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PF apreende 77 kg de ouro em avião escoltado

por PMs do governo de SP

Um dos detidos é Marcelo Tasso, diretor da Divisão de Segurança
Institucional da Casa Militar; carregamento avaliado em R$ 23 milhões seria
oriundo de terras indígenas do Mato Grosso e do Pará

Por Lucas Altino, Rodrigo Castro, Daniel Biasetto, Guilherme Caetano e Ivan Martínez-Vargas
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PF apreendeu carga de 77 kg de ouro, avaliada em R$ 23 milhões — Foto: Divulgação Polícia Federal

Dois policiais lotados na Casa Militar do Governo de São Paulo, entre eles um

diretor da pasta, foram detidos na quarta-feira pela Polícia Federal numa

operação que apreendeu 77 kg de ouro sem procedência em Sorocaba, no

interior de São Paulo.
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A Casa Militar é o órgão responsável pela segurança do governador do estado.

Além deles, outras quatro pessoas foram presas na operação. O carregamento,

avaliado em cerca de R$ 23 milhões, era transportado em uma aeronave.

Os PMs detidos, segundo o G1, são o tenente-coronel Marcelo Tasso e o

sargento Gildsmar Canuto (ambos da Casa Militar), o soldado Douglas

Cristiano Burin e o sargento Marcelo Dantas. Também foram presos Wilson

Roberto de Lucca e Marcos Pereira dos Santos.

Wesley Alemão: Influencer detido em operação contra rifas ilegais
ostenta carros de luxo nas redes

Segundo a PF, após monitorarem o pouso de um avião particular modelo King

Air, no Aeroporto Estadual de Sorocaba, agentes abordaram dois carros na

rodovia Castelo Branco, em direção à capital paulista. Nos veículos, foram

encontradas três malas contendo barras de ouro. Uma quarta mala com uma

série de documentos também foi apreendida.

Siga o GLOBO :

De acordo com esses documentos, que serão analisados pelas autoridades, o

ouro seria proveniente do Mato Grosso e do Pará. O GLOBO apurou que o

minério é oriundo de terras indígenas. O metal foi encaminhado para

realização de perícia em um laboratório específico da PF.

Fernando de Noronha: AGU muda de R$ 10 mil para R$ 776
milhões valor econômico de arquipélago

Os suspeitos foram levados para a delegacia da PF em Sorocaba. Um inquérito

foi instaurado para apurar a possível prática dos crimes de usurpação de bens

da União e receptação dolosa.
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Em nota, a Casa Militar afirmou que, "assim que soube do caso", afastou

Canuto, e que Tasso, diretor da Divisão de Segurança Institucional, está

afastado desde outubro do ano passado para cumprir licenças pendentes para

a sua aposentadoria. A ocorrência foi encaminhada para a Corregedoria da

Polícia Militar para apuração, segundo a pasta.

O ouvidor das Polícias de São Paulo, Eliseu Soares Lopes, afirmou ter

requisitado à Corregedoria para que investigasse todos os policiais envolvidos.

— Não temos ainda informações sobre o teor das investigações, mas dá pra

dizer que se trata de uma atitude absolutamente não condizente com a boa

atividade policial. É preciso apurar e instamos a Corregedoria para prestar

esclarecimentos. Chama a atenção porque, mesmo que os policiais estejam de

folga, qualquer atividade deles não pode pairar dúvidas sobre a legalidade —

declarou Lopes.

Ano passado teve recorde no pedidos para exploração
de ouro

A alta do preço do ouro no mercado internacional e os incentivos - oficiais e

extra oficiais - a garimpagem no país, seja através da redução de fiscalização

como pelo discurso oficial do governo federal e proposição de legislações para

aumento da permissão de exploração, culminaram numa nova corrida pelo

ouro, alertam especialistas. No ano passado, houve 16.344 requerimentos

para a exploração do minério, conforme mostra o portal de consulta da

Agência Nacional de Mineração (ANM). O valor é 65% maior que o número

de requerimentos (9.913 de 2020) e um recorde nos últimos 10 anos. Em

2022, até esse início de maio, já houve 4.575 requerimentos, dos quais 526

foram autorizados para pesquisas, e cinco concedidos para lavra.

Metade do ouro produzido possui indícios de
ilegalidade
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O aumento do volume de produção pode significar também o aumento da

ilegalidade. O estudo " Raio x do ouro: mais de 200 toneladas podem ser

ilegais", lançado pelo Instituto Escolhas no ano passado, mostrou que quase

metade de toda produção do país possui indícios de ilegalidade. Em 2020,

foram produzidos 92 mil quilos de ouro no Brasil, segundo estimativa desse

relatório e, desse montante, havia indícios de ilegalidade em 46% da

produção. Além dos títulos de extração em áreas protegidas, entre Unidades

de Conservação (UC) e Terras Indígenas (TI), o que é proibido, há ainda uma

grande parte de ouro sem as devidas informações registradas sobre origem da

extração, ou com extrações acima do limite permitido.

O estudo mostrou que mais da metade do ouro veio da Amazônia (54%),

principalmente do Mato Grosso (26%) e do Pará (24%). Entre as TI, a que

mais tem área coberta por pedidos de pesquisa para o ouro é a Ianomâmi

(748 mil de hectares), e entre as UC, a mais afetada é a Área de Proteção

Ambiental (APA) do Tapajós (1,2 milhão de hectares). Ao todo, são 85

territórios indígenas afetados pelos pedidos de pesquisa para o ouro e 64

Unidades de Conservação,

Essa corrida pelo ouro, portanto, ameaça 6,2 milhões de hectares em Terras

Indígenas (TIs) ou Unidades de Conservação (UCs) na Amazônia Legal, de

acordo com os 2.113 requerimentos ilegais mapeados pela pesquisa, volume

que vem aumentando desde 2018. Esse número de extensão territorial

significa um a área do tamanho do dobro da Bélgica, ou 40 vezes a cidade de

São Paulo.

Pedido para que Brasil seja declarado país de risco na
exportação do ouro

Diretor executivo do Instituto Escolhas, Sergio Leitão afirmou que a

apreensão desta quinta ilustra a situação de total "descontrole" que vive o país

em relação ao garimpo. Nos últimos meses, o instituto vem pleiteando junto a

embaixadores da Suíça e do Reino Unido, países importadores do ouro
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brasileiro - primeiro item brasileiro mais importado pela Suíça, por exemplo -

que o Brasil seja considerado um país de risco na exportação de ouro. Medida

semelhante ao que já foi tomada com Serra Leoa, por exemplo.

— O Brasil precisa ter o mesmo tratamento que tiveram os países do chamado

"diamante de sangue". Aqui a situação é de descontrole, a nossa produção é

oriunda de zonas de conflito, com alto grau de violência. Não há controle e a

legislação é falha. O governo brasileiro não só não impede o garimpo ilegal

como estimula o descontrole — afirmou Leitão, que ainda lembra do estímulo

à atividade devido ao cenário econômico mundial, de alta de preço do ouro.

O especialista destaca que, pela legislação atual, o controle da ouro extraído é

feito através de documentos autodeclaratórios, o que culmina, na sua visão,

num cenário de "crime perfeito", já que é possível apontar, nos registros, que o

ouro foi extraído de uma área não proibida, sem o devido controle.

Todo ouro que sai dos garimpos precisa ser vendido obrigatoriamente para

empresas autorizadas pelo Banco Central, as chamadas Distribuidoras de

Títulos e Valores Mobiliários (DTVMs). Mas, durante a comercialização, basta

indicar nos registros o número de um título de extração válido, sem

comprovação da origem.

Por isso, além do trabalho junto a congressistas pela mudança das leis, o

instituto está desenvolvendo um modelo prático para que seja feita a

rastreabilidade do minério.

— As leis brasileiras permitem que eu entre numa Terra Indígena, faça o que

bem queira, lavre e esquente uma exploração ilegal, dizendo que o ouro veio

de uma outra origem. Então é o crime perfeito. Se não há operações de

apreensão, o país não consegue nem materializar esse fato que é a metade da

produção brasileira de ouro não ter legalidade comprovada — disse Leitão,

que também faz cobranças à ANM e ao Banco Central.
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