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Q
uando se preparam para uma
missão, os agentes da Divisão
Anti-Sequestro (DAS) carregam
primeiro as armas de serviço e de-
pois pegam em mais algumas ex-

tra: uma pistola Glock, uma metralhado-
ra, caixas de munições e uma faca de pon-
ta e mola suficientemente afiada para cortar
uma garganta de um só golpe.“Eles estão
sempre mais bem armados que nós”, jus-
tifica-se Fábio Souza, um veterano da po-
lícia de São Paulo, a megacidade de 18 mi-
lhões de pessoas onde centenas são rapta-
das todos os anos. O seu gabinete fica no
topo de um edifício de oito andares com
mais de 120 polícias de diferentes especia-
lidades – todas na área do sequestro.

O bip e os telemóveis do agente Souza,
o chefe da equipa que junta todas as peças
dopuzzle, estão alinhados na secretária, si-
lenciosos, enquanto ele descreve o caso que
está a acompanhar – uma estudante de 13
anos raptada ao sair do dentista. Por trás da
secretária está um enorme mapa de São
Paulo pelo qual é fácil perceber como é
complexo perseguir raptores na quinta
maior cidade do mundo.

Estou no gabinete do agente Souza
quando uma família, dois irmãos e um tio,
vêm pedir ajuda. Tentam não chorar, têm
os olhos inchados e a conta bancária vazia.
Hollywood mostra sempre as vítimas de
rapto como ricas e cheias de glamour– mas
em São Paulo o alvo é a classe média. 

Tudo o que sabiam era que os raptores
exigiam 500 mil reais (196 mil euros) e
ameaçavam matar Mónica.

Ao pedido inicial de resgate seguia-se o
silêncio. A polícia põe sob escuta os telefo-

nes da família e destaca uma unidade de
oito agentes da DAS para seguir a situação,
mas não há nada para seguir. A família teme
que Mónica seja violada ou morta e a polí-
cia vai-lhes pedindo paciência.

É então que os raptores dão sinais de en-
trar em pânico: telefonam três vezes em me-
nos de 10 horas. Os investigadores anteci-
pam um erro e preparam-se. No quartel-ge-
neral da DAS é montado o
posto de comando improvi-
sado. Agentes ouviram e gra-
varam as chamadas do raptor.
Ao contrário dos detectives do
cinema ou da televisão, a DAS
não consegue interceptar ins-
tantaneamente as chamadas –
a menos que elas durem três
minutos, tudo o que podem
fazer é localizar o sinal dentro de uma área
de vários quarteirões, o que, numa cidade
com a densidade populacional de São Pau-
lo, significa que os bandidos têm centenas
de potenciais esconderijos.

Quando chegou o segundo telefonema, o
agente Souza já tinha organizado duas equi-
pas de rua. Vigiaram cabines telefónicas en-
quanto procuravam carros roubados ou gru-
pos de homens suspeitos. Quando surge o
quarto telefonema, os agentes entram em
acção. O tio da vítima (que assumira o papel
de negociador) atende e fala pausadamen-
te. Qual é o objectivo? Prolongar o telefone-
ma até aos três minutos. E consegue.

O BANDIDO FALA durante demasiado tem-
po: discute como quer o dinheiro e onde
será a entrega e dá detalhes sobre a saúde
de Mónica. Uma explosão de
alegria enche a sala quando
se percebe que os raptores
acabam de ser localizados,
numa cabine pública. A mo-
rada é passada às equipas no
terreno, a três quarteirões de
distância.

E então começa uma perse-
guição louca. Os seis agentes
correm para o local do telefone público, en-
quanto a família no quartel-general cele-
bra em silêncio, mas com sorrisos. Irá a tor-
tura acabar ao 14.º dia? A cabine telefónica
está vazia. Para a família, é um choque, mas
para os agentes a detenção está mais pró-
xima. “Isto é como um jogo de xadrez”, ex-
plica Souza. “Eles fazem um movimento,
nós respondemos. Para a frente e para trás,
mas o tempo está do nosso lado e mais cedo

O bandido falou 
ao telefone mais 
de três minutos e 
a polícia conseguiu
localizar a chamada

JONATHAN FRANKLIN EM SÃO PAULO

Imprensa controlada
AS NOTÍCIAS DE RAPTOS DESAPARECERAM DA
COMUNICAÇÃO SOCIAL DE SÃO PAULO

APÓS CASOS muito mediáticos, de rap-
tos com resgates de milhões, a polícia
temeu que uma nova geração de crimi-
nosos se dedicasse ao rapto, pelo que os
jornais optaram, voluntariamente, pela
não divulgação. Os artigos sobre raptos
só eram publicados uma vez detidos os
suspeitos. Para os profissionais do rapto,
isto permitiu trabalhar sem pressão.

Os raptores, em
pânico, telefonam
três vezes em
menos de 10 horas.
A família tem medo 

Atrás dos 
caça-raptores

REPORTAGEM. DIVISÃO ANTI-SEQUESTRO

Todos os anos há centenas de sequestros em São
Paulo. A SÁBADO andou com a polícia a salvar vítimas

Um elemento da
Divisão fuma um
cigarro antes do
início de um raide
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dinárias mesmo que não sejam pagas. Os
agentes têm pensamentos de justiça e vin-
gança. “Temos de controlar a fúria”, diz Sou-

za, que já viu numerosos vídeos de crianças
a pedir para voltarem para a família. “As
crianças dizem ‘Mãe, Pai, gosto muito de ti.’
E, às vezes, choro, sou humano”, confessa.

Embora muitos polícias de São Paulo se-
jam temidos pela população, a DAS é res-
peitada. Nos últimos sete anos, a Divisão  li-

bertou centenas de vítimas e de-
teve mais de mil raptores. A morte
de vítimas é rara e, com frequên-
cia, as melhores pistas surgem
nos vídeos que os raptores en-
viam – um número de telefone
aparece numa caixa de piza ou vê-

se uma tatuagem no braço de um bandido.
Partes do corpo cortadas pelos raptores e
enviadas à família para acelerar as negocia-
ções também podem fornecer pistas. l

zação do “cativeiro” e dá à DAS a tão espe-
rada oportunidade. “Isto não é como a
SWAT americana, onde há formação espe-
cífica e todo o equipamento”, afirma Sou-
za, referindo-se à famosa brigada de inter-
venção dos EUA. “Eles nunca trabalhariam

aqui, não há tempo suficiente, nós chega-
mos e arrombamos a casa, nem sabemos
quantos raptores vamos encontrar ou que
armas têm.”

No caso de Mónica, a polícia desloca-se
num Cadillac velho, carregado de armas e
agentes, que por fora parece apenas mais

grande). A vítima típica é, como no caso de
Mónica, uma cidadã de classe média-alta
que segue num bom carro numa zona abas-
tada. Muitas vítimas são arrancadas nas ruas
aos seus Audi ou Mitsubishi 4x4, mas al-
guns bandos usam tácticas mais simples.
Põem um anúncio no jornal para vender
um Hummer a preço muito abaixo do va-
lor de mercado, por exemplo. Quando os
potenciais compradores vão experimentar
o carro, são apanhados logo no local.

As vítimas também podem ser crianças.
E quando uma criança é raptada, a DAS tra-
balha em contra-relógio – faz horas extraor-

um carro dos anos 80. “O nosso cavalo de
Tróia”, brincariam mais tarde. O Cadillac
pára junto ao esconderijo e os agentes saem.
Souza e o colega são os primeiros a passar
a porta, sobem as escadas e entram nos
quartos do segundo piso. Da divisão onde

Souza entra, saem tiros. Uma
bala passa-lhe de raspão no pes-
coço e faz-lhe um pequeno cor-
te. Uma segunda atravessa a
coxa direita. O colega fica feri-
do num pé. Mas o contra-ata-
que é rápido. Souza vê o raptor

num canto, com duas pistolas e sentado
em cima da vítima – Mónica. Souza dispa-
ra três tiros e dois acertam na cabeça de An-
dré Louco, o bandido, que tem morte ime-
diata. O corpo cheio de sangue fica caído
sobre a vítima. Um segundo raptor tam-
bém é morto. Quando chegam à esquadra
para serem fotografados, os outros têm as
caras inchadas e os lábios ensanguentados.
Para Mónica e para os pais, com a liberta-
ção começou o difícil processo de recupe-
ração psicológica. Apesar do apoio da fa-
mília e dos psicólogos, Mónica acabou por
se mudar para Miami, na tentativa de se
tornar uma adolescente normal. 

ENQUANTO OS RAPTOS na Colômbia ou no
Iraque têm contornos políticos, em São Pau-
lo são um crime banal. Os grupos de crimi-
nosos criam uma estrutura e depois caçam
humanos. Raramente são os muito ricos o
alvo (têm demasiados guarda-costas) ou os
estrangeiros (a atenção mediática é muito

PUB

Uma bala raspa no pescoço 
do agente. A segunda entra pela
coxa. O colega é ferido num pé

WASHINGTON OLIVETTO. O publici-
tário brasileiro foi raptado por chilenos
e mantido em cativeiro durante 53
dias. O regaste, de 18,5 milhões, nun-
ca foi pago e os raptores foram presos.

SÍLVIO SANTOS. Em 2001, o empre-
sário da SBT (na foto) esteve sete ho-
ras sequestrado em casa. Uma sema-
na antes, a filha mais velha fora
raptada e libertada depois de a família
pagar os 500 mil reais do resgate.

Histórias de reféns famosos
EMPRESÁRIOS E FIGURAS PÚBLICAS SÃO VÍTIMAS
MEDIÁTICAS. ÀS VEZES TÊM MESMO DE PAGAR 

Da esquerda para 
a direita: um vídeo
enviado pelos
raptores para 
a família pode
fonecer pistas para 
a investigação; 
a Divisão Anti-
-Sequestro a entrar
num bairro
perigoso;
sequestradores
capturados saem 
do carro da polícia 
à entrada 
da esquadra

Os ricos têm demasiados
guarda-costas. Por isso, raptam
pessoas da classe média

t ou mais tarde eles cometem um erro.”
No quartel-general, os agentes tiram mo-

lhos de notas (o resgate) de um saco de pa-
pel pardo e fotocopiam notas de 50 reais,
para identificação de cada uma. Se os rap-
tores forem apanhados com o dinheiro, a
polícia procurará então, nas fotocópias, os
números de série e provará a origem das
notas. A família de Mónica ajuda a polícia
na tarefa, enquanto amaldiçoa a má sorte.

O JOGO DO GATO e do rato continua duran-
te semanas. Todos os sinais sugerem que o
grupo opera em Brooklin, zona de classe
média-alta junto ao Parque do Ibirapuera. 

Cinquenta e oito dias depois do rapto de
Mónica, os sequestradores cometem um
erro fatal. Quando vai recolher o resgate,
um dos membros do grupo é apanhado
pela polícia. Rapidamente fornece a locali-
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