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PRESA QUADRILHA QUE ROUBAVA
EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS

Policiais do Departamento de Investi-
gações sobre Crime Organizado (Deic)
de São Paulo prenderam na tarde do dia
24 de julho uma das quadrilhas espe-
cializadas em roubar clínicas de oftal-
mologia. A quadrilha operava através
dos vendedores Walter Meira Arraes de
Lima Júnior, de 35 anos, Eduardo Antô-
nio Giagniorio, de 29, e Adriana Souza
Sá, de 22. 
Os esforços do Delegado Geral da Po-
lícia do Estado de São Paulo, Maurício
José Lemes Freire e do Cordenador
Operacional do Gabinete da Delegacia
Geral, Edson Minouro Nakamura, foram
fundamentais para a persistência das
investigações e a prisão dos meliantes.
A investigação dos roubos durou mais
de 60 dias. Os integrantes da quadrilha
estavam sempre bem vestidos e simu-
lavam representar uma empresa espe-
cializada em material oftalmológicos
para entrar na clínica e roubar os equi-
pamentos ou então chegavam a marcar
consultas, geralmente no último horá-
rio, para poder concretizar a operação.
Segundo um dos responsáveis pela
operação, o Delegado Assistente da 1ª
Depol de Patrimônio, João Renato We-
selswoi, os assaltantes costumavam u-
sar dois revólveres para intimidar as ví-
timas. Walter Lima e Eduardo Giagni-
orio foram presos na região do Ibi-
rapuera e Adriana Sá na saída da es-
tação Ana Rosa do metrô, e permane-
cem detidos na sede do Deic, em São
Paulo.
Os outros dois integrantes da qua-

Material roubado era
revendido pela internet
pela metade do preço
praticado no mercado
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drilha, Francisco de Carvalho, propri-
etário da empresa receptadora e o téc-
nico em eletrônica Ricardo Appolinário,
ambos de 27 anos, foram presos e O-
sasco. No local, sede da empresa Tec-
vision, foram apreendidos diversos e-
quipamentos oftalmológicos roubados. 
Os produtos eram comercializados atra-
vés da Tecvision, sediada na Av. Flora
n.° 840, em Osasco (SP). A venda era fe-
ita pela internet, e os preços dos equi-
pamentos chegavam até metade do va-
lor de mercado. 

O Conselho Brasileiro de Oftalmologia,
através de seu departamento jurídico,
esteve no DEIC e colocou-se à disposi-
ção do Delegado, para auxiliar o tra-
balho policial e, consequentemente
seus associados no processo de reco-
nhecimento e possível localização dos
proprietários dos equipamentos apre-
endidos.
A quadrilha presa atuava em algumas
regiões da capital e da grande São
Paulo, portanto, o trabalho da Polícia
continua. Espera-se que as quadrilhas
se intimidem diante das operações, e
que os médicos denunciem facilitando o
trabalho da polícia•

Armas usadas pelos bandidos, celulares,
remédios e computador roubados
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Equipamentos apreendidos em poder dos
receptadores
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Alguns dos equipamentos roubados

5. Ricardo Apolinário
6. Eduardo Antônio Giagniorio
7. Adriana Souza Sá

8. Walter Meira Arraes de Lima Júnior
9. Francisco de Carvalho
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Equipe de delegados do DEIC que
participaram do desbaratamento da
quadrilha: da esq. para a dir. - Chefe dos
Investigadores da delegacia de Repressão a
Roubos e extorsões do DEIC, Douglas
Gomes, Delegado Titular da Divisão de
Crimes Contra o Patrimônio do DEIC,
Gaetano Virgine e Delegado da Delegacia de
Repressão a Roubos e extorsões, João
Renato Weselowsk
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Divulgue seu 
mini-currículo

no site do CBO.

Mais uma vez pensando em seus associados, o Conselho
Brasileiro de Oftalmologia criou, em sua home-page, uma
ferramenta de busca por médicos oftalmologistas em
"Procure seu Médico". A finalidade é disponibilizar a
pacientes e interessados , informações básicas e pré-
definidas de nossos associados. Para isto, é preciso
atualizar seus dados cadastrais e preencher o "mini-
currículo".
O Conselho Brasileiro de Oftalmologia mantém o maior
cadastro de médicos oftalmolo-gistas do país e sua
atualização é muito importante para a comunicação entre
a entidade e os que praticam a especialidade.
A atualização do cadastro e envio do "mini-currículo"
deverão ser feitos através da home-page: cbo.com.br, no
link "Atualize seu cadastro". Mantenha sempre seus dados
atualiza-dos comunicando mudanças de endereços, de
endereço eletrônico, telefones, etc.

Para mais informações sobre "Atualização do cadastro" envie e-mail para:
cadastro@cbo.com.br

www.cbo.com.br




