
10 A CIDADE DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 21 E 22 DE MAIO DE 2017

mário sérgio’ o goiano

RITA MAGALHÃES
rita.magalhaes@jornalacidade.com.br

Quem é o megatrafi-
cante Mário Sérgio Ma-
chado Nunes, que, aos 30
anos, assumiu o posto do
ex-patrão no crime e que
rapidamente alçou voo
próprio ao ponto de ser
um dos poucos homens
no mundo a negociar a
compra de cocaína direta-
mente do colombiano Pa-
blo Escobar, no início dos
anos 1990?

Ninguém imaginava
que, enquanto figurava
na lista de investigados
da DEA, departamento
de narcóticos norte-
americano,
Mário Sérgio vivia
em Ribeirão Preto,
longe de qualquer

suspeita, sob o
manto de um fiel
contabilista
e empresário
bem-sucedido.

Por pelo menos qua-
tro décadas, a cidade foi
o porto seguro do homem
que, desde 1996 era pro-
curado por ter fugido de
uma prisão em Cabo Ver-
de, na África. Ele conse-
guiu escapar da prisão na
ilha africana 30 dias de-
pois de ser preso em fla-
grante num descarrega-
mento frustrado de 70 qui-
los de cocaína e corrom-
per funcionários do gover-
no africano .

A história do capo do
tráfico é uma das disseca-
das no livro “Cocaína – a
rota caipira”, do jornalis-
ta Allan de Abreu, lançado
no início do mês pela Edi-
tora Record.

Com riqueza de deta-
lhes pinçados de uma pi-
lha de inquéritos e proces-
sos judiciais e num texto
literário dinâmico, digno
de roteiro de um bom fil-
me de ação, Abreu retra-

ta a eletrizante epopeia do
traficante que conseguiu
o inédito feito de atuar no
tráfico internacional por
pelo menos três décadas
longe da balança da Justi-
ça brasileira.
O homem que tem
sido esquadrinhado
pela DEA desde
1990, por sua
forte atuação
no mercado
multinacional de
drogas, até hoje
não responde a
nenhum processo
criminal no Estado,
mesmo tendo utilizado o
Porto de Santos e o Ae-
roporto de Internacional
de Guarulhos para escoar,
por anos a fio, toneladas e
toneladas de cocaína pa-
ra a Ásia, África e Europa.
Sua primeira condenação
criminal no País foi há 3
anos, no Maranhão.
Mário Sérgio, segundo o
delegado Alberto Perei-
ra Matheus, do Denarc da
Capital, entrou no crime
no início dos anos 80 por
intermédio de seu com-

padre e ex-patrão, Gilber-
to Yanes Cruz, um empre-
sário e fazendeiro de Lon-
drina, que se enveredou
para o caminho do tráfico
internacional.

Em 1985, Mário Sérgio,
segundo o livro “Cocaína”,
aparece pela primeira vez
numa investigação da PF
com a DEA que des-
vendou um mega-
esquema de tráfico
que distribuía uma
tonelada de cocaí-
na por mês no Bra-
sil comandado por
Yanes e chefões do
cartel de Medellín,
na Colômbia.

Em fevereiro de 85,
uma semana antes de a
Operação Eccentric ser
deflagrada, Yanes mor-
reu num acidente aéreo
no Paraguai, quando tra-
zia 600 quilos de cocaína
para o Brasil.

O próspero empresário
de Ribeirão assumiria de
vez o posto de patrão no
arriscado, mas altamente
lucrativo mercado inter-
nacional da cocaína.

Polícia norte-americana
e PF descobrem que
empresário de Ribeirão
Preto é homem forte
no narcotráfico mundial
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