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Comentário

Produtor cultural diz que foi espancado por
PM do Bope em baile funk na Pedreira
Carolina Heringer
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Um policial do Batalhão de Operações Especiais (Bope), é acusado por
um produtor cultural de agredi-lo com socos, chutes e coronhadas de
fuzil durante um baile funk na Pedreira, em Costa Barros, na Zona
Norte. X., de 42 anos, denunciou ainda que, depois das agressões, que
aconteceram na madrugada do último dia 13, todo o seu equipamento
de som e iluminação foi queimado pelos policiais. A aparelhagem,
segundo ele, estava avaliada em R$ 100 mil.
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- Tive dois ossos da bacia quebrados e duas vértebras fraturadas. E
ainda estou andando com muita dificuldade e urinando sangue. Ele
estava transtornado - conta X, que passou por duas Unidades de
Pronto Atendimento (UPA) e, em seguida, foi atendido no Hospital
Rocha Faria.
De acordo com o produtor, que foi contratado por comerciantes locais
para produzir o baile, os policiais do Bope chegaram à Pedreira já
atirando, por volta das 6h. Assustado, ele procurou abrigo na casa de
um morador da comunidade com outros três funcionários seus. Dois
PMs entraram no local, e indentificaram-se como Bonde do Cerol
Fininho. X. conta que, quando os policiais souberam que ele era o dono
do equipamento, começou o espancamento. Os funcionários também
teriam sido agredidos.
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X diz também que, ao fim da agressão, os PMs ordenaram que todos
descessem sem olhar para trás. Para assustá-los, fizeram disparos.
— Trabalho com produção de festas há 25 anos e já fiz outros eventos
em comunidades. Às vezes, a polícia chega, avisa que o evento não
está autorizado, e pede para que a gente recolha o equipamento e vá
embora. Mas nada parecido do que aconteceu comigo — relatou o
produtor.
X. registrou o caso, na última sexta-feira, na 39ª DP (Pavuna).
Traumatizado, ele agora quer que os policiais que o agrediram sejam
responsabilizados.
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— Não sou contra o trabalho da polícia, mas o que aqueles policiais
fizeram não se justifica. Foi uma barbaridade. Passa um filme na
cabeça o tempo todo. Foi horrível — relembra.
Comissão de direitos humanos acompanha o caso
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A 39ª DP (Pavuna) espera resposta de um ofício enviado à Polícia
Militar, na última sexta-feira, pedindo a identificação de todos os
policiais do Bope que estiveram na Pedreira na madrugada do dia 13.
O produtor vai identificar o PM que o agrediu, e todos os policiais que
foram à comunidade, assim como outras testemunhas, serão
chamados a depor.
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Procurada pelo EXTRA para esclarecer se já tinha conhecimento das
denúncias, a PM não se pronunciou. A assessoria de imprensa do
Bope e seu comandante, coronel René Alonso, também foram
procurados, mas não foram localizados para darem uma posição sobre
a denúncia.
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A Comissão de Direitos Humanos da Assembléia Legislativa do Rio
(Alerj) está acompanhando o caso do produtor. Ontem, ele foi
encaminhado para a Defensoria Pública estadual, onde será dada
entrada num processo de indenização contra o Estado. O caso será
encaminhado ao Ministério Público estadual e à Corregedoria Geral
Unificada da Secretaria de Segurança Pública.
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