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VIOLÊNCIA

Clienteégolpeadocom
taconaLivrariaCultura
Agressor já havia quebrado vitrine e TV do mesmo lugar no ano passado
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Josmar Jozino

TRANSTORNO – Aleixo carregava mochila com taco de beisebol e facão

Semdizerumapalavraevisivelmente transtornado, Alessandre Fernando Aleixo, de 38
anos, usou um taco de beisebol
para golpear na cabeça o designer Henrique de Carvalho Pe-

reira, de 22, às 14h15 de ontem
na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, nos Jardins, zona sul de São
Paulo. O rapaz estava ajoelhado e lia um livro de culinária
quando foi atacado. Ele sofreu
traumatismo craniano e até o

início da noite estava internado
em estado grave no Hospital
das Clínicas.
Com histórico de agressão e
perturbação mental, Aleixo foi
autuadoemflagrante portentativadehomicídiono78ºDP(Jardins). É a terceira vez que ele

vai preso. Em abril de 2008, já
havia quebrado a vitrine e um
televisor de plasma na mesma
livraria, ato que lhe rendeu um
processo. Segundo o delegado
Luís Ricardo Kojo, em outubro
de 2007, Aleixo foi processado
pordanosmateriais, emumataque numa academia.
Por volta das 20h30, a mãe
deAleixo,JudithMachadoAleixo, chegou à delegacia. Ela admitiu que o filho tem problemas
mentais, com surtos de violência, desde o fim do casamento.
Ele estaria em tratamento em
Itapetininga, onde morava com
a avó. “Mas é um frequentador
assíduo da Livraria Cultura.
Ele vai lá dia sim, dia não”. Ainda segundo ela, Alessandre teria dado aulas (é personal trainer) para “alguém da família do
dono da livraria” no Hotel Renaissance – o que foi negado pela Cultura, que optou por não
comentar o caso.
ATAQUE RÁPIDO

Ontem, quando chegou à livraria, Aleixo carregava uma mochila, onde estavam um facão e
umtaco de beisebol, com inscriçõesemletraazul:“50%helicóptero e 1ª revisão arigatô”. De
acordo com o soldado R. Alves,
da 1º Companhia do 7º Batalhão, Aleixo entrou na livraria,
parou ao lado do designer e,
sem dizer nada, o golpeou.
O tenente Marco Aurélio
Genghini disse que a ação durou 15 minutos. Foi o tempo de
Aleixo andar pelos corredores,
entrarna livraria, agredir avítima e ser preso. O PM Alves foi o
primeiro a chegar ao local. “Assim que cheguei, encontrei o
agressor transtornado e com o
facão na mão. Eu o mandei colocar a arma no chão e ele obedeceu. Depois, tirou o taco de beisebol da mochila e também pôs
no chão. Em seguida, mandei
que ajoelhasse e, mais uma vez,
ele obedeceu.”
Na delegacia, dizia frases
desconexas. “Ele não está sabendo explicar o que faz nem
onde mora, com quem vive e
por que agrediu o rapaz”, afirmou Kojo. A vítima mora no
bairro Jardim, em área nobre
de Santo André. ●

Rapaz tirava
horário de
almoço para
folhear livros
O designer Henrique Carvalho
Pereira,de 22anos, trabalhanuma agência de publicidade na
AvenidaPaulista ecostumafrequentar a Livraria Cultura e o
Conjunto Nacional diariamente no horário do almoço. Segundoumatia,eleaproveitavaasaída do trabalho para ler na livraria. Escolhia um livro, geralmente de design, e lia até a hora
de voltar para a agência. Ontem, tinha se interessado por
um livro de culinária. Estava
com ele nas mãos quando foi
atingido por Alessandre Fernando Aleixo.
Pereira teve uma lesão cerebral e foi levado para o Hospital
das Clínicas. Ele passou por
uma cirurgia entre 17h e 20h.
Os médicos não divulgaram seu
estado de saúde até as 22 horas,
mas, segundo parentes, é gravíssimo.
Os pais dele estavam transtornadosenão quiseramdar entrevistas. Pereira estava prestes a concluir a graduação em
Publicidade. Apresentou o trabalho de conclusão de curso na
semana passada. Já estava trabalhando e há pouco tempo tinha recebido a notícia de que
participaria da Cow Parade na
Avenida Paulista – exposição
realizadadesde 2005 na cidade.
O evento prevê a distribuição
de vacas de fibra de vidro em
tamanho real pelas esquinas da
Paulista. Cada uma é pintada
por um artista. Pereira está entre eles. FELIPE ODA

