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Quando entrar no 1.º Tribunal 
do Júri do Fórum da Barra Fun-
da, na zona oeste de São Pau-
lo, na próxima quarta-feira, “o 
maior  desejo”  da  publicitária  
Renata Guimarães Archilla, de 
38 anos, é ver o seu pai, Renato 
Garembeck Archilla, ser conde-
nado por ter planejado a mor-
te dela. Para o Ministério Públi-
co Estadual, Renato e o pai de-
le,  Nicolau  Archilla  Messa  –  
que  morreu  no  ano  passado  
por problemas de saúde – man-
daram matar a vítima para não 
ter de dividir  uma herança de 
família com ela. Renata teve de 
ir à Justiça para ser reconheci-
da como filha do acusado.

Em dezembro de 2001, perto 
do Natal, ela estava parada em 
um semáforo no Morumbi, na 
zona  sul,  quando  um  homem  
vestido de Papai Noel se apro-
ximou e atirou várias vezes. Re-
nata foi baleada no rosto e no 
braço, quando tentou se prote-
ger.  O  quarto  disparo  não  foi  
dado, porque a arma falhou. As 
investigações  identificaram  o  
suspeito como sendo o policial 
militar José Benedito da Silva. 
Ele foi preso, expulso da PM e, 
em 2006, condenado a 13 anos 
de prisão. Sempre negou a par-
ticipação no crime.

Renata  sobreviveu.  Depois  
de oito cirurgias e anos de tra-
tamento psicológico, ela tenta 

superar  os  traumas  de  ter  a  
morte encomendada pelo pró-
prio pai. “Ele nunca me procu-
rou para nada. O único interes-
se era  não  me reconhecer  co-
mo filha.” Hoje, ela é casada e 
tem  dois  filhos.  Abaixo,  veja  
trechos  da  entrevista  que  ela  
concedeu ao Estado.

l Como está sua vida hoje?
Depois de tudo que aconteceu, 
ainda  digo  que  estou  recons-
truindo  a  minha  vida.  Após  o  
atentado  que  sofri,  passei por  
momentos muito difíceis e do-
lorosos, tanto física quanto psi-

cologicamente.  O  resultado  
desse julgamento vai servir pa-
ra  virar  essa  página  triste  da  
minha vida.

l Você tem certeza da participa-
ção do seu pai e do seu avô (fale-
cido) no crime?
Não  tenho  dúvida  nenhuma.  
Sempre tive certeza do envolvi-
mento dos dois. Eu me lembro 
de  que  falei  com  o  delegado  
ainda no hospital,  que os dois 
tinham participação nessa exe-
cução. Tudo motivado pelo fa-
to  que  a  família  do  meu  pai  
não  queria  o  reconhecimento  

de paternidade. Aliás, eles nun-
ca aceitaram. 

l Você ainda se lembra de como 
tudo aconteceu?
As  lembranças  são  muito  cla-
ras. Estava  parada no semáfo-
ro quando, de repente, um ho-
mem  vestido  de  Papai  Noel  
passou na frente do carro. Ele 
me encarou e depois que teve 
certeza que era eu, veio para ci-
ma  e  começou  a  atirar.  Levei  
três tiros: um na bochecha, um 
no  braço  e  outro  embaixo  do  
nariz. Pelo retrovisor do carro, 
eu vi ele se afastar, tirar o dis-

farce e ir embora.

l Ficaram sequelas? 
Eu passei por oito cirurgias de 
reconstrução  do  rosto.  A  pri-
meira durou 11 horas e, em seis 
delas, eu estava sem os dentes. 
Foi  muito  doloroso.  Uma  das  
piores  intervenções  foi  quan-
do tiraram  um  projétil  da mi-
nha  mandíbula,  mas  eu  ainda  
tenho um alojado na coluna e  
perdi parte da sensibilidade do 
braço  esquerdo.  Graças  a  
Deus,  sempre  tive  apoio  do  
meu marido e dos meus filhos, 
porque  pensei  em  desistir  de  

tudo algumas vezes. 

l Quinze anos após o crime, o 
que você pode esperar?
Para  mim  é  como  se  tivesse  
acontecido ontem. Só eu sei o 
quanto  tive  de  ser  forte  para  
superar tudo: os traumas, as ci-
rurgias,  as  ameaças,  a  indife-
rença. Eu tenho certeza de que 
a Justiça fará o seu papel.

Edital de Convocação
8º Congresso Nacional da Força Sindical

Pelo presente Edital, a Força Sindical, por seu Presidente infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, convoca
todos os seus filiados para participarem do 8º Congresso Nacional da Força Sindical, com natureza de assembleia, na
forma de seu Estatuto, que será instalado no dia 12 de junho de 2017, às 14 horas, no Ginásio Esportivo Falcão, sito à
Avenida Presidente Kennedy, s/nº, Vila Mirim, Estância Balneária de Praia Grande, Estado de São Paulo, para discutir
e votar a seguinte ordem do dia: I - Discutir e deliberar sobre a agenda programática da central e a ação sindical para
os próximos 4 (quatro) anos, com destaque às políticas de incentivo ao crescimento da economia e ao desenvolvimento
do País, com justiça social, distribuição de renda, igualdade de oportunidades, geração e manutenção de empregos,
participação social e democracia; à reforma da legislação trabalhista, da Previdência Social e da organização sindical
orientada à ampliação dos patamares de direitos econômicos, sociais e sindicais dos trabalhadores; à centralidade do
papel dos sindicatos na promoção dos direitos fundamentais do trabalho e da "Agenda do Trabalho Decente"; à
necessidade de avançar nos temas da autorregulamentação sindical e da normatização definitiva do sistema de
financiamento das entidades sindicais; à política internacional da Força Sindical, a defesa dos direitos fundamentais do
trabalho, o papel do movimento sindical nos organismos internacionais, os processos de integração regional e global, o
desenvolvimento de projetos de cooperação internacional e a solidariedade dos trabalhadores. II - Discutir e deliberar
sobre as iniciativas orientadas ao fortalecimento da Força Sindical e ao avanço da organização dos trabalhadores
urbanos e rurais, inclusive dos aposentados, nos marcos do movimento sindical democrático, de diálogo e de lutas. III -
Discutir e deliberar sobre a proposta da direção da central de alteração estatutária. IV - Eleger e dar posse à Direção
Nacional, à Executiva Nacional e ao Conselho Fiscal da Força Sindical e respectivos suplentes para um mandato de 4
(quatro) anos. O Congresso prosseguirá nos dias 13 e 14 de junho, com sessões abertas às 9 horas. As normas do 8º
Congresso e das eleições dos órgãos constituídos emanam do diploma estatutário e do Regimento Interno aprovado
pela Executiva Nacional da Força Sindical em reunião realizada no dia 9/12/2016. Nos termos do Estatuto da Força
Sindical serão realizados Congressos Estaduais em todos os Estados da Federação e no Distrito Federal, para analisar
a ordem do dia do Congresso Nacional e as diretrizes específicas da Central para a respectiva base territorial, eleger a
Direção Estadual, a Executiva Estadual e o Conselho Fiscal de cada instância estadual e compor a delegação de cada
Estado ao Congresso Nacional de acordo com o estabelecido pelo Regimento Interno. Os critérios de participação dos
filiados nas etapas estaduais e nacional, estipulados pelo Regimento Interno do 8º Congresso Nacional da Força
Sindical, assim como os demais documentos e informações congressuais, ficarão disponíveis para consulta na página
da central na Internet, www.fsindical.org.br.

São Paulo, 30 de janeiro de 2017.
Paulo Pereira da Silva - Presidente
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José Maria Tomazela
SOROCABA

O índice de homicídios caiu em 
2016  no  Estado  de  São  Paulo,  
segundo a Secretaria da  Segu-
rança Pública (SSP), mas a cri-
minalidade avançou em peque-
nas  localidades  do  interior.  
Duas cidades paulistas que nun-
ca  tiveram  homicídios,  Presi-
dente  Alves  e  Zacarias,  entra-
ram no mapa da violência. 

Agora, apenas 18 dos 465 mu-
nicípios  paulistas  continuam  
sem  registro  de  assassinatos,  
desde  que  a  estatística  come-
çou, em 2001. Em 2013, eram 25. 
Em  todo  o  Estado,  acontece-

ram 3.521 homicídios com 3.674 
vítimas em 2016 – no ano ante-
rior,  foram  3.759  crimes  com  
3.965 óbitos, segundo a pasta.

Em Presidente Alves, cidade 
de  4.167  habitantes  na  região  
central do Estado, o único homi-
cídio aconteceu no domingo, 13 
de  setembro,  no  bar  da  praça  
central. De acordo com o escri-
vão da Polícia Civil Gilmar Pra-
do, ocorria ali uma confraterni-
zação entre amigos. O colhedor 
de laranjas Joel Rocha dos San-
tos, de 23 anos, matou com uma 
facada o pintor Ricardo da Sil-

va, de 31. “Eles bebiam e o Joel 
se sentiu ofendido por um cole-
ga. Houve uma discussão, o ra-
paz saiu do bar e voltou armado 
com a faca. A briga nem era com 
a  vítima;  outro  rapaz  tentou  
apartar e foi atingido.” O autor 
do homicídio está preso.

O secretário de Administra-
ção do município, Sérgio Fonse-
ca, disse que foi um caso isola-
do. “É uma região com muitos 
presídios (três em Pirajuí, dois 
em Reginópolis e dois em Balbi-
nos).  As  cidades  vizinhas  têm  
problemas com isso, mas aqui 
continua sossegado.” A profes-
sora Elza Francisco, moradora 
há 15 anos, não vê assim. “Tem 
muita gente estranha, principal-
mente visita de presídio.” 

O primeiro homicídio de Za-
carias, local de 2.542 habitantes 
no noroeste paulista, foi um fe-
minicídio. Um cortador de cana 
encontrou a mulher morta a fa-
cadas quando chegou em casa. 

Segundo a Polícia Civil,  o sus-
peito fugiu e não foi localizado. 
Por ficar na região dos grandes 
lagos do interior, à margem das 
represas do Rio Tietê, muitos vi-
sitantes procuram Zacarias nos 
fins de semana e às vezes acon-
tecem furtos. A Polícia Civil re-

gistrou  37  ocorrências,  entre  
eles  o  roubo  de  três  veículos,  
em 2016.

Ladrão de galinha. As cidades 
que não  registram  homicídios  
há 15 anos têm, na maioria, me-
nos de 5 mil habitantes e ficam 

distantes dos grandes centros. 
Ribeirão dos Índios, com 2.182 
moradores  no  extremo  oeste,  
teve 17 ocorrências policiais em 
2016. Foram 7 furtos simples, 6 
lesões corporais e 4 lesões em 
acidentes de trânsito. Um dos 
casos era de furto de galinhas. 

As outras cidades sem homicí-
dio  desde  2001  são  Águas  de  
São  Pedro;  Anhumas;  Borebi;  
Caiabu; Cruzália; Dolcinópolis; 
Fernão;  Lourdes;  Marapoama;  
Nova Guataporanga; Pracinha; 
São João do Pau D’Alho; Sebas-
tianópolis do Sul; Trabiju; Tu-
riúba e União Paulista.

Procurada,  a  SSP  informou  
que 260 municípios do Estado 
não  tiveram  homicídios  em  
2016. No caso de Presidente Al-
ves, o autor do crime foi preso 
em flagrante. Já em Zacarias a 
polícia pediu a prisão temporá-
ria de um suspeito, mas a Justi-
ça negou e o caso continua sen-
do investigado. Em 2016, a taxa 
de homicídios no Estado foi de 
8,12  por  100  mil  habitantes,  a  
menor da  série histórica,  com 
queda de 76% deste 2001.

O muro na Avenida 23 de Maio 
que por oito anos abrigou um 
grafite  do  muralista  Eduardo  
Kobra, pintado pela Prefeitura 
de São Paulo na semana passa-
da,  amanheceu  pichado  mais  
uma  vez  neste  domingo,  com  
frases contra o prefeito João Do-
ria (PSDB). “Viva a pixação. SP, 
falta saúde e educação, e o pro-
blema é  a  pixação”  foi  a  frase  
inscrita no local. Ainda pela ma-
nhã, o texto foi apagado por ser-

vidores municipais. 
Anteontem,  Doria  anunciou  

que firmou  uma parceria  com  
taxistas para que denunciem pi-
chadores em ação na cidade de 
São Paulo, a partir desta quarta-
feira. Em mais um episódio da 
guerra contra o grupo, o prefei-
to ainda anunciou a intenção de 
estabelecer multa de R$ 5 mil, 
que dobrará em caso de reinci-
dência.  Projeto  nesse  sentido  
será enviado à Câmara. 

Parques.  Ontem,  o  prefeito  
promoveu  mais  uma  ação  de  
seu programa  de  revitalização  
de calçadas na zona oeste. Co-
mo em outra oportunidade, de-
senhou um coração no asfalto. 

Na sequência, foi entregue a 
revitalização do Parque Raposo 
Tavares.  Ele  está  no  plano  de  
concessão de espaços públicos 
municipais defendido por Do-
ria. / LUIZ FERNANDO TOLEDO

ENTREVISTA

l No sossego

l O julgamento de Renato Ga-
rembeck Archilla está previsto 
para durar três dias. Ele será pre-
sidido pela juíza Débora Faitaro-
ne, presidente do 1.º Tribunal do 
Júri. Para o promotor Felipe Zil-
berman, há provas que mostram 
que o crime foi motivado unica-
mente por questões financeiras.

Renato e o pai, Nicolau Archil-
la Messa, não queriam, em hipó-
tese nenhuma, dividir a herança 
da família com a publicitária Re-
nata Guimarães Archilla. “Ela 
nunca foi aceita pela família pa-
terna, que a rejeitou firmemen-
te”, diz Zilberman. “Foi preciso 
que ela, desde a infância, travas-
se uma batalha judicial para que 
a paternidade fosse reconhecida 
e o pagamento das pensões ali-
mentícias acabasse efetuado. Foi 

uma batalha de décadas.”
Segundo a acusação, o ex-poli-

cial militar José Benedito da Sil-
va – condenado pela tentativa de 
assassinato – tinha em sua agen-
da o telefone fixo da fazenda de 
Messa. Para as investigações, 
essa é apenas uma das provas 
que ligam o assassino aos réus. 
Renato e Nicolau chegaram a ser 
presos, em agosto de 2008, mas 
foram soltos dois meses depois, 
por decisão do Tribunal de Justi-
ça de São Paulo.

O advogado Rodrigo Fenzi Ri-
beiro de Mendonça, que defen-
de o acusado, afirma que seu 
cliente é inocente e foi a vítima 
que nunca quis contato com a 
família. “Não há nos autos ne-
nhuma prova, nada, que ligue o 
réu aos fatos. Sobre o telefone 
na agenda do executor, a fazen-
da vende cavalos e o telefone 
fixo é divulgado em toda a cida-
de. Nunca houve contato entre 
eles. Temos convicção da nega-
tiva de autoria.” / A.H.

Índice de homicídios caiu 
em todo o Estado no ano 
passado, mas novos 
municípios entraram 
no mapa da violência

Só 18 cidades paulistas nunca registraram assassinatos

‘Meu desejo é ver 
meu pai condenado 
pelo que me fez’
Publicitária atacada por 
falso Papai Noel no Natal 
de 2001 acredita que a
família queria matá-la por 
herança; júri começa 4ª

“Aqui nesta cidade é um 
sossego. Deixo o carro 
aberto com a chave no 
contato, ninguém mexe.”, 
João Augusto Barros 
ESTUDANTE DE ZOOTECNIA, QUE VIVE 

EM RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

Para promotoria, 
questão financeira
foi única motivação

FELIPE RAU/ESTADÃO

Limpeza. Programa de denúncia por taxistas começa quarta

DIVULGAÇÃO

Zacarias. A cidade investiga a primeira morte desde 2001

Muro na 23 que teve 
grafite pintado volta a 
ser alvo de pichação

FELIPE CHRIST/FOTONOTÍCIAS-12/8/2008

Sofrimento. Ela teve de passar por oito cirurgias: ‘É como se tivesse acontecido ontem’

Renata Guimarães Archilla, publicitária


