no ABC   Mãe de Eloá diz que perdoa Lindemberg  Imagens da negociação com Lindemberg I  Imagens da 
negociação com Lindemberg II  Especialistas falam sobre o seqüestro no ABC Galeria de fotos com imagens do seqüestro  Todas 
as notícias sobre o caso Eloá      
O presídio em que está tem dois pavilhões. No 1, ficam os presos sem curso superior completo. O outro é reservado aos detentos 
com diploma universitário. Alves vai ficar na ala dos irmãos Daniel e Christian Cravinhos, condenados, respectivamente, a 39 e 



38 anos pela morte dos pais de Suzane von Richthofen, em 2002. No pavilhão, também está Mateus da Costa Meira, condenado 
a 120 anos. Meira era estudante de Medicina, mas não concluiu o curso. Em 3 de novembro de 1999, ele invadiu um cinema, 
matou três pessoas e feriu quatro com tiros de metralhadora. 
No pavilhão 2, estão delegados das Polícias Civil e Federal, juízes e advogados acusados de envolvimento com organizações 
criminosas. Lá está confinado Alexandre Nardoni, acusado de matar a filha Isabella, de 5 anos, em 29 de março.  
Funcionários disseram ao Estado que o presídio é uma espécie de "seguro", destinado a presos que têm curso superior e aos que 
têm problemas em outras carceragens. "Por isso, os recém-chegados não precisam ficar dez dias em regime de observação", 
explicou um agente. "Aqui não entra ninguém do PCC", disse um funcionário. 
O presídio abriga dois detentos por cela. Os presos têm acesso a rádio, TV, jornal e revistas. No convívio com os demais 
companheiros, Lindemberg já poderá assistir aos telejornais. 
Em Tremembé, a presença do jovem gerou comentários na cidade, que tem cerca de 30 mil habitantes, mas não chegou a 
incomodar. "Aqui a gente já está acostumada. Eles vêm e vão e não muda nada a rotina do município, a não ser o que se fala na 
imprensa", comentou a comerciante Fátima de Souza Araújo.  
Imagens  
A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) ouviu Lindember na terça, em Tremembé, sobre as imagens exibidas pelo 
Jornal da Record. O rapaz disse que, "pelo que se lembra", a gravação foi feita no 6º Distrito Policial de Santo André. Segundo 
a SAP, assim que entrou no CDP de Pinheiros, ele teve a cabeça raspada e vestiu uniforme de presidiário.  
O 6º DP vai pedir cópias da gravação e enviá-las à Corregedoria da Polícia Civil. Agentes da Pastoral Carcerária vão tentar visitá-
lo para saber se ele apanhou mesmo de policiais militares do Gate. 
========================================================================= 

NOTÍCIA 27   
Advogado de Nayara vai pedir 
indenização de R$ 2 milhões 
Defesa da família da menina vai entrar com processo contra o Estado pois a vida dela foi colocada em risco 
22 de outubro de 2008 | 10h 39 

Diego Zanchetta, de O Estado de S. Paulo, e Solange Spigliatti, do estadao.com.br 

O advogado da família da menina Nayara Rodrigues da Silva, de 15 anos, vai entrar com um processo contra o Estado e pedir 
indenização de pelo menos R$ 2 milhões. O advogado Angelo Carbone afirmou que vai entrar com processo pela vida menina 
ter sido colocada em perigo, já que a polícia permitiu que ela voltasse ao apartamento onde Eloá Cristina Pimentel, de 15 anos, 
era mantida refém por Lindemberg Alves, de 22 anos, e acabou sendo feita refém de novo.  
Nayara havia sido libertada pelo seqüestrador, mas voltou ao apartamento com o objetivo de negociar a libertação da 
amiga.   Nayara foi baleada no rosto após o final trágico do seqüestro, que durou quase 101 horas. Eloá foi atingida na cabeça e 
na virilha e teve morte cerebral declarada no sábado, 18, um dia depois do fim do seqüestro. Nayara passou por uma cirurgia na 
manhã nesta quarta-feira, que terminou por volta das 10h40. Um outro aparelho ortodôntico mais simples foi colocado para 
que a adolescente possa continuar o tratamento em casa. Um dente, que ela havia perdido por conta do tiro que atingiu seu 
rosto também foi implantado.    
Veja também: Leia o depoimento de Nayara após ser libertada Nayara fará cirurgia a partir das 8h30 e deve ter alta à tarde 
Lindemberg sai do isolamento em Tremembé nesta quarta-feira Lindemberg diz que só atirou em Eloá após invasão da polícia 
Polícia quer depoimento de Nayara ainda nesta semana PMs não são unânimes sobre tiro antes de invasão no caso Eloá 
Especial: 100 horas de tragédia no ABC   Mãe de Eloá diz que perdoa Lindemberg  Imagens da negociação com Lindemberg 
I  Imagens da negociação com Lindemberg II  Especialistas falam sobre o seqüestro no ABC Galeria de fotos com imagens do 
seqüestro  Todas as notícias sobre o caso Eloá      Após a cirurgia, a jovem deve passar por avaliações com um clínico, um 
psicólogo e um psiquiatra, para depois receber alta do hospital, o que deve acontecer no fim da tarde, de acordo com o hospital. 
A polícia quer que ela preste depoimento o quanto antes, talvez até logo após deixar o Centro Hospitalar de Santo André, onde 
está internada.     Na terça, a diretora do hospital afirmou que Nayara estará apta a prestar depoimento à Polícia Civil assim que 
tiver alta. A declaração, feita em entrevista coletiva após reunião na noite anterior com policiais do Instituto de Criminalística 
(IC), confronta recomendação de psiquiatras e psicólogos que atenderam a garota na segunda-feira, 20, quando a informaram 
sobre a morte de Eloá Pimentel, de 15 anos.   Na terça, Nayara seguiu alternando depressão e choro com momentos de 
entendimento pela morte da amiga, segundo relatos dos médicos e do pai, Luciano Vieira. Ele garantiu que não deixará a filha 
depor nesta quarta. "Ela não vai prestar depoimento, não tem condições de falar nada ainda", disse.   Nayara foi impedida pelos 
médicos de ir ao enterro da amiga, mas ligou para a mãe de Eloá por volta das 8h30 de terça, antes da cerimônia. "Ela disse para 
a Ana Cristina (mãe de Eloá) que sentia muito e que gostaria de estar ao lado dela para abraçá-la naquele momento, mas que os 
médicos não permitiriam", contou a mãe, Andréia Rodrigues Araújo. Segundo ela, a filha acordou abatida, sabendo do enterro 
da amiga, mas fez "o possível" para aceitar a situação. "Não entramos em muitos detalhes com ela. Melhor aguardar um pouco 
mais", disse Andréia.   De acordo com a diretora do Centro Hospitalar que vetou a ida ao enterro, a recuperação da garota 
permite a participação, ainda nesta semana, da reconstituição do crime. O Estado apurou que os peritos de Santo André querem 
fazer a reconstituição na cena do seqüestro, em um conjunto habitacional, até a próxima terça-feira. O depoimento de Nayara 
deve ser tomado na quinta-feira cedo, após a primeira noite fora do hospital.   Acompanhamento médico    "A probabilidade de 
alta amanhã (quarta) é grande e deve ocorrer no fim do dia. Ela vai para o centro cirúrgico de manhã para retirar um aparelho 
usado para a reconstrução do céu da boca, e deve ter alta à tarde", disse Rosa Maria. "Os policiais vieram conversar comigo para 
organizar o depoimento, a reconstituição. Ela tem condições", acrescentou a diretora.   Questionada sobre a divergência de 
opinião com a equipe de psiquiatras liderada pela médica Suely do Valle Yatsuda, a diretora disse que haverá nova avaliação 
psicológica antes da alta. O secretário de Saúde de Santo André, Homero Nepomuceno Duarte, havia dito que a jovem não teria 
condições de depor após a internação.   "Posso adiantar que ela se comunica bem, de forma visível. Mas não é a saúde quem 
cuida das investigações", completou a diretora, que negou sofrer pressão da Polícia Civil para acelerar as investigações. O 
depoimento de Nayara é considerado imprescindível para a polícia saber se houve um disparo do seqüestrador Lindemberg 
Alves, de 22 anos, antes da invasão do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) no apartamento onde estavam as vítimas, como 



sustenta a Polícia Militar.   Peça chave    "O depoimento dela é realmente muito importante. Mas, independentemente de o tiro 
ter saído antes ou depois, isso não muda a acusação contra Lindemberg pelas tentativas de homicídios e cárcere privado. Ele 
será indiciado", afirmou o promotor Antonio Nobre Folgado, do Tribunal do Júri de Santo André. Folgado vai receber o 
inquérito da Polícia Civil até o dia 30. Ele, então, terá cinco dias para preparar a denúncia contra o seqüestrador.   O pai de 
Nayara quer poupar a filha das lembranças dos dias em cativeiro. "Temos de distrair ela com outras conversas. Eu nem 
perguntei nada sobre tiro, tenho falado sobre outras coisas. Vamos ainda ver se ela vai conseguir salvar o ano escolar", disse 
Vieira. "Ela já chorou muito de manhã por causa do enterro da Eloá, mas agora, aos poucos, está compreendendo a 
situação."   Amigas e o comerciante Masataka Ota, pai do garoto Ives Ota, assassinado em agosto de 1997 por um ex-funcionário 
da família, também foram ao hospital, mas não puderam visitar Nayara. "Temos de respeitar esse momento de dor da família. 
Combinei de fazer depois uma visita na residência deles (da família)", contou Ota.  
========================================================================= 

NOTÍCIA 28  
Ministro de Direitos Humanos critica a 
polícia no caso Eloá 
Paulo Vannuchi defende a reforma e reestruturação urgente das polícias e repudia confronto em São Paulo 
22 de outubro de 2008 | 12h 03 

Agência Brasil 

O ministro da Secretaria Especial de Direitos Humanos, Paulo Vannuchi, criticou as atuações das polícias Civil e Militar de São 
Paulo. Ao falar sobre o enfrentamento da PM com os policiais civil em greve e sobre a intervenção da PM no seqüestro e morte 
de Eloá Cristina Pimentel, 15 anos - morta com um tiro na cabeça após o fim do seqüestro em que era refém por seu ex-
namorado Lindemberg Alves, 22 -, Vannuchi condenou o comportamento das duas corporações.  
 Para Vannuchi, que presidiu a 4ª reunião de Secretários Estaduais de Direitos Humanos, em Brasília, as polícias têm que ser 
reformadas e reestruturadas com urgência e "não pode haver esse tipo de conflito. Há uma inabilidade da autoridade 
negociadora e os policiais precisam se ver e serem vistos como defensores dos direitos humanos".Na reunião, foram discutidas 
as propostas para a 11ª Conferência Nacional de Direitos Humanos, que será realizada em Brasília, entre dias 15 e 18 de 
dezembro.  
Vannuchi avaliou como positivo o encontro porque "em pleno segundo turno das eleições se deslocaram até a capital federal 
representantes de 23 estados dos mais variados partidos, unidos em torno da pauta dos direitos humanos. Isso mostra o 
amadurecimento da democracia brasileira.". 
Os secretários trataram de temas relacionados à violação dos direitos humanos, como combate ao trabalho escravo, prostituição 
infantil, tortura e homofobia. 
O coordenador dos Direitos Humanos do Piauí, Alci Marcos Borges, surpreendeu pela ousadia ao promover uma Conferência 
sobre Direitos Humanos dentro de um presídio feminino, com a discussão dos direitos humanos sob a ótica das detentas: 
"Abrimos conferências livres, o que, dentro de uma prisão, chega ser um paradoxo, mas elas deixaram uma contribuição 
bastante reflexiva sobre os direitos humanos no sistema penitenciário, sobre a morosidade do Judiciário e sobre coisas da 
realidade delas. 
========================================================================= 

NOTÍCIA 29  
 
 

Polícia de AL vai enviar pedido de prisão 
do pai de Eloá 
Diretor adjunto da Polícia Civil de Alagoas deve viajar para São Paulo com o documento ainda nesta quarta-
feira 
22 de outubro de 2008 | 14h 40 

Solange Spigliatti, do estadao.com.br 
O diretor adjunto da Polícia Civil de Alagoas, José Edson dos Santos, disse que viaja ainda nesta quarta-feira, 22, para São 
Paulo, segundo informações do jornal Hoje, da TV Globo.   Veja também:  Leia o depoimento de Nayara após ser 
libertada  Nayara fará cirurgia a partir das 8h30 e deve ter alta à tarde   Lindemberg sai do isolamento em Tremembé nesta 
quarta-feira  Lindemberg diz que só atirou em Eloá após invasão da polícia   Polícia quer depoimento de Nayara ainda nesta 
semana   PMs não são unânimes sobre tiro antes de invasão no caso Eloá   Especial: 100 horas de tragédia no ABC     Mãe de 
Eloá diz que perdoa Lindemberg   Imagens da negociação com Lindemberg I     Imagens da negociação com Lindemberg 
II     Especialistas falam sobre o seqüestro no ABC    Galeria de fotos com imagens do seqüestro    Todas as notícias sobre o caso 
Eloá      Ele vai levar os documentos renovando os decretos de prisão de Everaldo Pereira dos Santos, pai de Eloá Cristina 
Pimentel, e quer visitar o apartamento onde ocorreu o seqüestro pra tentar encontrar alguma pista do paradeiro do ex-PM.   Em 
entrevista ao SPTV, p advogado Ademar Gomes, que defende ex-policial militar Everaldo Pereira dos Santos, defendeu nesta 
quarta-feira, 22, que seu cliente cumpra pena em São Paulo. Santos é pai de Eloá Cristina Pimentel, que morreu na sexta-feira, 
17, com um tiro na cabeça após um seqüestro de 100 horas em Santo André, no ABC.  
========================================================================= 

 



NOTÍCIA 30   
 

Vizinhos de Eloá relatam à polícia tiro 
antes da invasão 
Moradores do mesmo prédio da família de Eloá afirmam que ouviram disparo antes do Gate entrar no local 
22 de outubro de 2008 | 16h 34 

Da Redação 

Dois vizinhos que prestaram depoimento na terça-feira, 21, sobre o fim do seqüestro de Eloá Cristina Pimentel, de 15 anos, 
afirmaram à Polícia Civil que ouviram um disparo antes da invasão dos policiais do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate). As 
duas testemunhas são moradores do CDHU do Jardim Santo André e afirmaram que ouviram um disparo semelhante ao de 
uma arma de fogo momentos antes de ouvir um barulho de explosão.  
 Leia reportagem completa na edição da quinta-feira, 23, de O Estado de S. Paulo. 
 No depoimento, os vizinhos descreveram as quase 101 horas em que Eloá foi feita refém por Lindemberg Alves, de 22 anos. As 
testemunhas afirmaram à polícia que, apesar da tensão pelo seqüestro, a sexta-feira, 17, foi um dia tranqüilo no conjunto 
habitacional e a expectativa era que Lindemberg se entregasse e libertasse as reféns. 
 Nesta quarta, Nayara Rodrigues da Silva, de 15 anos, recebeu alta no começo da tarde. A amiga de Eloá e principal testemunha 
do caso, pois estava no apartamento quando o Gate invadiu o local, prestou depoimento à polícia no próprio Centro Hospitalar 
de Santo André, no ABC paulista. Segundo a diretora do hospital, Rosa Maria Aguiar, a família temia pela segurança da menina 
se ela fosse levada a uma delegacia e, por isso, resolveu que o depoimento fosse dado na parte administrativa do hospital.  
 A alta foi dada às 14h30 e o depoimento começou às 15 horas. Nayara foi ouvida com o acompanhamento de psicólogos, 
membros do Conselho Tutelar, pela mãe e o advogado da família, Angelo Carbone. Em entrevista coletiva na frente do hospital, 
Homero Nepomuceno Duarte, secretário de Saúde de Santo André, afirmou que a presença dos psicólogos era para não permitir 
que a polícia ultrapasse os limites psicológicos da garota. 

 
Tópicos: Caso Eloá, Seqüestro no ABC, Eloá Cristina Pimentel, Lindemberg Alves  
COMENTÁRIOS  
4 comentários 

seguir 
Robson Magalhes  
Comentado em: Especiais  
23 de Outubro de 2008 | 2h45 
Donos da verdade Me irrita profundamente ver alguns jornalistas que se comportam como donos da verdade, não assumindo como comentado aqui, os erros de se 
espetacularizar um episódio como este. Não queria citar o nome, mas a dona Sônia Papelão ainda me vem dizer que conseguiu com exclusividade a última 
mensagem da garota... poxa, então ela estava torcendo para que o desfecho fosse este? E outra coisa, como engenheiro eu poderia comentar detalhes de 
engenharia, mas estes sensacionalistas de repente se tornam PSICÓLOGOS, MÉDICOS, ADVOGADOS, PERITOS, POLICIAIS DE ELITE, FÍSICOS, 
ENGENHEIROS, entendem de tudo e falam com a maior propriedade, muitas vezes coisas sem o menor sentido. Enquanto houver platéia, haverá palhaços. 
Denunciar  
 

seguir 
Carlos almeida  
Comentado em: Vizinhos de Eloá relatam à polícia tiro antes da invasão - Estadao.com.br  
22 de Outubro de 2008 | 19h22 
Um minuto de reflexão. Acho interessante os comentários que aqui vejo. Sabemos que existem policiais corruptos como também existem cidadãos corruptos em 
todas as áreas. Temos que avaliar todas as probabilidades sem questioná-las ou julgá-las de forma premeditada. Essa polícia que esteve no local, participou de 
119 situações de risco com apenas 2 mortes. Sei que a vontade de muitos é que a polícia seja julgada, punida e que o Estado pague pelo ocorrido. Estamos nos 
esquecendo porém, que o sequestrador agiu de forma pensada e muito bem pensada por sinal. Que a televisão teve participação decisiva no episódio sendo que 
todas as ações da polícia do lado de fora estavam sendo transmitidas ao vivo pelo sequestrador. Repórteres entrevistando o sequestrador ao vivo, fazendo com 
que ele se sentisse como um ídolo. Olha gente, vamos refletir. A parte honesta da polícia está cada vez mais acuada, sem poder agir, trabalhando contra tudo e 
contra todos. E lembrem-se, a punição contra o Estado é contra nós mesmos, pois nós somos o Estado. 
Denunciar  

seguir 
flavio freitas  

Comentado em: Vizinhos de Eloá relatam à polícia tiro antes da invasão - Estadao.com.br  
22 de Outubro de 2008 | 18h51 
Curioso É meio confuso. Paramuitos a polícia devia estar presa juntamente com Lindemberg. Se mesma demora para atender a ocorrêcia é considerada falha, e 
se, ela entra em ação é falha também. O engraçado é que os críticos não gostam de ser criticados!!! 
Denunciar  
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