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VOCÊ PRECISA SABER

A verdade sobre o maio sangrento
de 2006
Maio de 2006 foi um dos meses mais
sangrentos na história Estado de São Paulo.
Esse mês é chamado pelas autoridades de
“época dos crimes do PCC”. Esta é uma
mentira e precisamos contar a verdade,
escrever a história como ela foi. A partir de 12
de maio, depois que o PCC iniciou rebeliões em
82 presídios do Estado de São Paulo e realizou
alguns ataques a alvos, em geral do Estado, o
que houve foi uma campanha de histeria
sensacionalista da mídia e uma ordem para
matar. Iniciou-se a “caça ao suspeito” nas
favelas e bairros pobres da periferia.
Autoridades civis e militares declararam:
“vamos revidar, vai ser pau puro”, “vai ter
troco”, “a caça continua”.Mas à medida que
se passavam os dias, ficava-se sabendo que aos
IMLs do Estado estava chegando uma enorme
quantidade de cadáveres, que muitos estavam
sendo enterrados sem identificação por falta de
espaço e que famílias buscavam desesperadas
seus filhos desaparecidos. Por isso organismos
do Estado e entidades de direitos humanos
pediram ao Conselho Regional de Medicina que
contasse, a partir dos laudos necroscópicos, os
mortos por armas de fogo.
Então a conta é a seguinte: se o CREMESP
contou, de 12 a 20 de maio, 493 pessoas mortas
por arma de fogo e o próprio Estado reconhece
que o PCC matou 47 pessoas (Crimes de maio,
p. 87), as autoridades têm é que explicar como
morreram as outras 446 pessoas. É simples.

Como foi o maio de 2006 dentro
da ROTA?
Aparentemente revoltado com o “exagero”
das mortes executadas pela ROTA, o soldado
P. resolveu falar ao jornal O Estado de S.Paulo,
mais de um ano depois. Relatou como, com a
tropa formada, o oficial pediu a seus homens
uma “resposta”. Dia 13 de maio, sábado, foram
9 mortos. Em seguida o oficial parabenizou pelo
trabalho feito e pediu continuidade. No dia
seguinte, 16 mortos. Depois disso o oficial pediu
para “maneirar” um pouco e no dia seguinte
foram só 8 mortos: “Deu, tá bom!” (O Estado
de S. Paulo, 23/09/2007).

Como reagiram figurões da
elite e o governador?
Em entrevista no último dia do seu governo, 31 de
dezembro de 2006, o governador Lembo relembrou os
dias agitados de maio da seguinte maneira: “Na crise do
PCC, figuras da minoria branca queriam a lei de talião.
Queriam que se matassem todos, para preservar a eles,
da minoria branca. Isso foi o que me irritou mais. Nós
estávamos num momento extremamente difícil e
tínhamos que mostrar que o Estado pode vencer dentro
da lei. Telefonaram, e uns poucos vieram aqui.” E a
jornalista perguntou: “Mas elas pediam que se matasse
de que forma?” Resposta: “Que a polícia fosse para as
ruas, à noite, fazer execuções.” O ex-governador diz
que não aceitou a pressão mas até agora não sabemos
quem pediu para “que se matassem todos” (Entrevista
à Mônica Bergamo, Folha de S. Paulo, 31/12/2006)

Mortos em maio de 2006

14.05.2006
Edivaldo S. Andrade,
24
Pq. Bristol - ZS

14.05.2006
Fábio de L.
Andrade, 24 - Pq.
Bristol - ZS

14.05.2006
Israel Alves de
Souza, 25 - Pq.
Bristol - ZS

14.05.2006
Marcos Rebello Filho,
26 - Santos

15.05.2006
Jardel Silva de
Oliveira, 16
Guarulhos

15.05.2006
Edson R. S. dos
Santos, 27 Santos

15.05.2006
Wagner Luiz dos
Santos, 22 – Santos

Como foi relembrado o “maio
sangrento de 2006” um ano depois

Celebração das famílias em 2008
frente à Prefeitura de São Paulo

Por que não há nenhum
processo dos crimes de
maio?
A Comissão Independente criada para investigar
os crimes do maio sangrento produziu o livro
Crimes de maio, no qual, entre muitas
contribuições, ressalta-se a da Defensoria
Pública que afirma ter sido tomada de “grande
frustração” (p. 98) pois nenhum inquérito se
transformou em denúncia penal do Ministério
Público. Nas págs. 89-95 são analisados laudos
de 124 pessoas indicando execução sumária.

No dia 10 de maio de 2007, por iniciativa do
Conselho Regional de Medicina reuniram-se as
entidades e organismos estatais que participaram
da Comissão Independente. A mesa, dirigida pelo
Dr. Desiré Callegari, do CRM, estava composta
por representantes do Ministério Público
Estadual, Secretaria de Justiça, Defensoria
Pública, Ordem dos Advogados do Brasil-SP,
Condepe, Ouvidoria da Polícia e Conectas. O
“maio sangrento” foi relembrado como um
“covarde ataque praticado por criminosos contra
os paulistas” e a palavra “polícia” não foi
pronunciada por nenhum membro da mesa. O
abandono do objetivo de apurar a autoria das
mais de 400 mortes e ocultar o papel dos agentes
do Estado foi uma grande desilusão para os
familiares, mães, pais, irmãos e irmãs de vítimas
de execução sumária e de desaparecimento
praticados por policiais, de Santos e de São
Paulo, ali presentes.

Agentes do Estado não começaram
a matar em 12 de maio

Quantos foram os mortos pelo PCC
durante o maio sangrento de 2006?
Porque as autoridades do Estado de São Paulo
e a opinião pública obscurantista costumam se
referir ao “maio sangrento de 2006” como “o
covarde ataque praticado pelo PCC contra os
paulistas”? Para quem raciocina e sabe contar,
essa mentira salta aos olhos. Vamos fazer umas
contas bem simples: se o Conselho Regional de
Medicina de São Paulo registrou, em apenas oito
dias, de 12 a 20 de maio, 493 laudos
necroscópicos de vítimas de disparos de armas
de fogo, e se as próprias autoridades reconhecem
que o PCC matou 47 pessoas (24 policiais
militares, 8 policiais civis, 8 agentes
penitenciários, 3 guardas-civis municipais e 4
pessoas sem função pública, a conta é simples:
493 menos 47 é igual a 446. Portanto as
autoridades do Estado de São Paulo são
responsáveis por explicar a morte de 446
pessoas.

31.03.1999
José Nunes (Dedeco),
22
Sapopemba, ZL

19.11.2001
Rodrigo I. dos Santos,
17 (desaparecido)
Guarulhos

28.07.2002
Bruno D. Adorni, 17
Guarulhos

E nem terminaram em 20 de
maio

29.12.2006
Kleiton P. de Souza, 7
Guarulhos

05.04.2007
Jorge Luiz Lourenço,
22
Baurú

15.05.2006
Ana Paula G.
dos Santos, 20 - Santos

17.05.2006
Mateus A. de Freitas, 21
Santos

15.12.2007
Carlos Rodrigues Jr.,
15
Baurú

Mortos em maio de 2006
15.05.2006
Eddie Joey de O.
Lavezani, 22 - Santos

17.05.2006
Ricardo P. Noronha, 17
- Santos

194 MORTOS POR AGENTES DO ESTADO
E ENCAPUZADOS DE
12 A 20 DE MAIO DE 2006 – LISTA DO OVP-SP
Mais detalhes em http://www.ovp-sp.org/lista_mortos_1.htm

OBSERVATÓRIO DAS
VIOLÊNCIAS POLICIAIS - SP

12.05.06: 1 pessoa: Fábio Silva Mendes / Guarulhos (GSP) /encapuzados - 13.05.06: 18 pessoas: 13 pessoas não identificadas /
Baixada Santista / policiais - Felipe Morresque, 17, e Lindomar de Sousa Lemos / Interlagos (ZS) / policiais – Jefferson Morgado Brito, 31,
e José José Felix Ramalho, 44 (ex detento) / Guarulhos (GSP) / Rota – Ronaldo Procópio Alvez (desaparecido) / Parelheiros (ZL) / policiais
militares - 14.05.06: 42 pessoas: 1 pessoa não identificada / Caraguatatuba / policiais militares – Ezequias Paiva Pessoa, 27 / encapuzados
- Wesley Eduardo Barbosa, 18 / Hortolândia - Fernando da Silva Rodella, 29; Robson de Souza, 21; Ivan Ramos Ferreira de Moura, 23;
Edilson Pedro de Souza, 29; e Danilo Lopes Rissi, 21 / S. Mateus (ZL) / encapuzados - Átila Diogo Goudinho, 23 / Jd. S. Savério (ZS) /
encapuzados – 1 pessoa não identificada / Capela do Socorro (ZS) / policiais civis do GOE – 1 pessoa não identificada / Santo André
(GSP) / policiais militares - Wellington Azevedo da Silva, 19; Weslei Oliveira da Silva, 19; Sidnei da Cunha Pinheiro, 18 / Jd. Monte Azul (ZS)
/ policiais militares – 1 pessoa não identificada / Chácara Sto. Antonio (ZS) / policiais militares – 1 pessoa não identificada / Suzano (GSP)
/ Rota – 3 pessoas não identificadas / Itaquaquecetuba (GSP) / Rota - 3 pessoas não identificadas / Av. Aricanduba (ZL) / 3 pessoas não
identificadas / Rota – 1 pessoa não identificada / Pq. do Carmo (ZL) / Rota – 2 pessoas não identificadas / S. José do Rio Preto / policiais
- Gilson Furtado de Araújo, 21; David Furtado de Araújo, 17; Leandro Araújo, 18 / BR 116 – Rodovia Regis Bittencourt / Rota - Marcos
Rebelo Fº , 26; e Thiago Roberto Soares, 19 / Santos / encapuzados - Wilson da Anunciação, 24; e Robson Pirani Amaral de Oliveira, 33
/ Guarulhos (GSP) / encapuzados – 2 pessoas não identificadas / Guarulhos (GSP) / policiais - Alan, Edi Carlos, Anderson / Jundiaí, Cadeia
Pública / agentes carcerários e policiais civis - Fabrício de Lima Andrade, 18, Edivaldo Soares Andrade, 24, e Israel Alves de Souza, 25
/ Parque Bristol (ZS) / encapuzados - Diego Augusto Sant’Anna, 15; Everton Pereira dos Santos, 24 (desaparecidos) / Guarulhos (GSP)
Diego Augusto Sant’Anna, 15; Everton Pereira dos Santos, 24 (desaparecidos) / policiais militares - 15.05.06: 37 pessoas: 1 pessoa não
identificada / Campinas / policias militares - Paulo José dos Santos Filho , 35 / Itaquaquecetuba (GSP) / policiais militares - Luciano de
Oliveira Somazz, 25 e mais 2 pessoas não identificadas / Itaquaquecetuba (GSP) / policiais militares - Fabrício dos Santos Biudes, 27 e
mais 1 pessoa não identificada / Suzano (GSP) / policiais militares - João Donizete Domingos, Alexandre dos Santos e Valdemir da Costa
/ Poá (GSP) / encapuzados - Luiz de Carvalho Brito, 49 e mais 1 pessoa não identificada / policiais militares - Ricardo Flausino / Jd. Filhos
da Terra (ZN) / policiais militares - Lindomar Lino da Silva, “Ceará”, 29 / S. Mateus (ZL) / policiais militares – 3 pessoas não identificadas
/ Jaçanã (ZN) / encapuzados – 3 pessoas não identificadas / Jd. Guarujá (ZS) / encapuzados - Ricardo Vendranelli, 16 / Pq. Sto. Antonio
(ZS) / encapuzados – 2 pessoas não identificadas / Osasco / policiais militares – 1 pessoa não identificada / Carapicuíba (GSP) / Rota –
1 pessoa não identificada / Varginha (ZS) / policiais militares - Fabiano Maciel Galvão, 26 / Campo Limpo Paulista / policiais militares e ciris
- M. Aparecida Floriano da Silva, 63, e Eduardo Floriano da Silva, 23 / Zona Norte de São Paulo - Paulo Ricart do Vale, 17; e Jonathan
Roberto Farias, 19 / São Paulo / policiais - Edson Rogério da Silva Santos, 29 / Santos / encapuzados - Fernando do Espírito Santo Higino,
22 / Santos / encapuzados - William Alves Martins, 21, e Everson de Almeida, 16 / Santo Amaro (ZS) / policiais militares / Edson de Oliveira,
25, e Jardel Silva de Oliveira, 17 / Guarulhos / Rota - Maycon Carlos da Silva / Casa Verde (ZN) / policiais militares - 16.05.06: 18 pessoas:
Ana Paula Gonzaga dos Santos, 20 anos; Eddie Joey de O. Lavezaris, 22 / Santos / encapuzados - Wagner Luiz dos Santos, 22 / Santos
/ encapuzados - Alexandre Aparecido Moreira da Silva, 25 / Cosmópolis / policiais militares e civis - Jorge Wesley Lisboa Andrade, 29 /
Suzano (GSP) / policiais militares – 2 pessoas não identificadas - Rogério Vilela dos Santos, 24 / Suzano (GSP) / encapuzados - Paulo
Roberto Rodrigues, 24, mais 1 pessoa não identificada / Poá (GSP) / Rota – 4 homens não identificados / S. Bernardo (GSP) / Rota – 2
homens não identificados / Santo Amaro (ZS) / Rota - Antonio Ailton Moraes Batista / São Paulo / Rota – Paulo Alexandre Gomes, 23
(desaparecido) / Itaquera / Rota - 17.05.06: 48 pessoas: Wesley Bernardo dos Santos, 24 / Jaçanã (ZN) / encapuzados - Ricardo Porto
Noronha, 17, e Mateus Freitas / Santos / encapuzados - Alain Jones Belini Leme, 22 / Caçapava / policiais militares - Paulo Eduardo Gomes
de Oliveira / Osasco (GSP) / policiais militares – 2 pessoas não identificadas / Osasco (GSP) / policiais – 2 pessoas não identificadas /
Guarulhos (GSP) / policiais – 1 pessoa não identificada / Guarulhos (GSP) / policiais militares - Durval de Queiroz Neto, 23; Celso Ferreira
Domingos Gonçalves, 34; Waldir Pantaleão, 43; Carlos Eduardo Gomes Pereira, 25; e Marcelo Dias Gabriel / Guarulhos (GSP) / encapuzados
- Edson de Oliveira, 25 e mais 1 pessoa não identificada / Rota – 2 pessoas não identificadas / S. José dos Campos / policiais militares Franz Carlos de Lima Inácio, 25 e Hélio André dos Santos / S. José dos Campos / policiais civis do Garra / Murilo de Moraes Ferreira, 19,
Felipe Vasti Santos de Oliveira, 18, e Marcelo Heyd Meres, 21 / Jd. Brasil (ZN) / encapuzados - Rodrigo Góes Pereira, 17 e mais 2 pessoas
não identificadas / Capão Redondo (ZS) / encapuzados – 1 pessoa não identificada / Suzano (GSP) / policiais militares - André Evangelista
Soares de Oliveira, 25, e Alexandre Joaquim Pinto de Souza, 39 / Mogi das Cruzes (GSP) / encapuzados – Edinaldo Moura Bessa, 30 /
Jundiaí / policiais militares – 1 pessoa não identificada / Marília / policiais militares – 2 pessoas não identificadas / Osasco (GSP) / Rota Heraldo Siqueira Silva, 42 / S. Miguel Paulista (ZL) / policiais militares – 1 pessoa não identificada / Casa Verde (ZN) / policiais militares –
3 pessoas não identificadas / Itaquaquecetuba (GSP) / policiais militares - Esmânio Santos de Melo, 28, e Adriano Pereira dos Santos, 26
/ Poá (GSP) / encapuzados - Eduardo Tadeu Alves Greco, 30 / Poá (GSP) / encapuzados - Marcos Caboclo da Silva, 22 / Sta. Bárbara
d’Oeste / policias militares – 1 pessoa não identificada / S. Bernardo (GSP) / Rota - Márcio Delbon Pelais, 24 / S. Bernardo (GSP) / Rota Anderson da Silva Pessoa, 24 / Guarulhos (GSP) / encapuzados - 18.05.06: 23 pessoas: 2 pessoas não identificadas / Guarulhos (GSP)
/ encapuzados - Rogério do Carmo Pereira, 24, Jefferson do Carmo Pereira e Cristiano Augusto Rodrigues / Heliópolis (ZS) / policiais
militares - Jailson José de Barros, 31, e Rodrigo Barbosa dos Santos, 24 / Guarulhos (GSP) / encapuzados - Edson Oliveira, Emerson Silva
Soares, Silvio Gonçalves da Silva, Leandro Xavier Dias e Francisco Josicleiton do Nascimento / Guarulhos (GSP) / policiais - 2 pessoas
não identificadas / Guarulhos (GSP) / encapuzados – 1 pessoa não identificada / Guarulhos (GSP) / Rota – 2 pessoas não identificadas
/ Guarulhos (GSP) / Rocam - Diego de Andrade Santos, 18; Bruno Henrique de Souza, 17 / Guarulhos (GSP) / encapuzados - Alex Trindade
Secco, 27 / Vila Penteado (ZN) / encapuzados – 1 pessoa não identificada / Itapevi (GSP) / policiais civis do DEIC – 1 pessoa não
identificada / Marginal Tietê (ZN) / policias militares - William Argolo da Silva, 16 / Vila Joanisa (ZN) / encapuzados - 19.05.06: 7 pessoas:
Samerson Buddin de Souza, 18 / Vila Brasilândia / encapuzados - Roberto Cesar dos Santos, 22 / S. Vicente / encapuzados - Juliano
Diogo, 26 / Ribeirão Preto / policiais militares – 1 pessoa não identificada / Ipiranga (ZS) / policial civil do Denarc – 1 pessoa não identificada
/ S. Bernardo (GSP) / policiais civis - Marcos Tadeu da Silva, 24 e mais 1 adolescente de 15 anos / Vargem Grande (GSP) / policiais

Desaparecimento forçado
É crime de seqüestro qualificado executado ilegalmente com o consentimento do Estado. É crime
permanente que só cessa quando forem encontrados os restos mortais das pessoas desaparecidas.

Desaparecidos em maio de 2006
Ronaldo Procópio Alves, 30 anos, desapareceu em 13/05/06, por volta das 13hs
no bairro de Parelheiros. Segundo declaração de testemunhas, policiais militares da
Força Tática o abordaram e o agrediram, colocando-o no “chiqueirinho” da viatura.
Desde então a família nunca mais soube notícias de seu paradeiro.

Paulo Alexandre Gomes, 23 anos, saiu de sua residência, no dia 16/05/06, por
volta das 21hs, dizendo que ia para casa da namorada. No percurso, segundo
informações de testemunhas, foi abordado e detido por policiais da ROTA por volta
das 23hs, desde então Paulo desapareceu.

No dia 14/05/06, Diego Augusto Sant’anna, 15 anos, negro, e Everton
Pereira dos Santos, de 26 anos desapareceram no Bosque Maia, em
Guarulhos. Ambos foram abordados e detidos por policiais militares de
uma viatura não identificada, na região do Bosque Maia, em Guarulhos,
local onde trabalhavam como guardadores de carros. No dia seguinte,
os familiares das vítimas estiveram na delegacia local e souberam que
seus filhos sequer estiveram detidos ali na noite anterior.

Porque não se deve confiar cegamente nas informações da imprensa?
No dia 12 de julho de 2006 o soldado Odair Lorenzi, da Força Tática do 18º Batalhão da Polícia
Militar, e sua irmã, Rita de Cássia, foram assassinados na frente de sua casa, na Vila Nova Cachoeirinha,
na Zona Norte de São Paulo. Na época alguns policiais do mesmo batalhão foram presos como
suspeitos, mas a Promotoria entendeu que não havia provas. O crime passou a ser considerado como
um ataque do PCC na “segunda onda”. Mas depois do assassinato do coronel José Hermínio Rodrigues,
em janeiro de 2008, quando vieram à tona os crimes cometidos pelos “Matadores do 18º”, a autoria
desses policiais foi confirmada (Globo Online, 20/02/2008; Folha On-Line, 28/02/2008).
No pequeno município Cabreúva, na região de Campinas, também durante a “segunda onda de
ataques do PCC”, foi morto na mesma dada, 12 de julho de 2006, o guarda-civil municipal Elias
Soares Pinheiro. Dois rapazes presos na Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE)
com 13 quilos de cocaína foram reconhecidos por uma guarda-civil municipal, através de um jornal
televisivo local, como os autores do assassinato a mando do PCC. Estão desde julho de 2006 em
prisão preventiva, um indiciado pelo crime, outro como cúmplice. Mas a Polícia Científica de Campinas
apresentou, quase três anos depois, laudo que afirma que “o tiro que matou Soares partiu da arma da
companheira de viatura” (Jornal de Jundiaí, 07/04/2009).

o Estado brasileiro no banco dos réus

