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TJ decide
manter prisão
de Reinaldo
Nogueira
Tribunal nega pedido do prefeito
licenciado de Indaiatuba; seu
pai também continua detido
Cecília Polycarpo
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O Tribunal de Justiça (TJ) negou ontem o pedido de agravo de instrumento, com revogação da prisão, do prefeito licenciado de Indaiatuba, Reinaldo Nogueira (PMDB). Seu
pai, Leonício Lopes da Cruz,
também teve o segundo pedido de habeas corpus negado
pelo TJ ontem. Os dois são
réus em processos criminais
diferentes, mas sobre o mesmo caso de desapropriações
fraudulentas e superfaturadas de imóveis. Nogueira e
Cruz são acusados de lavagem de dinheiro, organização criminosa e desvio de verba pública e foram presos na
semana passada.

Defesa diz que
prefeito tem boa
popularidade
O advogado de Reinaldo,
José Luis Oliveira Lima, pediu a revogação da prisão na
última sexta, alegando que o
prefeito está afastado do cargo, tem avaliação positiva de
sua gestão pública, possui residência fixa e é réu primário. Lima também tenta o habeas corpus de Nogueira no
Superior Tribunal de Justiça,
em Brasília, mas a liminar
ainda não foi apreciada.
Já a medida liminar de
Cruz foi indeferida pelo desembargador Otávio Rocha.
A alegação dada pelo advogado de Leonício é de que ele
sofreu constrangimento ilegal ao ter mandado de prisão
expedido pelo juiz da 1ª Vara
Criminal. O Correio tentou
contato com Lima, mas ele
não retornou às ligações da
reportagem.
Reinaldo Nogueira foi
transferido no dia 24 para a
Penitenciária de Tremembé,
que tem nomes como Roger
Abdelmassih, Alexandre Nardoni e Lindemberg Fernandes entre os detentos. A informação foi confirmada pela
Prefeitura. Reinaldo deve ficar em uma cela especial por
ter prerrogativa de foro.
No dia 22, foram presos
outros integrantes do suposto esquema de fraude em desapropriações de imóveis na
cidade: os irmãos Josué Eraldo e Rogério Soares da Silva,
donos da empresa Jacitara
Holding, usada para fazer

9,9
MILHÕES DE REAIS
Foi o valor da desapropriação
de um imóvel que custou
R$ 450 mil dez anos antes

35%

DE VALORIZAÇÃO
Tiveram os imóveis em área
com mudança de zoneamento
feita por Reinaldo Nogueira

transferências de valores, Adma Patrícia Gallaci e Camila
Gallaci, apontadas como laranjas das propriedades,
além de Leonício Lopes da
Cruz, pai de Nogueira. Cruz,
e Rogério Silva continuam no
presídio da 2º Distrito Policial. Josué Eraldo foi transferido para a Penitenciária de
Araraquara. Adma e Camila
estão na Penitenciária Feminina de Paulínia. O advogado
de Adma, Camila e Rogério,
Ralph Tórtima, disse que espera o julgamento do habeas
corpus de seus clientes.
Ação

Por ter prerrogativa de foro,
o processo criminal de Nogueira foi feito pela Procuradoria-Geral do Estado. Ele
ainda é réu em uma ação civil pública por improbidade
administrativa pelo mesmo
caso. No esquema, Nogueira
compraria, por meio de intermediários, terrenos por um
preço para depois desapropriá-los com dinheiro da Prefeitura, por valores até dez
vezes maiores. O montante
seria distribuído depois por
todos os integrantes da quadrilha.
A investigação começou a
partir de um inquérito para
apurar a desapropriação de
um terreno no Distrito Industrial. O imóvel foi comprado
por R$ 450 mil em 2004 e desapropriado por Nogueira
por R$ 9,997 milhões em fevereiro de 2014. Mas apesar de
o terreno ter sido escriturado
por Adma Gallaci, em 2006,
ele foi negociado dois anos
antes por Leonício, pai do
prefeito. Poucos meses antes
de desapropriar a área, em

JARDIM GRAMADO

Tentativa de roubo termina
com porteiro ferido por tiro
Uma tentativa de latrocínio foi
registrada por volta das 19h45
da noite de anteontem nos
arredores do Shopping Platz
Mall, localizado na Avenida
Antônio Carlos Couto de Barros,
Jardim Gramado.
De acordo com o boletim de
ocorrência lavrado pela Polícia
Civil, nesse horário chegaram
próximo à guarita de segurança
do estabelecimento três
homens, sendo dois deles
armados, que desceram de um
veículo amarelo.
O porteiro C.F.S., de 34 anos,
percebeu a movimentação
estranha e o fato de os homens
descerem armados e saiu
correndo. Ele, segundo o

boletim de ocorrência, foi
perseguido por um dos
bandidos, pulou um
alambrado mas foi alvejado
na perna direita por um tiro.
Ferido, ele pediu socorro e
testemunhas acionaram a
Polícia Militar. Os bandidos,
percebendo que a ação
foi frustrada, entraram
no carro e fugiram.
O porteiro foi encaminhado
para o Hospital da Unicamp,
onde foi internado para
extração do projétil. Ele, de
acordo com as últimas
informações, passa bem e, assim
que receber alta, deverá prestar
depoimento no inquérito.
(Lauro Sampaio/AAN)

Leonício Lopez da Cruz, pai de Reinaldo Nogueira, teve o segundo pedido para revogação de sua prisão também negado, ontem, pelo TJ-SP

2013, Nogueira mudou o zoneamento do local, provocando uma valorização aproximada de 35%. No mesmo período Adma integralizou o
imóvel a uma empresa recém-aberta em seu nome, a
Bela Vista.
O endereço declarado da
Bela Vista é o mesmo da firma Layout Empreendimentos, que já foi de propriedade
de Reinaldo Nogueira e de
seu irmão, Rogério Nogueira.
Quando o decreto da desapropriação foi expedido, em
outubro de 2013, ele ainda
era sócio da Layout.
O que chamou a atenção
dos promotores foi que Adma não tinha condições financeiras para comprar o
imóvel, tampouco perfil para
ser investidora de uma empresa como a Bela Vista. Para os investigadores, a mulher, que trabalhava com Rogério Silva, serviu como laranja na operação para beneficiar Nogueira. As empresas
Bela Vista e Jacitara eram utilizadas para movimentação
financeira.
Josué é proprietário oficial
da Jacitara desde 2011, além
de diversas outras companhias relacionadas. Informações na Junta Comercial do
Estado de São Paulo (Jucesp)
mostram que o empresário
foi sócio também de Reinaldo Nogueira no empreendimento Villagio de Montalcino, em Vinhedo. Ele é próximo de Nogueira e chegou a
ser seu assessor parlamentar
em 2006, quando o prefeito
era deputado federal. De
2009 a 2012, depois de ter
constituído a Jacitara, seu patrimônio declarado aumentou R$ 44 milhões.
A Bela Vista teria sido constituída apenas para receber
os R$ 10 milhões da desapropriação e ocultar os verdadeiros beneficiários da transação. Imediatamente após o
depósito do valor milionário,
a empresa começou a transferir valores a Jacitara. Foram repassados R$ 7 milhões de 18
de fevereiro a 2 de abril de
2014. A investigação aponta
que o valor pago pela desapropriação foram desviados para
empresas de interesse de Reinaldo Nogueira, e que parte
do dinheiro voltou para ele.

