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’

o goiano
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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 homemque tem
sido esquadrinhado
pela DEA desde
1990, por sua
forte atuação
nomercado
multinacional de
drogas, até hoje
não responde a
nenhumprocesso
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
comaDEAque 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

Especial
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NEGÓCIO ILÍCITO RENDIA
US$ 5 MILHÕES POR SEMANA

A atuação da quadrilha
liderada por Mário Sérgio
era tão intensa que
seu faturamento
bruto girava em
torno deUS$
5milhões por
semana.

Dinheiro que, segun-
do a DEA, estaria espalha-
do em contas de laranjas
de várias partes domundo
como Dubai, Angola e Ve-
nezuela.

O mercado da cocaína
lhe rendeu um patrimô-
nio avaliado em US$ 70
milhões, segundo estima-
tiva da Polícia Federal. Pa-
ra não acumular riqueza
em seunome e despertar a
atenção da polícia, dissol-
veu todo o patrimônio em
nome de parentes.

Só em 1998, entraria de

vez no radar da PF, com
a deflagração da Opera-
ção Tornado que resultou
na apreensão de 141 qui-
los de cocaína emBiriticu-
pu, numa fazenda do trafi-
cante Leonardo DiasMen-
donça, no Maranhão. Na
época, cinco pessoas fo-
ram presas e denuncia-
ram que droga fora adqui-
rida por Mário Sérgio pelo
valor de US$ 230 mil.
À época, a PF até
tentou prendê-lo,
mas ele conseguiu
umhabeas corpus
que barrou sua
prisão preventiva,
mas não escapou
do processo
criminal.,

Só em 2014, após três
anos de investigação da
Operação Águas Profun-

das, a PF conseguiria, pe-
la primeira vez, bloquear
R$ 100 milhões em bens
do empresário. Entre os 45
imóveis sequestrados pela
Justiça está o Hotel Ideali,
instalado emáreanobrede
Ribeirão Preto. A Justiça
Federal decretou sua pri-
são e determinou a inclu-
são de seu nome no rol dos
procurados da Interpol.

Odelegado federalBru-
no Gama, da PF de Goiâ-
nia, responsável pela ope-
ração, atribuiu a dificul-
dade de incriminar Mário
Sérgio ao fato de ele ope-
rar apenas por intermédio
de terceiros.
“É umhomem
que só agia e
dava ordens por
intermédio de um
forte secretariado.”

DIVULGAÇÃO A ASCENÇÃO E QUEDA DE
MÁRIO SÉRGIO

10/07/1956
Nasce Mário Sérgio Machado Nunes,
em Olinda (PE)

DÉCADA DE 70
Muda-se para Ribeirão Preto

INÍCIO DA DÉCADA DE 80
Começa a trabalhar como contador para o
fazendeiro Gilberto Yanes Cruz, homem que logo
se tornaria seu compadre e um dos distribuidores
de cocaína do cartel de Medellín, na Colômbia.

FEVEREIRO DE 1985
Gilberto Yanes morre na explosão de uma
aeronave, quando transportava 600 quilos de
cocaína para o Brasil. Há suspeitas de que a
aeronave tenha sido sabotada. Mário Sérgio
assume o lugar de Yanes no tráfico e passar a
negociar cocaína direto com Pablo Escobar

DEZEMBRO DE 1996
Mário Sérgio é preso com 73 quilos de cocaína
em Cabo Verde, África. Após 30 dias na prisão,
corrompe funcionários do governo cabo-verdiano
e foge do presídio pela porta da frente

JANEIRO DE 1997
Passa a trabalhar com o megatraficante Leonardo
Dias Mendonça – apontado como um dos
maiores da América Latina

1998
É rastreado levando cocaína escondida em
turbinas de aviões da Colômbia para os estados
norte-americanos do Texas e Ohio.

14 DE SETEMBRO DE 1999
Polícia Federal apreende 141 quilos de cocaína
numa das fazendas de Leonardo Dias Mendonça
em Buriticupu, interior do Maranhão. Cinco
pessoas foram presas e uma delas denuncia que
a droga é de Mário Sérgio.

2004
Mário Sérgio passara a transportar cocaína da
Colômbia para o Suriname a serviço de José
María Corredor Ibagué, o Boyaco, um dos líderes
das Farc, responsável por uma rede de transporte
aéreoda cocaína colombiana até a Venezuela,
Suriname, norte do Brasil e México.

2007
Guarda costeira espanhola flagra um navio com
1,1 tonelada de cocaína. Para a DEA, a droga era
de Mário Sérgio.

2010
Investe US$ 20 milhões na construção frustrada
de um submarino na África, em parceria com o
colombiano Henry de Jesús López Londoño,

2012
Monta base na Cidade do Panamá, onde faz
contato com empresas de transporte marítimo
do mundo todo e com cartéis da Colômbia e do
México

2012
Janeiro de 2012, começa a negociar com
engenheiros colombianos a construção de um
novo submarino. Dessa vez, avaliado em US$ 3,5
milhões.

MAIO DE 2014
Acusado de tráfico internacional e associação
para o tráfico, tem prisão preventiva decretada
pela Justiça Federal de Goiânia em decorrência
da Operação Águas Profundas e R$ 100 milhões
em bens bloqueados e desaparece do mapa

SETEMBRO DE 2015
É preso no morro na saída de um condomínio de
luxo no morro do Sorocotuba, no Guarujá, com o
nome falso de Rogério Carvalho Fava

MAIO DE 2016
É transferido da Penitenciária de Mirandópolis
para Goiás e, depois, removido para o Presídio
Federal de Mossoró (RN)
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Pernambucano de Olin-
da,Mário Sérgio se instalou
emRibeirãoPretona déca-
dade1970.Aqui, casou-see
teve duas filhas, que vivem
hoje num condomínio de
apartamentos na zona Sul
da cidade.

É no nome das filhas
que está o Hotel Ideali,
instalado no Jardim No-
va Aliança, zona Sul de
Ribeirão Preto. O estabe-
lecimento, segundo a PF,

foi comprovadamente
construído com o dinhei-
ro do narcotráfico. As fi-
lhasnegam (leia mais à
página 16)

Em maio de 2014, dois
meses depois de inaugu-
rado e de estar em pleno
funcionamento, o hotel,
foi bloqueado pela Justiça
Federal como resultado de
três anos de investigação
da Operação Águas Pro-
fundas, comandada pe-
lo delegado federal Bruno
Gama, da Polícia Federal
de Goiás.

Ao total foram boque-
ados 45 imóveis de Má-
rio Sérgio avaliados em R$
100 milhões, entre eles fa-
zendas, empresas, aparta-
mentos, casas e o hotel –
espalhados pelos estados
de Mato Grosso, Goiás e
Ribeirão Preto.

Atualmente, todos
os bens bloqueados
estão sequestrados
por ordemda 5ª
Vara Criminal da
Justiça Federal
de Goiás e devem
permanecer assim
até a sentença final
do processo.

Segundo a Justiça Fe-
deral, a filha que admi-
nistra o hotel atua como
fiel depositária do esta-
belecimento e periodica-
mente – de três em três
meses – é obrigada a
prestar contas do fatura-
mento, que também fi-
ca bloqueado até o trân-
sito julgado do proces-
so. Os únicos valores que
podem ser retidos são os
referentes aos custos da
manutenção do hotel.

Operação Águas
Profundas, da PF
de Goiás, rastreia e
bloqueia pela 1ª vez
patrimônio milionário

JUSTIÇA BLOQUEIA
R$ 100 MILHÕES
EM BENS DO EMPRESÁRIO

Traficante não
se deixava sed

uzir pelo lucro
fácil

Trecho do livro
“Cocaína – A

rota caipira do
Tráfico”

“Mário Sérgio e seu gru-

po passaram anos lon-

ge dos radares
da PF, gra-

ças ao seu metódico líder,

que se valia de meios de

comunicação criptografa
-

dos, código
s alfanuméricos

e técnicas de
contraintel

i-

gência para detectar qu
al-

quer aprox
imação suspei-

ta em encontros d
a quadri-

lha. Mário Sérgio nunca se

deixava seduzir pel
a ganân-

cia do lucro fácil, diante
de

qualquer ri
sco mínimo: “Se

eu não ganhar nad
a e não

tiver que gastar algu
ns anos

da minha... Da sua... Da de

outro filho... Paga
ndo advo-

gado e sofrendo...
Eu pre-

firo”, anotou
certa vez em

mensagem de celular.

Quem primeiro farejou

algo de errado nos negó-

cios tão bem-sucedidos
de

Mário Sérgio foi a CGPRE,

órgão central de comba-

te ao narcotráfic
o na PF em

Brasília.

No fim de 2011, agen-

tes escanea
ram seus ne-

gócios e vigiaram por se-

manas uma de suas fazen-

das em São Félix do Xingu

(MT), onde havia uma pista

de pouso erma, perfeita pa-

ra o tráfico. Mas nem sinal

de aviões.

Tudo parecia dar errado

nas primeiras semanas de

investigaçã
o. Os três agen-

tes designa
dos para inves-

tigar o grandioso esquema

a partir de Goiás tateava
m

no escuro, com
pistas fra-

cas e pouquíssim
a informa-

ção. Era como se um ele-

fante grande e gordo con-

seguisse passar desp
ercebi-

do atrás de uma touceira de

mato...
Mário Sérgio não para-

va de surpreende
r os po-

liciais. Nun
ca conversava

sobre tráfico em telefones

convencion
ais, nem agen-

dava reuniões. E
m vez do

e-mail, preferia
o “privno-

te”, serviço
on-line que des-

trói a mensagem assim que

é lida pelo destinatário
. Im-

possível rec
uperá-la. O

que

a PF desconhec
ia até en-

tão era que a DEA acompa-

nhava toda a saga de Mário

Sérgio desde os anos 199
0.

(...) Em dezembro de 1996,

o empresário e o piloto Rai-

mundo Almeida da Silva

voaram com 73 quilos de

cocaína até o país african
o.

Lá, em uma pista clandes-

tina, outro
brasileiro aguar-

dava pela carga. Todo
s fo-

ram presos em
flagrante

pela polícia local. Mas Má-

rio Sérgio ficaria apenas

trinta dias atrás d
as grades.

Subornou funcionário
s do

governo e fugiu da peniten-

ciária no início de 1997, es-

condido em um cesto de

roupas suja
s a caminho da

lavanderia.
Voltou à Co-

lômbia e, no dia 24 de ja-

neiro, foi d
etido novamen-

te commais 73 quilos de

cocaína. A
DEA não conse-

guiu apurar se houve con-

denação judicial nes
se ca-

so. Fato é que, nessa
época,

Mário Sérgio passou a tra-

balhar para
o megatrafican

-

te goiano Leonardo Dias

Mendonça.

Em 1998, chego
u a le-

var cocaína
escondida

em

turbinas de
aviões da Co-

lômbia para os estados
nor-

te-americanos do
Texas e

Ohio. Mas, diante de suces-

sivas apree
nsões da droga

nos Estado
s Unidos, a

bor-

tou a rota. E retomou seus

contatos no
Suriname. No

fim da década, era
consi-

derado o maior trafica
n-

te em atuação no país vizi-

nho. Torno
u-se amigo do

filho do então presidente

surinamês, Ronald
Venetia-

an, e doou US$ 50 mil, pro-

venientes d
o tráfico, par

a a

vitoriosa campanha à elei-

ção de Ronald, em
2000.

Em troca, segu
ndo a DEA,

mantinha sua rota da coca

no país sem ser importuna-

do pela polícia surinamesa.

Ao mesmo tempo, alimen-

tava em Ribeirão Preto a fa-

ma de empresário da cons-

trução civil, com dezenas

de imóveis espal
hados pela

cidade, pro
duto da lavagem

do dinheiro do tráfico.”

800 PÁGINAS DE
INVESTIGAÇÃO
O livro “Cocaína - a rota
caipira”, que compila um
verdadeiro acervo dos
principais traficantes do
Estado, tem despertado
a atenção - quase como
leitura obrigatória - de
policiais, promotores, juízes
e até desembargadores
estaduais e federais, como o
desembargador federal Fausto
de Sanctis, e o juiz estadual
Emílio Migliano Neto que
fizeram questão de comparecer
ao lançamento da obra.
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Lançado no último dia 2
de maio em Rio Preto e no
dia 11 , em São Paulo, o li-
vro “Cocaína – a rota cai-
pira”, do jornalista Allan de
Abreu, desnuda com rique-
za de detalhes as arrisca-
das e caras artimanhasusa-
das pelos narcotraficantes
para entrar com toneladas
de droga no País e exportá-
-las para o resto do plane-
ta por intermédio de ‘mu-
las’, navios, aviões e até sub-
marinos.

Ementrevista aoACida-
de, Allan de Abreu conta o
que o levou a passar 5 anos
investigando 80 mil pági-
nas de inquéritos e proces-
sosde traficantesque resul-
taram em 800 páginas de
histórias reais contadas em
texto literário dinâmico e
inspirador.

Leia a seguir a seguir
trechos da entrevista:

ACidade- Oquetedes-
pertou a escrever um li-
vro sobre tráfico de dro-
gas?

Allan de Abreu - O cri-
me organizado, especial-
mente aquele ligado ao
narcotráfico, sempre atraiu
a minha atenção como jor-
nalista. Há mais de dez
anos tenho produzido re-
portagens sobre esse tema
no interior de SP. Então, em
2012, veio a ideia de siste-
matizaromaterialqueeu já
tinha e o que viria a colher
na forma de um livro-re-
portagem. Desde então co-
mecei o trabalho de apura-
ção. Foram mais de 70 en-
trevistados e 80 mil pági-
nas de documentos reuni-
dos, boa parte inéditos.

Das histórias coleta-
das qual te impressio-
noumais?

Encontrei histórias que
não devem nada à melhor

ficção. Mas, entre as que
maisme chamaram a aten-
ção estão as sagas de Lu-
ciano Geraldo Daniel e de
Mario Sergio Machado Nu-
nes. O primeiro deles, pela
inteligência e ousadia para
ganhar milhões longe das
garras da polícia - basta di-
zer que, depois de fugir da
cadeia, fez cirurgia plástica
e subornou funcionários da
Secretaria Estadual de Se-
gurança Pública de SP para
apagar todos os seus dados,
“renascendo” como outra
pessoa. Mario Sergio, um
pernambucano radicado
emRibeirãoPreto, éogran-
de capitalista do narcotráfi-
co, sujeito inteligentíssimo
que arregimentou uma fa-
mília emantinhaesquemas
ultrassofisticados de trans-
porte de cocaína, incluindo
um submarino na África!

Quanto tempo você
passou seguindo passos
de traficantes?

Foram cinco anos de
pesquisa, com visitas a 23

cidades, incluindoBolívia e
Paraguai.

Que aprendizado vo-
cê tiradesse livro?

Como coloco no fim da
obra, um livro pode mu-
dar o mundo, pelo menos
o mundo dentro de nós.
Creio que ganhei alguma
maturidade para entender
um pouco mais os piores
aspectos do ser humano.
Do ponto de vista jornalís-
tico, o ganho em conheci-
mento é sem precedentes
para mim. Encaro este tra-
balho comoumatode féno

JORNALISTA
ESQUADRINHOU
A ATUAÇÃO DE

NARCOTRAFICANTES
POR CINCO ANOS

“Um livro podemudar omundo, pelo
menos omundo dentro de nós. Creio
que ganhei algumamaturidade para
entender umpoucomais os piores
aspectos do ser humano.”

“Mario Sergio é o grande capitalista do
narcotráfico, sujeito inteligentíssimo que
arregimentou uma família emantinha esquemas
ultrassofisticados de transporte de cocaína,
incluindo um submarino na África!”

poder reveladordo jorna-
lismo.

Que resultado espe-
radele?

Espero trazer à dis-
cussão pública os méto-
dos de atuação do nar-
cotráfico em larga esca-
la e as estratégias para se
combatê-lo. Com raras
exceções, constatei que
a mídia aborda mal es-
se assunto, em cobertu-
ras fragmentadas e des-
contextualizadas. “Coca-
ína: a rota caipira” nos dá
a chance de enxergar o
problema de um modo
mais amplo e profundo.

ARQUIVO PESSOAL

A SAMSUNG passa
a disponibilizar nesta cidade
o serviço de suporte técnico
via correio oferecendomaior

conforto para você.

Paramais informações acesse:
www.samsung.com/br/support

4004-0000 (capitais)
0800124 421 (demais localidades)

CANAIS DEATENDIMENTO
SAMSUNG

Maior comodidade
Suporte técnico de qualidade

Rapidez
Segurança
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GRAMPO
FLAGRA
PROJETO
As negociações do
projeto do submarino
coincidiram
com o início do
monitoramento da
Águas Profunda,
com autorização da
Justiça. De cara,
os agentes notaram
que o grupo de
Mário Sérgio possuía
vários aparelhos,
um para cada tipo
de conversa. O líder,
por exemplo, usava o
apelido
(nickname) “Sergei”
para as atividades
lícitas e “Novais”
para as tratativas do
narcotráfico.
As primeiras
mensagens já
revelaram que o
projeto do submarino
caminhava a todo
vapor. Celso afirmou
ao irmão Cláudio
que já visitara vários
locais de construção
de submarinos,
chamados por eles
de “barba” ou “tarro”,
e demonstrava
confiança no projeto,
com expectativa
de altos lucros:
“10, 20, 30 mil
[US$, possivelmente
despesas do
submarino] e [é]
nada comparado o
que ele pode ganhar
no total.”
As investigações
da Polícia Federal
demonstraram que
a quadrilha não
concluiu o plano. Os
telefones do bando
foram monitorados
do início de 2002 a
maio de 2014.

RITA MAGALHÃES
rita.magalhaes@jornalacidade.com.br

Agropecuarista, conta-
bilista e empresário, Má-
rio Sérgio Machado Nunes
levaria para o narcotráfi-
co todo seu conhecimento
de administração empre-
sarial. Criou, como relata o
livro “Cocaína – a rota cai-
pira”, uma verdadeiramul-
tinacional de drogas.

E, como no mundo dos
negócios, é imperativo a
importação de ideias pa-
ra expanção do mercado e
dos lucros, decidiu plagiar
uma estratégia colombia-
na de suceso: construir um
submarino para distribuir

toneladas de cocaína pelo
mundo afora.
Em 2010, o
empresário
repassou US$
20 milhões
para traficantes
colombianos para
a construção de
um submarino
na África, em
parceria com o
colombiano Henry
de Jesús López
Londoño, o Mi
Sangre, maior
fornecedor de
cocaína para o
cartel mexicano
Los Zetas.

“Pelo plano, a cocaína
sairia do litoral venezue-
lano em barcos de Má-
rio Sérgio até o alto-mar
no Suriname, onde se-
ria realocada no subma-
rino, que partiria até Ca-

bo Verde, de onde a droga
seria despachada em na-
vios cargueiros até a Eu-
ropa”, narra trecho do li-
vro. Mas o projeto nunca
se realizou e o brasileiro
amargou o prejuízo.

Em 2012, início das in-
vestigações da Águas Pro-
fundas, Mário Sérgio já to-
cava outro projeto para a
construção de um subma-
rinoemConacri, capital da
Guiné, por meio de seus
braços direitos, ou como
diz o delegado federal Bru-
no Gama – a ala forte de
seu secretariado - Reinal-
do Cinquetti e Celso Bom.

O custo estimado para
a embarcação, dessa vez,
seria de US$ 3,5 milhões.
Para confirmar a viabilida-
de do negócio e não perder
mais dinheiro, Cinquetti
chegouapagarUS$150mil
apenas para conhecer um
submarino utilizado pelo
narcotráfico naColômbia.

A primeira reunião
para a discussão
do projeto ocorreu
em janeiro de
2012, na Cidade
do Panamá.
Subordinados
deMário Sérgio
teriam se
encontrado com os
três engenheiros
colombianos para
combinar as linhas
gerais do plano.

Dois meses depois, os
engenheiros foram a Co-
nacri conhecer o local
em que o submarino se-
riamontado, como auxílio
de onze empregados afri-
canos.

Como no plano ante-
rior, a embarcação seria
construída para ter capaci-
dadepara transportar até 5
toneladas de cocaína para
a África e posterior, redis-
tribuição de parte da dro-
ga para a Europa.

Dono de uma ousadia
descomunal, Mário
Sérgio apostou alto
para expandir mercado
da droga no mundo

US$ 20 MILHÕES
PARA SUBMARINO DO TRÁFICO

PLANO DE VIAGEM:
Durante o dia, por 12 horas, o submarino viajaria a 15 metros de
profundidade, orientado por um sonar. À noite subiria para 3 metros abaixo
da superfície do mar, só vindo à tona para soltar a fumaça do motor.

O SUBMARINO
DO TRÁFICO

DADOS DA
EMBARCAÇÃO:
• 28 metros de comprimento
• 3 metros de largura
• 3 metros de altura
• peso aproximado de
145 toneladas.

MOTOR:
Uma hélice de propulsão
seria alimentada por motor
a diesel de 350 cavalos, e
outra por energia elétrica
gerada por 420 baterias
navais, de longa vida.

28m

3m 3m

TRIPULAÇÃO:
Seria tripulada por seis pessoas.

REVESTIMENTO:
metal e fibra de vidro, com chumbo no fundo para estabilizá-lo durante a viagem.

Por 12h
a

15m
de

profundidade

3m
abaixo da
superfície
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Interceptações telefôni-
cas da PF revelaram que,
em 2013, Mário Sérgio fe-
chou negócio com nigeria-
nos para enviar 30 quilos
de cocaína por dia por in-
termédio de mulas à Euro-
pa e África.

O teste, comsucesso, foi
feito pormeio de umamu-
lherdeCuraçao,noCaribe,
e teria funcionado por du-
as semanas sem nenhuma
intervenção policial.

Mas, em junho de 2013,
os federaismudariamo ru-
mo dos negócios da qua-
drilha. Na época, por con-
ta das ‘mulas’, Mario Sér-
gio se reunia diariamente
com nigerianos. Na tarde
do dia 7, marcaram uma
reunião no estacionamen-
to de um supermercado na
zona Sul de São Paulo, cuja
área já estava sendo moni-
torada por quatro agentes
federais. Mas o forte trei-

namento de um casal de
empregados de Mário Sér-
gio detectaria a presença
dos policiais na área, assim
que umdeles sacou discre-
tamente, uma câmera pa-
ragravar imagensdocarro.

Imediatamente a mu-
lher enviou mensagem ao
empresário, que ordenou:
- “Cai fora.Nãovaipertodo
carro”, referindo-se à Hi-
lux que estava no nome do
genro, o que poderia com-
prometê-lo.

Mas a essa altura, o ho-
mem já tinha pego a cami-
nhonete para fugir. Ele foi
perseguido pelos agentes,
mas conseguiu escapar.

Os federais concentra-
ramos esforços namulher,
que também saiu ilesa ao
subir e descer de vários tá-
xis, ônibus e metrô. Mário
Sérgio determinou que ela
descartasse todos os celu-
laresparanão ser ratreada.

‘MULAS’ LEVARIAM
30 KG DE COCAÍNA
POR DIA À EUROPA

“No segundo semestre de 2013,
Mário Sérgio passou a elaborar
formas aindamais sofisticadas de
levar droga à África e à Europa:
cocaína líquida, diluída emóleo ou
azeite, imperceptível a olho nu.”

A ROTA DA COCAÍNA
DE MÁRIO SÉRGIO

1
2

3

4

65

1
ROTA COLÔMBIA-ESPANHA

Mário Sérgio compra a cocaína na Colômbia. A droga
sairia do país pelo litoral venezuelano em barcos do

empresário até o Suriname. Era arremessada em tonéis
e embarcada em pequenos navios com destino a Cabo

Verde, na África, e por último Espanha.
A Dea estima que o traficante tenha distribuído

pelo menos 3 toneladas por essa rota

2
ROTA COLÔMBIA-ESTADOS UNIDOS
Droga saía escondida em turbinas de aviões da
Colômbia para os estados norte-americanos do

Texas e Ohio.

3
ROTA COLÔMBIA-MÉXICO

Por transporte aéreo, cocaína
colombiana ia até Venezuela, Suriname,
norte do Brasil e, daí, para o México.

4
ROTA COLÔMBIA-
ÁFRICA-EUROPA

Droga saía por aviões até o
Suriname ou em barcos pelo rio
Amazonas até a África e a Europa.

6
ROTA COLÔMBIA–
ÁFRICA E ÁSIA
ROTA CAIPIRA
Toneladas de droga
saíam do País por

meio de contêineres no
porto de Santos para
África e Ásia posterior

redistribuição aos países
do continente

5
ROTA COLÔMBIA,

ARGENTINA E URUGUAI
ROTA CAIPIRA

Cocaína colombiana entrava no
Brasil pela Bolívia e o Paraguai,
seguia até São Paulo via rota
caipira ou até a Argentina e
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Especial

RITA MAGALHÃES
rita.magalhaes@jornalacidade.com.br

Na tarde da quinta-feira, de 18
de setembro de 2015, Mário Sér-
gioNunesMachado, oGoiano, foi
preso na saída de um condomí-
nio de luxo, no Guarujá, no lito-
ral paulista, onde estaria refugia-
do desde maio de 2014, quando
passou a figurar na lista de pro-
curados da Interpol pelomanda-
do de prisão preventiva da Ope-
ração Águas Profundas.
Era o fimdeduas
décadas chefiando,
em liberdade, um
dosmais poderosos
cartéis de cocaínado
mundo. Foi detido com
aaparênciamodificada
por diversas cirurgias
plástica e umaperuca
para esconder a calvície
e comdocumentos -no
nome falso deRogério
CarvalhoBraga.

A data de validade da CNH, 16
de abril de 2016, denuncia que
Mário Sérgio vivia personalida-
de dupla havia pelo menos cin-
co anos. “Os documentos são
quentes (autênticos), mas a in-
formação que constava nele é fal-
sa. Nem a atual companheira de-
le, sabia quem ele era”, disse o de-
legado Alberto Pereira Matheus,
responsável pela prisão.

Segundo Matheus, o trafi-
cante conseguiu sumir com su-

as planilhas de identificação no
IIRG.“É como se o Márcio Sérgio
nunca tivesse existido. Para con-
firmar a verdadeira identidade
tivemos de recorrer à Polícia Fe-
deral de Goiânia.”

O empresário não resistiu à
prisão. Educado, ao ser aborda-
do pelos policiais, chegou a di-
zer que eles estavam cometen-
do algum engano. Com ele foram
apreendidos 4 celulares, 4 cartu-
chos de pistola 380 e 6 lacres de
contêineres, únicos objetos que
o ligariam, naquelemomento, ao
tráfico internacional de drogas.

Era, por meio de contêineres,
que saíam do porto de Santos,
que Mário Sérgio enviava coca-
ína para cerca de 30 países da
América, Afríca e Europa, como
Estados Unidos, China, Holanda,
Espanha. Emirados Árabes An-
gola e Itália.

Só quando chegou à sede do
Denarc,naCapital, confessouque
era mesmo o homem com man-
dado de prisão expedido pela Jus-
tiça Federal de Goiás, resultado
daOperação Águas Profundas.

O uso do documento falso
rendeu ao acusado, a prisão em
flagrante por uso de documen-
to falso e posse das munições.
Emnovembro de 2016, no entan-
to, ele conseguiu um habeas cor-
pus do Tribunal de Justiça de São
Paulo para responder ao proces-
so em liberdade.

Só permaneceu preso porque
já estava condenado a dez anos
e dez meses de prisão pela apre-
ensão dos 141 quilos de cocaína
noMaranhão, e tinha prisão pre-
ventiva por tráfico iternacional
pela Operação Águas Profundas.
Em meados do ano passado, foi
transferido para o Presídio Fede-
ral deMossoró (RN) .

Há 5 anos Mário Sérgio
adotou o nome falso de
Rogério Carvalho Braga;
mesmo assim acabou preso
em setembro de 2015

PERSONALIDADE DUPLA
PARA ESCAPAR DA PRISÃO

A 8 ACIDADE
SÁBADO, 24 DE M

AIO DE 2014

PF faz apreensões no
‘hotel do tráfico’RIBEIRÃO PRETO Município foi um

dos alvos da Op
eração Águas P

rofundas, deflag
rada pela Polícia

Federal ontem em sete estados

CRISTIANO PAVINI

cristiano.pavini@
jornalacidade.co

m.br

O Ideali Hotel, localiza
-

do no bairro Nova Aliança,

zona Sul de Ribeirão Pre-

to, pode ser sido construí-

do com dinheiro do narco-

tráfico. Ontem pela manhã,

seis agentes d
a Polícia Fede

-

ral (PF) cumpriram manda-

dos debusca
e apreensão no

local. Foram
levados quatr

o

computadores da gerência

e dois da recepção, qu
e po-

dem ajudar nas investiga-

ções de uma quadrilha com

atuação internacional
.

A ação fez parte da

“Operação Águas Profun-

das”, deflagrada pela PF

nesta sexta-feira com 250

agentes em sete estados e

dezesseis cid
ades.

Segundo a PF, o líder da

organização
criminosa é

Mário Sérgio Machado Nu-

nes, que está foragido. O A

Cidade verificou na Junta

Comercial que o Ideali Ho-

tel estava em nome de suas

duas filhas. Uma delas vive

em Goiânia e a outra mora

emRibeirão, em
um condo-

mínio no Jardim Botânico.

O hotel tem 36 aparta-

mentos e começou a fun-

cionar há apenas um mês.

Funcionários
ouvidos pe-

la reportagem estão assus-

tados e disseram que não

perceberam
nada de erra-

do no estabelecimento.

A PF iria cumprir se-

te mandados em Ribeirão.

Além dos computadores, os

agentes levaram fichas dos

funcionários
e hóspedes.

Os agentes também tinham

mandados de apreensão de

veículos e de prisão no mu-

nicípio, mas a assessoria da

PF em Goiás não informou

se foram cumpridos.

O A Cidade apurou que

a mulher de Mário Sérgio

vive em Ribeirão e estava

no hotel durant
e a opera-

ção da PF.

Poder
Segundo a PF, a quadri-

lha comandada por Má-

rio Sérgio atuava em mais

de 30 países, como Esta-

dos Unidos, China e Áfri-

ca do Sul. O patrimônio do

grupo, que já pretendeu

construir até um submari-

no (ver ao lado) é estimado

emmais de R$ 100 milhões

A PF diz que os crimi-

nosos possuem “alto grau

de profissionalis
mo em su-

as atividades”, tendo uma

estrutura logística com
atu-

ação em portos, aerop
ortos

e aduaneiras.

O Hotel Ideali, as
sim co-

mo outros 45 imóveis da

quadrilha - entre eles nove

fazendas - foram “seques-

trados” pela
PF.

ORIGEM

A Operação Águas Profun-

das foi deflagr
ada após dois

anos e meio de investigaçã
o

da PF e leva esse nom
e

devido ao submarino que a

quadrilha que
ria construir

HOTELARIA SUSPEITA Polícia Federal
acredita que ho

tel foi erguido c
om dinheiro de traf

icantes interna
cionais

F.L.PITON / A CIDADE

Imóvel na zona Su
l

estava emnome de

duas filhas do líder de

quadrilha que
fazia

tráfico internacional

Agentes fazem

quatro prisões

emRibeirão

Ribeirão Preto foi alvo

de outra operação de com-

bate ao tráfico de drogas da

Polícia Federal (PF) nesta

sexta-feira. Q
uatro pessoas

foram presas no município,

em um desdobramento da

“Operação Escorpião”, q
ue

havia sido deflagrada pela

polícia em abril.

Na ocasião, 200 agen-

tes federais - comandan-

dos pela PF de Araraquara

- cumpriram 52 mandados

de busca e apreensão em

cinco estados.

Desde 2013, a opera-

ção da PF apreendeu 400

kg de cocaína e 130 kg de

maconha e 63 pessoas fo-

ram presas - sendo 12 de-

las em Ribeirão Preto. Dois

dos presos ontem no mu-

nicípio eram proprietários

de uma pequena fabrica de

blocos utilizados na cons-

trução civil.

Quadrilha que
ria Boing e sub

marino

Nas investiga
ções, a Po-

lícia Federal desc
obriu que

a quadrilha q
ueria comprar

um aviãomodelo Boing pa-

ra enviar ento
rpecentes pa

-

ra outros paí
ses e planeja

va

até construir um submari-

no na África.

O grau de organização

da quadrilha vem de Má-

rio Sérgio Nunes, que atua

há pelomenos três déc
adas

no tráfico de drogas e já foi

preso várias vezes.

Ele nasceu em Goiâ-

nia, mas viveu por um tem-

po em Ribeirão Preto. Sua

presença fez o município

se tornar um dos alvos da
s

CPIs (Comissão Parlamen-

tar de Inquérito) criadas

em 2000 pela Assembleia

Legislativa de São Paulo e

pela Câmara Federal.

No relatório dos deputa-

dos federais, Rib
eirão é ci-

tada como a “Rota Caipi-

ra” do tráfico pois “além de

ter um consumo local é de

boa localização tanto para

a chegada da droga como

na redistribuiçã
o para ou-

tras regiões”.

·

DOCUMENTO

JOR
NAL É

UM HOMEM ‘BOA GENTE
E DE HÁBITOS SIMPLES’
A família de Mário Sérgio Machado Nunes
não admite que ele seja o poderoso
narcotraficante com fortuna avaliada em
US$ 70 milhões como propaga a Polícia
Federal. “O Mário Sérgio é um homem
tranquilo, gente boa, agropecuarista que
entende muito de gado e de soja. Apesar
de andar muito de terno, é um homem de
hábitos simples, que vive sem nenhuma
ostentação”, afirmou um integrante da
família que preferiu não ter o nome
divulgado. Segundo o familiar, Mário Sérgio
é de origem de uma família de classe média.
Filho de um fiscal do INSS, que fez questão
de dar uma boa educação aos 8 filhos.
Um deles seria médico, outro biólogo da
Universidade de São Paulo, outro engenheiro
e, ao menos dois, empresários.
“Ele não é traficante e não tem todo esse
dinheiro que dizem. Tem uma única fazenda
– que era divida em 9 matrículas, pois ele
foi comprando as glebas aos poucos; uma
empresa de sementes em Rio Verde, mas
o móvel é alugado. Sempre teve uma vida
modesta.”

24/5/2014
A Cidade divulga a Operação
Águas Profundas que resultou no
sequestro do Hotel Ideali

REPRODUÇÃO

ANTES E DEPOIS O empresário
Mário Sérgio Nunes antes e depois
da cirurgia plástica e da adoção de
peruca para mudar a aparência

Rua Amadeu Amaral, 600 rsrp.com.br
Descontos de 50% nos modelos LINX 9 e 7. Estoque de 10 unidades

APARELHO AUDITIVO

3610 5310

9 9236 3678

Crédito Acessibilidade
Programa do Banco do Brasil

Descontos de até

50%
Um jeito fácil de novamente!!! 17ACIDADEDOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 21 E 22 DE MAIO DE 2017

O advogado Fernando Fer-
rarini, genro de Mário Sérgio,
nega queMário SérgioMacha-
do Nunes seja dono do Ho-
tel Ideali ou que o estabeleci-
mento tenha sido erguido com
dinheiro do narcotráfico. Ini-
cialmente o advogado negou
que o hotel estivesse seques-
trado judicialmente, mas de-
pois confirmou, dizendo estar
confiante de que logo, assim
que for provado que o imóvel
não temqualquer origem ilíci-
ta, será liberado para as filhas
do empresário.

“O hotel é das duas filhas.
Elas construíram com dinhei-
ro do trabalho delas em so-
ciedade com um tio constru-
tor. Depois dessa operação da
PF, em 2014, o tio saiu fora da
sociedade e elas ficaram sozi-
nhas”, informou.

Segundo Fernando, o hotel
levou dez anos para ser cons-
truído. Em 2013, as filhas tive-
ram de vender uma casa, por
R$ 350 mil, e um apartamen-
to, por R$ 100 mil, ambos no
Jardim Paulistano, para fazer

o acabamento e mobiliar os
36 apartamentos para colocar
para o estabelecimento para
funcionar. O hotel foi inaudu-
rados dois meses antes de ser
bloqueado. “Tudo legalizado e
declarado no imposto de ren-
dadelas.Nãohánadade ilícito
aí”, afirmou o advogado.

Fernandodissequenãopo-
deria falar sobre as acusações
contra Mário Sérgio porque
ele tem outros advogados que
o defendem, mas que o sogro
sempre foi um homem ativo e
trabalhador.

Já o advogado Luiz Carlos
Bento, que conseguiu um ha-
beas corpus em outrubro de
2002 para barrar a prisão pre-
ventiva no processo do Mara-
nhão, afirma queMário Sérgio
sempre negou as acusações de
tráfico de drogas.

ADVOGADOS NEGAM
CRIMES E POSSE DE HOTEL

A reportagem chegou a
conversar comumadas filhas
do empresário,mas ela preferiu
não conceder entrevista. “A
mídia temdivulgadomuita
coisa distorcida”, disse.

IDENTIDADE
FALSA
Mário Sérgio foi
preso em setembro
de 2015 num
condomínio de luxo
no Guarujá usando
identidade falsa no
nome de Rogério
Carvalho Braga

DIVULGAÇÃO

RE
PR

OD
UÇ

ÃO

PRONTO PARA DAR O PRÓXIMO PASSO?

Apartamentos de 46m²
1 dormitório

1 vaga na garagem

Apartamentos de 65m²
2 dormitórios, sendo

1 suíte - 2 vagas na garagem

Pagamento facilitado com
financiamento bancário ou
direto com a construtora.

Ao lado dobelíssimoParqueRaya, o Sunset ClubHouse traz apartamentos planejados para facilitar o seu dia
a dia e um condomínio clube que conta com churrasqueira, sala de jogos, espaço gourmet, churrasqueira,
piscina emuitosoutros atrativospara vocêquebuscaseuprimeiro imóvel ouum investimento seguro.
E está prontoparamorar. Venhaconhecer o apartamentodecorado.


