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PRÓLOGO
O GATO PRETO EXPLODE
O CONGRESSO DE BRASILVILLE

O

Congresso Nacional da República Federativa de Brasilville
estava agitado. Deveriam decidir se deveriam votar a LEI DA
MORDAÇA que imobiliza juizes, procuradores e policiais na repressão
à corrupção”.
Sessão secreta – Proibida a mídia de qualquer espécie – somente
deputados e senadores – Os portões estavam abertos e dois guardas
impediam a entrada de pessoal não credenciado.
O presidente da casa abriu a sessão:
--Antes de iniciarmos nossos trabalhos tenho um importante
comunicado a fazer: “Nosso colega deputado João Dirceu foi solto
ontem pelo Ministro Gilmar Maduro da SCB (Suprema Corte
de Brasilville). Consideramos uma grande vitória derrubar no
Supremo a condenação do Juiz Sérgio Mourão e seus asseclas de 2ª
Instância.
Entretanto, acabo de receber o comunicado que o deputado Dirceu
foi encontrado morto na residência de Paulina Hoffmeister – assessora
do deputado e sua grande amiga – com um tiro na nuca e ele como os
outros nossos quatro parlamentares assassinados este mês tinham na
testa o carimbo do Gato Preto, símbolo desse assassino.
Reitero que esta casa não se renderá às chantagens do Gato Preto
que quer impor suas leis pela sua apelação “ou faz ou morre”.
--Um minuto de silêncio por favor!
Alguns parlamentares não respeitaram o silêncio, riam e contavam
piadas sobre o Gato Preto.
--Declaro aberta a sessão.
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A

O GATO PRETO MANDA SUA MENSAGEM

área do Congresso estava cercada por uma barragem de
aluminio de 1,5 metros de altura. A multidão – reunida do
outro lado da barragem – vociferava palavras de ordem contra essa
instituição corrupta – protetora de ladrões e assassinos.
O Dr. Francisco Tomasini estacionou sua
caminhonete do outro lado da Avenida do
Congresso – desceu – retirou a cobertura de
plástico que cobria a carroceria do veículo e
escondia um drone. Subiu na carroçaria e
abriu as pás dos hélices do drone. Baixou a
tampa traseira da carroceria e voltou para a
cabine equipada com todo o equipamento
para a navegação do drone. Apertou o primeiro
botão – o drone foi ativado. No monitor de controle apareceu o que a
câmera do drone estava vendo. Duas luzes se acenderam mostrando que
todos os controles estavam prontos para funcionar. O Gato Preto disse
bem alto para si mesmo:
--“Chegou a hora do ajuste de contas” e calcou o botão vermelho –
drone ativado, pás de decolagem vertical
ativada – calcou o botão azul – foi iniciada
a decolagem vertical – quando o altímetro
marcou 5 metros o Gato Preto apertou um
terceiro botão – as seis pás horizontais se
esticaram para 2 metros – apertou mais
um botão – o painel passou a indicar “Navegação Visual”.
O Gato Preto baixou o drone para 3 metros e dirigiu-o em direção à
multidão. Conforme se aproximava da multidão começaram a notar que
um drone avançava em direção a eles. Ficaram mudos até que alguém
gritou:
--É um drone da polícia – atirem nele.
Mas ninguém estava armado – era uma manifestação pacífica.
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Apertou o botão: “Em Combate” que
acionou o pequeno mastro de baixo do
drone e desfraldou a bandeira do Gato
Preto. Bem perto da multidão desceu para
3 metros – passou pela cabeça das pessoas
que não conseguiam entender o que estava
acontecendo, e dirigiu-se para o portão de entrada. A guarda do Palácio
resolveu sair de seu esconderijo – tinham ordem de não aparecer e só
interferir se houvesse invasão do Congresso. Mas somente um drone
estava invadindo. E até se decidirem o drone já tinha entrado.
O Gato Preto sabia que a navegação era complicada até chegar no
salão oval, local da reunião. Reduziu o comprimento das pás para 45
centímetros. O caminho mais fácil seria entrar por cima, pela galeria,
fez o drone subir mais dois lances de escada e parou bem em frente
à porta aberta. Acionou as pás de navegação vertical – posicionou o
drone bem em frente à porta da galeria. Tinha uns dez centímetros de
espaço para cada lado. A sorte estava lançada – ligou os dois sensores
de estacionamento lateral e avançou o drone lentamente. Ao iniciar a
passagem pela porta o alerta vermelho soou – iminente colisão. O lado
direito mostrava 8cm e o lado esquerdo 10cm da moldura da porta –
Passou com o alerta vermelho soando até o drone estar complemente
do outro lado. Passou voando rente às cadeiras da galeria – ativou a
detonação por impacto e arremeteu. Ficou clara a visão da mesa
diretora e enorme quantidade de parlamentares – todos falando ao
mesmo tempo: --Estamos sendo atacados? Por drones? O povo invadiu
o Congresso?
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O deputado conhecido como Jairzinho Malvadeza – capaz de
espancar até a virgem Maria e rezar um Rosário pedindo perdão à santa
e à senadora Rosário que vociferava:
--Eu avisei – a proteção a congressistas corruptos vai levar o
Congresso a morder o próprio rabo. Podem começar a mastigá-lo.
Os parlamentares viram o drone – tarde demais – o Gato Preto
arremeteu-o contra a mesa das raposas rainhas.
Viu claramente as bochechas do presidente da mesa se encherem
de pavor e seus olhos que já eram esbugalhados saltarem da órbita –
Uma enorme explosão se seguiu matando todos os parlamentares da
mesa e muitos dos que estavam mais perto. Vinte deputados e quinze
senadores mortos e 50 feridos.
Vinte deputados e quinze senadores mortos e 50 feridos.
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CAPÍTULO 01

ASSASSINATO EM PARIS

O

Governador do Estado Rio Pardo de Brasilville S. Cabrita
observava o noticiário da manhã:

TV Brasilville com a repórter Cristina Berger
--“Notícias do Brasil: O Governador do Rio de
janeiro, Brasil, Sergio Cabral que há poucos dias
recebeu a condecoração máxima do governo
francês a comenda LÉGION d´HONNEUR
voltou ao noticiário na mídia daquele país –
promoveu uma grande festa em Paris para toda
sua equipe com tudo pago com o dinheiro do
contribuinte o que gerou uma grande revolta do
povo brasileiro que no momento enfrenta uma
das piores crises política e financeira – como a
morte nos hospitais por falta de verba – educação
e segurança pública totalmente destroçada. A famosa FESTA DO
GUARDANAPO foi divulgada pela mídia de toda a europa e internacional.
Um mês depois a mesma estação de televisão no mesmo horário
anunciava:
TV Brasilville com a repórter Cristina Berger
“Há um mês atrás noticiamos os desmandos dos políticos
brasileiros com a FESTA DO GUARDANAPO do governador do Rio de
Janeiro Sérgio Cabral e sua comitiva em Paris”
“Entretanto – nosso pais – Brasilville – que na classificação mundial
está emparelhado com o Brasil como um dos países mais corruptos do
mundo – nosso governador S. Cabrita do estado de Rio Pardo reuniu
a mídia de Brasiléia e declarou que dentro de 15 dias promoverá – em
Paris – no mesmo local da FESTA DOS GUARDANAPOS – UM BAILE
DE MÁSCARAS – todos mascarados – com guardanapo na cabeça em
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homenagem ao brasileiro Sérgio Cabral – finalizou a declaração com –
PARIS É UMA FESTA. Como podemos ver a corrupção do Brasil é um
exemplo e incentivo para os corruptos de todo o planeta....”.
A estação saiu do ar e vários jornalistas foram presos.
Nesse instante – alguém mais observava o noticiário – o doutor
Francisco Tomasini – o Gato Preto – que comentou para si mesmo:
--“Paris é uma festa – mas eu vou acabar com essa farra em nome do
Hospital Santa Marta” – que no mesmo noticiário foi apresentado com
doentes morrendo pelos corredores e a falta total de assistência médica e
remédios aqui em Brasiléia. Gato Preto desligou a televisão e telefonou
para a companhia aérea.
Destino: Paris – dentro de três dias. Em seguida ligou para o
hotel Jardin de Paris na Place de la Concorde na Champs Élysée e fez sua
reserva em nome de René Simão cidadão da Venezuela.
GATO PRETO EM PARIS

G. P. - René Simão

Três dias depois o Gato Preto – Como René Simão
– descia no aeroporto Charles de Gaulle. No
sanitário do Aeroporto completou sua mudança de
perfil para Romulo Tavares Brasil. Ordenou ao
motorista do Taxi: --Hotel Jardin de Paris na Place
de La concorde.Fez o check in no hotel, com sua
nova identidade – Romulo Tavares, cidadão
brasileiro. Descansou o restante do dia.
No dia seguinte estava pronto para executar seu
plano – matar o governador S. Cabrita e todos os
membros da sua comitiva.
Planejou:
FASE I – Reconhecimento do local.

G. P. - Romulo Tavares

FASE II – Determinar como entrar na festa do
governador S. Cabrita.

		

FASE III – Veneno a ser usado.

		

FASE IV – Plano de fuga – do local – da cidade.

20

O GATO PRETO - MATADOR DE POLÍTICOS CORRUPTOS

O hotel Jardin de Paris era ao lado do hotel que hospedara o
Governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral.
Vestiu-se elegantemente e dirigiu-se ao restaurante no segundo
andar onde hospedou-se o governador brasileiro.
Conversou amigavelmente com o garção Jean
Deneveu e tornou-se seu amigo. Apresentou-se como
Romulo Tavares – cidadão brasileiro. Observou a
movimentação e a subida dos hóspedes para os
quartos. Deu uma gorjeta expressiva para Jean,
suficiente para querer servi-lo sempre que aparecesse.
Na terceira refeição chegou quase ao encerramento
do almoço. O garção Jean Deneveu apressou-se para atendê-lo.
Perguntou a ele:
--Jean – como foi a festa dos meus conterrâneos brasileiros – a
farra dos guardanapos?
--A comitiva se hospedou aqui – alguns se hospedaram aí ao
lado – mas a festa foi em local mais apropriado: uma casa de show na
Champs Élysée – aqui pertinho.
E continuou: --Trabalhei na festa – foi magnífica – uma farra
total – como só os brasileiros sabem fazer farra!
--Obrigado pelo elogio Jean. Por falar nisso – um outro
político de Brasilville quer seguir os passos do brasileiro e a mídia está
anunciando um baile de máscara com guardanapos na cabeça aqui em
Paris para o dia 15 – não sei exatamente aonde.
--Eu sei – respondeu Jean. Vão se hospedar aqui e já
providenciamos o baile de máscara para o mesmo local onde o
brasileiro fez a farra dos guardanapos. Todo o salão está reservado para
o Governador S. Cabrita – ele é o governador de Rio Pardo, um dos
maiores estados de Brasilville.
--Eu gostaria imensamente de ir à essa festa – vamos fazer o
seguinte Jean: para você 1.000 euros para arranjar a entrada para a festa.
--O senhor disse mil euros para mim?
--Sim. Mil – só para você – e para quem arranjar a entrada –
quanto ele pedir...
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--Está feito – sei exatamente como arranjar isso – mas – vai
custar caro.
O Gato – agora Romulo Tavares – pensou: --Igual Brasilville –
igual nossos políticos – não há nada que uma boa propina não resolva.
No dia seguinte Jean veio atendê-lo para o almoço.
--Senhor Tavares – está tudo arranjado – a fantasia já está
comigo... O ingresso com a fantasia vai lhe custar três mil euros e como
o senhor disse – para mim – mil.... – negócio feito? --Por favor, em
dinheiro – não há negócio com cheques.
--OK no seu horário de saída – no meu apartamento.
Às 19 horas Jean chegou ao apartamento com uma
bolsa contendo a fantasia e a máscara. O Gato Preto
gostou. Experimentou a fantasia de “Capeta Querido”.
Pagou a Jean os quatro mil Euros e disse:
--Devo sair antes do final da festa quando
supostamente todos tirarão a máscara.
--Quem não quiser tirar não tira – pelo menos na
outra festa foi assim!
--Não vou me arriscar – saio antes – e vou viajar de madrugada.
Encontro-o na festa.
--Tem algo mais: o senhor entrará comigo pela entrada de serviço
da casa de show. Eu fico no terceiro andar e o senhor – no quinto, salão
BLUE – muda de elevador para o social indo direto para o salão de festa.
BAILE DE MÁSCARAS
À noite – no dia da festa – O Gato Preto vestiu-se à caráter.
A máscara em uma sacola e levou sua mala guardando-a no bagageiro
do Hotel. – Fechou sua conta e entregou o cartão de identificação.
Encontrou-se com Jean na garagem do hotel e foram para a casa de show.
Estacionaram o carro em local privativo para funcionários – Pegaram o
elevador – Jean parou no serviço de copa. O Gato Preto colocou sua
máscara – Transformou-se em “Capeta Querido”.
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Parou na entrada do salão BLUE – entregou seu ingresso e já
estava participando da festa.
As mulheres lindas usavam a máscara
somente para os olhos, de modo a não ofuscar
sua beleza. E assim o Gato Preto conseguiu
estabelecer contato com uma delas – sua ousadia
levou-a a acreditar que por trás da máscara
havia um príncipe. O anel de casada revelava
que o marido estava por trás de alguma máscara
provavelmente enfeitada com chifres.
A mesa de coquetel tinha um colorido lindo pelas jarras com
coquetel de frutas e sucos de diversas cores. Gato Preto sabia que S.
Cabrita gostava daqueles coquetéis de frutas feitos com champanhe que
na terra dele tinha o nome de ponche – feito sem álcool – era inofensivo
– mas feito com vinho ou champanhe – era delicioso e embriagador.
Desfrutou do seu encontro dançando e bebendo com sua
adorável companhia fantasiada com o que ela intitulou “Descubra-me”.
Pensou o Gato Preto: --Que pena – não vou poder esperar por essa
descoberta. Foi até o sanitário onde colocou na manga de sua fantasia o
frasco de veneno que levava no bolso, onde já tinha um suporte especial
para ele. Aguardou a mesa de coquetéis ficar vazia e aproximou-se –
fingiu estar provando os diferentes sabores e derramou um pouco do
frasco pelas jarras que acessava. Conseguiu envenenar todas elas. Tinha
meia hora para deixar o local – o veneno faria efeito uma hora após ser
ingerido. Despediu-se de sua bela companhia. Alegou que seu vôo sairia
em duas horas – não podia deixar cartão social pois era casado – como
ela – e seria inconveniente. Um beijo carinhoso – sentiu remorso – ela
podia tomar do ponche envenenado.

G.P. - Rafael Markwalder

Saiu da festa – apanhou um taxi – passou pelo
hotel, apanhou suas malas e rumaram para o
aeroporto Charles De Gaule. No sanitário do
aeroporto transfigurou-se em Rafaël Markwalder
– cidadão suíço residente em Lugano. Na sala de
espera para embarque A TV mostrava em
noticiário extraordinário:
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TV5 PARIS – PROGRAMA – ERIKA VILLAR
Interrompemos
a
nossa
programação para uma noticia urgente
– o assassinato de um parlamentar de
Brasilville e toda sua comitiva numa casa
de show em Champs Élisée.
A repórter Margarida Binoche da
TV Brasilville está no local.
--Boa noite senhores ouvintes –
estou no local do ocorrido – do que
sabemos até agora é que houve um
envenenamento em massa no salão onde
o governador do Estado Rio Pardo de
Brasilville
celebrava
uma
festa
denominada O BAILE DE MÁSCARAS
uma imitação da festa A FARRA DOS
GUARDANAPOS
celebrada
pelo
brasileiro Governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral.
--Há vários mortos e muitos em estado crítico entre eles o
patrocinador da festa o governador S. Cabrita Governador de Rio Pardo,
Brasilville.
--Sabemos que haviam aproximadamente umas 150 pessoas
na festa transportados para Paris por avião fretado por um grupo de
parlamentares de Brasilville.
Margarida BINOCHE da TV BRASILVILLE para a TV 5 – PARIS –
Retornando – ÉRIKA
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CAPÍTULO 02

A CIB REAGE

C

IB – Central de Inteligência de Brasilville
– Auditório – Reunião de Diretoria
– Chefes de Departamentos e todos os agentes.
Diretor da CIB – Fernando Tuma falou:
--Bom dia – vamos direto ao assunto – nunca
esta diretoria foi tão observada pelo povo e toda
a administração Federal. Um assassino denominado carinhosamente
pelo povo de “Gato Preto – O Matador de Políticos Corruptos” –
vem matando sistematicamente políticos, corruptos ou não. Eu disse
“carinhosamente” porque toda vez que temos notícia de um assassinato
a TV mostra em bares e restaurantes o assassinato ser aplaudido pelos
clientes. O povo tem o direito de achar que o Gato Preto é um herói –
Mas – nós não temos esse direito. Um agente já foi afastado de suas
funções por solicitar dispensa da Força Tarefa que caça o Gato Preto.
É uma questão de honra para todos nós prendermos o Gato Preto e
também é uma questão de honra acabarmos com a corrupção dentro
deste país.
Nesse instante um dos agentes levantou a mão solicitando para
falar - o Diretor Chiarelli permitiu.
--Permita-me – com todo o respeito que devo ao senhor e à esta
instituição: Eu também não quero tomar parte na caçada ao Gato Preto
– permissão para me retirar desta reunião.
--Permissão negada – deixe-me terminar a reunião e se você
quiser poderá sair do grupo de caça ao Gato Preto.
--Finalizando a 1ª. parte desta reunião faço apenas a ressalva:
quero o Gato Preto vivo – ele sabe mais coisas que nós precisamos saber
– e o povo de Brasilville também.
O mesmo agente levantou as mãos e lhe foi concedido a palavra:
--Retiro tudo que disse – se permitir – eu fico.
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--Concedido – vamos para a 2ª. parte desta reunião. Ontem
à noite foi assassinado em Paris pelo Gato Preto o governador de Rio
Pardo S. Cabrita. Ele promoveu uma festa semelhante à do Governador
do Rio de Janeiro – Brasil – Sérgio Cabral – a chamada Farra dos
Guardanapos. – Temos pouco detalhes – sabemos apenas que quase
todos os participantes morreram envenenados – necessito de dois
agentes que falem fluentemente francês e inglês – qualquer outro
idioma europeu ajuda mais. O avião sai para Paris hoje à meia noite –
chegada: 08:00 hora local. Dois agentes da DGSE – (Direction Générale
de la Sécurité Extérieure) francêsa irão recebe-los no aeroporto. Os
voluntários apresentem-se no meu gabinete após esta reunião.
Quatro agentes apresentaram-se como voluntários para Paris .
Os dois escolhidos: Agentes Marcos Bastos e Anna Flores.
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Capitulo 03

ROTAS DE FUGA
ROTA DE FUGA – Paris – Lugano (Suiça)
O vôo Paris - Zurich – Lugano correu
tranquilo. A parada em Zurich foi apenas de
40 minutos – o suficiente para a troca de
avião. Em Lugano rumou direto para sua
residência no luxuoso condomínio Residenza
Marco Polo. Descansou o restante do dia. De
manhã cedo visitou a administração do
Condomínio para certificar-se que estava em dia com seus pagamentos.
Nunca deu qualquer abertura de caráter pessoal. Chamou um taxi que o
levou à cidade de Paraíso a 30 minutos do Residenza Marco Polo onde
alugou um carro para ser devolvido em uma de suas agências na Itália.
ROTA DE FUGA LUGANO – MILÃO (ITÁLIA)
Tomou a Rota A2 e duas horas depois fez
o check in no aeroporto de Malpensa de
Milão, transfigurado como Afonso de Sousa
- cidadão brasileiro de São Paulo. Próximo
voo para o Rio de Janeiro às 21:30 – teria de
esperar 4 horas no aeroporto. No dia seguinte
pela manhã desembarcou no Rio de janeiro.
Entrou no sanitário do aeroporto como Afonso de
Sousa e saiu como Ricardo Solano cidadão da Venezuela.
Voou para Brasiléia chegando à noite e dirigiu-se para
sua casa. Finalmente em casa onde foi recebido pelo seu
fiel mordomo Carlos Calábria. Conversaram sobre as
novidades – Os Ministros do Supremo passaram uma
resolução aumentando o próprio salário produzindo
um efeito em cascata de muitos bilhões nas despesas
públicas. Diáriamente há noticias do assassinato em
Paris – Dois Agentes de nossa Central já estão em Paris
para ajudar aos investigadores franceses no caso.
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Capítulo 04

CAÇADA AO GATO PRETO NA EUROPA

O

s agentes da Central de Inteligência de Brasilville – Marcos
Bastos e Anna Flores desembarcaram no aeroporto Charles
De Gaulle em Paris e foram recebidos pelos agentes da DGSE Francês
– Direction Générale de la Sécurité Extérieure Jean Chauvel e Viviane
Clair que os conduziu ao gabinete do Diretor Pierre Caron.
Após as apresentações falou o Diretor Pierre Caron:
-- Estávamos preocupados com uma ação terrorista. Acabo de
saber que realmente foi o Gato Preto – velho conhecido de vocês que
foi o autor do assassinato do Ex Governador S. Cabrita. Na cama do
governador foi encontrado uma folha impressa com o símbolo do Gato
Preto. Portanto, deixa de ser suspeita de terrorismo para ser atentado
político a parlamentares estrangeiros em solo Francês. Estamos bem
informados sobre a ação do Gato Preto em Brasilville e a matança de
Políticos corruptos. Assassinatos ocorridos em solo Francês cabe à
França prender e punir os assassinos. Serão julgado pelo crime aqui
cometido e tão somente por esse crime o que me parece óbvio. Vocês
estão aqui para nos ajudar – cabe à polícia francesa prendê-lo. Bem, dois
de nossos agentes estarão sempre ao lado de vocês para toda assistência
necessária.
Reuniram-se os quatro agentes e definiram um plano de trabalho.
Os agentes franceses já haviam providenciado as fotos dos
passageiros embarcados nos vôos a partir das 5 horas da manhã no dia
do assassinato. O DGSE já recebeu essas fotos. O garção Jean do hotel Le
Jardin de Paris – o único que se apresentou à polícia para dar informações
de alguém que tinha atitude suspeita. O garção não identificou ninguém
nas fotos dos passageiros.
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--Estamos diante de alguém muito inteligente....

A agente Viviane solicitou: --Preciso de um desenhista que
reproduza retratos falados.
Ao desenhista explicou: --Esta é a foto original constante do
registro do Hotel – pequena e de má qualidade – mas é o que temos.
É do individuo identificado pelo garção Jean com atitudes suspeitas. O
garção confessou ter ajudado este individuo a penetrar na festa de S.
Cabrita.
Com base nesta foto transforme-a em várias outras: a) inserir
barba curta b) inserir bigode c) cabeleira postiça em diversas tonalidades
d) com bigode e sem bigode e ) careca – aceito sugestões!
Ninguém sugeriu nada – o desenhista disse:
--Necessito duas horas ou mais para o preparo das fotos.
--Tudo bem – entregue-nos cada uma que ficar pronta que já
vamos fazer a comparação. Passaremos algumas horas comparando as
fotos.
--Mas vocês tem a possibilidade de fazer isso em dois minutos –
interessados?
--É claro que estamos interessados.
--É assim: Temos o software identificador de fotos. Vou construir
duas bases de dados. A primeira com a foto original e suas variações do
meu desenho e a segunda com as fotos dos passageiros. Podem incluir
passageiros de vários dias.
--Executar – solicitar ao chefão para usarmos o computador do
laboratório... e para usarmos as informações que o DGSE recebeu – a
lista de fotos dos passageiros.
Entraram no laboratório e em dois minutos o computador
identificou um passageiro com as caracteristicas de um dos desenhos
feito.
Idenficado o passageiro Afonso de Souza que voou de Paris para
Lugano na Suiça – cidadão suiço – com barba e bigode que se removidos
mostrava o hóspede do Hotel Le Jardin de Paris apontado pelo garcão
Jean.
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--BINGO!! ESTE É O NOSSO HOMEM. Rumo a Suiça Lugano!!
--Nós vamos com vocês – o chefe disse para ajudá-los em tudo
que fosse possível – conhecemos bem a Suiça – dá um tempinho e
estares juntos.
--OK! Amanhã às 07:00h há um voo para Lugano – um voo
único direto - estaremos todos nele.
No dia seguinte às 08:30h desembarcavam em Lugano.
Rumaram para o endereço registrado na companhia aérea –
Condominio Rezidenza – entraram em contacto com o síndico que
informou:
--Sim – ele esteve aqui – veio falar comigo para acertar as contas
do condominio
--Ele pagou alguma conta com cheque ou cartão de crédito?
--Não – ele sempre paga tudo em dinheiro – nunca pagou
qualquer conta com cheque ou cartão.
--Podemos ver os registros dos documentos da locação da
residência?
--Infelizmente temos ordens expressa de nunca fornecermos
dados desses registros – não sei exatamente porque mas são
rigorosamente confidênciais – ocorreu um roubo e um sequestro de um
dos condominos e foi apurado que a administração forneceu dados de
nossos registros – agora só com mandato judicial.
--Podemos ver a residência?
--Desculpe – só o condômino entra na residência.
--O senhor pode nos avisar se Afonso aparecer por aqui.
--Perdão – não posso fazer isso
--E onde pode estar o senhor Afonso?
--Não sei e ele não estava motorizado
--Acho que o Gato Preto há muito tempo já está em Brasilville
- e vai continuar a matar!
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--Vamos voltar e ver nas fotos de passageiros se alguém parecido
com ele deu entrada no aeroporto de Brasiléia!
--Hoje não há mais voo e amanhã voltamos via Paris e deixamos
nossos amigos em casa
--Feito – então vamos ver o Blues to Top Festival – podemos
tomar um chopp – apreciarmos Blues & Jazz
--Acho que o que você está querendo é a oportunidade para
conhecer as simpáticas moças suissas
--Não – prefiro as francesas – disse Marcos olhando fixamente
para Viviane. No dia seguinte – no aeroporto Charles de Gaule – Os
agentes da CIB - Marcos e Anna Flores despediram-se dos Agentes
da DGSE – Jean Chauvel e Viviane Clair. Comprometeram-se em
um novo encontro em Brasilville quando levaria o resultado final das
investigações sobre os assassinatos na FARRA DOS GUARDANAPOS.
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CAPÍTULO 05

O sequestro da Deputada MICHELLE FERRARI

O

doutor Tomasini entrou no seu estúdio – ligou os monitores
– nas 12 telas apareceram os veículos de parlamentares que
estavam rodando. Um em especial lhe interessou foi o da deputada
Maria das Rosas Leitão – apelidada no Congresso como Maria Alma
Penada – o marido preferiu se suicidar a viver com ela. Era a maior
batalhadora dos Direitos Humanos em prol de bandidos desamparados.
Toda vez que um policial matava um bandido ela botava a boca no
mundo que ressoava em todo o planeta.
Um dia com a mídia gravando agrediu
em pensamento – palavras e obras o deputado
que ela mais amava – Jair da Cavalaria – que
como todo cavalheiro proveniente do exército
ofereceu-lhe gentilmente a outra face para que
ela batesse – e ela com o coração partido deu
uma bofetada de amor no seu bem amado –
mais duas vezes – o milicão não entendeu
essa demonstração de amor – apeou do seu cavalheirismo e lembrou-se
aquilo que o exército lhe ensinou: como ser um bom cavaleiro e encheulhe de muitas porradas. Pobre Maria Alma Penada – chorou que ficou
toda molhada – procurou consolo nos braços do seu cavalheiro que
mais uma vez não entendeu – sentiu-se agredido – e despejou na alma
penada mais um punhado de porradas. Ai entrou a turma do deixa disso
e por conta da confusão a alma penada levou mais porradas.
O Gato Preto – lembrando-se disso tudo – achava que a política
ia perder uma grande comediante se decidisse matá-la. Mas quando se
lembrou dos danos causados pela alma penada – ela – seu partido –
sua amiguinha senadora Gladis Hoffmeister e seus dois maridos – um
marido de papel passado e o outro – italiano bonitão – importado da Itália
– que belo bando de ladrões dos cofres públicos – quantos morreram
pela falta de recurso – sua sentença estava dada – ela merecia morrer.
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O carro da deputada Michelle Ferrarri corria veloz pela Avenida
das Nações completamente deserta – seu marido dirigia tranquilamente.
O carro diminuiu bem a velocidade na curva já apelidada da curva da
boa morte. De repente o rosto de seu marido deu um tranco para trás –
o carro saiu da pista e entrou mata a dentro – Michelle desmaiou e não
viu mais nada.
O CATIVEIRO
A Deputada Michelle Ferrari abriu os olhos
lentamente. Não tinha a mínima ideia do que
estava acontecendo. Moveu suas pernas – depois
seus braços – estavam formigando. Notou que
estava deitada em um confortável sofá cama.
Levantou-se. Sua memória começou a relembrar
– Seu marido estava dirigindo – o carro avançava em baixa velocidade
pela Avenida das Nações - lembrou-se ter ouvido um tiro e a cabeça de
seu marido deu um salto para trás e sangue jorrou da sua testa – o carro
desgovernou-se – saiu da pista e bateu contra arvores e não se lembrava
de mais nada.
Examinou o ambiente – totalmente estranho. Aproximou-se do
janelão - abriu bem as cortinas e os raios de sol invadiram o aposento.
Que vista linda das montanhas! Seguramente estava em uma casa no
topo de uma delas. Nenhum vestígio de civilização.
A única porta existente – de aço moldado –
incrustada em parede decorada com desenho
suave de flores – no meio delas sobressaía uma
rosa branca e em baixo do lado direito um
pequeno detalhe mostrando um gato preto
com olhos e auréola laranja brilhante com
inscrição ao lado: CHAT NOIR. Reconheceu
aquele gato - a todos que ele matava estampava
esse mesmo gato preto na testa do cadáver.
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GUERNICA – A ESPOSA e a FILHA

Na outra parede – que tristeza – a réplica que vale milhões
de euros – Guernica de Pablo Picasso que combinado com a situação
em que se encontrava causava calafrios. Ao seu lado uma montagem
fotográfica – uma linda mulher, jovem, uns 30 anos, com sua filha.
Qual seria o motivo de uma foto tão linda estar ao lado do horror de
Guernica – tinha que haver um motivo – pensou Michelle.
	 Na quina de uma das paredes um piano Fritz Dobert – meia
cauda – e na parede um armário para partituras – livros sobre medicina
alguns romances – romances de amor – e uma coleção de DVDs –
filmes ou concertos clássicos. Incrustado na parede uma mini cozinha
– geladeira – micro-ondas – um armário com outros apetrechos.
	 O banheiro era espaçoso e continha tudo de primeira linha –
box amplo de vidro fumê – pia com armário em cima – pia higiênica
– armário e vaso sanitário apropriado para a rainha da Inglaterra – o
azulejo: um luxo – azul claro combinando com o restante da louça do
banheiro – tapetes para saída do box. Cosméticos de vários tipos – m
toalhas de banho e rosto. Michelle ficou imaginando o uso que o GATO
PRETO faz desse local.
Sem dúvida alguma tratava-se de um indivíduo bem situado
financeiramente e menos dúvida ainda: era prisioneira de um indivíduo
que nunca fez reféns para pedir resgate - preferia matá-los.

34

O GATO PRETO - MATADOR DE POLÍTICOS CORRUPTOS

MAS - QUAL O MOTIVO DE TÊ-LA FEITO PRISIONEIRA?
De repente, a TV foi ligada – Na tela
– uma figura encapuzada sentada à
cabeceira de uma mesa falou :
--“Boa tarde senhora Ferrari – antes de
iniciarmos uma conversa face a face ouça
um pouco de música de sua preferência
para relaxar. Sei que toca piano – pesquise
as músicas – o piano e o DVD player estão
à sua disposição.
--Hora de relaxamento – e pense assim – nada me acontecerá –
ele não me fará nenhum mal – se eu não fizer nada errado – mas se fizer
– estarei morta”
Michelle – tremia – seu coração parecia que ia sair pela boca –
mas – de alguma maneira a tonalidade daquela voz não inspirava medo
ou terror – pelo contrario – trouxe uma sensação de paz e segurança.
Conseguiu ver seus olhos – azul ou verde – mas estava indefinido.
Finalmente completou a mensagem:
-- O jantar será servido ás 19:00h e a senhora sempre almoçará
e jantará comigo.
--Entretanto, solicito encarecidamente – não tente nenhum
truque – qualquer tentativa terá a pena de morte.
--Será tratada com toda consideração e respeito desde que não
viole minhas regras.
--Não violarei suas regras – tem a minha palavra – embora saiba
que para o senhor palavra de deputado não vale nada.
viver.

--É verdade, mas já lhe dei a maior prova de confiança: deixei-a
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FACE A FACE COM O GATO PRETO

Às 19 horas a porta emitiu um ruído característico que a
fechadura foi aberta. A TV mostrou na tela o Gato Preto sem a máscara
que falou:
--Senhora Ferrari – por favor – passe para a sala jantar – sirvase da bebida que julgar conveniente. Breve estarei com a senhora. E
apagou a TV.   
Michelle entrou na sala de jantar – sala ampla mesa de centro
trabalhada – 8 lugares. Não se sentou – andou até o bar – uma coleção
respeitável de bebidas – serviu de uma dose de Campari com gelo. Sua
ansiedade era grande – o janelão de vidro mostrava uma linda paisagem
com a mesma cadeia de montanhas ao fundo – nenhum vestígio de seres
humanos.
A outra porta se abriu. O GATO PRETO
entrou – rosto descoberto – 1,90mt - olhos
castanhos, sua face estampava a delicadeza
do seu olhar. Porte atlético – movimentos
suaves. Michelle não podia acreditar que
estava diante de um assassino – mas o fato
de estar com o rosto descoberto dificilmente
sairia viva daquele local – mas – por que
não? – ele prometeu que nada me
acontecerá! Pensou Michelle
--Boa noite senhora Ferrari. A senhora – como eu – gosta de
Campari – é a única bebida alcoólica que tomo – no momento prefiro
uma taça de vinho. Sente-se ao meu lado por favor!   
--Senhora Ferrari – continuou – vamos continuar fazendo as
refeições juntos por muito tempo – enquanto eu estiver vivo. Procurarei
conversar assuntos que não nos cause constrangimento – a senhora
esqueça que sou um assassino e eu esquecerei que a senhora é uma
deputada e como tal incluída na minha lista para morrer. Para estar
na lista basta ser parlamentar – por ação – omissão ou conivência são
todos culpados por genocídio e pela desgraça de milhões de cidadãos
de Brasilville. O assunto não está em discussão.
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--Muito importante para sua sobrevivência:

1. Durante seus dias de cativeiro – observe o noticiário da manhã,
almoço e noturno da Rede Global de TV, canal 15. Tome nota do que
sentiu e não apenas do que viu. O seu sentimento é muito importante.
Todo registro deve ser manual neste caderno e sua assinatura em cada
um deles. Qualquer divagação em torno do registro do noticiário
poderá levá-la à pena de morte! Registros de seus sentimentos são livres
e isentos de censuras.
2. Observe as duas pinturas: Guernica e a outra. O que a senhora
está vendo? Ou melhor - o que está sentindo? E faço uma pergunta para
uma psicóloga: Qual o motivo dessas duas pinturas – tão diferentes –
estarem juntas?
--Para responder a essas perguntas é preciso entrar na mente
de um assassino! Entender suas razões e seu grau de sensibilidade ou
insensibilidade para ser o que é. Estou testando a sua sensibilidade para
ver se vale a pena deixá-la viver.
--Voltaremos ao assunto no quarto dia. Vamos jantar? Adoro
cozinhar – cozinha francesa.
--A comida parece deliciosa!
Durante o jantar uma conversa amigável.
--Encontrou alguma coisa interessante na biblioteca?
--Muita coisa – principalmente na biblioteca de música! Quantas
partituras lindas!
--O senhor toca piano gostaria de um dia vê-lo tocar.
--Bem, sou um pianista amador – mas – modéstia à parte – e bota
amador nisso aí – toco razoavelmente mal piano e veremos a senhora
também. Poderia ser melhor se eu estudasse como se deve – mas eu
detesto estudar escala e repetir inúmeras vezes as melodias de estudo.
A cada aula eu levava uma partitura para a professora me explicar, além
das explicações da aula. Ela detestava fazer isso desconfiei que ela não
era tão boa pianista – ficava mais zangada quando as canções tinham
duas vozes – isto é – dupla clave de sol.
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--Qual o seu compositor favorito? Perguntou a deputada
Michelle.
--Há uma lista de favoritos – na realidade – uma lista de canções
favoritas – e elas são de duas linhas diferentes – uma é a linha do amor
e a outra a linha do Gato Preto.
--Uma transmite a serenidade, os amores que deixaram uma
doce lembrança – a outra transmite o ódio aos carrascos político que
escravizam nosso povo e destroem esta nação.
--Uma me dá força para continuar vivendo em um mundo de
sonhos e lembranças e a outra me sustenta para lutar até a morte contra
esse bando de assassinos e genocidas que administram este país.
--Esse é o motivo que após o noticiário da manhã ouço o
furor das melodias – O vôo do besouro
--Sim – o besouro voa em todo seu furor e passa seu veneno para
o Gato Preto – pronto para matar.
Flight of the Bumblebee - Rimsky-Korsakov Yuja Wang
https://www.youtube.com/watch?v=5PYdLgoMrok --E ao entardecer sempre a mesma canção – cheia de amor:
Somewhere My Love (Tema de Lara) (Legendas)
https://www.youtube.com/watch?v=_ZuX5p9mrgU
--Sim – sempre a mesma canção – para a mesma pergunta – por
onde anda a mulher que eu amo? E a minha filha? Sempre a mesma
resposta: --“Em algum lugar no universo e lá nos encontraremos”.
--O noticiário lhe faz muito mal. Além disso, após o noticiário
o senhor fica por mais de 15 minutos contemplando os dois quadros –
Guernica e o outro.
--Sim, recarregado as baterias – uma carga de amor outra de
ódio. A que ficar mais carregada decide o que devo fazer naquele dia.
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--Senhor Gato Preto – Aliás - Por favor - posso lhe chamar de
algum outro nome - apelido - ou qualquer outro nome de gente?
--Não – só tenho esse nome – o que tinha de humano em mim
morreu há muito tempo - agora só existe a fera – um Gato Preto pronto
para matar.
Saiam lágrimas dos olhos da deputada Michelle.
--Por quem choras senhora Ferrari? – medo de perder a vida?
Não precisa se preocupar – não vou lhe fazer nenhum mal – nem
torturá-la – nem molestá-la.
--Acredito nisso senhor Gato Preto – essas lágrimas são pelo
senhor – pelo homem que perdeu sua alma – destruída por um mundo
cruel – que minhas lágrimas sirvam como bálsamo para amenizar suas
chagas – se acha que não pode salvar seu corpo – salve sua alma – que
Deus tenha piedade de nós dois.
--É melhor apelarmos para Deus – mas quem está reinando na
política é Satanás.
O SEGREDO DE GUERNICA
--Diga-me – se não se importa – qual o significado da pintura de
Guernica?
--Guernica representa a maldade da humanidade e o reinado de
Satanás em Brasilville e minha esposa e minha filha representa o amor
além do tempo!
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Estrelas & Planetas
Como saber se é uma estrela ou um planeta?
Como diferenciar uma estrela de um planeta a olho nu?
1. Em uma noite qualquer, ao observarmos o céu, podemos estar
olhando para um planetas ao invés de uma estrela...
2. Primeiro: Só as estrelas cintilam, ou seja, “piscam” seu brilho no
céu.
3. Segundo: Em um curto período de tempo, as estrelas não variam
de posição.
4. O que são as estrelas que vemos no céu?
Uma estrela é uma grande e luminosa esfera de plasma, mantida
íntegra pela gravidade e pela pressão de radiação. Ao fim de sua vida,
uma estrela pode conter também uma proporção de matéria degenerada.
A estrela mais próxima da Terra é o Sol, que é a fonte da maior parte da
energia do planeta.
Quais são as estrelas mais brilhantes do céu? Qual a primeira
estrela que aparece ao anoitecer? Visto da Terra, é o astro mais luminoso,
depois do Sol e da Lua. É a primeira “estrela” a brilhar ao anoitecer, e
é chamada popularmente de Estrela Vésper, Estrela Vespertina, Estrela
Matutina, Estrela d’Alva
VENUS deusa romana do amor e da beleza – Botticelli.
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CAPítulo 06

O FAROL E A DEUSA DO AMOR

E

m uma noite de céu enluarado e mar de Almirante, o Gato
Preto convidou Michelle para ir até o terraço da residência
para ver o cair da noite.
--Quanto silêncio – a quietude parece um sonho combinando
com a ausência de civilização
--Por isso mesmo escolhi este lugar para morar – somente eu – o
luar, as estrelas e o mar e mais um amigo!.
--Que vista maravilhosa. Quanta paz e harmonia nesta noite
escura. O silêncio da noite quebrado apenas pelo marulho do mar.
--Este é o local de repouso do Gato Preto.

--Uma luz começou a piscar intermitentemente naquela pequena
ilha – parece que transmite uma mensagem codificada.
--Aquele é o amigo a que me referi – um querido amigo – o
Velho Farol – inicia a transmitir no crepúsculo vespertino. Ele ilumina
minha vida – cada lampejo varre a solidão da minha alma que vive aqui
tão sozinha e cuja única felicidade consiste em contemplar a lua, o céu
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cheio de estrela, as ondas do mar e receber as mensagens contidas nos
lampejos de meu amigo – transmitidas em código Morse.
--Fico parado e nos seus lampejos vejo qual o caminho a seguir.
Ele dá o rumo do meu destino – Às vezes peço a ele perdão pelos meus
pecados.
--E ele o que respondeu?
--Ele disse que não pode me perdoar – porque no meu coração
não há espaço para o perdão - e ele tem razão - não me arrependo de
nada que faço e vou continuar fazendo. Só peço a Deus que encurte
minha vida – já vivi demais – e meu sofrimento tem de acabar.
--Preste atenção na mensagem que o farol está transmitido –
disse Michelle.
--Pensei que eu fosse o único louco aqui – você tambem já está
recebendo mensagens do farol – e o que ele está dizendo?
--Ele disse que este é um lugar sagrado – ele só conhece o amor
– salva vidas dos barqueiros em perigo e os encaminha de volta a seus
lares – aos seus entes queridos.
--Sim! Ele sabe que é hora da minha amante aparecer.
--Não me diga que você me convidou para vir aqui para conhecer
sua amante.
--Sim você vai conhecê-la – ela está chegando – feche os olhos e
um leve sorriso nos lábios.
--Você é louco mas eu confio em você – e fechou os olhos.
Após alguns minutos:
--Abra os olhos – olhe o céu em direção à lua.
Michelle abriu os olhos devagar – qual seria a surpresa?
--O que é aquele ponto luminoso perto da lua? – as estrelas ainda
não apareceram.
--É o planeta Venus em homenagem à Deusa romana do amor
– tambem chamada de Estrela Matutina ou Estrela Vespertina – É a
primeira a aparecer por se encontrar coberta por uma espessa e densa
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camada quase uniforme de nuvens, compostas predominantemente por
ácido sulfúrico e dióxido de carbono, que refletem a luz solar.
--Olhe! Elas estão aparecendo! Exclamou Michelle apontando
para o céu.
--Sirius é a estrela mais brilhante do céu noturno. Podemos
observá-la na constelação do Cão Maior.
--E onde está a constelação do Cão Maior?
--Não tenho a mínima idéia – Não sei onde está o Cão Maior
nem a Sirius.
Venus.

--Bem, a aula de astronomia está terminada – vamos voltar a
-- Mas se a aula terminou....

--A aula terminou – Venus está transmitindo uma mensagem –
está cintilando! Exclamou Michelle.
--Venus é um planeta – planetas não cintilam – somente as
estrelas.
--Mas eu recebí a mensagem – acho que ela cintilou somente
para transmiti-la.
-- E qual foi a mensagem?
--Disse que ela é a estrela do amor – e perguntou se não temos
nada melhor para fazer.
--Temos sim! – e pegou Michelle pelo ombro – apertou-a
vagarosamente de encontro a seu corpo e pela primeira vez fez aquilo
que há tanto tempo queria fazer: beijou-a – inicialmente de leve – e
continuou a apertá-la até que se transformou em um beijo de amor
correspondido por Michelle em toda sua plenitude .
--Isto é um erro Michelle – não tenho nada para lhe oferecer
– vivo nas sombras e um dia vão me apanhar – morto – nunca me
apanharão vivo.
--Talvez você possa mudar – começará no dia que permitir que
seu coração amargurado volte a amar. Guarde dentro dele o amor para
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sua filha e sua esposa - mas abra-o para um novo amor que supere a
amargura e o faça feliz.
--Quem amaria um assassino como eu? Meu caminho não tem
mais volta.
--Quem? Quem o amaria? Pergunte a Vênus e nesta noite virá a
resposta.
E veio a resposta – foi uma belíssima noite de amor. Naquele
mesmo local – trouxeram dois colchões da academia – colocaram à
beira da piscina – à luz do luar, de Vênus e das estrelas com música
de fundo trazida pelo marulho do mar. O Gato Preto disse a Michelle
apontando para o céu:
Eles estão conversando – Venus disse: “Assim é que se faz amor –
e fui eu que ensinei!”
E a lua assim falou: “Deixe de ser convencida – você ensinou
essas posições de amar que mais parece exercício de Yoga – eu ensinei a
sublimação do amor – fonte de inspiração eterna”.
E Mercurio entrou na conversa: “Pura bravata de vocês dois – um
tem cara de bolacha – outro se classificava de estrela – estrela matutina
– estrela vespertina – estrela D´alva – tem mais nomes do que garota
de bordel – Eu não – não sou vulgar – para me apreciarem precisam de
telescópio de primeira linha – ou ao nascer e por do sol para admirarem
as minhas cores”.
--Venus mandou um recado: “Aproveitem a noite enluarada e o
céu cheio de estrela – tenham uma boa noite”.
E o velho farol assim falou: “Ei!! Vocês três ai de cima – há um
barco em perigo – de lampejo em lampejo vou ajudá-lo – façam sua parte
– saiam de trás das nuvens pera melhorar a iluminação – sou um velho
farol – mas meus lampejos salvam vidas e ainda ilumina as almas de
corações enamorados”.
Michelle sentiu todo o amor que o Gato Preto lhe dava – sentiu
que seu destino também não tinha mais volta – estava irremediavelmente
apaixonada – a síndrome de Estocolmo prevalecia sobre tudo que parecia
razoável: amar um assassino estava fora de qualquer limite. “Está nas
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mãos de Deus” pensou Michelle. --É tempo de amar – estou com frio – e
imediatamente sentiu um forte abraço. --Está esquentando – o frio foi
embora! – não me deixe nunca mais sentir frio.
--Frio nunca mais – exclamou o Gato Preto.
O TELEFONE DE EMERGÊNCIA TOCOU
Madrugada do dia seguinte – ainda estavam dormindo quando
o telefone de emergência tocou:
E o Gato Preto atendeu:
--Fala Carlos! – o que está acontecendo?
--Dois carros da polícia estão no portão – fuja pelos fundos –
posso retê-los por um tempo.
--Não – eles estão em processo investigação. Hoje à tarde
mataram duas pessoas no vale – estão revistando todas as casas – vou
descer e atendê-los – diga que vai me acordar e em alguns minutos
estaremos com eles.
Desligou – Voltou-se para Michelle:
--Michelle – não é conveniente fechá-la no seu local – é um
compartimento secreto mas uma inspeção detalhada pode revelá-la –
você pode ser reconhecida – haverá derramamento de sangue – não me
pegarão vivo.
--Tenho uma ideia – disse Michelle:
--deixe a porta totalmente aberta – estarei tomando banho –
podem falar comigo mas não podem me ver. E assim foi feito – Michelle
ficou nua – deixou suas roupas no chão da entrada do Box – abriu o
chuveiro a toda força.
O Gato Preto abriu o portão de entrada – a policia estacionou
seus carros no pátio da residência.
--Boa noite – sou o oficial Zoroastro – comando este grupo cuja
função é investigar os assassinatos ocorridos no vale. Temos que revistar
detalhadamente todas as residências do local – ninguém é suspeito de
conluio - mas a residência pode esconder os assassinos sem que os
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residentes percebam – os assassinos foram vistos fugindo nesta direção
Não tenho mandado de busca para sua residência mas posso mandar vir
uma se o senhor julgar necessário.
--Absolutamente senhor oficial – entre e pode investigar em
todos os cômodos – as peças estão abertas – tenho companhia – há uma
senhora na suíte de hóspedes – mas podem entrar e falar com ela.
--Quantas pessoas estão na casa?
--Somos três – Eu, minha namorada e Carlos - um administrador
e amigo – peço apenas que sejam breve – estamos cansados e já é tarde.
Dois investigadores entraram na suíte de hospedes e ouviram
o barulho do chuveiro. Nesse instante chegou o Gato Preto e o oficial
Zoroastro.
--Querida – estou entrando com dois policiais – estão procurando
pelos assassinos de hoje à tarde.
--Vão querer falar comigo? Gostaria de terminar o meu banho –
vou demorar um pouco.
--Pois não senhora – não vamos precisar falar com a senhora
pessoalmente – a inspeção levará poucos minutos – tome seu banho em
paz.
Em poucos minutos o oficial Zoroasto deu o local como
inspecionado e se retiraram.
--Posso fechar a porta – ela precisará se vestir
--Sim pode!
O Gato Preto se alertou – a porta era especial e o inspetor iria
notar.
--Mas não é necessário – nenhum de meus homens virá para cá
– completou o oficial Zoroastro.
A inspeção foi rápida e os policiais se retiraram.
--Vamos voltar a conversar com Venus – ela está esperando por
nós.
--Fico feliz por vê-los felizes – disse Carlos
--Esse negão é maravilhoso – disse Michelle ao voltar para sua
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noite de amor interrompida tempestuosamente.
O olhar de desaprovação por chamar Carlos de negão valeu a
emenda:
--Desculpe – ele é um grande amigo fiel e acho que já posso
considerá-lo meu amigo também.
--Sem duvida nenhuma você conquistou a simpatia de Carlos.
--Voltemos à Venus.

Capítulo 07

SENADOR LINDOMAR FARIAS
CASTRADO E FERRADO

O

senador chegou na sua Mercedes do ano – entrou dando
ordens para seus funcionários – escravos bem remunerados:

--Mexam-se – a recepção é hoje a noite e não para daqui 15 dias –
o jardineiro já limpou a piscina? – dentro de duas horas vou inspecionar
tudo neste local – e quero tudo limpo e nos seus devidos lugares. - Onde
está Antonia?
--Ela saiu de manhã e até agora sua esposa não voltou!
--Como não voltou – para onde ela foi?
--Não sei – não disse nada – não veio almoçar e não sei por onde
ela anda.
--Essa vagabunda – vou acabar perdendo a paciência.
O senador telefonou para sua amante favorita – bonita – também
senadora – rica – corrupta como ele – marido manso – sabia e fingia que
não via nada – também corrupto – e – estava preso por corrupção.
--Alô Gladis – tudo bem? Estou em casa agora para preparar a
recepção em homenagem ao senador Eurico – aquele que só não rouba a
própria mãe porque ela não tem dinheiro! – virá festejar a inauguração
de 30 Km da Rodovia Norte pelo preço de 100 Km – empreiteira
Brasileira em conchavo com o nosso presidente – mas o Banco é lá do
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Brasil – eles sabem que não vamos pagar – exceto a propina grossa – 300
millhões.
--Não reclame – ele financiou sua campanha – mas comparado
com o que ele recebeu... – A Antonia está aí?
--Não - não sei onde ela está – deve estar chegando – ela é a
única que sabe como preparar uma recepção. - Falando no capeta – a
capetinha está chegando
--Nos vemos na recepção.
O senador Lindomar recebeu sua esposa Antonia com a
delicadeza de sempre
--Onde é que você esteve?
Antonia retrucou no mesmo tom delicado:
--Não é de sua conta – não é esse nosso acordo? Eu fico com
Alexandre e você com aquela senadora de merda - presidente de um
partido de merda – com um marido corno manso.
--Cruzes – que linguajar – vamos preparar a recepção.
--Acho bom – convide sua musa do Congresso para ajudar no
preparo da festa – ela deve servir para cortar a grama do jardim!
--Deixe de Historia – a que horas chegam os seguranças?
--Já chegaram – estão inspecionando tudo – tem medo que
tenhamos algum gato preto escondido no bosque ou na residência.
--Não subestime o Gato Preto – ele não gosta de politico
corrupto – e hoje estaremos recheados deles – 10 homens é muito pouco
– telefone para o chefe da segurança no Congresso e diga que envie mais
10 agentes para cá.
TUDO PRONTO PARA A RECEPÇÃO
O Gato Preto chegou muito cedo. Observou a chegada dos
seguranças – dois vieram inspecionar o bosque – foi fácil enganá-los.
Após a inspeção todos entraram na edícula e trocaram suas roupas –
traje de gala distinguindo dos convidados por um insignificante pino na
lapela.
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CHEGAM OS CONVIDADOS

Os carros importados de alto luxo começam a chegar. A bebida
rolava solta e uma sineta tocou – iniciaram os discursos – todos
divididos em três partes – uma para elogios ao homenageado – outra
para o anfitrião – e o último - elogios para aquele com a palavra.
À meia noite foi servido o jantar
O Gato Preto ajustou a mira do AR-25 para a cabeceira da mesa.
A distância era grande demais – um tiro poderia não ser mortal.
Esperou – e esperou – nenhuma oportunidade para um tiro certeiro.
Tomou uma decisão – entrar na residência e nela aguardar a
oportunidade de ataque.
Os dois sentinelas do bosque estavam dormindo sentados.
Passou calmamente por eles, contornou a edícula e entrou na residência
como se fosse um convidado. Subiu até o 1º. Andar passando por três
garçons e dois seguranças. A porta do quarto do casal estava aberta e o
quarto vazio. Entrou e abriu uma porta interna era um “walk-in closet”.
Instalou-se entre os cabides – sentou e esperou.
O ASSASSINATO
O Gato Preto dormiu sentado. Acordou com o barulho vindo
do quarto. O senador e esposa estavam chegando. Olhou as horas – 4
horas da madrugada – dentro de uma hora alvorada na POUSADA
DOS GAVIÕES DO PLANALTO. Ouviu vozes.
--Você e seu italiano podiam ser mais discretos – não precisam
ficar se agarrando e juntos o tempo todo – parece que ele é o seu marido.
--Ele não é – todos sabem disso – como sabem do seu caso com
a senadora “bunitinha” porém ordinária – aproveite – esse novo juiz – o
tal de Mourão – vai acabar com a farra de vocês.
--Estou cansado de ouvir essa história – cale a boca e deixe-me
dormir.
--Tenha bons sonhos com aquela vadia do congresso.
Bêbado, o senador Lindomar perdeu a paciência.
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--Eu mandei calar a boca – e colocou as duas mãos em torno da
garganta da esposa tentando estrangulá-la.
Antonia não teve tempo de pedir socorro.
O Gato Preto ouviu-a grunhir e sentiu seu desespero. Ele ia
matá-la.
O GATO PRETO RESOLVE INTERVIR
Acendeu a luz do quarto. O casal se assustou – o senador largou
o pescoço da esposa e deu um pulo da cama. Na sua frente um homem
encapuzado – todo o seu rosto encoberto – apontava para ele uma
pistola com silenciador.
Sabia que estava diante do Gato Preto e que ele não fazia
prisioneiros - ele estava ali para matá-lo .
Tirou de sua mochila um rolo de fita adesiva – dessas usadas
para pacotes de grande volume – e disse:
--Amarre-o – pés, mãos e vede sua boca. E Antonia assim o fez.
Após terminar o Gato Preto ordenou:
--Amarre seus pés – Antonia assim o fez.
--Vede a sua boca.
--Estou com os lábios machucados.
--Senhora – não me obrigue ser indelicado – a senhora sabe que
não posso lhe dar a chance de gritar – isso só consigo de duas maneiras ou a senhora faz o que estou mandando ou vou silenciá-la para sempre.
Antonia preferiu fazer o que mandava o Gato Preto.
O Gato Preto apertou mais o que Antonia fez - amarrou suas
mãos e ordenou:
--Prestem bem atenção: Não vou matá-los a menos que alguém
interfira. Deitem-se de costas – pernas estiradas. Vou lhes aplicar uma
injeção que os fará dormir por duas horas e a senhora vai me prometer
– vai pedir divorcio – solicitar ao Juiz Mourão delação premiada e
contar tudo que sabe dos trambiques do seu ex-marido e seus colegas
da Republica dos Trambiqueiros. Se não fizer o que eu digo faça o seu
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testamento porque a senhora está morta.

Antonia acenou a cabeça varias vezes. A injeção foi aplicada.
O Gato Preto não encontrou dificuldade para sair da POUSADA
DOS GAVIÕES DO PLANALTO.
Na manhã seguinte a camareira percebeu que o casal ainda não
tinha levantado – já eram 10 horas. Bateu na porta e ninguém respondeu
– ouviu um som estranho – mais parecia um gemido. Abriu a porta e
gritou por socorro!
Serviçais e seguranças atenderam imediatamente.
O casal estava com pés e mãos amarrados e a boca amordaçada
e ambos imobilizados na cama.
Desamarraram o casal. O senador tinha na testa o símbolo do
Gato Preto e ao tirarem a mordaça, viram que ele estava com seus dois
testículos na boca.
O senador Lindomar – amante de uma linda senadora estava
podado da sua arma detonadora de corações.
--Chamem uma ambulância – gritou um segurança.
--Não! Vociferou o senador – nem a polícia - chame o doutor
Salgado.
O doutor Salgado era seu médico particular – ele não queria
passar o vexame de ser publicado na imprensa que ele fora castrado
pelo Gato Preto.
O doutor Salgado chegou em poucos minutos, viu o local da
castração e disse:
--Trabalho perfeito – feito por um medico.
Alguém avisou a policia que quando chegou ao local encontrou
tudo limpo e trataram o caso sem perceberem que o senador havia sido
castrado.
Mas vazou para a mídia que noticiou:
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TV BRASILVILLE – CRISTINA BERGER:
--O Gato Preto voltou a atacar – desta vez o alvo
foi o senador Lindomar Farias – encontrados ele e a
esposa amarrados e amordaçados pelos serviçais da
residência. A nossa repórter Margarida Binoche está
no local.
--O senador Lindomar Farias festejava na sua
residência a construção da Rodovia norte – 30 Km de
estrada e denunciado pelo Ministério Público pelo
superfaturamento de 5 vezes o preço real. O senador
estava nú – pés e mãos amarradas - tinha o carimbo
do Gato Preto e os testículos na boca. E continuou:
--A polícia está no local fazendo a perícia e temos a
primeira pista concreta sobre a identidade do Gato Preto: trata-se de um
médico - provavelmente cirurgião – observando o profissionalismo do
castrador, trabalho perfeito que só um profissional consegue fazer.
--Não, não estou na residência – estou do lado de fora do portão
de entrada – o senador não deixou ninguém entrar – tentou barrar até a
entrada da polícia alegando que foi apenas um susto – nada foi roubado
e ninguém foi molestado. A polícia insistiu em inspecionar o local. Entrou
e saiu sem perceber que o senador havia sido castrado. --Mas vamos falar
com o vizinho do senador
--Sr. Manoel Ribas – qual o seu comentário sobre esta ocorrência?
--Muito pouco – ouvimos um grito no meio da noite – as luzes da
residência se acenderam e um grande tumulto no seu interior. Passado
uma hora não vi a polícia – resolvi chamá-la. Em poucos minutos a policia
estava chegando. E continuou:
--Pelos comentários foi um ataque do Gato Preto que amarrou
o casal – castrou o senador e colocou seu carimbo, um gato preto na sua
testa.
--Por que o senador? Perguntou a repórter?
--Não é difícil adivinhar – o senador está envolvido em vários casos
de corrupção e ainda homenageia outro sanador mais corrupto do que ele
com um rosário de processos – e o Gato Preto não gosta de corruptos.
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OS FEDERAIS ESTÃO CHEGANDO

O agente Marcos Bastos e Marcio Casagrande chegaram a
residência do senador Lindomar e dirigiram-se primeiro ao delegado
da polícia civil, o primeiro a atender a ocorrência:
--Bom dia sou o agente Marcos Bastos designado para investigar
os crimes do Gato Preto – este é o agente Marcio Casagrande. Somos do
Departamento de Investigação da CIB. Por se tratar de um parlamentar
é da competência Federal. Estamos assumindo o caso.
vocês .

--Acho que podemos resolver o caso sozinhos sem a ajuda de

O agente Marcos ignorou-o. Atendeu o telefone e voltou-se para
o policial:
--No seu registro da ocorrência consta que o senador Lindomar
foi castrado além de marcado na testa?
--Não – nem pedi exame de corpo de delito – o senador assinalou
que não solicitasse e concordei porque ninguém foi ferido.
--De acordo com o noticiário na TV ele foi castrado – somos os
últimos a saber. – Vamos ao senador.
--Senador Lindomar – qual o motivo do senhor não declarar
que foi castrado?
--Porque não é da conta de vocês – proteção policial é zero – e
eu não vou me submeter a exame de corpo de delito.
--Agente - conduza o Senador para fazer o corpo de delito para
ser feito pela equipe do CIB – Divisão de Perícia Médica Legal
--Eu estou preso?
--Ainda não – só se obstruir a ação policial – compreenda
senador – essa equipe médica é de primeira linha – os seus testículos
podem ser restaurados se o senhor for para lá imediatamente - estamos
na pista de um assassino de dezenas de pessoa – por favor – coopere.
--Obrigado oficial – por favor apure quem é o responsável pelo
vazamento para a mídia que eu fui castrado pelo Gato Preto.
--Perdão senador – não vou investigar – tenho mais o que fazer
– a noticia está protegida por dois modos: Pela exceção da verdade – e
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pela lei que concede o direito ao sigilo da informação aos jornalistas.
Portanto: A informação noticiada é verdadeira e a mídia tem o direito
ao sigilo. CQD
--O que quer dizer “CQD”.
--Como Queria-se Demonstrar.
--Matemática elementar meu caro senador. Bem - curso
primário completo não é exigência constitucional para ser senador –
nem vereador – nem presidente da república.
--Cruzes! O senhor não gosta de políticos!
--Politico é a pior praga da humanidade – assim falou o Gato
Preto em uma de suas missivas fúnebres.
--O senhor está ofendendo toda uma classe sustentáculo da
democracia. Vou reportar essas ofensas a seus superiores.
--Senador – vamos trabalhar – esqueça que ofendi suas
instituições e eu esqueço que o senhor não denunciou que foi castrado.
--Vamos para o local do crime – senador – como o Gato Preto
entrou aqui?
-- Quando nós chegamos ele já devia estar aqui – nos aguardando
- dentro do guarda roupa “walk-in closet” – como ele chegou até aqui eu
não sei – é sua tarefa descobrir.
--O que quer dizer “walk-in closet”.
--É um guarda roupa onde se pode andar dentro dele - tem
espaço - corredor livre para andar entre as roupas
--Aqui não há muito o que fazer – vamos ver o bosque – levem
o senador
Andaram poucos metros e voltaram:
--Precisamos de um guia
--Não há nenhum - resta a pergunta - como o Gato Preto passou?
--O caseiro do Zé Candido
--Morreu ! Respondeu um dos funcionário da residência
--O caseiro do doutor Ramão – o Manoel - eu o conheço bem e é
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meu amigo – conhece bom a floresta – costuma caçar pássaros e coelhos
– por uma boa gruja ele lhe mostra até os locais para se esconder na
mata.
--Posso levá-lo lá – aposto que sei por onde o Gato Preto passou
e onde esperou para entrar na residência - venham amanhã com roupa
apropriada para àgua, mosquito e espinho.
No dia seguinte estavam todos lá vestindo o recomendado.
--Marque o tempo ordenou o agente Marcos para seu auxiliar
--Ele parou o carro neste ponto – 200 metros da entrada da
floresta – percorreu a trilha até o terreno do sitio do vizinho – passou
por dentro do sitio e entrou na floresta novamente.
Finalmente, no local de entrada da floresta para a residência
--Bem! O Gato Preto não deixou nenhuma pista por onde passou
– pelo menos sabemos como chegou até aqui.
--Nada mais a fazer – vamos ver a equipe do DPML.
A EQUIPE DO DPML

Dr. Warner Bergmann
Legista
Diretor da Divisão

Dra. Chiara Farah
Períta Investigadora

Dra. Lívia Gianpiero
Perita investigadora

O doutor Warner – o legista – explicou:
--Examinei a senhora Farias – vários hematomas pelo corpo –
ela foi espancada e sofreu tentativa de estrangulamento mas sua garganta
estava preservada
--Quanto ao senador ! Testículos retirados com muita precisão
– perdeu pouco sangue e os pontos que deram foram feitos por um
profissional – provavelmente um médico.
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O doutor Warner deu vários outros detalhes técnicos que os
agentes não entenderam nada. Terminado a parte da pericia dirigiramse ao Senador:
--Senador Lindomar o senhor confirma que tentou estrangular
sua esposa?
--Que exagero – eu apenas queria dar um susto nela.
--O senhor só não a matou porque o Gato Preto interviu.
-- Vamos ver a senhora Farias.
--Quando vocês chegaram na suite o que aconteceu?
--Tivemos um desentendimento banal, mas meu marido tinha
bebido muito – perdeu a cabeça – deu-me umas bofetadas e tentou me
estrangular – só parou porque o Gato Preto interviu.
--E o que o Gato Preto o que fez?
--Nada, apenas disse “Pare!” – o susto foi grande – ficamos
paralisados - ouvimos a voz e vimos uma figura na nossa frente
apontando-nos uma pistola com silenciador na ponta.
--Descreva o Gato Preto Senador
--Ele estava todo de preto com mascara preta que cobria
sua cabeça – tinha aproximadamente 1,85 metros de altura – peso
aproximado de 90 kilos – não dava para ver a cor de seus olhos e usava
luvas pretas.
--E o que mais .... – agora dirigindo-se à esposa.
--Mandou-me amarrar meu marido com uma fita adesiva dessas
largas usadas pelo correio – depois ele mesmo me amarrou exceto meus
pés.
A esposa corrigiu:
--Antes de nos amordaçar disse:
--Quero nomes – os mais corruptos – provas.
--Meu marido calou-se e eu me adiantei: No cofre há muitos
documentos comprometedores – e vou contar tudo sobre o esquema da
Petroville nossa estatal do petróleo – vou levá-los até o cofre.
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O SEGREDO DO SENADOR

--Chegamos ao local do cofre – acesso através de uma passagem
secreta dentro do armário do quarto. O Gato Preto retirou todos os
documentos e 70 mil dólares – colocou-os dentro da mochila.
--Amarrou meus pés, amordaçou-me e nos imobilizou na cama
– e disse: - “Vou lhes aplicar uma injeção para dormirem por 4 horas”.
--O medo era demais – sabíamos que ele não fazia prisioneiros
– ele os matava.
--Ficamos muito tempo acordados após passar – nos agitamos
para produzirmos barulho para chamar a atenção até que um segurança
nos ouviu – bateu na porta sem resposta – decidiram abri-la violando a
fechadura.
--Entraram - eram 10 horas da manhã – o restante é aquilo que
já sabem!
--Não – não sabemos – mas sugiro que nos digam os segredos
dos documentos – negociem a delação premiada porque brevemente
tudo estará nas mãos do juiz esfrega corrupto Sérgio Mourão.
--Não sei do que estás falando – não há nada de sério nesses
documentos.
--Sra. Farias – a senhora conhece as atividades do seu marido –
conte o que sabe ou se tornará seu cumplice.
--Não – não conheço – nunca vi um único documento – ouvi
rumores mas meu marido nunca comentou nada comigo – não posso
lhe contar rumores ouvidos.
--Obrigado vocês dois – por ora, encerramos esta parte e
passamos para o laboratório.
NO LABORATÓRIO
O doutor Eurico Norton chefe do laboratório foi enfático?
--Não tenho muita informação para lhes dar porque pouca
coisa veio para ser examinada – vejamos - uns fiapos de tecido – veio de
roupas usadas pelos mergulhadores – provavelmente para proteger de
espinhos e mosquitos - depois mostra das pegadas encontradas – não
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foi de sapatos, sadálias ou tenis – provavelmente de um pé de pato desses usados para natação – recortado para ficar mais leve.
--Bem – sabemos muita coisa a respeito do Gato Preto: - É um
medico, provávelmente cirurgião que tem pés de pato e não pés de gato.
--Poupe-nos do seu senso de humor.
O agente continuou:
--E mais um detalhe – só mata políticos corruptos.
--Mais uma vez – poupe–nos do seu humor negro – não temos
nada que nos conduza ao Gato Preto - e me parece que você está vibrando
por não acharmos nada.
--Não posso negar que cada parlamentar que o Gato Preto mata
livra Brasilville de um carrasco do povo.
--Cuidado – podemos chegar ao ponto de termos de matar seu
amiguinho!
--Não serei eu a matá-lo.
--Você pode morrer por isso.
--Ele não mata policiais.
--Não mata mas pode castrá-lo e dar seus bagos para gato comer.
--Cruzes! Isso sim que é humor negro.
--Vamos ao trabalho!
--E para onde vamos?
--Vamos reconstruir todos os crimes - tentar prever seu próximo
passo – e construir uma armadilha para ele.
--OLÉ
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Capítulo 08

NOITE DE NATAL

O

Gato Preto chegou em casa com o sol nascendo.
O governante Carlos o recebeu com alegria:

--Esperei com café feito – pronto para passar – com algumas
torradas é bom para quebrar o jejum.
Que boa alma meu caro Carlos.
--Michelle está acordada! – ela não dorme enquanto você não
chegar – posso convidá-la para o cafezinho?
Michelle veio para tomar o café da manhã – sua face exibia uma
noite mal dormida.
--Bom dia senhor Gato Preto – o senhor parece que não dormiu
bem a noite!
--Sim – não dormi muito bem.
--Ouvi no noticiário da manhã a invasão da casa do senador
Lindomar Farias - registrei – esse é o meu trabalho – é véspera de Natal
senhor Gato Preto – dia de paz e amor.
--Vá á porta de um hospital – lá não há paz e o amor é só para
sofrer ainda mais – a senhora além de cansada parece triste – sinto muito
senhora deputada – compreendo sua tristeza por estar em cativeiro.
--Meu nome é Michelle – não estou triste por ser uma cativa – a
isso eu já me acostumei – minha tristeza é ver que seu coração ainda
está cheio de ódio.
--Sinto muito – isso não consigo apagar – levarei para o túmulo
esse pecado.
--Talvez não – Deus faz as coisas por caminhos inesperados.
--Almoço ás 13 horas – até lá vamos descansar – após o almoço
ajude-me a selecionar o menu da ceia do natal – comprei um presente
para você – nossos cinco amigos – o farol – a lua – vênus – mercúrio e
o mar - ajudaram-me na escolha.
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Após o almoço descansaram e mais tarde Michelle ajudou na escolha
do menu da ceia. O Gato Preto levantou-se – tomou um banho – estava
rejuvenescido para a ceia de natal.
Arrumaram a mesa da ceia no salão do terraço à vista dos seus cinco
amigo estrelares. Até às 23 horas observaram na TV os preparativos para o
natal nas diversas partes do planeta – coisa linda.
Subiram para a ceia no terraço.
Ceia maravilhosa – preparada por Michelle e Carlos.
SALADAS: salada de frutas – abacate com camarão – maionese de
lagosta e queijo de búfala.
PRATOS QUENTES: Perú recheado com farofa – Arroz a grega no
forno – lombinho de porco ao molho madeira.
PRATOS FRIOS: Queijo camembert derretido em pão italiano.
SOBREMESA : Brownie com amêndoas e sorvete.
O FUNDO MUSICAL:
(2018)

MUSICA PARA O NATAL:

André Rieu - Christmas in London

https://www.youtube.com/watch?v=7gO67YCECe4
O BRINDE: Champagne Moët & Chandon Brut Impérial.
André Rieu – Libiamo - BRINDEMOS.
https://www.youtube.com/watch?v=QHZCCZPw04c
Após a ceia Carlos retirou-se. Com mais privacidade Michelle apelou
para o romantismo.
--DIGA-ME FAROL: Porque o amor não está no coração de todos os
seres humanos?
--DIGA-ME LUA CHEIA: Porque iluminas as noites escuras e não
consegues afastar a escuridão dos corações?
--DIGA-ME VEGA – Deusa do amor: Não sei se este amor é pecado
– querer ocupar o lugar de uma esposa morta?
--DIGA-ME MERCURIO: Este teu colorido lindo fica tão longe e tão
escondido daqueles que querem vê-lo?
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alma?

--DIGA-ME GATO PRETO: Até quando a escuridão vai reinar na sua

O Gato Preto apagou todas as luzes do terraço – as estrelas tornaramse mais brilhantes – Vega e a lua continuaram chefiando o show no céu.
Vega assim falou:
--Acho que vai rolar alguma coisa – ele apagou as luzes – cabe a nós
compartilhando com um fundo romântico – vamos – força na luz Vega – você
é a deusa do amor
--Estamos vendo essa lua não entende de romantismo – eles não
querem mais luz – querem a penumbra – o amor na escuridão com o fundo
musical é uma delícia.
--Esse Gato entende de musica..
–Escolheu A FLAUTA MAGIGA para dar mais alegria ao amor.
https://www.youtube.com/watch?v=Hu6YK4juD9U
--É esse gato entende de música! E de amor também!!!
cultura?

--Ai! Como você é letrado - erudito - com quem adquiriu tanta

--Bem! Tive uma professora de musica clássica – uma estrela a 100
anos luz – não deu certo – ela emitia uma canção em Dó maior e quando
chegava aqui estava em Lá menor – desisti – aí arranjei uma namorada mais
perto – 20 anos luz – tinha um rabo de fogo maravilhoso – dizia-se filha do
cometa Harley – apredi muito sobre musica com ela – masss - um dia ela foi
visitar uns parentes mais distantes e perdeu-se no universo – um dia - recebi
um Email dela notificando-me que foi parar na constelação do Sagitário enamorou-se de um satélite – casou-se – e estavam em plena lua de mel.
--Pare! Mira! Olha só o que está rolando lá em baixo – deve ser gostoso
– toda vez que eles chegam no terraço fazem a mesma coisa!

--A chapa está esquentando! – aprenderam comigo
Enquanto isso lá em baixo no planeta terra:
Deitados em berço esplendido o Gato Preto e
desfrutavam do lazer merecido – paz e alegria!
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TV BRASILVILLE JORNAL DA NOITE
COMENTÁRIO POLÍTICO
APRESENTADORA CRISTINA BERGER
--Boa noite ouvintes da TV BRASILVILLE. Feliz
ano novo povo de Brasilville – uma nação sofrida e
sempre com a esperança que dias melhores virão.
--Meus amigos – vocês viram a retrospectiva do ano
que passou - estamos iniciando o novo ano – cheios
de novas perspectivas – uma nova luz para nossa
querida nação. Começamos com as presidências da
Câmara e do Senado na lista de investigados por
corrupção – e o conchavo político exige que sejam
eles se quisermos qualquer projeto aprovado – quanta tristeza nos traz o
nosso sistema.
--O que podemos esperar de um presidente manietado pelo
Congresso e pelo STF? – continuamos sendo administrados por corruptos.
Um voto de confiança ao novo presidente e seu Ministro da Justiça que nos
prometeu acabar com a República da Corrupção.
--O Gato preto continua a matar políticos corruptos – seu nome
foi aplaudido pela população quando a mídia anunciou que o senador
Lindomar Farias foi castrado. A que ponto chegamos – aplaudimos um
assassino porque ele mata outros assassinos do povo de Brasilville por
toda sorte de crises que possamos imaginar.
--O senador Lindomar Farias apareceu hoje no Congresso –
sorridente – debochando de tudo – mesmo com as evidências do seu
encontro com o Gato Preto – ferrado na testa e sem os dois testículos
e ainda ameaçou: “Pegaremos o Gato Preto – neste país temos a pena
de morte – O GATO PRETO ESTÁ MORTO” – assim falou o senador
Lindomar e eu como comentarista político digo:
--Cuidado Senador – o Gato Preto pode voltar a apanhá-lo e como
Vossa Excelência não tem mais os testículos talvez ele faça o que fez com
os outros – não os castrou mas simplesmente executou-os e ferrou-os na
testa.
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A direção da TV anunciou que a comentarista política – foi
advertida por comentários impróprios a um membro do Congresso de
Brasilville.
O Gato Preto assistiu o noticiário da noite com o comentário
politico – dirigiu-se à Michelle.
--Lamento ter somente castrado o Senador Lindomar Farias –
não se deixa inimigos vivos.
Michelle estava proibida de se manifestar sobre os registros dos
noticiários que faziam – mas arriscou:
--Se você o tivesse matado seria mais um assassinato na sua lista.
--Bem, só podem executar-me uma única vez e pelo jeito muitas
penas de morte me aguardam – entretanto – muitos morrerão pela falta
que faz o dinheiro que sustenta este senador e seu séquito de parasitas
e assassinos – matam muitos do povo de Brasilville – mas vamos passar
para outro programa.
Não houve tempo de redirecionar a conversa – a TV mostrava
as cenas de um dos maiores hospitais da capital - gente deitada no chão
– mulheres dando a luz pelos corredores – aparelhos quebrados – falta
de remédios – falta de médicos – o falecimento de uma criança de dois
anos sem atendimento médico.
Na cena seguinte o governador Fernando Moreira Cabral apelidado Big Foot de férias nas praias da Riviera Francesa às custas do
contribuinte.
Mas o Gato Preto já tinha na sua agenda a próxima vitima: a
senadora Gladis Hoffmaister. Escolhida por ter um marido ladrão e
um amante mais ladrão ainda – senador Lindomar Farias que ele tinha
acabado de castrar.
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Capítulo 09

O ASSASSINATO DA SENADORA
GLADIS Hoffmeister

O

Gato Preto iniciou pesquisa no perfil de Gladis Hoffmeister,
Ela tinha um perfil interessante – bonitinha porem
arrogante e curta de raciocínio – não sabia fazer um projeto – só dizia
besteira – mas – destacava-se dentro do seu partido o PQP – Partido
Querido dos Pobres – cuja tônica era 1x100 – isto é – R$ 1,00 para o
pobre e R$100,00 para os “cumpanheiros” como dizia aquele dirigente
máximo do partido que no momento estava apodrecendo na cadeia. De
vez em quando a senadora ia até lá para consolá-lo e chorarem juntos.  
Mas o grande amor da senadora era um Romano dez anos mais
jovem – bonitão – que se encantou com a senadora que lhe dava tudo
que precisava: casa – comida – roupa lavada – e noitadas de orgia nas
altas rodas de Brasiléia. O Romano era cidadão italiano nascido no
Brasil. Seus pais eram italianos e representavam a máfia italiana no
Brasil. Depois a família voltou para a Itália onde o Romano estudou
direito – formou-se – aderiu à máfia calabresa até ser indiciado por
vários crimes.
Conheceu Gladis Hoffmainster no museu do Louvre quando
ambos visitavam Paris. Sentindo que era hora de cair fora da Itália
aceitou o convite da senadora para visitar Brasilville. Condenado a 30
anos de prisão – por corrupção, lavagem de dinheiro e associação ao
crime organizado – antes de ser encarcerado – fugiu para Brasilville e
consolidou seu romance com a senadora Hoffmeister que providenciou
sua cidadania e logo o nomeou seu assessor parlamentar.
Concluiu que a melhor hora para o ataque a Gladis Hoffmeister
seria durante seus encontros amorosos com O Romano – mas – como
saber? Para o Gato Preto isso não era problema. Grampeou o telefone da
senadora – mas – ouvir todas suas conversas demandava muito tempo.
A midia ajudou – a TV BRASILVILLE noticiou.
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TV BRASILVILLE – CRISTINA BERGER

“Continuando a nossa programação o nosso
noticiário do jornal da noite informa: A assessoria
de imprensa da senadora Gladis Hoffmeister divulgou
nota que a senadora irá à Venezuela para assistir a
conturbada posse do 2º mandato de Nicola Val Verde.
A repercussão foi imediata – o deputado Fábio
Monteiro assim se expressou: “A senadora Gladis
Hoffmeister mais uma vez mostra que joga no time
deste governo e no de Nicola Val Verde – ambos
conhecidos como carrascos do povo”. A repórter
Margarida Binoche que se encontra na Venezuela fazendo a cobertura
das eleições tem mais informações”.
“As eleições correm bastante tumultuadas com
algumas dezenas de mortos. A oposição clama que a
eleição é fraudulenta e não se pode aceitar um 2º.
Mandato para Nicola Val Verde. A imprensa já está
divulgando a chegada a qualquer momento da
senadora de Brasilville para prestigiar Val Verde. A
oposição diz que ela só vem a Venezuela para
aproveitar a oportunidade de uma lua de mel com seu amante – um
italiano vigarista condenado a 30 anos de prisão na Itália e graças à
senadora ele agora é cidadão de Brasillvile e assessor parlamentar da
mesma – aliás – ele também já se encontra na Venezuela. Informativo
Cristina Berger de Caracas para a TV Brasilville”.
Para o Gato Preto isso era suficiente. Providenciou a passagem
e poucos dias depois desceu no aeroporto Simón Bolivar na Venezuela.
Mas – em que hotel estaria a senadora?   
Não foi difícil para o Gato Preto – motorista de taxi não tem
status para transportar membros das diversas comitivas – mas – eles
sabem de tudo.
O terceiro motorista de taxi sabia de tudo – inclusive as relações
extra conjugais da senadora com seu italianão como era conhecido na
Venezuela.
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O Gato Preto gostou do motorista de taxi – disse que era
jornalista free lance e que o noticiário das eleições tinha jornalistas
demais fazendo a cobertura – queria algo diferente – uma certa revista
de Brasilville pagaria uma soma incalculável por uma reportagem
escandalosa envolvendo a senadora e o italianão.
--Quanto? Interessou-se o motorista.
--Depende das informações.
--Diga e só pague com as respostas em suas mãos – mas vou ter
que dividir com o gerente do Hotel – ele é quem sabe de tudo e é quem
vai dar o preço.
--Para quando isso – darei uma lista das informações que
preciso agora.
--Levo para ele hoje a noite – amanhã o senhor terá todas as
respostas. Às 12 horas neste local e vou junto para verificarmos que a
informação é verdadeira.
No dia seguinte às 12 horas naquele mesmo local o Gato Preto
tinha nas mãos um buquê de rosas e encontrou-se com o motorista que
trouxe as informações solicitadas.
--Primeiro vamos ao hotel onde estão hospedados!
--Senhor! Essas rosas?
--Você saberá na hora oportuna.
Na recepção do hotel:
--Boa tarde – sou de Brasilville – nossa senadora Gladis
Hoffmeister está hospedada neste hotel e gostaria de deixar este
ramalhete de rosas – por favor – gostaria de colocar um cartão de
saudações – posso usar um cartão do hotel com envelope?.
O Gato Preto foi prontamente atendido. Escreveu seu cartão de
saudações – colocou-o dentro do envelope e ao posicioná-lo no buquê
de rosas perguntou com casualidade:
--Qual o número do apartamento dela?
--Número 804 – mas eu vou embrulhar essas rosas melhorando
a aparência e coloco o número do apartamento – deixa comigo.
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Uma saudável gratificação expressava o agradecimento do Gato
Preto pelo gentil atendimento.
Ao sair do Hotel o motorista comentou:
--Quando eu vi o senhor com o buquê de rosas pensei comigo
mesmo: “Eu sabia que tinha mulher envolvida nesse acontecimento –
essa gente de Brasilville é igual as do Brasil – vivem de sacanagem”.
--Bem, é uma diversão saudável.  
--Ela já é conhecida nestas bandas – tem um amante regional –
alto escalão do governo desse sanguinário presidente – mas já teve outro
– da última vez que esteve aqui foi com um rapagão italiano.
--É – É sim – ela é uma tremenda galinha?
--Hi! Nós também utilizamos essa expressão – é brasileira – eles
disseram que galinha é aquela que dá para todos os galos no mesmo dia
de hora em hora – descanso após o por do sol.
--Esses brasileiros falam demais e não comem ninguém – nós de
Brasilville comemos na surdina. Eu estou tentando – ainda não consegui
– mas aposto que antes de sairmos da Venezuela eu passo uma noite ou
pelo menos umas 2 horas – se ela dá para todo mundo – porque não
para mim também?
--Com certeza o senhor vai conseguir – um guapo muchacho
como o senhor...
--Acho que só conseguirei falar com ela durante a posse –
vejamos o que você tem sobre a posse e o banquete – aí veremos o preço
dos seus serviços.
--Bem vejamos o cerimonial da posse e o banquete presidencial.
--O cerimonial da posse será em um palanque da Av. Joaquim
Suarez – após a posse – os discursos para enrolar o povo seguindo-se do
desfile militar. Haverá um local reservado ao povão.
--O jantar será no salão azul para 200 convidados. O salão azul
está no anexo B – fóra da construção principal – à beira da piscina.
O Gato Preto tinha todas as informações que o motorista de taxi
poderia lhe dar – dispensou-o e decidiu que ficaria no Hotel .
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Entrou e sem perguntar nada a ninguém seguiu a placa que
mostrava onde era o bar. A caminho notou a placa com a seta e aviso
“ANEXO B” – seguiu a indicação entrou pelo corredor indicado –
levava a uma porta chegando na piscina do Anexo B. Chegou até o bar à
beira da piscina – pediu tequilla com tônica – sentou-se e observou os
apartamentos com vista para a piscina e salão de eventos.
Não havia muita gente no bar e o salão de eventos – envidraçado
– mostrava sua beleza interna escondido em dias de eventos por
belíssimas cortinas.
--Garção – qual o seu nome?
--Gonzales senhor
--Sou do Brasilville – gostaria de ver o banquete da posse –
mesmo que seja de longe – da janela de um daqueles apartamento – e
apontou, para eles.
--São os apartamentos das ALAs B e C – os mais caros devido a
vista para a piscina e salão de eventos.
--A festa vai ser linda!
--Sim todo o Anexo B vai ficar interditado
O Gato Preto finalizou seu drink e voltou para a portaria – falou
com o gerente que se adiantou:
--Eu já sei quem é o senhor – jornalista – fotógrafo – que compra
informações – em que mais posso ajudá-lo?
--Necessito de um apartamento na ALA C com vista para a
piscina e salão de eventos.
--Bem – esses apartamentos são caros e a disponibilidade é
pequena.
--Estou disposto a pagar
--OK – o valor será o preço da tarifa mais a minha tarifa especial
por lhe conseguir o apartamento que é de US$ 2.500,00. Tudo pago
adiantado e em dinheiro.
--Negocio feito – mas necessito algo mais: as luzes ao redor da
piscina deverão ficar acesas.
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--Bem – isto lhe vai custar mais 500 dólares e posso garantir as
luzes até as 23 horas – daí em diante até que os donos da festa solicitem
que sejam apagadas.
--OK – Mais 500 dólares.
--Vou instalá-lo no mesmo andar da senadora Gladis e o marido
– mas – o Romano está no mesmo andar – quem vai dormir com ela o
problema é de vocês – só não quero escândalo neste hotel . O pagamento
é agora relativo a três diárias.
--Sem escândalo – nem vão saber que existo
O Gato Preto instalou-se com todo seu apetrecho no apartamento
810 da ALA C – perfeito – excelente visão da piscina e entrada do salão
de eventos.
Às 21 horas chegou o pessoal da instalação do som e vídeo –
bufê e bebidas.
O Gato Preto também estava pronto – seu telescópio permitia
ver o pessoal na piscina como se estivesse a 2 metros de distância e seu
rifle de longo alcance permitia matar uma mosca a 500 metros.
Às 21 horas o pessoal começou a chegar. A senadora Gladis
chegou às 22 horas acompanhada de seu marido. E seu marido italianão
Aonde estava? Seguramente estava por perto! Seria complicado atacar
a senadora no apartamento enquanto dormiam – decidiu pelo ataque
durante o evento na piscina.
Começaram os discursos políticos. Nunca se elogiou tanto
ladrões e assassinos. O presidente no seu segundo mandato escolhido
graças a uma descarada eleição fraudulenta – vociferou seu discurso
não poupando elogios para si mesmo, sua administração e seus amigos.
O jantar foi servido com os convidados dentro do salão de
eventos e nas mesas ao redor da piscina. A senadora encontrava-se
na mesa praticamente na borda da piscina. Isso facilitava o trabalho
do Gato Preto. O silenciador no cano do seu rifle era muito eficiente.
Ninguém ouviria o tiro.
Durante o decorrer do evento por várias vezes a senadora
ofereceu um alvo fácil – mas – ela cairia fora da piscina e ficaria nítido
que não foi um acidente.
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Às 23 horas as luzes foram reduzidas mas o rifle do Gato Preto
estava equipado com a lanterna noturna de infravermelho.
Deu meia noite – festival de fogos – champanhe – um brinde a
mais um mandato de um demente sanguinário – Nicola Val Verde –
presidente da Venezuela.
Logo após a meia noite chegou o italianão – sentou-se à mesa da
senadora. O marido dela desapareceu. Cumprimentou-a com um beijo
na boca para ninguém colocar defeito. A senadora aproximou-se mais
da beira da piscina – ponto de tiro.
O Gato Preto pensou rápido e agiu. O primeiro tiro na perna
para fazer a senadora se curvar para dentro da piscina – o segundo tiro
atingiu-a na cabeça e ela caiu dentro d’água . Ninguém ouviu barulho do
tiro. Tiveram a impressão que a senadora caiu acidentalmente dentro da
piscina e bateu com a cabeça na borda.
Enquanto retiravam a senadora desmaiada da piscina o Gato
Preto saiu do hotel – dirigiu-se ao aeroporto – próximo avião para a
cidade do Mexico dentro de 30 minutos – embarcou com uma nova
identidade.
Na cidade do México embarcou para Brasiléia com a identidade
de um brasileiro.
EM BRASILÉIA O NOTICIÁRIO.
--Cristina Berger para TV BRASILVILLE JORNAL DA MANHÃ – Abrimos o noticiário do jornal
da manhã: A nossa senadora Gladis Hoffmeister
acidentou-se gravemente ontem a noite em Caracas
durante o banquete em comemoração a eleição para o
segundo mandato do Presidente da Venezuela Nicola Val
Verde . Ainda não se sabe exatamente o que houve – a
senadora caiu na piscina de onde foi retirada desmaiada
– a nossa repórter Margarida Binoche que faz a cobertura da posse do
presidente nos traz algum detalhe do que aconteceu - Margarida, por
favor.
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--Bom dia ouvintes de Brasilville – Eu estava
entrevistando alguns dos participantes da celebração
pela posse de Nicola Val Verde aqui no hotel Vale das
Flores em Caracas quando houve um tumulto – não
se sabia exatamente o que estava acontecendo.
Quando consegui me aproximar consegui gravar vamos mostrar” – enquanto a tela mostrava cenas
da tentativa de reanimar a senadora a repórter continuava:
--A tentativa de reanimar a senadora tem sido inútil e muito
sangue está correndo de sua cabeça e de sua perna – pela provável batida na
borda da piscina durante a queda – o médico do hotel está chegando – está
tentando deter o fluxo de sangue bastante grande que corre da cabeça da
senadora. Parou de tentar – A equipe da ambulância chegou e decidiram
pela remoção imediata para o Hospital. Precisavam com urgência de uma
visão interna da cabeça. O corpo foi removido para a ambulância que
rumou para o hospital. – Não sabemos a situação da senadora – voltarei
a informar assim que tivermos notícias dela – Margarida Binoche para a
TV Brasilville – voltando para Cristina Berger.
Uma hora depois a TV BRASILVILLE – Cristina Berger –
anunciava:
--Interrompemos a nossa programação para atender chamado
urgente de Caracas para informar a situação da senadora de Brasilville
Gladis Hoffmeister – em um hospital da cidade – acidentada durante a
recepção da posse do Presidente da Venezuea Nicola Val Verde – a nossa
repórter Margarida Binoche em Caracas tem os detalhes do que está
acontecendo:
--Bom dia ouvintes da TV BRASILVILLE – a notícia caiu como
uma bomba – a senadora Gladis Hoffmeister de Brasilville acaba de
falecer. O legista do hospital informou que não foi um acidente que a
matou e sim uma bala .45 alojada no meio do seu crânio. Não podia
dar mais detalhes porque a Policia Especial de Nicola Val Verde tinha
assumido o caso e nada mais seria divulgado a não ser informações dadas
pelo seu porta voz. Manteremos a todos informados – Margarida Binoche
para a TV BRASILVILLE – retornando para Cristina Berger.
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A FUGA DA VENEZUELA

O Gato Preto adotou o mesmo plano de fuga usado em Paris.
Já havia feito o “checking out” do hotel e dirigiu-se para o aeroporto
Simón Bolivar – próximo avião para a Cidade do Mexico como cidadão
brasileiro – a mesma identidade usada em Paris. Na Cidade do México
novamente – mudou de identidade – e simplesmente voou para Brasiléia.
Estava novamente em casa. Recebido pelo seu fiel administrador
Carlos que imediatamente providenciou uma dose de Campari antes de
servir o jantar.
O Gato Preto apanhou sua dose de Campari e foi beber junto
com a deputada cativa Michelle Ferrari – ela estava sentada de costas e
moveu levemente sua cabeça para demonstrar que ouviu o barulho da
porta se abrindo – e permaneceu sentada e de costas.
O Gato Preto sentiu a aflição que invadia a alma de Michelle –
ela sabia que o assassino da senadora Gladis Hoffmeister estava bem ao
lado dela.
O Gato Preto aproximou-se de Michelle pelas costas e disse:
--Sinto muito senhora se lhe causo tanto sofrimento – matei sim
– assassinei a senadora Gladis Hoffmeister – e lamento que tenha sido
apenas ela – gostaria de ter apanhado também Nicola Val Verde. Para
estes dois – pelos danos causados ao povo de Brasilville e Venezuela –
matá-los é o menor dos castigos que merecem.
--Eles merecem ser punidos sem dúvida nenhuma – mas – e
o senhor merece ser punido pelo que eles fizeram? Porque quem está
sofrendo somos nós – eu – o senhor e tantos outros inocentes.
--Eu sou o único responsável.
--Mas não está sozinho – não sinto piedade pela senadora Gladis
– mas eu sofro por você – gostaria de poder libertá-lo de um fardo tão
cruel. Que permitisse amar e ser amado – de ter novamente uma família
e filhos.
--Já tive tudo isso – e foi tudo destruído – não sobrou nada – ou
melhor dizendo – de uma doce lembrança só restam cinzas de amor – as
cinzas da minha esposa e minha filha estão dentro dessa jarra em frente
à televisão – minha esposa sempre disse que queria ser cremada. Assim
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ambas foram cremadas e fazem companhia ao meu triste viver nesta
solidão.
--E é isto que o senhor oferece a elas – solidão – tristeza e
lágrimas como as minhas agora – por quem ou por que eu choro caro
senhor? – posso lhe assegurar que não é por ser uma prisioneira – eu
choro pela sua tristeza – e no meio de tanto sofrimento eu aprendi a
amá-lo.
--Não ame o homem errado – o homem que a senhora ama não
existe – ele morreu junto com sua esposa e sua filha.
--Até quando seremos prisioneiros deste mundo cruel – quem
nos libertará?
--Eu a libertarei e a morte me libertará
Capítulo 10

A CIB SE MOBILIZA
Central de Inteligência de Brasilville

Fernando Tuma

Marcio Casagrande

Anna Flores

O diretor da CIB Fernando Tuma convocou dois de seus melhores agentes – 003 Marcio Casagrande e 002 Anna Flores - para uma
conferência:
--Nosso agente 001 que está na Venezuela para observar a posse
do Presidente Nicola Val Verde, acaba de informar que nossa senadora
Gladis Hoffmeister foi assassinada durante o banquete em comemoração
ao evento. Informou mais: que ele não estava no banquete pois era um
agente secreto – em missão secreta – e por isso não foi possível entrar.
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Mas – diz ele que uma repórter da TV BRASILVILLE estava
no local fez toda a cobertura do evento inclusive a cena do assassinato.
Ela se recusou a dar qualquer informação a um desconhecido. Sugeriu
que tivéssemos atenção no noticiário se quiséssemos nos manter bem
informados.
--Mas quem sugeriu – nosso agente ou a repórter? Perguntou
Ana Flores.
--Nosso agente! – exclamou o diretor!
--AH! 001 não conseguiu furar a festa do banquete – mas
– o Gato Preto conseguiu – não conseguiu seduzir a repórter da TV
BRASILVILLE para dar informações – acho que precisamos melhorar
a qualidade dos nossos agentes – Falou 003 em tom de gozação!
-- O agente 001 – não é um novato recém emplacado pela CIB
– com a sua carinha de noivo virgem – esses dão os melhores agentes –
ninguém desconfia de nada! – falou Anna Flores.
--Já encarreguei nosso Setor de Comunicações para gravar todo
noticiário da TV BRASILVILLE sobre o assunto.
Minutos depois o Setor de Comunicações notificava para
que entrassem no canal 110 da TV da sala de reuniões para verem as
gravações.
Viram toda a gravação – agora os comentários:
--Como viram – sem dúvida nenhuma – é uma obra prima do
Gato Preto – Vamos às tarefas – Casagrande – você se encarrega de
entrar em contato com a polícia de Caracas para ver em que podemos
ajudar inclusive da necessidade de deslocarmos nossos agentes para lá
– Anna – você faz uma varredura nas entradas via aérea em Brasilville –
cobertura por 5 dias no mínimo – não espere que ele venha de Caracas
– Brasiléia.
--Ele vai fazer exatamente como fez em Paris. Após os assassinatos
em Paris ele voltou para Brasiléia e matou mais três deputados. Portanto
tudo leva a crer que voltará para Brasiléia para matar políticos. E sobre
os assassinatos em Paris??
O Agente 002 respondeu:
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--Falei com a agente Viviane Clair da
DGSE de Paris – grupo encarregado da
investigação
da
FESTA
DOS
GUARDANAPOS – que informou não haver
novidades no caso mas continuam tentando
– junto com a Interpol – para reconstruir o
trajeto da fuga do Gato Preto. Eles voltaram
à Lugano e Mal Pensa e recoletaram diversas
fotos da identidade que o Gato Preto pode estar usando – e – o mais
importante: Em Lugano subornaram o zelador e entraram no
apartamento alugado pelo Gato Preto e encontraram uns poucos fios de
cabelo deixados no travesseiro – como o apartamento não foi ocupado
– a roupa de cama não foi enviada para a lavanderia. O estudo do DNA
foi concluído – inclusive a pesquisa nos arquivos do DGSE e da Interpol.
Vão nos enviar para continuarmos a pesquisa
--Voltamos ao assunto do momento – o assassinato da nossa
senadora na Venezuela – como podemos ajudar?
 	
--Não podemos – o presidente/ditador Nicola Del Verde já
baixou a ordem que a investigação será feita pela Venezuela e não será
permitido a entrada de nenhum agente estrangeiro. Isso posto nosso
agente no local continua secreto e nos mantém informados no que for
possível. Não pode nem se aliar à repórter da TV BRASILVILLE.
--E a situação na Venezuela está se complicando – o povo está
passando fome – doenças – falta de tudo – alimentos – medicamentos
– médicos. Um presidente que é um carrasco – não permite entrada
de ajuda humanitária exceto aqueles provenientes de países comunista.
Há grande probabilidade de uma guerra civil e de uma guerra contra
os Estados Unidos e Brasil. Temos que ampliar nosso sistema de
informações dentro da Venezuela. Lá o Gato Preto está no segundo Plano.
--Vamos coletar as fotos de todos que entraram em Brasilville
provenientes de qualquer país – o Gato Preto vai voltar para Brasilville
para continuar a matar políticos corruptos. Mas no momento como eu
disse o nosso grande problema é a Venezuela.
--Agentes Anna Flores e Marcio Casagrande estão designados
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para ajudar nosso agente na Venezuela – embarcam amanhã para
Caracas via Brasil – Pacaraima – trilha dos emigrantes – há perigo de
guerra no local – se isto acontecer vou deixá-los lá – provavelmente sem
nenhuma ação – apenas para transmitir informações.
ENQUANTO ISSO O GATO PRETO...
No seu reduto o Gato Preto via os acontecimentos pela TV:
TV BRASILVILLE – Cristina Berger :
“Continuamos a fazer a cobertura dos
acontecimentos na Venezuela – o assassinato da
senadora de Brasilville Gladis Hoffmeister – quase sem
qualquer novidade e a situação política do país a beira
de uma revolta popular. Nossa repórter Margarida
Binoche tem informações atualizadas - Margarida!” .
--“Caros ouvintes que acompanham os últimos
acontecimentos na Venezuela – Sobre o assassinato da
Senadora Gladis Hoffmeister temos somente o que foi
divulgado pelo porta voz do presidente Nicola Val
Verde – pouco posso acrescentar – corre em segredo de
justiça para não atrapalhar as investigações – posso
dizer apenas que já sabemos a identidade do atirador – o apartamento de
onde atirou e sua rota de fuga – breve vamos capturá-lo. Devo acrescentar
como repórter: “Se o atirador é quem eu penso – o Gato Preto - não vão
capturá-lo tão cedo – terão de ir buscá-lo em Brasilville”
--“Continuando: Sobre a situação politica na Venezuela que a
cada dia piora – a ajuda humanitária proveniente dos Estados Unidos
entrarão pela Colômbia – Brasil e Brasilville. Mas – o presidente Nicola
Val Verde negou a permissão para a entrada de qualquer ajuda estrangeira
que não seja de aliados de seu governo. A fronteira está totalmente
fechada para qualquer lado. Continuaremos atentos – e estamos sempre
com os acontecimentos mais recentes – Margarida Binoche para a TV
BRASILVILLE – Cristina!”.
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SENTENÇA DE MORTE DE NICOLA VAL VERDE
PELO GATO PRETO
Nesse mesmo instante O Gato Preto ouviu o noticiário e
comentou com a sua cativa deputada Michelle Ferrari:
--Até quando devemos assistir o massacre de um povo e nada
fazemos em nome do respeito à soberania de outros países governados
por carrascos do povo? Mas – eu sempre pensei “se a guerra não é nossa
– não devemos nos meter – até que vi de perto o sofrimento do povo
venezuelano. – Não sou pela guerra sou pelo EXECUÇÃO DE VAL
VERDE – E CONHEÇO QUEM PODE FAZER ISSO”.
Michelle sentiu o perigo – a sensibilidade do Gato Preto poderia
levá-lo ao assassinato de Nicola Val Verde – uma guerra que não era a
sua.
No dia seguinte o Gato Preto via mais noticias :
“TV BRASILVILLE – Cristina Berger apresentadora: “Senhores e
senhoras a situação na Venezuela se complica – os caminhões com ajuda
humanitária não podem passar e o exército Venezuelano está posicionando
misseis na fronteira – com mais informações nossa repórter na Venezula
Margarida Binoche”.
--“Exatamente Cristina – o povo Venezuelano – aos milhares
– estão se concentrando ao longo das fronteiras do Brasil, Brasilville e
Colômbia – mas a ordem é não deixar passar os caminhões – e o confronto
com o exército já começou com saldo de dois índios mortos e vários feridos
e o exército Venezuelano posicionou vários misseis perto dos portões de
entrada – não há como prever o que pode acontecer – Margarida Binoche
para a TV BRASILVILLE - Cristina!”
Mais tarde a notícia que ninguém queria ouvir:
--“Eis a notícia que não queríamos ouvir: Um avião comercial
de Brasilville foi abatido por um míssil venezuelano. Nosso presidente
está reunido com seus ministros para discutirem o assunto. Dessa reunião
resultou um pronunciamento de nosso presidente:
--O Presidente da Venezuela Nicola Val Verde alegou que o avião
de Brasilville invadiu o espaço aéreo da Venezuela – foi escoltado por
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um caça Venezuelano que lhe deu ordens para aterrissar. Não obedeceu
e por isso foi derrubado. Nicola Val Verde lamentou o acontecimento e
apresentou seus sentimentos à família dos três tripulantes que morreram.
Nosso Presidente finalizou que tomou várias medidas inconvenientes de
serem divulgadas.
A SENTENÇA DE MORTE DE NICOLA VAL VERDE
PELA CIB – CENTRAL DE INTELIGÊNCIA DE BRASILVILLE
O Diretor da CIB – Fernando Tuma finalizou as últimas
instruções para os agentes 002 e 003.
--A conversa que vamos ter agora nunca existiu – sob nenhuma
circunstância.
EUA – Brasilville – BRASIL e COLOMBIA – estão em vias
de irem à guerra porque o louco Presidente da Venezuela está matando
o seu povo de fome – recusa-se em receber ajuda humanitária e constitui
uma ameaça para o hemisfério. Ninguém me deu ordem nem eu estou
lhes dando uma ordem – para o bem de todos esses países MATEM
NICOLA VAL VERDE. Se algum de vocês não concordam com isso
deve abandonar a missão agora e se o agente 001 não concordar ele deve
regressar para a base imediatamente. Reitero – Esta conversa nunca
existiu.
Vamos à luta – Boa viagem
--Estamos de acordo – Alea jacta est – Falou Casagrande que
adorava citações de efeito para impressionar Anna Flores – Feliz da vida
porque ia junto com Anna – mas não subestimava a missão – talvez não
saíssem vivos.
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Capítulo 11

O ASSASSINATO DE NICOLA VAL VERDE

Ag. 001 - Marcos Bastos

Ag. 003 - Márcio Casagrande

Ag. 002 Anna Flores

A

situação cada dia mais complicada da Venezuela levou
o diretor da CIB Fernando Tuma a enviar os agentes 003
Marcio Casagrande e 002 Anna Flores para a Venezuela para juntarse ao Agente 001 Marcos Bastos que já se encontrava em Caracas –
instalado e dominando as movimentações de Nicola Val Verde.
Marcos alugara um apartamento no centro de Caracas de modo
a ficar afastado dos confrontos nas fronteiras do Brasil – Colômbia –
Brasilville – entre o povo e o exército de Val Verde cujos acontecimentos
eram amplamente divulgados pela mídia.   
A missão dos dois agentes era informar os passos de Val Verde
– as decisões que estavam sendo tomadas – tipos e quantidades de
material bélico supridos pela Russia e China.
Os agentes 002 Anna Flores e 003 Casagrande levavam consigo
a parte mais secreta da missão: Estabelecer um plano de ataque a Val
Verde de modo a assassiná-lo assim que recebesse a ordem direta do
Diretor Tuma para executá-lo senha “VALDIVIA”.  
Estudaram o assunto e definiram a base do projeto: Assassiná-lo
durante um evento público.
Os eventos públicos previstos com o comparecimento de Val
Verde estavam difíceis de serem determinados – uns poucos já estavam
definidos:

79

DARIO GIORDANO

• O PALÁCIO DA MÚSICA mandado construir por Val Verde e
que seria inaugurado dentro de um mês.
• A SABOTAGEM da aeronave de Val Verde ou simplesmente a
derrubada do mesmo.
Decidiram que o melhor caminho seria o Palácio da Musica Val
Verde construída dentro do Parque Nacional del Libertador – em 6
Kilometros quadrados – arena com a capacidade para 7mil pessoas –
custo de 40 milhões de dólares superfaturados – era o maior orgulho do
presidente Val Verde – mas a oposição perguntava: Quantos hospitais
poderíamos construir com 40 milhões de dólares? – entretanto – não
havia dúvida – o Palácio da Música Val Verde era um dos locais mais
lindos e referência em cultura.   
Dentro do parque várias construções – baixa estrutura até três
andares – dentro da área de cada uma delas um jardim particular e
finalidade específica. Entretanto todas elas tinham a face principal
voltada para os portões de entrada – nenhuma delas com janelas ou
terraço que oferecesse uma boa visão do palco. A solução seria utilizar
armas pequenas mas com alto poder de fogo que pudesse ser levada
dentro de uma cesta de piquenique.
O GATO PRETO CHEGA A CARACAS
Enquanto o pessoal da CIB tentava
equacionar um plano de ataque o Gato
Preto estava chegando a Caracas e já vinha
pronto com um plano de ataque –
exatamente isso: ASSASSINAR VAL VERDE
NA INAUGURAÇÃO DO SEU PALACIO
DA MÚSICA.
O Gato Preto saiu do aeroporto Simón Bolivar – Dirigiu-se ao
balcão da Hertz – Rent a car – e meia hora depois saiu com as chaves
do superpotente BMW M5 – Hospedou-se no Hotel Paradise Inn a
6 Km do Palácio da Musica – considerado 5 estrelas pelo simples fato
de ter garagem privada fechada – restaurante de primeira linha com
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pratos regional – apartamentos de superluxo – e um sistema integrado
de internet que lhe permitia ver – ouvir e comunicar-se com todo o
planeta.
No restaurante usou a mesma técnica usada em Paris preparandose para a festa do “guardanapo”: conversar com a garçonete – simpática
– nova – com um sorriso maravilhoso e bastante accessível a uma
conversa mais íntima.
Ela veio recebê-lo : --Bom dia – meu nome é
Marielle – minha função é recepcionar os hospedes
– acompanhá-los até a mesa – prestar informações
sobre o hotel e a cidade.
--Bom dia Marielle – é muito bom acordar e ser
recebido com um maravilhoso café da manhã e um
doce sorriso de uma moça encantadora.
--Esses brasileiros sabem cativar as pessoas!
--Eu não sou esses brasileiros – sou um brasileiro que admirou o
seu sorriso – além disso tenho consciência que você está trabalhando e
não está para ouvir galanteios – peço desculpas – quis apenas demonstrar
que gostei de você.
--Eu também lhe peço desculpas – é que... que você – digo
senhor – merecia uma resposta mais educada – desculpe senhor – eu
não tenho muita educação.
--Você tem aquilo que muitos gostariam de ter – um sorriso nos
lábios e uma alma iluminada – sensível ao que os outros sentem – bem
– vou deixá-la em paz – vamos ao café da manhã – tenha um bom dia.
--O senhor está zangado comigo?
--Estou sim! Não me chamo “senhor” – meu nome é Rafael
Gomes.
--E o meu é Marielle! Respondeu Marielle nervosa e
complementou. --Quando quiser alguma informação – fale comigo!
--Realmente não conheço nada desta cidade – sei que é muito
bonita e tem inúmeras coisas para serem vistas – você me parece muito
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ocupada para uma conversa mais longa durante seu serviço. Vi na TV
que vai inaugurar o Palácio da Musica dentro de poucos dias – parece
que ainda não está pronto.
--Sim – será inaugurado pelo presidente Val Verde – e haverá um
show muito bonito com queima de fogos – o presidente gastou milhões
para construir esse palácio – enquanto o povo morre de fome.
O Gato Preto notou a mágoa de Marielle – seguramente valia a
pena fazer dela uma boa amiga.
--E a sua família vive aqui também?
--Minha mãe morreu quando eu nasci e meu pai e meus dois
irmãos morreram lutando contra o regime de Val Verde.
--O regime Val Verde tem pouco tempo de vida – ele vai acabar.
--Deus te ouça.
--Marielle você está trabalhando e ninguém tem o direito
de perturbá-la com propostas inconvenientes – quero lhe fazer uma
pergunta e fico constrangido – não a conheço por isso usarei de um
expediente muito tolo que aprendi num romance que estava lendo –
A DUPLA FACE DE UMA PAIXÃO – nele o mocinho estava nesta
mesma situação e sua saída foi o pedido de permissão para tudo que ele
desejava fazer.
--Marielle – você permite que lhe faça um convite?
--Você não disse que tipo de convite – mas eu me arrisco –
permito sim!!
cidade!

--Você quer passar o seu dia folga comigo? – vamos passear pela
--Sim no meu dia de folga!

Combinaram para 4ª Feira – para irem até a praia – tomarem
banho de mar e à noite dançarem no Resort Love is Blue.
Enquanto a 4ª feira não chegava o Gato Preto estudou a área
– somente duas opções – atacar do gramado ou do bosque – não
conseguiria se aproximar do palanque. No gramado não conseguiria
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montar seu rifle de longo alcance que estaria na sua cesta de piquenique.
Para montá-lo teria de estar no bosque.
Descobriu que às 4ªs – sábados e domingos o gramado do
palácio estaria aberto para piqueniques e banho na cascata do Parque El
Libertador.
Mudou sua programação com Marielle para piquenique no
gramado do Palácio e banho de cascata – descanso e noite no Motel
da Cascata. Marielle – deslumbrada com aquele cavaleiro tão bonito
e tão gentil decidiu desfrutar de sua companhia enquanto pudesse –
sabia que logo iria embora. O importante para o Gato Preto era que na
companhia de Marielle podia explorar melhor o local principalmente a
sua passagem do gramado para o bosque.
O ENCONTRO CIB – GATO PRETO
3ª Feira – Os três agentes da CIB encontravam-se no restaurante
jantando notaram a entrada de um senhor vestido casualmente com muita
elegância. Estava só mas parecia bastante familiarizado com a garçonete.
Trocaram apenas sorrisos e um leve boa noite.  
--Esses dois .... aí tem coisa exclamou Anna Flores.
--Você vê chifre na cabeça de cavalo Anna – ela apenas faz o seu
trabalho: “Seja gentil com todos os hospedes”. Assim falou o Agente 001
Marcos.
--Você continua ingênuo Marcos – não aprendeu nada: não
consegue somar um sorriso – mais um olhar – mais um suave e doce
“boa noite” que não totaliza três – totaliza 1 – uma belíssima noite de
amor.
--Enquanto vocês estão navegando na maionese eu estou
trabalhando – mandei vir de Brasilville a foto do Gato Preto identificada
pelo garcão Jean Deneveu em Paris e todas aquelas modificadas. Em
15 minutos estarei trabalhando – talvez alguma delas seja igual a deste
cidadão que temos aqui – mas vamos acabar de jantar.
--Este jantar está uma delícia – pena – hoje não há
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acompanhamento musical. Você viu a foto da cantora no banner? Que
coisa linda – morena de olhos esverdeados – isso não existe – lábios de
mel – voz suave e quente.
--Ele está com febre – banner não fala.
--Mas a foto dessa morena fala – senti o calor de sua voz –
queimou meus ouvidos.
--Cruzes – chamem um médico.
banner.

-- Psiquiatra – especializado em maluco apaixonado por fotos de
--Senhores e senhoras “la comedia est finita”.
--Aonde você aprendeu a falar tão bonito.
--Estou impressionada – exclamou Anna.

--Sugiro voltarmos ao trabalho na sala de reuniões – não há
ninguém lá.
NA SALA DE REUNIÕES
Agente 001 abriu a reunião:
--Ainda não temos a ordem de ataque – mas – temos de estar
preparados – ataque no Palácio da Musica! – usaremos pistolas Sig Sauer
– suiça/alemã – modelo P320 que o traficante de armas boliviano – Luis
Gutierrez nos trouxe – único contato que temos. Para ele sou assassino
de aluguel – entregará três pistolas Sig Sauer.
Conheço as pistolas – entretanto acho que podemos acomodar
somente duas em uma cesta. Levamos duas cestas – uma com comida e
outra com bebida.
O GATO PRETO E MARIELLE
Na terça feira à noite o Gato Preto apanhou Marielle na sua
residência. Passaram a noite juntos no apartamento do Gato Preto.
Marielle era como o seu sorriso – doce – e transmitia muito amor. Mas
era curiosa:
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--O que você veio fazer em Caracas? Quantos dias você vai ficar?
--O que vim fazer não posso dizer por que é segredo comercial
– compreenda – tudo corre em sigilo – do jeito como andam as coisas
toda precaução é pouco.
O café da manhã foi servido no apartamento – com tudo que se
tem direito para ser chamado de “breakfast”.
--Passou bem a noite?
--Sim – não podia ser melhor – pena que não vai durar para
sempre.
--Não – Não vai durar para sempre – sou sincero – alguém está
esperando por mim e você merece respeito – e lhe digo: não sei por
quanto tempo estaremos juntos – mas eu nunca a enganarei – foi um
prazer conhecê-la .
--Eu sei muito bem – serão poucos dias – uma lembrança que
levarei sempre comigo.
--Está na hora do jornal da manhã e não quero perdê-lo.
--Ele é mais importante do que fazer amor?
--O amor pode esperar alguns minutos mas o jornal não!
O noticiário estava começando – noticias de Nicola Val Verde –
“Acaba de ocorrer uma tentativa de assassinato ao Presidente Val Verde.
A polícia prendeu o vereador Cristóvão Dornelles da província de Nueva
Andalucia e seu comparsa Juliano Almeida que manipulavam um drone
perto do local por onde o presidente costuma passar.
--Ambos estão presos no quartel da polícia especial de Val Verde
e sendo interrogados por agentes treinados para extrair confissão usando
métodos que fariam qualquer padre confessar que assassinou o presidente
Simón Bolívar. Voltaremos a informar assim que tivermos mais noticias”.
--Tentou e falhou – mas é dia do nosso piquenique – vamos
andando que o dia é nosso.
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Quarta feira 10 horas

--Você que é daqui dá a direção – para onde vamos?
--Minha sugestão: vamos dar uma volta e conhecer três mirantes
do Parque La Libertad – veremos as paisagens mais lindas da Venezuela.
Realmente – a vista dos três mirantes na montanha eram as
paisagens mais lindas só comparadas com aquelas vistas no Rio de
Janeiro.
Pela manhã passearam pelos mirantes do Parque
La Libertad cujo nome era uma homenagem ao
libertador da província – Alfredo Gonzáles.
Voltaram para almoçar no Motel da Cascata. O
motel tinha esse nome porque uma cascata
com água límpida caia de uma altura de 15
metros e passava por dentro da ponta oeste do
hotel formando uma piscina natural. O bom
era o banho em baixo da cascata. A comida do
restaurante do motel era excelente. Adoraram
almoçar com vista para a cascata e o Parque la Libertad. Após o almoço
resolveram descansar nas redes da varanda do motel. Amor e mais amor
– não se cansavam de amar – com esse clima e o barulho.
Após restabelecer as forças:
--Vamos conhecer o Palácio da Música
Começaram com um passeio pelo gramado – atravessaram-no
de mãos dadas. De quando em quando vinha a imagem de Michelle
– no cativeiro – Carlos a levava até o terraço – a esta hora estaria na
academia ou nadando na piscina – ouvindo suas canções preferidas.
Sua consciência doía – mas voltou-se para Marielle quando ela lhe
perguntou:
--Em que pensas meu amigo – saudades de casa? Nota-se
claramente que o seu pensamento está longe!
--Não tão longe quando você está por perto – saudades de casa
sim! Saudades de uma pátria distante com um povo tão sofrido quanto
este.

86

O GATO PRETO - MATADOR DE POLÍTICOS CORRUPTOS

--Basta de sofrimento – veja a beleza das árvores que nos cercam
– este local é maravilhoso – vamos entrar no bosque – conhecê-lo por
dentro.
Não conseguiram penetrá-lo mais de alguns poucos metros.
Encontraram uma trilha que parece levar para dentro da floresta – para
onde? Teriam de andar muito para descobrir.
--Vamos tentar entrar no pavilhão – quero conhecer o teatro por
dentro – deve ser lindo.
--Não é possível – os seguranças estão por toda parte – nos
observando através de câmeras de vídeo.  
--Não importa estamos apenas matando a curiosidade.
Uma porta estava aberta – entraram por ela
--Como é lindo isto aqui – lamentavelmente os cenários ainda
estão empilhados – esqueci a minha câmera.
--Não adiantaria trazê-la – os seguranças iriam confiscá-las – é
expressamente proibido tirar fotos.
O Gato Preto se posicionou no meio do palco – com ele fechado
só poderia estimar – e não sabia exatamente qual seria a posição de Val
Verde ao discursar – por onde iria entrar ou sair do palco. Foram para o
lado de fora e agora dava para estimar o ângulo de visão do palco para a
floresta – era um ângulo pequeno – por sorte – a trilha que acabaram de
ver estava dentro desse ângulo de visão.
--Vamos tomar um banho na cascata do parque do hotel!
--Vai estar frio – já é tarde
--Não o local é bem ensolarado!
Voltaram – vestiram roupa de banho e foram para a cascata .
Um almoço maravilhoso – um banho de cascata excelente –
amor ao entardecer – agora um jantar – mas Marielle sugeriu que o
jantar fosse no hotel Rosário – dormiriam lá e ela já estaria no local de
trabalho. Partiram para o hotel.

87

DARIO GIORDANO

Capítulo 12

ENCONTRO DO GATO PRETO
COM AGENTES DA CIB

C

hegaram ao hotel na hora do jantar – havia pouca gente –
mas o Gato Preto reconheceu os dois agentes da CIB em
companhia de uma moça muito bonita.
Nesse instante a agente 002 Anna Flores disse baixinho:
--As fotos já vieram?
--Não – respondeu 001 – e nem virá – o celular não consegue
transmitir.
--Bem – respondeu Anna Flores – neste caso confio na minha
memória: Aquele senhor sentado na mesa do canto – está na lista das
várias faces do Gato Preto.
--Neste ponto – tenho uma proposta: Se o Gato Preto está aqui
é porque veio para matar o Val Verde – e nós também. O Gato preto
tem muito mais experiência do que nós – portanto com muito mais
chance de sucesso. Proposta: Vamos dialogar com o Gato Preto – extra
oficialmente – com cuidado – se ele desconfiar pode nos matar antes de
qualquer proposta.
--Feito! – exclamou 001 – vamos até lá.
Os três se aproximaram da mesa do Gato Preto que percebeu o
movimento – retirou discretamente a pistola da cintura e por baixo da
mesa engatilhou-a e esperou os três chegarem até ele.
Cumprimentaram o Gato Preto e pediram permissão para
sentarem.  
Falou Anna Flores: --Senhor – estou lhe reconhecendo – da festa
dos guardanapos em Paris – não sei o seu nome mas – posso chamar-lhe
de Gato Preto?
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--Eu também não sei o nome de vocês – mas sei que são
agentes da CIB de Brasilville. Devo adverti-los que tenho uma pistola –
engatilhada em baixo da mesa – e qualquer movimento em falso vocês
morrem. Coloquem as mãos em cima da mesa e comecem a falar!
Falou 003: --Creio que estamos aqui com um mesmo objetivo:
MATAR NICOLA VAL VERDE. O senhor tem esse mesmo objetivo?
Sim – temos – mas como podemos nos ajudar?
--Bem – o nosso plano inicial é o atentado ocorrer na inauguração
do Palácio da Musica no Parque La Libertad partindo do gramado e
de três direções – seqüencial – os dois primeiros tiros do centro do
gramado modo a causar tumulto e dar oportunidade de nossos outros
dois agentes se aproximarem de Val Verde. Os outros dois agentes
atirarão com silenciador após chegarem o mais perto possível de Val
Verde. O plano de fuga discutiremos mais tarde – O que acha do plano
– senhor Gato Preto?
--Muito bom – não temos muitas opções – mandei fazer um
rifle especial para alvo em longa distância – muito potente – potente
demais – por isso só pode dar um tiro e seu cano fica destruído por
dentro apesar do material do qual foi feito. Vocês atiram primeiro e
deixem as armas no chão – Serei o último a atirar – se ele escapar dos
seus tiros e capturá-los, vai levá-los até o palanque e exibi-los como
troféu – se não conseguir capturá-los vai ocupar o palanque e mostrar
que mais uma vez escapou ileso – vai abrir a guarda – não errarei o tiro.
acordo.

Os três levantaram as mãos e exclamaram: --Estamos todos de

--Temos dois dias antes do evento até lá é melhor não nos
falarmos – mas eu tenho que aguardar ordens da Central – se não vier –
não estamos nessa.
-- Anote o telefone de Marielle.
Prontamente 001 anotou e disse: --Transmitirei uma simples
palavra VERTIGO – significa “Recebi a ordem para atacar”. Val Verde
adora falar demais – o inicio do ataque será os dois tiros no centro do
gramado.
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Depois que se retiraram o comentário: --Acho que esse gato
pensa que somos ignorantes e não sabemos latim – falou 001.
--Bem – exclamou 002 Anna Flores – eu não entendi nada –
latim não é da minha época – com um leve sorriso de deboche.
--Não era da minha época também – disse 003.
--“Andiamos” – exclamou 001.
--Como é lindo falar italiano – isto aumenta o seu charme
exclamou 002 Anna Flores.
--Isso é verdade – Aprendi com meu avô – ele veio da Calábria
– acho que pertencia à máfia amalfitana – mas só falava em italiano
quando se zangava e despejava todo o vocabulário de palavrões – o
“andiamos” aprendi com uma linda italiana em Roma – mostrou-me
toda Roma andando a pé e toda vez que eu parava ela dizia:
--“Andiamos” – tive de trocar de namorada – uma francesa linda
– só falava francês e eu não sou muito bom de francês – massss – como
ela beijava gostoso.
--Vamos descansar esses dois dias – não vai ser fácil o terceiro.

Capítulo 13

VERTIGO – MATEM VAL VERDE

T

alvez seja nossos últimos – aceita tomar um drink comigo
Anna Flores – convidou 003 Marcio Casagrande.

--Boa ideia – aceito.

--Como ninguém me convidou – recolho-me à minha
insignificância – TV no apartamento.
--Você é um caso muito sério – entre a TV e a Marielle – você
prefere a TV.
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fora?

--Não sabe de nada – aliás – porque você não aproveita e dorme
--Não vim aqui para isso – engraçadinho – reagiu Anna Flores.
--Tudo pela pátria queridinha.

E assim foi – 003 Marcio Casagrande e 002 Anna Flores passaram
juntos aquela noite e desfrutaram o que poderia ser seu último dia de
vida.
O Gato Preto desfrutou esses dois dias com Marielle – ela
trabalhava durante o dia no hotel – souberam curtir a noite. Marielle
desconfiou – principalmente quando o viu conversando com aqueles
três que pareciam agentes estrangeiro ou policiais e disse ao Marcos:
--Não sei o que você tem para fazer por aqui – desconfio – mas
se em uma determinada hora você e seus três amigos precisarem de um
lugar para se esconderem – tem a minha casa – e conheço um bom
caminho para tirá-los daqui até a fronteira com a Colômbia.
No dia seguinte havia uma mensagem no box de correspondência
do Gato Preto com uma única palavra: “VERTIGO” – Os agentes da CIB
avisavam o recebimento da ordem: “MATEM NICOLA VAL VERDE”.
Na véspera do atentado reuniram-se todos ao ar livre no pátio
do hotel – despediram-se emocionados – um aperto de mão – um beijo
na face e as palavras – “que Deus nos guie” “Alea jacta est”.
-- “ALEA JACTA EST” – “A SORTE ESTÁ LANÇADA”.

CAPÍTULO 14

A EXECUÇÃO DE UM PRESIDENTE

I

nauguração do Palácio da Música – mandado construir pelo
presidente Nicola Val Verde – será inaugurado também por
ele – e por decreto seu todos deverão estar felizes e deverão aplaudir
com entusiasmo seus discursos – prisão para quem não o fizer.
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O Gato Preto chegou cedo – instalou-se na última coluna do
lado leste – mais perto do bosque – colocou duas toalhas de piquenique
uma ao lado da outra – uma cesta em cada uma.
Os agentes da CIB chegaram pouco depois.
A agente 002 Anna Flores instalou-se no centro do gramado e
colocou duas cestas de piquenique uma em cada toalha
O agente 001 instalou-se na lateral leste – mais perto – o máximo
possível perto da descida do palanque – duas toalhas de piquenique com
duas cestas.
O agente 003 fez a mesma coisa cobrindo a descida oeste do
palanque.
O espetáculo começou com a orquestra tocando o hino
venezuelano e todos cantando. Seguiu La Coral Nacional Simón Bolivar
de Venezuela – muito aplaudida – e logo depois o show de danças e
canções venezuelanas.
O mestre de cerimonia subiu ao palco e convidou as autoridades
para ocuparem seus lugares no local a eles reservados para o ato de
inauguração.
Val Verde subiu encoberto na frente e lateral pelos seus guardacostas, qualquer ataque naquele instante seria um fracasso.
O primeiro a discursar foi o prefeito de Caracas – Tarsso Primo
– sua prefeitura era uma obra prima de corrupção – enalteceu Val Verde
e sua camarilha – finalizou com uma apoteose às suas obras – ninguém
bateu palmas exceto os adoradores profissionais pagos para enaltecer
até aquele ex presidente de Brasilville.
Seguiu o Ministro Presidente da Corte Suprema – Gildomar
Mendes Flores – o mais corrupto da Corte Suprema e o mais descarado
de todos – soltava bandidos presos condenados a mais de 25 anos de
prisão. Ao ouvi-lo falar o gato preto pensou:
“É uma pena que eu só tenha uma bala”.
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Os agentes 001 e 003 esconderam as pistolas em suas camisas e
prepararam-se para o ataque.
Chegou a vez de Val V erde. O Gato Preto se preparou – solicitou
ao casal ao seu lado como só um matuto sabe fazer:
--Senhor – por favor – tenho que levar esta cesta de piquenique
para minha mulher que está com as crianças e já volto – pegou uma das
cestas. Após levantar-se confidenciou: -- por favor – aonde é o sanitário
– aquele que a gente faz pipi?
--É lá atrás
--E a minha mulher está do outro lado – não dá tempo – vou
para os matinhos. – Apanhou a cesta e entrou na floresta.
Rapidamente montou seu rifle – no minuto seguinte procurava
Val Verde na sua mira telescópica. Não demorou nem um minuto e
ouviu-se dois estampidos de tiros sem saber exatamente de onde vinham
– gritos partiram do meio da multidão. Mais dois tiros e o caos estava
implantado.
Os agentes 001 e 003 avançaram. Agente 001 atirou primeiro no
instante em que um guarda-costas passava – nesse mesmo instante um
dos guarda-costas que estava com a arma engatilhada observando ao
redor atirou e o Agente 001 caiu ferido. Val Verde foi conduzido para o
sair pelo outro lado do palanque – Agente 003 atirou no desespero com
pouquíssima visāo – atingiu outro guarda costa – deu mais três tiros –
matou mais três guardas costas – e foi ferido pelos seguranças.
O Gato Preto procurava uma chance para atirar – notou os
agentes feridos – não podia ajudá-los. Viu soldados carregarem o corpo
de Anna Flores – talvez ainda estivesse viva. Mas o seu objetivo era Val
Verde. Não apareceu nenhuma chance.
Passado o tumulto o mestre de cerimonia voltou ao palco: --O
atentado terrorista fracassou – o presidente Val Verde escapou ileso. Por
ordem do Presidente os três terroristas capturados devem ser trazidos
aqui em cima no palanque.
--O oficial que escoltava os feridos replicou:
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--Eles necessitam cuidados médicos – estão gravemente feridos.
O próprio Val Verde deu a ordem:
--Traga-os aqui – não importa o estado em que estejam.
E assim foi feito.
--Sentem os três frente para as câmeras.
Ana Flores estava desmaiada – os três escorados na cadeira
para não caírem. Val Verde apanhou-a pelos cabelos e a dos Agentes
colocando suas cabeças para ficarem bem visível para a televisão. Os
agentes de segurança cobriam o tempo todo Val Verde não dando a
mínima chance para o Gato Preto.
--ELES VIERAM PARA ME MATAR – agora vão dizer perante
as câmeras e o mundo QUEM MANDOU ME MATAR – A QUAL PAÍS
VOCES PERTENCEM.
Nenhuma resposta.
Val Verde sacou da pistola e disse :
--Ou falam ou vão morrer um a um.
Nesse instante Anna Flores que já havia recobrado os sentidos
fingiu continuar desmaiada e caiu da cadeira.
--É lamentável que ela vai perder um grande espetáculo.
Agente 002 Anna Flores era perita em artes marciais – com uma
rasteira derrubou o guarda-costas que impedia a visão Gato Preto de
Val Verde. Era a oportunidade que o Gato Preto esperava.
Apertou o gatilho – a cabeça de Val Verde esfacelou-se.
ERA O FIM DA TIRANIA DE NICOLA VAL VERDE
PRESIDENTE DA VENEZUELA.
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CAPÍTULO 15

OS MILITARES TOMAM O PODER

Q

uando o povo se deu conta que Val Verde estava morto
começaram a gritar de alegria – “VAL VERDE ESTÁ
MUERTO” - “EL TIRANO ESTÁ MUERTO” - “VIVE VENEZUELA”.
Uma hora depois as tropas da 4ª. Região Militar em Caracas
ocupava pontos estratégicos da cidade.
A mídia noticiava:
“Às 17:30 horas de hoje o presidente Nicola Val Verde foi declarado
morto. O presidente foi assassinado com um tiro na cabeça que lhe
esfacelou o crânio durante a cerimonia de inauguração do Palácio da
Música no Parque La Liberdad nos arredores de Caracas. O atentado
iniciou com o ataque a tiros por dois homens e uma mulher que não
tiveram êxito – foram feridos e estão presos. Não se sabe quem são e até
agora não disseram uma única palavra. Um quarto individuo que atirou
e esfacelou a cabeça de Val Verde não foi encontrado – não se ouviu
nenhum tiro nem de onde veio. O caos está instalado. O Chefe do Estado
Maior das Forças Armadas assumiu o comando - decretou o Estado de
Sítio – e a prisão de todos os militares de alta patente ligados a Nicola Val
Verde. Os EUA – Colômbia – Brasil e Brasilville foram convidados para
acertarem os passos para a abertura das fronteiras e a entrada imediata
da ajuda humanitária. Estão na pista do 4º. Elemento. Os três presos
estão no quartel do exército em local não divulgado. Já temos notícias
que caminhões com ajuda humanitária estão passando na fronteira com o
Brasil e que se pode esperar que dentro de algumas horas também estarão
circulando pelas fronteiras de Colombia e Brasilville”.
EM BRASILVILLE - RESIDÊNCIA DO GATO PRETO
As mesmas notícias que circulavam em Caracas circulavam
também em BRASILVELLE – Michelle e Carlos – fiel escudeiro do Gato
Preto estavam preocupados – muitos dias sem notícias do Dr. Tomasini
– o Gato Preto.
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--Não sei Carlos – muitos dias sem notícias – ele pode estar em
apuros – Está na Venezuela. E aposto que ele matou Nicola Val Verde.
--Provavelmente – mas ele deixou instruções especificas se não
regressar – a senhora estará livre e eu também ambos estaremos ricos –
mas – eu prefiro meu amigo aqui de volta.
--Eu também – quero o homem que eu amo de volta para
meus braços – de que vale a liberdade se ele não estiver comigo? Poder
acariciar seus cabelos – dormir comigo?
--Ele voltará – se Deus quiser.
--Deus te ouça.
EM BRASILVILLE - NA CIB
O Diretor da CIB – Fernando Tuma reuniu seu pessoal: --A
situação da Venezuela está clareando com o presidente já morto. Nicola
Val Verde não incomodará mais ninguém. Nossos agentes arriscaram
suas vidas no cumprimento da missão – Falharam – mas o 4º. Elemento
não falhou.
--Não tenho dúvidas que o 4º. Elemento é o Gato Preto
--Eu também não tenho dúvidas que nossos agentes sabiam da
presença do Gato Preto
--Sim – confirmou mais uma vez o Diretor Tuma – observei
muito bem o vídeo mostrado na TV – a Agente Anna Flores teve um
papel preponderante – ela derrubou o guarda-costas de Val Verde –
exatamente aquele que abriu espaço para o Gato Preto atirar – ela sabia
onde ele estava aguardando pela oportunidade de matá-lo.
Neste ponto vamos nos entender – o Gato Preto é um assassino
– conluio com ele é crime. Não façam perguntas que eles não queiram
responder! Temos a promessa que vão libertá-los assim que saírem do
hospital – sem saber de onde são porque não dizem uma única palavra
– serão libertados em sigilo na fronteira com Brasil.
APÓS O TIRO
Mesmo de tão longe o Gato Preto pôde ver que acertara em cheio
o alvo e pedaços da cabeça de Nicola Val Verde voaram espalhando
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sangue pelo palco.
Sua missão na Venezuela estava cumprida.
Sentia-se feliz por ajudar o povo venezuelano a livrar-se de um tirano.
Colocou seu rifle no chão – retirou suas luvas e depositou-a ao
seu lado. O gramado do Palácio da Música estava um caos – as pessoas
se pisoteavam procurando atingir o estacionamento.
O Gato Preto misturou-se ao povão.
CHEGAM OS SOLDADOS DA 4ª. REGIÃO
Os soldados e a guarda pessoal de Val Verde não sabiam o que
fazer. Chegam os soldados da 4ª. Região – cercam o local e emitem pelo
microfone do evento as ordens:
--Todos os militares e civis em serviço no Parque ou pertencentes
à guarda ou segurança do Ex Presidente Val Verde coloquem-se
imediatamente ao lado direito do palanque com as mãos na cabeça.
Vocês serão levados até o quartel e cada caso será um caso.
--Lamento – mas para a segurança de todos - sentados no
gramado com as mãos na cabeça – os soldados formarão grupos e serão
levados até o estacionamento e liberados.
E assim foi feito – o Gato Preto no meio deles – os militares não
estavam interessados em quem matou Val Verde e sim na evacuação do
local ordenadamente.

Andiamos...

CAPítulo 16

MARIELLE ADEUS

O

Gato Preto dirigiu-se para a residência de Marielle
– tinha a chave – esperou-a chegar – deitou e dormiu –
estava cansado – acordou com o barulho da porta se abrindo. Marielle
abraçou-o e disse:
--Graças a Deus você está aqui. Temi por você quando vi as
fotos dos três presos – eu os reconheci, você esteve com eles no hotel
– você pertence ao grupo – mas já foi noticiado que todos serão soltos
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– aproveite e se entregue – você é o verdadeiro libertador da Venezuela
da tirania de Nicola Val Verde.
--Não posso fazer isso – não posso revelar minha identidade – se
você deixar, ficarei aqui até amanhã e vou deixar a Venezuela.
olhos.

--E nunca mais vou vê-lo... – disse Marielle com lágrimas nos

--Marielle – há vários tipos de amor – aquele que eu lhe dedico
não se apaga com o tempo – não posso lhe dizer quem sou nem para
onde vou – mas – preste atenção – preciso de um endereço onde você
possa sempre ser encontrada mesmo que você mude de residência e o
número de sua conta bancária – farei mensalmente um deposito para
ajudá-la. Quando o depósito parar é porque estou morto.
--Eu poderei falar com você?
--Não – você nunca mais vai me ver nem poderá falar comigo
- guarde-me dentro do seu coração e da sua mente – e você viverá
eternamente na minha memória.
Era difícil – muito difícil para Marielle aceitar que chegou a
hora do adeus – um adeus dolorido – cheio de lágrimas – o destino
cobrava caro pelos poucos dias felizes que tiveram. Que mundo cruel
– espalhava sua crueldade por todo o planeta – matava – assassinava
– torturava – Deus se esquecera da Venezuela – nos livrou do tirano –
mas não apagará o vazio deixado em nossos corações por nossos entes
queridos.
No dia seguinte às cinco horas da madrugada o Gato Preto
acordou. Marielle despertou com o barulho do chuveiro. Levantou-se
– ficou nua e tomou um banho – o último banho com o homem que
amava.
--Vou acompanhá-lo até o aeroporto.
--Não – você não pode me acompanhar.
--ADEUS MARIELLE .
--ADEUS – DIGA PELO MENOS O SEU NOME.
--EU NÃO TENHO NOME – EU NÃO EXISTO.
--SE QUISER MEU NOME É “GATO PRETO”.
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CAPítulo 17

ROMANCE AO LUAR

D

eitados em berço esplendido como disse o poeta – O Gato
Preto e Michelle deram mais um show de como amar à
luz do luar. A lua envergonhada escondeu-se atrás das nuvens – o farol
aumentou sua frequência de lampejos – e o mar poeticamente deu um
rala e rola nas suas ondas.
--O que você achou da Venezuela?
--Quem disse que eu estava na Venezuela?
--Acompanhamos todos os acontecimentos na Venezuela – não
é de difícil concluir quem é o quarto elemento.
--Sinto-me muito bem – matei um homem – mas libertei uma
nação de seu maior carrasco – toda guerra tem seu preço. Por favor não tente me convencer de nada – será melhor para nós dois.
--Não tentarei convencê-lo – um dia você encontrará seu
caminho – após a escuridão – a luz da lua – depois a luz do sol e
finalmente a paz na sua alma
--Agora vamos dormir – um novo dia – talvez uma nova vida
--Não comece ......... Boa noite
--Boa noite – Deus te guarde
NA MANHÃ SEGUINTE
Tomaram banho juntos e Carlos os esperava com um suculento
“breakfast”. Bem na moda americana – suco – ovos com bacon – leite –
café e torradas de pão integral e de pão branco – geleia de vários tipos .
08:00 horas – TV BRASILVILLE noticiava:
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--TV BRASILVILLE eu sou Cristina Berger Queridos telespectadores nosso BOM DIA BRASILVILLE
está apenas começando – abrimos nossa página mais
uma vez com o noticiário da Venezuela – nossa repórter
ainda Margarida Binoche transmite ao vivo de Caracas:
--Bom dia Cristina – Bom dia telespectadores –
reina uma euforia magistral de felicidade do povo que
durou a noite inteira – varou a madrugada e o povo
permanece cantando nas ruas e nos bares, que até agora
não fecharam suas portas. A junta militar que está
administrando a Venezuela divulgou um comunicado de poucas linhas
“Declaro esta junta militar empossada como administradora deste período
de transição até novas eleições quando divulgaremos a Carta Magna da
Nova Democracia – até amanhã – dia de festa – na 3ª. Feira – retornamos
ao trabalho – DEUS SALVE A VENEZUELA – SEU POVO – E A NOVA
DEMOCRACIA” – Nada mais foi dito – vamos dar um tempo até a junta
militar elaborar o plano para a implantação da Nova democracia –
Margarida Binoche – de Caracas retornando para o estúdio com Cristina
Berger em Brasilville.
--Obrigado Margarida – Vamos ao noticiário da nossa terra.
--O Presidente provisório de Brasilville Miguel Temer acaba
de chegar da fronteira de Brasilville com a Venezuela – declarou que
encontrava-se lá quando Nicola Val Verde foi assassinado – uma hora
depois após ter notícias da liberação da fronteira para ajuda humanitária
resolveu retornar à Brasiléia e aguardar os acontecimentos.
--Ainda na fronteira teve notícias das declarações do Presidente da
Camara de Deputados - que por azar do povo de Brasilville, não morreu
na explosão do atentado patrocinado pelo Gato Preto – declarou que
iria postergar a data do PACOTE ANTI CORRUPÇÃO e a REFORMA
DA PREVIDÊNCA ATÉ O PRESIDENTE ASSUMIR O CONTRÔLE
DO APOIO POLÍTICO – O Presidente foi enfático na resposta: --“Fiz
a minha parte – os cargos já estão todos ocupados por nossos aliados
e a proposta do presidente da Câmara Rodnei Maia de criarmos mais
dois ministérios – ficaremos com 31 – está em estudo – Agende e Vote – e
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aprenda que o método do toma lá–da cá – é perfeitamente compatível
com nossa democracia”.
O filho do candidato a presidente se expressou – como sempre
desaforado e mal educado – “O presidente está sendo chantageado – as
reformas que tanto o povo espera não pode ser parada por este chantagista
barato – meu pai na presidência vai acabar com essa farra”.
CAPítulo 18

A DERRUBADA DO VOO
DOS CORRUPTOS

E

nquanto isso na central de inteligência CIB – planos para
capturar o Gato Preto eram traçados. O Diretor da CIB
Fernando Tuma reúne seus agentes:
--Caros agentes, vamos traçar nossos planos – temos dois grandes
problemas: --O primeiro – o movimento político patrocinado pela ala
corrupta do nosso Congresso que não aceita que está chantageando o
Presidente Miguel Temer forçando a criar novos cargos e Ministérios
e o próprio presidente provisório já é alvo de investigação da LAVA
CORRUPTOS.
A corrupção política está destruindo Brasilville.
O segundo – sabemos que o Gato Preto provavelmente já está
entre nós. Com a palavra os agentes 001 – 002 e 003 – os únicos que
viram a face do Gato Preto – que nos contarão sobre esse breve encontro.
Assim falou o Agente 001: --Tenho até hoje na minha mente
as diversas faces do Gato Preto desenhadas pela DGSE de Paris. Ele
estava com uma dessas faces na recepção do nosso hotel. Decidimos
falar com ele porque se ele estava ali era para assassinar Nicola Val
Verde e sua habilidade era bem maior que a nossa. Convidou-nos para
sentar e suas primeiras palavras foram de advertência que ele tinha uma
pistola engatilhada por baixo da mesa – qualquer movimento em falso
estaríamos mortos.
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--Que simpático – comentou um agente.
--Era sim! Muito simpático e muito educado – você jamais diria
que um dia ele matou alguém – respondeu Anna Flores.
--A Anna se encantou com o bigode dele.
--Bem – para falar a verdade era o bigode de um Gatão.
--Deixem o bigode do Gato para quem gosta - O povo aplaude
as ações do Gato Preto e estão fazendo apostas pela internet de qual o
político corrupto que ele vai matar ou castrar e ferrar. Neste contexto
elaborei uma lista de políticos que podem ser selecionados face às suas
contribuições para a corrupção de Brasilville. A lista é extensa.
--Sugiro colocarmos as mulheres em um plano secundário –
Anna que me perdoe – porque o Gato Preto tem preferido políticos
homens que ele pode castrar – com as mulheres fica mais dificil
--Sei de duas que não seria tão difícil – dão inveja a qualquer
homem
--De acordo – irão para o final da lista – está em discussão
elaborarmos a lista pela probabilidade do Gato Preto apanhá-lo
--Problema é que o Gato Preto combina quantidade de corrupção
com oportunidade para execução
--Não quero problemas – quero soluções sugeridas – discutam
entre vocês e após o almoço voltamos a nos reunir
APÓS O ALMOÇO
Falou 001 Marcos Bastos: --Elaboramos três listas masculinas
– uma por quantidade de corrupção – outra por facilidades de acesso
para matar – e a terceira por evento parlamentar – começaremos pela
última por considerarmos a mais importante – 003 – você que teve a
ideia explique:
--Brevemente teremos o evento PROJETO DA LEI
ORÇAMENTÁRIA PARA O PRÓXIMO ANO que reunirá todos os
congressistas e governadores em Brasiléia. Será 4ª feira após um feriadão
de 5ª à domingo. Na 3ª Feira deputados e senadores estarão voando de
suas bases para Brasiléia. Considerando que o estado de RODAIMA

102

O GATO PRETO - MATADOR DE POLÍTICOS CORRUPTOS

é notavelmente o mais corrupto – tem o maior número de deputados e
senadores indiciados por corrupção e o maior número de presos e soltos
pela nossa Corte – concluímos: o Gato Preto vai atacar um desses voos
para Brasiléia. Considerando que esses aviões serão voos de carreira preenchidos por passageiros comuns concluímos: O Gato Preto estará a
bordo de um desses voos. Vamos acompanhar o preenchimento da lista
de passageiro desses voos.
--Aprovado nosso plano de ação – os agentes 001 – 002 e 003
devem ser usados como mediadores para qualquer confronto com o
Gato Preto.
O GATO PRETO DECIDE
Voltará ao ataque durante o evento que reunirá todos os
parlamentares em Brasiléia – como? Ataque a bordo – derrubar o avião
ou ataque no aeroporto.
O GATO PRETO ESCOLHE A PRÓXIMA VÍTIMA
Estudou minunciosamente cada opção e decidiu pelo derrubada
do avião – o perfil do aeroporto de Brasiléia abria um leque de opções
para posição de tiro.
Foi até o aeroporto – já estava acostumado a subornar o
funcionário do Departamento de Controle de Passageiros que tinha
a lista atualizada daqueles que tinham reserva antecipada para as
próximas 24 horas.
Selecionou o voo mais adequado – 35 parlamentares num único
voo direto de Rodaima à Brasiléia – chegada prevista para 14 horas do
dia seguinte. Entretanto um voo chamou sua atenção – voo fretado para
levar 35 passageiros – registrado entre colchetes – abrindo o detalhe
da lista que mostrava os passageiros – reconheceu a maioria dos nomes
por estarem envolvidos em escândalos – todos parlamentares - Chegada
prevista para 15 horas do dia seguinte.
Este foi o escolhido pelo Gato Preto.
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A CIB ESCOLHE A PRÓXIMA VITIMA
A CIB sabia, ou pensava que sabia, a data do próximo ataque
do Gato Preto – o único voo direto de Rodaima a Brasiléia na 3ª feira
com 25 deputados e cinco senadores a bordo. Apanharam a lista de
passageiros e constataram que 55% deles não eram parlamentares.
A CIB concluiu: O GATO PRETO ESTARÁ A BORDO.
Agentes 001 e 003 foram escalados para estarem a bordo.
O DIA SEGUINTE
Os agentes da CIB revistavam todos os aviões que saiam
do aeroporto de Rodaima com destino a Brasiléia. Na saída do voo
escolhido embarcaram os agentes 001 e 003.
Durante o voo os dois agentes estavam atentos – um passageiro
estava demorando no sanitário – os agentes bateram na porta várias
vezes – não tiveram resposta – solicitaram à aeromoça que a abrisse –
encontraram o passageiro sentado no vaso sanitário – face vermelha
que vociferou: --“Seus filhos da puta – não podem esperar? Estou com
tranqueira – não consigo evacuar – dê-me um litro de água para beber”.
A aeromoça resolveu cumprir o seu dever.
d’agua.

--Deixe comigo – nós vamos atendê-lo, e providenciou o litro

Quinze minutos depois o passageiro saiu do sanitário – era
um deputado – e foi fortemente aplaudido pelos passageiros e apenas
comentou: --“Filhos da puta” – e não disse mais nada.
Um passageiro alto e forte comentou:
--Onde tem deputado só pode dar merda.
--Um deputado reagiu mas quando viu o tamanho de quem fez
o comentário – sentou-se e ficou calado.
Às 14 horas o avião pousou – todos saíram e nada foi detectado
de anormal.
--Vejamos se há outros voos com parlamentares – haviam mais
dois voos – com 2 e 3 parlamentares.
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--Acho que erramos em nossas previsões.

--Vamos começar tudo novamente – antes vamos lanchar – a
comida do avião é horrível!
Ainda estavam no aeroporto uma hora depois – 15 horas.
O VOO DA CORRUPÇÃO
O avião fretado pelos parlamentares preparava-se para aterrissar.
--Caros passageiros - aqui fala o comandante - após o excelente
tempo que tivemos – estamos nos preparando para aterrissar no aeroporto
de Brasiléia nosso destino final. O tempo está excelente – céu limpo
– 26 graus de temperatura – voaremos em circulo por alguns minutos
aguardando permissão – até lá aproveitaremos para apreciar a beleza do
mar – o balneário Céu Azul – das montanhas como o Monte Carmel e a
vista aérea de Brasiléia – Dois helicópteros voam ao nosso lado – são parte
da segurança antiterror – Aos deputados agradeço a preferência de voar
conosco e exigir que a tripulação fosse esta.
Todos sabiam que a tripulação escolhida fazia parte da
corrupção – pois esses voos fretados exclusivamente para parlamentares
transportavam malas de dinheiro e contrabando. Em resumo disse um
deputado: --“É o voo da corrupção”.
NESSE MESMO INSTANTE os agentes da CIB 001 e
003 entraram no Centro de Controle de Voo do aeroporto e após
idendificarem-se:
--Vamos conferir os voos programados para hoje provenientes
de Rodaima: Pela minha lista chegou o voo das 14horas – no horário –
programado e o próximo chegará às 20 horas.
--Não – neste instante está descendo o voo proveniente de
Rodaima – voo fretado por parlamentares do estado.
--Mas não está na minha lista.
--Talvez porque recebemos a ordem que voos fretados por
parlamentares – ordem dada em circular – não os fizesse constar
de nenhuma lista – está chegando agora com 35 parlamentares – a
permissão para aterrissar já foi concedida.
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--Transmita já – “Emergência aborte a aterrisagem”.
A mensagem foi transmitida e a resposta imediata:
--Impossível abortar – estamos com baixa altitude e baixa
velocidade – é preferível tocarmos na pista e em seguida arremetermos
– não temos outra opção.
O radar mostrava claramente o avião e ao seu lado o morro da
Grota – um morro de 60 metros de altura e acesso interditado por causa
da nova pista de aterrisagem que se alinhava com o morro.
--Ele está no morro da Grota – é de lá que ele vai atirar bradou
Agente 001.
--Concordo com você – essas foram as ultimas palavras do
Agente 003 – estavam muito certos.
O GATO PRETO ATACA
NESSE MESMO INSTANTE o Gato Preto instalado no morro
da Grota alinhava a mira do seu lança míssil com o avião que passava
junto ao morro.
Apertou o gatilho. O projétil de fabricação russa não deixava
rastro nem fazia ruído durante sua trajetória.
Ninguém viu ou ouviu nada exceto a voz do comandante:
--My Day – My Day – My Day – fomos atingidos – fogo a bordo
– estamos caindo – tentarei descer na pista.
Podia-se ver as chamas saindo da cauda do avião – todos torciam
para que ele alcançasse a pista – exceto um – o agente 003 tinha um
problema de consciência – do fundo de sua alma uma voz dizia – “São
assassinos – que apodreçam no inferno”.
Agente 003 parecia estar sincronizado com o Gato Preto que ao
ver o avião cair também pensou – “Satanás vos espera de braços abertos
– feliz estadia eterna no inferno”, a diferença era que o Gato Preto não
tinha mais consciência – ela morreu quando o Gato Preto nasceu.
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A CIB SE MOBILIZA

--Cerquem o aeroporto e o morro da Grota – helicópteros –
investigar o morro.
--Perdão – disse o tenente de serviço na Central de Controle
de Voo – só temos esses dois helicópteros que são do nosso serviço de
salvamento.
--Tenente – em nome da CIB os seus helicópteros estão
confiscados para o nosso serviço de emergência.
--OK Chamando H05 – dirijam-se para o morro da Grota – o
suspeito de ter derrubado o avião está no morro da Grota!
--Tenente você se esquece que nossos helicópteros são usados
para salvamentos e não para caçar gato no morro da Grota e tem mais
se é o Gato Preto como estou pensando ele já está em casa dormindo.
--Capitão o problema é que tenho aqui dois Agentes da CIB que
confiscaram os helicópteros – portanto é uma ordem.
--Você é um tenente e eu sou um capitão no comando dos
helicópteros e quanto aos Agentes da CIB diga a eles para trazerem
ordem por escrito de nosso chefe para os helicópteros passarem a caçar
gato no morro.
--Mova-se tenente – o avião caiu na cabeceira da pista –
incendiou-se e estaremos aterrísando ao seu lado dentro de 5 minutos.
Tome nota do nome dos agentes.
--Eles não tem nome capitão – só tem números 001 e 003.
--007 não está entre eles?
--Não capitão.
--Só devem saber contar até três.
--Capitão eles estão ouvindo nossa conversa.
--Eles tem senso de humor – sabemos que a academia da
aeronáutica é muito boa – estamos aterrisando – há sobreviventes – em
ação ALEA JACTA EST.
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Pelo estado do avião via-se claramente que não havia
sobreviventes. O comandante decidiu permanecer no local – não estava
disposto a perseguir o Gato Preto no morro.
O GATO PRETO RETORNA AO LAR
Eram 16 horas quando o Doutor Tomasini estacionou dentro de
sua garagem – foi recebido por Carlos – seu fiel amigo que o ajudou a
guardar o equipamento após desmontá-lo e limpá-lo.
--Obrigado Carlos – como está Michelle.
--Muito apreensiva após a primeira informação vista na TV –
sabemos apenas que um avião com 35 parlamentares de Rodaima a
bordo se incendiou após violenta explosão ao descer no aeroporto de
Brasiléia – a qualquer momento teremos informações mais detalhadas.
Michelle encontrava-se no estúdio onde era mantida prisioneira
– deitada no sofá com a TV ligada – o Gato Preto aproximou-se – sua
face quase a tocava quando Michelle abriu os olhos – deu um leve sorriso
– retribuído com um beijo nos lábios – suave e um abraço envolvente.
--Bem vindo ao lar – deixe as mágoas irem embora – vamos
aproveitar a claridade do sol lá no terraço.
--Necessito ver o noticiário.
--Vamos ver na TV lá do terraço.
--O dia está lindo – veja as ondas do mar – tranquilas - coloridas
de azul e borbulhas brancas – o farol mesmo apagado está majestoso –
pintado de laranja e uma cúpula que lembrava uma coroa real.
--Nada melhor do que celebrarmos a paz – nos nossos corações
– nas nossas mentes – é um direito nosso.
--Nosso? Exclamou o Gato Preto – E os outros? Aqueles que estão
morrendo de fome ou doentes – sem comida e sem tratamento – que
direito eles tem? Tem um só – O direito à morte e enterro em cova comum
– o direito à piedade de Deus porque na terra – quem liga para isso?
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TV BRASILVILLE - CRISTINA BERGER.

“Interrompemos a nossa programação
para mais alguns detalhes do acidente de
hoje no aeroporto de Brasiléia: As autoridades
confirmaram que o avião foi derrubado por
uma arma de alta potência – três tiros na
cauda – o tanque de gasolina foi atingido e o
avião incendiou no campo de pouso. Os 35
parlamentares a bordo morreram queimados
– Da tripulação – os dois pilotos estão vivos
em estado grave e os três tripulantes também
morreram. Os corpos foram transportados para o Instituto Medico Legal
– serão identificados e liberados para enterro. Os dois sobreviventes foram
transladados para o hospital e estão em estado crítico. Maiores detalhes no
jornal da Noite.
--Apague essa televisão – tenho algo bem melhor para lhe contar
– a lua mandou perguntar onde você aprendeu a fazer amor tão bem?
--Na marinha. Servi a bordo de uma Fragata – Nos exercícios
– muitos dias no mar e poucos em terra – tínhamos que ser ligeiros e
de qualidade – não podíamos dar a impressão que estávamos apenas
matando a fome. A marinha exige qualidade e rapidez devido as
circunstancias. O resto aprendi treinando.
--Quer dizer que estamos em treinamento!
--Não – já passei dessa fase – o que vale é o amor – por falar
nisso deixe-me matar a saudades – essência do meu viver.
--Sonhei com você – estávamos em uma fazenda – a casa toda
de madeira – um gramado com canteiros de flores – o rio com uma
pequena cascata – de repente eu estava na casa com uma criança nos
braços – mas não era minha filha – talvez somente sua.
--Hora de descanso – música para dormir.
--Mas – quem era aquela criança.
--Não sei – Foi você quem a inventou!
--DESCANSO!!!!
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CAPítulo 19

O ASSASSINATO DE LUIS OCTOPUS DA SILVA

O

Gato Preto ouvia o noticiário da manhã: TV BRASILVILLE
– BOM DIA BRASILVILLE CRISTINA BERGER

“Bom dia Brasilville – eu sou Cristina Berger com as principais
noticias de Brasilville e do mundo. O dia de hoje é mais um marco histórico
para este país – o ex -presidente Luis Octopus da Silva será levado pela
2ª vez para depor perante o juiz federal Sergio Mourão responsável pela
operação Lava Corruptos. Pela primeira vez um ex-presidente é preso por
corrupção – formação de quadrilha – roubo dos cofres públicos. O expresidente Octopus está previsto chegar ao fórum amanhã às 14 horas
– o depoimento está marcado para 15 horas. No seu último depoimento o
ex-presidente Octopus mostrou-se arrogante – debochado e insolente. O
Juiz Sérgio Mourão teve de colocá-lo no seu devido lugar.
O Gato Preto ouviu a notícia e pensou consigo mesmo “Chegou
a hora desse canalha – filho de ANAXYRUS barbudo com satanás teve o
nome de Luis vindo do seu pai – Octopus sugerido por um tio comunista
que queria homenagear Stalin e pensava que octopus era uma palavra
russa devido o filme 007 CONTRA OCTOPUSSY – sua mãe e o cartório
acharam o nome muito lindo – hum! amanhã ajustaremos as contas
senhor Octopus” .
Estudou a localização do fórum – distanciado do centro da cidade
– terreno isolado – uma ilha em forma de um triângulo – delimitada pela
Av. das Flores – viaduto da BR – condomínio de casas – preenchido pelo
edifício, terreno baldio e estacionamento. Concluiu: sem chance para
um atentado dentro do forum – exceto se fosse um atentado suicida e
aquele anaxyrus barbudo como era conhecido não valia isso. Notou duas
entrada para o fórum – uma pela parte central e outra pela parte de trás,
onde tinha um suporte para pequeno estacionamento reservado para
serviços, funcionários e juízes – obviamente a viatura que o conduziria,
ia parar nesse estacionamento – desceriam – ficariam a descoberto até
entrarem no fórum... e um morro a 500 metros.
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O GATO PRETO DECIDIU

Recepcionar o Ex-Presidente Luis Octopus com aquilo que ele
merecia – uma bala do seu novo rifle KBX – fabricação especial para
snipers do exército soviético e vendida no Paraguai. O seu fornecedor
de armamento era de confiança – mas o Paraguai era conhecido como o
paraíso dos falsificadores.
Michelle mais uma vez sentiu o drama – sabia do desprezo que o
Gato Preto sentia pelo pelo Ex-Presidente Octopus – responsabilizava-o
pela maior rede de corrupção existente no país – responsabilizava-o
pela morte de milhares do povo de Brasilville – era a hora do ajuste de
contas – a morte era muito pouco para o que ele merecia – além disso
– a qualquer momento um dos ministros corruptos existentes na Corte
Suprema de Brasilville poderiam mandar soltá-lo como já o fizeram
com tantos outros.
Com todas essas considerações Michelle achou que o melhor era
ficar quieta – ele já lhe avisou que ela nada tinha a dizer.
O ASSASSINATO DE LUIS OCTOPUS DA SILVA
Às 11 horas do dia seguinte o Gato Preto estacionou no final da
linha de casas existente ao lado do Forum e no pé do morro. Não foi
difícil descobrir uma trilha morro acima. Montou sua arma e aguardou.
Às 14:10 o Gato Preto avistou cinco carros correndo
juntos na Avenida das Flores – entraram na alameda de acesso aos
estacionamentos – a multidão aplaudia ao passar dos carros – dirigiram
– se ao estacionamento detrás do edifício.
O Gato Preto já tinha previsto – primeiro estacionaram todos
– depois desceram todos no mesmo instante – e Gato Preto já tinha
uma decisão antecipada: só atiraria se Octopus estivesse perfeitamente
identificado.
Poucos segundos para a avaliação: Haviam apenas dois barbados
– atléticos – jovens – bem apessoados e apenas um barbado – cara de
sofrido – sujo – parecia que não tinha tomado banho – se Octopus queria
impressionar pelo seu deplorável estado de conservação – conseguiu – e
selou sua sentença de morte.
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E O GATO PRETO APERTOU O GATILHO
A bala penetrou no crânio de Octopus e explodiu dentro de
sua cabeça. Essa era a nova versão da arma soviética – a bala explodir
quando parasse. Os miolos de Octopus espalharam-se, respingando nos
agentes e nos carros. E o Gato Preto pensou:
NOSSOS MORTOS ESTÃO VINGADOS
Uma hora depois os Agentes chegaram
no local de onde partiu o tiro – Uma rocha nua
no local estampava o símbolo do Gato Preto.

Capítulo 20

NO RASTRO DO GATO PRETO

O

Centro de Inteligência de Brasilville–CIB – estava agitado.
O Diretor da CIB convocou seus três agentes preferidos
001 Marcos Bastos – 002 Anna Flores – 003 Marcio Casagrande.

Fernando Tuma

Marcos Bastos

Anna Flores

Marcio Casagrande

--Chega amanhã de Paris dois agentes da DGSE – DIRECTION
GENERALÉ de la SECURITÉ EXTÉRIEURE – PARIS. Agentes Jean
Chauvel e Viviane Clair – acho que vocês já os conhecem!
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--Eles trazem informações importante que pode nos levar à
identificação do Gato Preto. A estimativa de chegada é às seis horas
da manhã. Um de vocês deverá recebê-los no aeroporto e acompanhálos até o hotel. Eles devem estar cansados – vamos liberá-los no dia da
chegada e continuamos no dia seguinte às nove horas.
--Sou voluntário para apanhá-los no aeroporto – manifestou
001 Marcos Bastos com bastante entusiasmo.
--Eles chegam às seis horas – o que significa que você vai ter
de levantar muito cedo 001 – para você – que gosta de dormir !!!!!! – o
que não se faz por um bom motivo!! 002 Anna Flores não perdia a
oportunidade para exalar o seu sarcasmo.
--Você está sempre vendo chifre na cabeça de cavalo.
CHEGAM DE PARIS OS AGENTES DO DGSE
Às 05:30h o Agente 001 já estava no
aeroporto – reconheceu os agentes
franceses Jean Chauvel e Viviane Clair.
--Como foram de viagem? – perguntou
001 em um francês desajeitado.
--Viagem muito boa – entretanto 12 horas de viagem é muito
cansativa – minha lombar não anda muito boa para essas andanças.
--Vou levá-los para o hotel – descansem – o resto do dia de hoje
e amanhã às 15 horas nos reuniremos na nossa central e veremos as
novidades que vocês nos trazem.
Agente 001 não escondia o prazer de rever Viviane e pensava
consigo mesmo “essa francesa me deixa louco”.
Chegaram no hotel – fizeram o check in.
--Agente Marcos – por favor – nos acompanhe no breakfast
– Jean e eu – vamos acomodar nossa bagagem e logo voltaremos – o
breakfast parece excelente.
E assim foi – ao retornarem 001 Marcos disse: --Fiquei para
o breakfast para desfrutar da companhia de vocês – o nosso trabalho
começa amanhã às 15 horas – proibido falar em serviço – quero notícias
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--Cada dia mais radiante – há um show muito bom no Lido –
PARIS JE T’AIME – musical maravilhoso e no Louvre uma exposição de
Renoir.
--Vocês me dão licença tenho que avisar a Central que chegamos
e qual a nossa agenda – vocês podem ir adiante no breakfast se assim o
quiserem – disse Jean.
--Aguardamos por você.
Jean se retirou – a troca de olhares de Marcos com Viviane dizia muito.
--O que diz esse seu olhar? Perguntou Marcos.
--Ele diz – “Cuidado – não podemos esquecer como é efêmero
este nosso encontro – vai passar rápido – as doces lembranças ficam por
um certo tempo – às vezes por muito tempo – que nos faz sofrer – até
que o próprio tempo vem em nosso socorro e apaga as doces lembranças
de nossa memória – nesta vida nada é “para sempre”.
--Eu nunca a esqueci embora tivesse tentado – mas – para
continuarmos nossa conversa – antes que Jean volte – se já estiver
descansada - apanho-a às 19 horas para jantar – no restaurante giratório
- OK?
--E a ética?
--Arriscamos nossas vidas pela pátria – chegou a vez de nossas
pátrias arriscarem a ética pelo amor.
--Devo convidar Jean.
Ela não viu que Jean estava chegando e ouviu sua última frase e ele
mesmo respondeu:
--Não – não deve me convidar – jantar a dois em restaurante
giratório é mais saboroso para duas pessoas – três é demais – bom
apetite.
--Obrigado chefe – o senhor é muito compreensível.
--Não sou seu chefe nem sou compreensível – mas sou inteligente
o suficiente para não intrometer no que não é de minha conta – Nossa
profissão nos priva de muita coisa – aproveite o pouco tempo que temos.
Agora vamos ao breakfast.
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Às 19 horas em ponto 001 Marcos chegou ao hotel para apanhar
Viviane. Trouxe-lhe uma linda rosa – depositou-a em seus braços e
completou com um suave beijo na boca. O clima estava esquentando.
Viviane estava feliz por tanta gentileza – Esse gatão sabia fazer uma
mulher feliz.
--Eu também tenho algo para você – entregou-lhe uma pequena
caixa elegantemente embrulhada com papel seda com o ícone do Louvre
de Paris – depositou-a em suas mãos e retornou seu beijo na boca.
Viviane tinha lágrimas nos olhos.
--Vejo no fundo de seus olhos vestígios de tristeza – o que a
deixa assim triste?
--É a antecipação lembrando-me que minha felicidade é
passageira – por mais que eu tente não posso evitar o que a tristeza não
me deixa esquecer.
--Faça esta noite perpétua – que dure para sempre – isto só
depende de nós – se depender de mim – ela será para sempre.
--Pense bem antes de falar – sou capaz de acreditar – vamos ver
se o seu eterno dure até após o jantar – ou melhor – não diga mais nada
– ilusões não levam à nada.
--Vamos ao jantar...
NO TOPO DA COLINA
No topo da colina o restaurante na forma de um farol girava e
emitia lampejos usando holofotes que se alternavam visível da cidade
e do mar. Todo o restaurante acompanhava esse giro. Tiveram sorte –
conseguiram uma mesa bem perto da janela – ora deslumbravam-se
com a espuma das ondas visíveis na noite escura – ora encantavam-se
com a paisagem das luzes da cidade – um presépio colorido.
Escolheram o prato principal: Linguado grelhado – bolinho de
bacalhau – camarão graúdo empanado – bóbó de camarão – pirão de
caldo de peixe – arroz a grega – sobremesa: brawnie com sorvete.
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--Este local já teve seus dias de glória – diz a lenda que uma
pequena galera espanhola foi a primeira a chegar – armados – os nativos
não conheciam nem a pólvora e muito menos pistolas. Impuseram sua
vontade pela força. O rei da tribo Tupaka tinha uma filha – Thais que
quer dizer luz que deve ser contemplada – O rei estava velho demais e
Thais lidera o confronto contra o invasor – vence-os – e o marinheiro
Flávio – ferido – cai prisioneiro. Condenado à morte Thais o perdoa com
o compromisso de ensinar a tribo a fazer a pólvora a partir da cana de
açúcar. Com o domínio da fabricação da pólvora a tribo prospera e o
marinheiro passa a ser o Conselheiro principal de Thais que com a morte
do pai torna-se rainha. O marinheiro vai longe demais e pede que Thais
se case com ele – seu pedido é submetido ao Conselho Tupaka que nega o
pedido. Chega no porto outro galeão espanhol. O marinheiro Flávio foge
a nado e embarca no galeão – ele tem saudades de sua terra natal e não
quer ter como pátria aquela que lhe proibiu amar. Thais toma ciência de
que Flávio fugiu para o navio e corre para o fundeadouro. O navio estava
saindo – velas ao vento. Da proa Flávio pode ver sua amada Thais entrar
no mar e nadou até desaparecer. Flávio compreendeu o grande amor de
Thaís – e decidiu morrer com ela – o mar foi o túmulo dos dois.
--Fim de uma triste história de amor.
O jantar estava delicioso – entremeado de memórias dos dias
felizes em Paris e culminou como sempre termina o jantar quando dois
se amam:
--A parte de baixo desta construção tem um hotel – não gira
com o restaurante mas a vista é muito linda e é bastante confortável – há
poucas suites – mas com um pouco de sorte...
--Ok – vamos arriscar!
Tiveram sorte e passaram a noite juntos. O café da manhã foi tão
romântico quanto o jantar. Mas Agente 001 Marcos tinha que retornar
à CIB às 09:00 horas.
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capítulo 21

A IDENTIFICAÇÃO DO GATO PRETO
IDENTIFICADO O GATO PRETO
Na sala de reunião da CIB: o diretor Tuma – os dois agentes
chegados de Paris – seus 3 agentes mais dois peritos em DNA da CIB estavam prontos para a reunião. O diretor Tuma fez a abertura:
--Bom dia a todos – sejam bem vindos os agente Jean Chauvel e
Viviane Clair vindos da cidade luz.
Estes dois agentes nos trazem mais luz para a identificação do
Gato Preto – vejamos de que se trata – Com a palavra...
Assumiu a palavra Jean Chauvel
--Bom dia caros amigos – vamos direto ao ponto: este Pen Drive
contem informações sobre o DNA – impressão digital e as diversas fotos
que usamos para identificar o Gato Preto em Paris durante a investigação
do assassinato na FARRA DOS GUARDANAPOS.
Tivemos a lembrança que o Gato Preto alugava um apartamento
em um condomínio residencial em Lugano na Suíssa. Contatamos o
condomínio que informou que o aluguel foi pago por 12 meses. Um
juiz de Lugano nos deu autorização para entrarmos no apartamento.
Encontramos fios de cabelos no travesseiro – deles mapeamos o DNA.
No hotel onde ficou hospedado em Paris voltamos a verificar o local
de sua hospedagem e nada foi encontrado – vários hóspedes já tinham
ocupado o apartamento.
Agente Viviane continuará com a parte investigativa.
--Já tínhamos o mapa do DNA – mas – mesmo sabendo que
a chance seria zero eu o submeti ao Banco de Dados Federal para um
possível DNA compatível. Por muita coincidência foi encontrado - DNA
correspondente a um homem envolvido em acidente de automóvel há
dez anos atrás – ficou em coma por mais de uma semana – não tinha
nenhuma identificação – seu celular foi completamente destruído – ia
como passageiro – carro de aluguel com motorista – devia ter muito

117

DARIO GIORDANO

dinheiro – em uma folha de receita médica em seu bolso uma nota “Te
vejo amanhã sem falta” – nada mais estava escrito. Tudo encontra-se no
Pen Drive. O motorista morreu e era independente – ninguém soube
dizer como ele saiu do hospital e nada mais se soube dele.
--Em discussão qual o nosso próximo passo?
--Sugiro começarmos pelos dois indícios mais fortes: O DNA
e as impressões digitais – como vamos pesquisá-los? Com a palavra os
técnicos.
--Os dados de DNA devem ser levados ao nosso laboratório. Há
um programa específico de busca. Entra-se com o DNA e ele compara
um a um em todos os arquivos selecionados – são algumas centenas –
dados de todo o país que ainda não foram integrados. O procedimento
exato devemos definir no laboratório. As digitais seguirão processo
semelhante com uma diferença: teremos de ir em cada instituição
pesquisada – sei que essas instituições não liberam dados on-line – vai
ser mais demorado.
--Entendido – vamos nos dividir:
Grupo A: Agentes – Chauvel – 003 - Marcio Casagrande – e um
dos peritos em DNA.
Grupo B: Agentes – Viviane – 001 Marcos Bastos – e um perito
em impressões digitais
--Devo ser informado diariamente do progresso de cada grupo
– iniciamos logo após o almoço.
GRUPO A – DNA
No Laboratório de Processamento de DNA da CIB o grupo A
foi recebido pelo Chefe do Laboratório Antonio Calabria que já estava
ciente de tudo e convocou seu programador Benitez Rodrigues –
adequado para o processamento do DNA – que foi logo explicando:
--Não esperem um milagre – Nosso banco de dados possui cerca
de 5 milhões de DNAs cadastrados – integrados de dados policiais e
dados de funcionários de muitas empresas – estatais – polícia – hospitais
– terroristas – acidentes de diversos tipos. O Sistema lê seu arquivo –
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determina o formato dos dados e sua compatibilidade com o sistema.
A seguir inicia o processamento: Lê o DNA de busca e o compara com
cada DNA do Banco de Dados Integrado. A cada resultado encontrado
soa um alarme – imprime a identificação e grava-o no Arquivo Relatório
e continua a busca. Fim – alguma dúvida?
--Qual o tempo estimado para o processamento dos 60 milhões
de registro.
horas.

--Bem – cada 10 milhões leva 1 hora – logo, 60 milhões levará 6

--Portanto – iniciaremos o programa hoje às 18 horas quando
teremos o computador disponível e ao iniciarmos nossos trabalhos
amanhã às 09:00 teremos a resposta. Um perito ficará de plantão ao
lado do computador – ele pode parar o processamento – não sabemos
o motivo – mas está programado para ao ser reinicializado continuar o
processamento de onde parou.
FINALMENTE A IDENTIFICAÇÃO
No dia seguinte o Chefe do Laboratório Antonio Calabria – seu
Programador Benitez Rodrigues – O Agentes da CIB – Marcos – Anna
Flores – Casagrande e Agentes da DGSE de Paris: Jean Chauvel e Viviane
Clair – reuniram-se para saber o resultado da pesquisa.
--Cheguei no Laboratório às 08 horas e o computador já havia
parado – decidi esperá-los porque suas pesquisas são confidenciais e
somente vocês devem vê-los. A máquina esta parada em stand-by –
teremos que reiniciá-la – nossos dados – o Banco de DNAs são secretos.
INICIANDO O SISTEMA – ENTRE USUÁRIO E SENHA
O Programador Benitez inicializou o sistema e ativou o
programa BUSCA DE DNA – Selecionou RELATÓRIO IMPRESSO.
Retirou o RELATÓRIO da Impressora e recebeu a solicitação:
--Projete-o na tela – e a tela mostrou:
Relatório ID: 155.314.912
RESULTADO DA PESQUISA: 1 DNA Encontrado.
IDENTIFICADO:
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NOME: Francisco Tomasini.
PROFISSÃO: Médico.

LOCAL TRABALHO: Ignorado.
RESIDÊNCIA: Estrada da Gávea 5300 – Bairro Jardim da Serra
Tel 55 98 3363- 4062.
NADA MAIS CONSTA – FIM DE RELATÓRIO
--Não feche o programa – veja o link da residência – ele pode
mostrar a localização da mesma.
O mapa da localização foi mostrado na tela.
--Imprima por favor.
--A casa está em local totalmente isolado no alto da colina –
seguramente há câmeras ao redor da casa – não temos como alcançá-lo
sem sermos percebidos.
--Não podemos esquecer que ele tem a deputada Michelle
Ferrari como refém – já matou tantos – por que não a matou até agora?
Vai matá-la se atacarmos.
--Seguramente vai – exclamou o agente francês Jean Chauvel
--Não creio – falamos com ele na Venezuela – não é um assassino!
Falou 001 Marcos.
--Eu também acho! Falou 002 Anna Flores.
--Meu Deus – esse Gato já matou mais de cinquenta pessoas e
não é um assassino? Quem é o assassino então?
--O Estado de Brasilville – é um fabricante de Gatos Pretos.
--Bem a democracia é sua – difícil de entender.
--Se você vivesse aqui talvez compreendesse.
--Bem – que cada um cumpra o seu dever.
--O diretor Tuma prometeu que iremos apanhá-lo vivo.
--Faremos o máximo para apanhá-lo vivo – voltemos o escritório
central para organizar o ataque – vamos precisar de muitos agentes.
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CapítuLo 22

O ATAQUE AO GATO PRETO

N

a CIB – o diretor Tuma foi rápido: --Sabemos onde o Gato
reside – necessitaremos 30 agentes para cercarmos a área?
Por três dias o local ficará sob vigilância – no quarto dia nos reuniremos
aqui e traçaremos o plano de ataque.
Naqueles três dias o Agente 003 Casa Grande não escondia a
mágoa que sentia – iam matar o Gato Preto – sabia que ele não ia se
deixar apanhar vivo.
Era preciso avisá-lo. Tinha o número do telefone – por três
dias ligava para ele e o telefone nunca respondia – cada ligação de uma
cabine telefônica – podia estar grampeado e ele seria apanhado. Tentou
inúmeras vezes mas não conseguiu nada. No segundo dia concluiu: Só
havia uma maneira de transmitir ao Gato Preto que ele seria atacado e
passou a executar seu novo plano.
Foi até o setor de holofotes portáteis da CIB – retirou o RL-105
– Fusíl de raios laser de longo alcance – alegou no almoxarifado que
precisaria ajustá-lo porque em breve seria usado em uma operação. O
almoxarife não desconfiou de nada – era um procedimento normal.
Tarde do 3º Dia – dirigiu-se para o monte Biblos – quase na
praia – tinha uma visão perfeita da casa – melhor do que a visão da areia
era melhor mas a distancia seria muito maior.
O monte Biblos estava abaixo da colina da residência do Gato
Preto. Conseguiu estacionar seu carro numa viela que parecia ter casas
abandonadas. Armou seu RL-105 selecionou INFRA RED e apontou
para a residência – não dava para ver se o faixo de luz atingia ou não a
residência – era preciso esperar o anoitecer.
À noite via-se a luz do farol piscando. A bateria do seu RL-105
poderia durar por 4 horas. Logo que anoiteceu começou a transmitir
S(...) O(--- ) S(...) isto é S(curto curto curto) O(longo longo longo)
S(curto curto curto).
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Durante três horas seguidas Agente 003 transmitiu o SOS.
Podia-se ver nitidamente os raios laser atingirem as paredes e janelas
da casa. Estava exausto. Mas continuava transmitindo e pedia a Deus
que alguém na residência visse o ponto vermelho do laser.
ENQUANTO ISSO NA RESIDÊNCIA DO GATO PRETO
Após o jantar Michelle convidou:
--Vamos até o terraço ouvir um pouco de música – leve o seu
violino – tocar algumas canções relaxantes fará bem a todos nós. Carlos
foi também.
--O som do violino do Gato Preto era tão triste quanto a sua
alma – sentiu que o Gato Preto estava em final de linha.
De repente Carlos disse:
--Há um sinal de Laser na parede piscando intermitentemente.
Depois de ver aquele sinal tantas vezes Carlos falou: --Pode
ser código morse – repetitivo (curto curto curto) (longo longo longo)
(curto curto curto) – intervalo longo – Novamente (curto curto curto)
(longo longo longo) (curto curto curto) – novamente longo intervalo.
O Gato Preto lembrou-se de seu acidente com a lancha e o
capitão gritando “Estamos afundando – transmitam SOS” – chegou a
ouvir ruídos estranhos (curto curto curto) depois (longo longo longo)
(curto curto curto).
--É um sinal de emergência – é um SOS – devemos sair daqui
imediatamente.
--Vou descer e apanhar minha lanterna Laser temos que
responder – se ela tiver alcance para isso.
Michelle aproveitou a ausência do Gato Preto.
--Carlos – se quiser que nosso Gato viva é preciso imobilizá-lo
para nos rendermos – eu prometo Carlos ele viverá e será libertado em
pouco tempo – aplique nele a injeção que ele mantém em sua bolsa –
pronta para ser aplicada – ele apenas adormecerá.
Não teve tempo para responder – o Gato Preto já tinha voltado .
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--Responderei repetindo o que estou recebendo – Michelle
procure no Google o alfabeto completo para código morse.
Um minuto depois estavam
prontos – Michelle já tinha na tela
do computador o alfabeto morse
completo e Carlos caneta e papel para
anotações – O Gato Preto continuava
transmitindo SOS SOS.
--Ele parou de transmitir SOS –
inúmeros flashs de curta duração –
estou respondendo com uma sequência de flashes curtos – acho que ele
vai tentar transmitir uma mensagem – parou – pausou – reiniciou – está
vindo mensagem:
(longo curto longo curto -.-. C) (curto curto .. I) (longo curto
curto curto -... B) pausa longa –reiniciou (longo longo -- M) (curto
longo .- A) (curto longo curto .-. R) (longo curto longo curto -.-. C)
(curto curto .. I) (longo longo longo O).
Carlos anotou : ...- -.. -...

-- .- .-. ..- -.. ---

No Google

M A

C

I

B

R

C I

0

--É o Agente Marcio da Central de Inteligência – CIB – Eu o
encontrei na Venezuela – falou comigo – estava com mais dois agentes –
convidou-me para participar do atentado para matar Val Verde – salvei
a vida deles no atentado – esta sua transmissão de SOS significa que
fui identificado e é para fugir – breve virão me prender – mas não me
apanharão vivo.
--Está tentando nos ajudar – está chamando – nova mensagem:
CASA CERCADA – ENTREGUE-SE.
--Vamos descer.
O Gato Preto conferiu as câmeras de vigilância que confirmaram
– estavam cercados – provavelmente esperando o amanhecer – iriam
solicitar a rendição – não arriscariam a vida de uma deputada.
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--Vamos esperar o contato – Carlos – você sai primeiro com a
Michelle eu saio depois.
--Eu só saio com você – disse Michelle.
--Eu também – disse Carlos.
--Eu já estou morto – vocês dois sabiam disso desde o principio
– vocês dois permitirão que eu morra feliz!
--Não permitiremos que você morra – você pode ser preso mas
será liberado – estamos em uma mudança política completa – dentro de
dois meses teremos eleições – um militar será o novo presidente – seu
vice será um general de alto gabarito – e o juiz empenhado ao combate
à corrupção já aceitou ser o Ministro da Justiça.
--Não muda o fato de eu ter matado muitos políticos corruptos
e não corruptos.
--Somos todos corruptos – por ação – omissão ou conivência.
--Se tentarmos sair agora – vão atirar – pensarão que estamos
fugindo – vamos esperar o contato deles – vamos descansar um pouco.
Às 06:00 o amplificador de voz:
--Doutor Tomasini – aqui a Central de Inteligência de Brasilville
– liberte a refém e lhe asseguramos um julgamento justo.
Não houve resposta.
--Doutor Tomasini – o Agente da CIB Marcos Bastos – aquele
que o senhor salvou a vida na Venezuela – vai até aí para dialogar. Já está
a caminho.
O Agente 001 Marcos caminhou até metade da distância até a
porta de entrada e parou. A porta se abriu e saiu Michelle, que veio ao
seu encontro.
--Ninguém se mexa.
Viram sem acreditar Michelle chegar até Marcos.
--Se você quer que ele viva entre comigo – pegou-o em uma das
mãos e dirigiu-o para dentro da residência.
Entraram na residência e pouco depois Agente Marcos chegou
até a porta e gritou.
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--Uma ambulância imediatamente.

E foi imediato – a ambulância com médico e equipamento já
estavam esperando – sabiam que teriam serviço para todos – a captura
do Gato Preto não sairia de graça.
O povo observava curioso – o médico e o enfermeiro entraram
– mandaram entrar a maca – depois a viram sair e colocarem um corpo
dentro da câmara – e o povo se perguntava – o Gato Preto está morto?
Entraram na ambulância sua guarnição – os três agentes da CIB
– a deputada Michelle e Carlos – o amigo fiel.
O médico de bordo perguntou: --O que vocês deram para ele?
Carlos mostrou o frasco
--É um sedativo forte – vai acordar no hospital
No hospital o Gato Preto acordou – abriu vagarosamente os
olhos – notou que estava algemado nos canos apropriados para isso.
Reconheceu os três agentes da CIB – os da Venezuela.
Carlos.

Seus olhos pousaram em Michelle – logo depois em Marcos e
Olhou fixamente para Michelle e para Carlos e disse.
--Até vocês me traíram?

Nós nunca o traímos – Nós o amamos – o povo de Brasilville
quer você vivo – não tivemos outra opção – tive de sedá-lo.
Michelle enfatizou:
--Na sua defesa no tribunal vamos mostrar toda corrupção deste
governo insensato e impiedoso que levou tantos à morte até que uma
das vítimas O GATO PRETO resolveu puni-los.
--Você poderá ser condenado – mas será por pouco tempo – o
novo governo vai libertá-lo.
--Eu o amo – quero-o vivo – temos muito pela frente.
Michelle abraçou-o e beijou-o.
--Nosso pesadelo chegou ao fim.
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TV BRASILVILLE – Cristina Berger

informações.

--Ao que tudo indica – o notório matador de políticos
conhecido como O GATO PRETO teve sua carreira de
crimes encerrada hoje – preso pela CIB – em sua
residência e libertada a deputada Michelle Ferrari que
manteve cativa por muitos meses. Preso também o
mordomo do Gato Preto – Carlos Calabria. A reporter
Margarida Binoche está no hospital com mais

--Boa tarde ouvintes da TV BRASILVILLE. Estou na
porta do Hospital da CIB uma vez que o Gato Preto
parecia ferido – veio numa maca – e não se sabe do seu
estado de saúde. Estão com ele três Agentes da CIB – a
deputada cativa Michelle Ferrari e Carlos de tal que não
sabemos exatamente qual o seu papel nessa confusão.
Sabemos que o Dr. Tomasini deu entrada no hospital
desmaiado – a equipe da CIB-DPML – Divisão de Pericia Médico Legal
está chegando.
--Dra – Somos da TV BRASILVILLE – gostariamos de apresentálos aos nossos ouvintes.
--Temos que ser breves – Eu sou a Doutora Livia
Gianpiero e ela é a Doutora Chiara Farah somos
especializadas em traumatismo e finalizações de
cirurgias de órgãos internos. Aquele senhor de óculos é o
Doutor Warner Bergman chefe da DPML – mastologista
– no momento anda muito ocupado em reimplante de
testiculos daqueles parlamentares castrados pelo
Gato Preto – ele reimplanta e nós costuramos – estamos
aprendendo!
--Podemos entrevistá-lo?
--Não – temos de entrar para periciar o Gato Preto.
--Seguramente seus testículos estão no lugar
--Não sei – mas nós vamos examinar.
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--Obrigado pela entrevista Doutora Lívia Gianpiero e doutora
Chiara Farah.
A equipe entrou no apartamento do hospital com o Gato Preto.
Cumprimentaram a todos e iniciaram o trabalho de perícia. Chiara
comentou no ouvido de Lívia: --Periciar o quê? Esse é o gato mais
saudável que já vi na vida – que gatão.
--Deixe de ser assanhada o chefe está de olho em nós.
--Bem – está bem melhor do que periciar defunto esquartejado.
--Ele terá de passar pela sala de raios-X.
Foi e voltou com o resultado – pronto para o relatório.
Saíram do hospital e depararam novamente com a mesma equipe
de TV e foram logo falando:
--O Gato Preto está em perfeita saúde – não poderia estar
melhor – o que vão fazer com ele eu não sei – ele não vai passar pela
nossa divisão – nada mais a declarar.

Capítulo 23

ENCARCERADO

A

pós o exame do corpo de delito – o Gato Preto foi
encaminhado para a prisão da Polícia Federal de Brasiléia
onde tinha mais conforto – notava-se que era um gabinete improvisado
– cama – escrivaninha – TV na parede – internet – um Tablet – mini
cozinha – banheiro e sanitário – tudo programado para ver o que bem
entendesse e não permitir nenhuma transmissão.
Assim o Gato Preto sabia de tudo que estava ocorrendo em
Brasiléia – em Brasilville e no mundo. Assim pode ver:
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TV BRASILVILLE – JORNAL DO ALMOÇO
WILLIAM BOMTEMPO E CRISTINA BERGER
Bom dia Brasiléia – bom diz Brasilville e nossos
vizinhos que nos ouvem – hoje estou sozinha porque
meu companheiro William Bomtempo está curtindo
férias no Perú – deu um terremoto e ele e esposa estão
se movendo para os Estados Unidos – Vamos às noticias
locais – como sempre – todos querem saber como está o
Gato Preto – Doutor Francisco Tomasini – impressiona
o carinho como falam do Gato Preto – nossa repórter Margarida Binoche
está na sede da Polícia Federal onde o Gato Preto está preso. Fala
Margarida
--Bom diz Cristina – Bom dia Brasilville. Há uma
multidão muito grande no pátio externo da Polícia
Federal – a PM não quis divulgar o número de
manifestantes – eu calculo 5 mil. – Permitiram que eu
falasse com o Dr. Tomasini por cinco minutos sem
gravação. Ele disse que estava bem – sendo muito bem
tratado. Mostrou-me o local onde estava preso e disse
que podia tomar banho de sol e receber visita. Perguntei a ele:
--Qual a mensagem para o povo de Brasilville?
--Brasilville terá um novo governo muito em breve – totalmente
diferente dos últimos 12 anos dominado por ladrões – corruptos e assassinos!
A OPERAÇÃO LIMPA CORRUPTOS está indo magnificamente bem –
Brasilville não precisa mais do Gato Preto para acabar com os políticos
corruptos deste país.
--Alguma mensagem para a Deputada Michelle Ferrari?
--As mensagens para ela e meu querido amigo Carlos Calábria eu
transmito nas minhas horas de meditação – hora de paz e amor.
--E o que mais para eles Doutor Tomasini?
--Pergunte a eles – minha hora de paz e amor já passou – eles já
receberam minha mensagem.
--Ao sairmos da sede encontramos no pátio a deputada Michelle
Ferrari que acabara de chegar acompanhada do amigo do Gato Preto
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Carlos Calábria – ela nos concedeu uma breve entrevista sem video:
-- Deputada permita-me perguntar-lhe – o que faz aqui? A senhora
esteve em cativeiro por mais de um ano – o que faz aqui deputada?
--Responderei uma parte de sua pergunta – eu estive cativa por
um mês – e me foi dado a liberdade – eu preferi ficar para poder entender
exatamente o que se passava no fundo da alma desse homem considerado
um dos maiores assassinos que este país já teve – em pouco tempo eu já
conhecia o que se passava com ele – conhecia o amor como nunca vi igual
– e decidi ficar enquanto ele permitisse. E nunca me arrependi – é muito
longa esta história do meu cativeiro – é para ser contada para quem tem
sensibilidade muito grande ou não será entendida. Agradeço a Deus por
ter tomado a decisão certa
--Senhor Carlos – o senhor não tem nada para dizer?
--Sou um homem humilde com pouca instrução – não sei nem
falar – devotei minha vida para servir o homem que salvou minha vida na
guerra e me acolheu quando eu não tinha nem um teto onde me abrigar e
nem um prato de comida para matar a minha fome.
--Podemos aguardá-los na sua volta?
--Por favor – não façam isso – não revelarei nada do que for dito
– nos vemos no tribunal – ai então toda a história será revelada.
--Como a acabamos de ver está difícil maiores informações por
aqui – tentei então o responsável pelo prisioneiro.
--Delegado por que o Doutor Tomasini fica preso na PF e não é
transferido para um presidio?
--Temos nossas razões – é um prisioneiro especial com muitos
amigos querendo soltá-lo e outros querendo que ele morra – logo – é
melhor que ele fique por aqui.
--O senhor acha que os presidiários tentariam matá-lo.
--Os presidiários não – mas o Gato Preto é um arquivo vivo que
pode colocar muita gente na cadeia – esse tipo de gente que pode contratar
presidiários para matá-lo – desculpe mas tenho que encerrar a visita de
vocês.
--De acordo – Margarida Binoche para a TV BRASILVILLE –
voltando para o estúdio com Cristina Berger
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CAPítulo 24

TRIBUNAL:
ASSASSINATO DA SENADORA
GLADIS Hoffmeister
TV BRASILVILLE – JORNAL DA NOITE
CRISTINA BERGER
--Boa noite Brasilville – Boa noite queridos amigos
– Há três meses acompanhamos os passos dos processos
contra o Doutor Francisco Tomasini – o Gato Preto. Os
inquéritos policiais constataram a existência de crime e
sua autoria e ofereceu as denúncias ao Ministério
Público que formalizou a acusação em cada uma delas
enviando-as ao Juiz Fréderic Lombard que citou o
acusado e após a audiência de instrução concluiu pelo
julgamento pelo Tribunal do Juri em todas elas. O último assassinato antes
da prisão do Gato Preto foi o do Ex-Presidente Luis Octopus da Silva
quando escoltado pela Polícia Federal, que o conduzia para depoimento
no fórum de Brasiléia. O primeiro julgamento será o assassinato da
senadora Gladis Hoffmeister ocorrido na Venezuela - com data marcada
para dentro de 15 dias. O jurado já foi sorteado.
CRISTINA BERGER – JORNAL DA NOITE – TV BRASILVILLE
O JULGAMENTO
--Todos de pé – este júri será presidido pelo
Excelentíssimo Juiz Fréderic Lombard.
O Juiz entrou – mandou todos se sentarem e
informou: --Oficial de Justiça – mande entrar o
corpo de jurados!
--Proceda o sorteio do Conselho de Sentença
– Os sete jurados foram sorteados
--Cumpriremos o protocolo do Estado de Brasilville:
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--Para cada assassinato individual haverá um julgamento e uma
sentença comulativa e para assassinatos em grupo haverá um único
julgamento e uma única sentença comulativa para cada grupo.
--O réu tem o direito constitucional de permanecer em silêncio
– vamos seguir o protocolo. Para não confundi-lo – a sua declaração de
– culpado ou inocente será feita após o Sumário de Culpa pelo Promotor
especificando o crime de Francisco Tomasini.
--Proceda a qualificação de réu.
QUALIFICAÇÃO: O réu respondeu todas as perguntas.
NOME : Francisco Enrico Tomasini – Viúvo –
Médico Cirurgião – Residente em Brasiléia – Estrada
da Gávea 5.300 – Bairro Jardim da Serra – Casa –
Brasiléia – BV
--Continuando o protocolo – Promotor Carlos Romazzini faça o
Sumario da Acusação:
SUMÁRIO DA ACUSAÇÃO
O Estado de Brasilville contra Francisco Enrico Tomasini
Processo – ASSASSINATO DA SENADORA GLADIS Hoffmeister.
--Excelentíssimo Juiz Fredéric Lombard – membros
do Juri – Doutora Giulia Keller – senhores e senhoras:
Sou o Promotor Carlos Romazzini e este é meu
assistente Rubens Aureliano. No dia 15-05-2017
Francisco Enrico Tomasini assassinou a senadora
Gladis Hoffmeister na cidade de Caracas capital da
Venezuela com dois tiros durante a celebração da
posse pela reeleição do Presidente Nicola Val Verde.
Provaremos que Francisco Tomasini é um assassino
sanguinário – trocou sua nobre profissão de médico
– hábil cirurgião – para matar com extrema crueldade e sem a mínima
razão para isso. Matou mais de 50 parlamentares na sua sede de vingança
julgando-se o justiceiro com o poder de punir com a pena de morte ou
castrar e ferrar aqueles julgados por ele culpados sem dar às vitimas
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nenhuma chance de defesa. Só há um veredicto para este assassinato –
CULPADO – PENA DE MORTE - Finalizo o Sumário de Culpa.
--Francisco Tomasini – como se declara – culpado ou inocente?
– Sei que não vai responder – não falou nada desde que foi preso –
Responda por ele a defesa – assim falou o Juiz Lombard.
A advogada de defesa respondeu:
--Inocente excelência
Juiz Lombard : --Com a palavra a defesa doutora Giulia Keller.
SUMÁRIO DA DEFESA
--Excelentíssimo Juiz Fredéric Lombard – membros do
Juri – Promotor Romazzini – senhores e senhoras – Sou
a advogada da defesa Giulia Keller e esta é minha
assistente doutora Isabelle Siqueira. --O Doutor
Tomasini trocou sua profissão de médico cirurgião –
dos mais hábeis existente no país – pela mórbida
profissão de matar políticos corruptos. Eu também peço
perdão por ser repetitivo – mas o Doutor Tomasini
concordou que para este julgamento ele – com suas
próprias palavras – “Para este julgamento terei o prazer
de testemunhar”. – Portanto o senhor Tomasini
esclarecerá seus atos quando estiver no banco das
testemunhas. Finalizo o Sumário da defesa.
TESTEMUHAS DE ACUSAÇÃO
--Ordenou o Juiz Lombard:
--PROMOTOR ROMAZZINI:
--Chamo o legista Doutor Warner Bergman.
A testemunha foi devidamente qualificada.
--Doutor Bergman o senhor fez a autópsia da senadora Gladis
Hoffmeister – que tipo de ferimentos o senhor encontrou no corpo da
senadora?
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--A senadora levou um tiro na perna – outro na
cabeça que causou sua morte – e mesmo assim –
antes de morrer ingeriu muita água. Mas quem a
matou mesmo foi o tiro na cabeça.
--Dá para avaliar qual o tipo de arma usada e a que
distância foi disparada?
--Não sei o tipo de arma – digo – sua fabricação e modelo – mas
foi uma modelação especial – dessas feitas por encomenda para eventos
especiais e pala penetração foi disparada a 150 metros de distância –
talvez mais. Entretanto do que eu sei sobre o Gato Preto ele faz várias
modificações nas armas que usa – não tenho segurança naquilo que
estou dizendo. A arma nunca foi encontrada.
--Com a palavra a doutora Giulia Keller.
--Nenhuma pergunta.
--Chamo o agente da CIB Marcos Bastos – determinou o
promotor.
Agente Marcos Bastos foi devidamente qualificado!
--Agente Bastos qual a sua função no inquérito do assassinato da
senadora Gladis Hoffmeister?
--Face à vitima ser uma senadora de Brasilville coube à CIB
receber o inquérito proveniente de Caracas e como eu já estava
encarregado das investigações relativas aos assassinatos em série pelo
Gato Preto eu fui designado o Coordenador do grupo para darmos
prosseguimento do inquérito vindo de Caracas – examinar as provas e
emitir o relatório sobre o assunto.
--A única documentação sobre o assunto foi essa emitida pelas
autoridades Venezuelanas? Algum de nossos agentes esteve em Caracas
para ajudar na investigação?
--Nenhum de nossos agentes esteve em Caracas – que eu saiba
– e a conclusão do inquérito – mostrou pontos inconclusivos nas
evidências.
--Que pontos foram esses?
--Na verdade – o único ponto relevante é um vídeo que mostra
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um suspeito na gravação do hotel. É possível ver bem sua face coberta
por um bigode de mexicano e uma barba que escondia completamente
sua face. Os agentes da Polícia Venezuelana investigaram as fotos dos
passageiros de avião e não encontraram ninguém parecido. Investigaram
também uma garçonete do hotel que namorou o suspeito. Ela declarou
“É claro que tudo nele é falso – não podia nem beijar na boca senão o
bigode poderia cair” – Risos no auditório.
--Senhor agente!!!
--Repeti como está nos autos do processo excelência.
--Conclusão do inquérito? – Voltou o promotor.
--O inquérito concluiu que a Senadora foi assassinada durante
as celebrações pela reeleição do Presidente Nicola Val Verde à beira da
piscina do hotel – local da celebração – com dois tiros – um na perna
– e outro na cabeça – o primeiro tiro a fez cair dentro da piscina e o
segundo a matou. O uso de silenciador não deixou ninguém ouvir nada.
Os tiros partiram de dentro de uma suite cujo ocupante foi identificado
mas nunca foi encontrado nem que rumo tomou.
--O inquérito concluiu que nada foi concluído – sugerem que
como a senadora é de Brasilville com o marido já preso por corrupção e
ela mesma sendo investigada e que o inquérito fosse enviado para a CIB
de Brasilville e ele que continuasse a investigação.
--E a investigação continua? Perguntou o promotor.
--Sim! Estão procurando um gato com bigode mexicano –
parece engraçado mas foi a característica principal que permite dizer:
o suspeito que estava no hotel é o mesmo hospede do hotel de Paris
mostrado na foto como o assassino da Festa dos Guardanapos – com o
mesmo bigode mexicano.
A platéia deu uma gargalhada – mas o promotor Romazzini não
gostou e disse:
--Excelência este agente está desrespeitando este tribunal –
sugiro que ele seja convidado a se retirar!
--Ele fica advertido e pode permanecer no tribunal em completo
silêncio – está dispensado!
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--Fim das testemunhas de acusação – passamos às testemunhas
da defesa.
TESTEMUNHAS DA DEFESA
--Chamo para testemunhar o doutor Victor da Cunha Ramos.
--Doutor Victor – iniciou a advogada de defesa Giulia
Keller – qual a sua função no Hospital da Santa Casa de
Brasiléia e o que tem a dizer sobre o doutor Francisco
Tomasini seu subordinado naquele hospital?
--Eu era o Chefe do Departamento de Cirurgias e o
doutor Tomasini era o melhor e mais hábil cirurgião de todos nós.
--Notou algo estranho no comportamento do doutor Tomasini?
--Sim – desde o inicio notei – o doutor Tomasini sofria muito ao
ver a deficiência que tínhamos de gente – equipamentos e remédios –
muitas vezes o doutor Tomasini teve de operar no corredor do hospital
– alguns pacientes morreram por total falta de recursos para ele operar
– muitas vezes eu o vi sair de cirurgias com lágrimas nos olhos – as
vezes dizia apenas uma palavra: “ASSASINOS” – sem dizer a quem
estava se referindo – exceto uma única vez – mandei chamá-lo para lhe
comunicar que a verba para o departamento de cirurgia não tinha sido
repassada e fomos comunicados que não a receberíamos tão cedo – ele
só disse:
--“SÃO TODOS ASSASSINOS”.
--Notei que por ser mais sensível que os outros estava à beira
de descontrole emocional – falei com ele – sugeri que fosse ver o nosso
psicólogo – e ele foi – mas duas semanas depois sua filha e sua esposa
sofrem um acidente de automóvel e foram levadas para um hospital de
emergência onde morreram sem atendimento médico – ele idolatrava
sua família. Desligou-se do hospital e nunca mais o vi – até agora.
--O senhor notou ou desconfiou quando começaram os
assassinatos com a marca do Gato Preto que o autor poderia ser o doutor
Tomasini?
--Sim desconfiei – tinha quase certeza
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--O senhor poderia ajudar a parar os assassinatos!
--Não – porque compartilho com o Gato Preto – “SÃO TODOS
ASSASSINOS”.
--Excelência – esse senhor tem de ser preso por acobertar um
assassino e ter uma mente tão perversa quanto a dele.
--Não concordo promotor – em primeiro lugar desconfiar de
alguém e não denunciar não é crime – crime é denunciar sem provas
– e – em segundo lugar ele tem o direito de exprimir sua opinião
“SÃO TODOS ASSASSINOS”– quantos cidadãos concordam com essa
afirmativa?
--Chamo para depor Francisco Tomasini.
Francisco Tomasini já está qualificado!
--Senhor Tomasini – o que o levou a escolher a medicina como
profissão?
--Eu era fascinado pelo estudo do corpo humano – em todos os
seus detalhes – depois – vi médicos executando verdadeiros milagres na
cirurgia para salvar vidas – então decidi: Quero ser médico – cirurgião
– e dediquei todos meus esforços ao bem da medicina e ao povo de
Brasilville.
--O senhor matou a senadora Gladis Hoffmeister?
--Sim – eu matei!
--Houve algum motivo especifico para o senhor matar a senadora
Gladis Hoffmeister.
--Muitos motivos – não me lembrarei de todos – são muitos – eis
alguns desses motivos – a senadora apoiava integralmente a senadora
Maria Rosa Maia – Ministra dos Direitos Humanos – também conhecida
como ALMA PENADA – só vivia chorando – e chegou a apanhar de um
deputado meio grosso que deu-lhe uns tapas no bum-bum – Maria Rosa
só tinha espinhos e só apoiava bandidos – defendia estuprador – nunca
defendendo o povo sofredor. Gladis Hoffmeister era imoral e totalmente
desprovida de qualquer vergonha na cara – não se envergonhava de
ver circular nas redes sociais sua foto e seus dois maridos – GLADIS
Hoffmeister E SEUS DOIS MARIDOS – o segundo marido era
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um cidadão romano que ela deu guarida quando foi condenado pela
justiça italiana a 20 anos de prisão – fugiu para Brasilville – procurou
a senadora que conhecera em Paris – tornou-a sua amante – subornou
funcionários da imigração para ter o registro de cidadão de Brasilville
- seguindo de um emprego de assessor da senadora – atualmente – o
italiano e seu marido estão presos por corrupção e a OPERACÃO LAVA
CORRUPTO está investigando a senadora.
O Promotor Romazzini Interompeu .
--Excelência – não estamos julgando o comportamento sexual
da senadora Gladis Hoffmeister – estamos julgando seu assassinato –
não permita que a memória da senadora seja vilipendiada.
--Negativo – se o senhor Tomasini fosse apenas testemunha eu
não permitiria fazer isso – mas – ele é réu – sujeito a pena de morte –
tem o direito de explicar todos os motivos que o levaram ao crime – a
testemunha pode continuar e não o interrompa mais.
E o doutor Tomasini continuou:
--Tomei a decisão de matá-la quando ela declarou numa
entrevista que iria a posse de Nicola Val Verde – reeleito presidente da
Venezuela em um pleito eleitoral cheio de corrupção. Nicola Val Verde
era um assassino do seu povo. Sim – eu a matei à beira da piscina durante
o banquete que se seguiu à posse. Depois vim a saber que a senadora
Gladis foi amante de Val Verde durante as férias que ela e o marido
desfrutavam na Venezuela. Ela me dava nojo – bonitinha – porém uma
vagabunda corrupta.
--Ele não pode ofender uma pessoa morta que não pode se
defender excelência – disse o promotor.
--De acordo – esta última frase “Ela me dava nojo – bonitinha
porém uma vagabunda corrupta” deve ser retirado do depoimento e os
jurados ignorarem a frase – disse o juiz.
--E quando decidiu matar políticos corruptos?
--De tanto ver aqueles pobres coitados – em macas ou no chão
dos corredores – muitos chegavam agonizantes por não terem dinheiro
para comprarem remedios que o estado deveria dar gratuitamente –
muitos com consultas agendadas há mais de um ano – nos noticiários
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vi os abusos cometidos pela classe política – sugavam – roubavam –
dilapidavam o dinheiro público – no judiciário vi os maiores absurdos
cometidos por juízes – a Operação Lava Corruptos prendia – e um juiz
da Corte Suprema de Brasilville soltava – alguns condenados a mais de
26 anos de prisão.
--O penúltimo acontecimento: Eu era o único cirurgião no
hospital – a ambulância trouxe 3 acidentados de automóvel – a mãe
já estava morta – a criança de 5 anos requeria cirurgia urgente para
salvar-lhe a vida – e do outro carro somente o motorista – causador do
acidente – dirigia sozinho – completamente bêbado – também requeria
cirurgia urgente – ou morreria . Determinei a entrada da criança na
sala de cirurgia – o outro deveria aguardar no corredor e receber os
primeiros socorros. Ao receber a notícia que deveria esperar a criança
ser operada começou a gritar “Sou um deputado – tenho prioridade” –
deixei-o gritar e antes de entrar para a sala de cirurgia apanhei-o pela
orelha e disse – “você vai morrer seu filho da puta”. Após esse episódio
vi que tinha de parar de trabalhar no hospital e não demorou – uma
semana depois morriam minha filha e minha esposa – acidente de carro
– na porta de um hospital sem recursos médicos – eu não tinha mais
nada – era um milionário – muito dinheiro e sem amor – veio a decisão
– MATAR ESSES CANALHAS – assim nasceu o Gato Preto – Matador
de Politicos Corruptos.
--Vamos às Alegações Finais – Acusação – determinou o Juiz
Lombard.
AS ALEGACÕES FINAIS - ACUSAÇÃO
--Senhores jurados – ficou comprovado o requinte de crueldade e
a habilidade com que os crimes foram planejados e executados. Sabemos
que foi o Gato Preto – identificado como mostrou a documentação vinda
da Venezuela e aquelas fotos vinda de Paris e a confissão do doutor
Romazzini.
--Senhores jurados – não temos outro veredicto – “CULPADO
– PENA DE MORTE”.
Juiz Fredéric Lombard: --Defesa Alegações Finais
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ALEGACÕES FINAIS – DEFESA
Advogada Giulia Keller.

--Membros do juri – os senhores estão aqui para fazer justiça
– a justiça forense nos mostra que em diversos julgamentos ficou
patente que o réu cometeu um crime – comprovado – réu confesso – e
foi absolvido ficando claro que condená-lo por cometer um crime não
se faria justiça. Foi inocentado pela capacidade dos jurados de serem
sensíveis às razões pelo qual o crime foi cometido .
--Francisco Tomasini – médico – dedicou sua vida a salvar vidas
– mas os horrores que viu no seu hospital – quantos morreram por falta
de verba – de médicos – de remédios – seus entes queridos morrerem
pelo mesmo motivo – depois assistia a opulência em que vivia a classe
política – às custas do povo – salários que são um escárnio ao povo de
Brasilville – dia após dia os desmandos praticados por políticos tomavam
conta do noticiário dos jornais – até que sua alma explodiu na forma do
Gato Preto. Clamava ao céu vingança. Até que veio a redenção pelas
mãos de sua prisioneira a Deputada Michelle Ferrari. Voltou a conhecer
o amor – Hoje – Francisco Tomasini está pronto para ser restituido à
sociedade – Fim da Alegação Final da Defesa.
--Se alguém tem algo a dizer que o faça agora ou cale-se para
sempre – proclamou o juiz.
--Os jurados podem se retirar para o veredicto.
Uma hora depois os jurados voltaram.
--Membros do Júri chegaram a um veredicto.
--Sim excelência – por unanimidade – consideramos o réu
imputável – recomendamos que seja internado em clinica especializada
às suas expensas uma vez que tem situação financeira abastada e em
cada 3 meses feita uma avaliação.
--Veredicto considerado satisfatório . – cumpra-se a
recomendação dos jurados. Dou por encerrado o julgamento do
assassinato da senadora gladis hoffmeister.
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CAPÍTULO 25

TRIBUNAL:
SENADOR LINDOMAR FARIAS
Castrado e Ferrado

TV BRASILVILLE – JORNAL DA MANHÃ
MARGARIDA BINOCHE
--Boa noite Brasilville – O doutor Francisco
Tomasini será julgado hoje pelo Tribunal do Juri pelas
violências cometidas contra o senador Lindomar
Farias. Não quiseram gravar entrevista – nem o
senador – nem sua esposa Antonia. Estaremos lá para
assistirmos o julgamento.
O JULGAMENTO
-- Todos de pé – este júri será presidido pelo
Excelentíssimo Juiz Fréderic Lombard.
O Juiz entrou – mandou todos se sentar e informou:
--Oficial de Justiça – mande entrar o corpo de
jurados!
--Proceda o sorteio do Conselho de Sentença – Sete
jurados foram sorteados.
--O réu tem o direito constitucional de permanecer em silêncio
– vamos seguir o protocolo.
--Para não confundi-lo – a sua declaração de – culpado ou
inocente será feita após o Sumário de Culpa pelo Promotor especificando
o crime de Francisco Tomasini.
--Continuando o protocolo – Promotor Carlos Romazzini faça o
Sumario da Acusação:
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SUMÁRIO DA ACUSAÇÃO

--O Estado de Brasilville contra Francisco Enrico
Tomasini – Processo: “VIOLÊNCIA CONTRA O
SENADOR LINDOMAR FARIAS”.
--Excelentíssimo Juiz Fredéric Lombard – membros
do Juri – Doutora Giulia Keller – senhores e senhoras:
Sou Rubens Aureliano assistente do Promotor Carlos
Romazzini designado por ele para representá-lo neste
julgamento. Esta promotoria provará que em 25-052017 com extrema crueldade o Doutor Tomasini – o
Gato Preto – castrou – e ferrou na testa o senador
Lindomar Farias com o seu símbolo – e o deixou nú – amarrado e
amordaçado com seus testículos na boca em sua cama juntamente com
sua esposa. Qualifico o crime como tentativa de homicídio e assim
devemos condená-lo a pena máxima. Sumário encerrado.
--Francisco Tomasini – declara-se Culpado ou Inocente.
--Inocente – Excelência – quanto à tentativa de homicídio e
culpado pela castração do senador Lindomar Farias.
--Com a palavra a advogada da defesa Giulia Keller
SUMÁRIO DA DEFESA
--Digníssimo juiz – membros do júri – promotor
Romazzini – a todos Boa Tarde – Sou Giulia Keller e esta
é minha assistente Isabelle Siqueira.
--A defesa – com as evidências nos autos provará que
Francisco Tomasini nunca teve a intenção de matar o
senador Lindomar. Se essa fosse sua intenção ele o faria –
nada poderia impedi-lo. Quanto ao ato de castrá-lo – foi
um clamor por justiça – contra a impunidade dos diversos
crimes cometidos pelo senador por ação – omissão ou
conivência. Na noite do crime o senador oferecia uma
festa em homenagem a outro senador em comemoração
à inauguração dos 30 Km da rodovia Norte que todos
sabem superfaturada pelo preço de 100 Km de rodovia – celebravam
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a corrupção. O mais importante: O Gato Preto interviu – perdão –
deixarei para depois – Ouviremos testemunhas e veremos alguns vídeos.
--Encerramos o Sumário da Defesa.
--Promotor – chame as testemunhas de acusação.
--Chamo para depor Anita Gomes.
Após qualificada.
--Qual a sua função na residência do senador Lindomar?
--Governanta – gerenciava todos os empregados.
--E o que aconteceu na manhã de 26-05-2017?
-- Já era tarde – 11 horas da manhã – nem a esposa nem o
senador haviam despertados – estranhei – resolvi bater na porta –
ninguém abriu – ouvi uns grunhidos – a porta não estava chaveada –
abri e vi o casal amarrado e amordaçado – ele estava nú com testículos
na boca e um gato carimbado na testa – chamei os segurança.
--Sem mais perguntas – testemunha é sua defensora.
--Sem perguntas.
Promotor:
--Chamo para depor Francisco Tomasini
--Doutor Francisco Tomasini – o senhor confirma que invadiu a
residência do senador Lindomar Farias com o propósito de matá-lo?
--Absolutamente não – meu propósito era aquilo que eu fiz –
castrá-lo – ferrá-lo na testa e deixá-lo nú com seus testículos na boca.
--Francisco Tomasini confessou seu crime. Não tenho mais
perguntas senhor juiz – todo seu doutora Keller.
A advogada de defesa iniciou:
--Vou citar importantes considerações...
O Juiz Lombard interrompeu:
--Faça suas perguntas – considerações na sua vez...
--Nada a perguntar
--Promotoria encerra!
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--Dou por encerrado TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO.
declarou o Juiz.
Juiz Lombard: --Prossiga com as testemunhas de defesa – Dra.
Giulia Keller!
testemunhas de defesa
Giulia Keller: --Membros do júri – o promotor não chamou o
ofendido – nem a sua esposa – ao réu não perguntou o motivo do crime
– vamos descobrir por que ele fez isso.
Giulia Keller: --Chamo para depor Francisco Tomasini.
--Por que tanto rancor contra o senador?
--Ele é corrupto – provocou um rombo no Ministério da Saúde
que poderia salvar milhares de pessoas. Tomei a decisão quando ele
convidou o outro senador – mais corrupto do que ele para celebrarem os
lucros da corrupção na construção da rodovia Norte–Sul. Esta afronta
ao povo de Brasilville selou a sua condenação. Achei a pena de morte
suave demais para ele – e decidi pala castração – sempre que chegar no
Congresso todos se lembrarão que ele é um castrado.
--E o que mais aconteceu naquela noite?
--Eu estava aguardando dentro do guarda roupa com passarela
dentro – entre os cabides – chegaram – ouvi a discussão – de repente ela
começou e emitir sons de estrangulada e resolvi intervir – ele ia matá-la.
--O Sr. Tomasini está dispensado. – Promotoria – sua a
testemunha.
--Nenhuma pergunta!
--Chamo para depor Antonia Teixeira Farias – ex-esposa do
senador Lindomar – o divórcio foi registrado em cartório ontem.
Após qualificada...
--O que aconteceu na noite do crime?
--Fomos deitar logo após a festa – meu marido tinha bebido
demais – eu disse algo insignificante que o irritou profundamente e ele
estava me estrangulando.
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--O que a senhora disse exatamente que o irritou tanto?
--Eu disse: --“Tenha bons sonhos com aquela vadia do congresso”
– bebado – ele perdeu a paciência – colocou as duas mãos em torno da
minha garganta e tentou estrangular-me – quando acendeu a luz e ali
estava – com uma pistola com silenciador apontando para nós – fiz tudo
como ele mandou – e ele disse: “Vou lhes aplicar uma injeção que os
fará dormir por quatro horas e a senhora vai me prometer – vai pedir
divorcio – solicitar ao Juiz Mourão delação premiada e contar tudo que
sabe dos trambiques do seu ex-marido e seus colegas do Partido dos
Trambiqueiros. Se não fizer o que eu digo faça o seu testamento porque
a senhora está morta”.
--Fiz exatamente o que ele mandou – não fui presa porque me
apresentei voluntariamente para contar tudo que sabia – o meu exmarido senador foi preso e já está solto graças ao seu amigo da Corte
Suprema Ministro.. – não me lembro o nome – um gordinho mal
humorado que adora soltar corruptos – mas continua recebendo salário
e mordomias como automóvel – chofer e guardas costas – etc – isto é
Brasilville – cadeia só para ladrão de galinhas – perdão – está mudando
com o juiz Sérgio Mourão e sua turma da operação Lava Corrupto.
Depois chegou a Federal – levaram meu ex-marido e os testículos – não
foi reimplantado porque recebeu uma injeção que necrosou os testículos
– está sem os testículos até hoje – e no Congresso é conhecido como
“BONITO SEM TESTÍCULOS” – amante da senadora – “bunitinha –
mas ordinária”.
O promotor Tomasini já estava irritado
--Excelência – acho que não é de nossa conta o destino dos
testículos do senador Lindomar nem de sua amante.
--De acordo – defesa – se nada mais relevante – realmente
relevante – tiver para perguntar dispense a testemunha.
--Testemunha dispensada para a promotoria.
--Senhora Maria – a senhora reconhece o atacante o indivíduo
sentado no banco dos réus como seu atacante?
--Não – ele esteve o tempo todo mascarado e sua voz nem
parecia de um ser humano.
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--Testemunha dispensada .... Dra. Keller...

--A defesa solicita a Vossa Exelência determinar que compareça
a este tribunal o ofendido senador Lindomar Farias – não se pode avaliar
o crime sem ouvir o ofendido – chamo para depor o Senador Lindomar
Farias.
E o juiz falou:
--Estou de acordo – determinarei o comparecimento do Senador
Lindomar Farias para a próxima reunião 5ª. feira da próxima semana.
--Pondero – Excelência – o senador não quer depor.
--Determinação de juiz se cumpre e não se pondera.
DEPOIMENTO DO SENADOR FARIAS E SENTENÇA
Na próxima 5ª. feira: Após o protocolo de sempre:
--Não tenho testemunhas .... Doutora Keller..
--Chamo para depor o Senador Lindomar Farias.
O senador levantou-se – se não fosse tão bonito iria parecer
mocinho em filme de terror.
Após devidamente qualificado:
--A sua ex-esposa já nos contou o que aconteceu quando o Gato
Preto atacou – e a menos que queira nos contar novamente....
--Não tenho nada mais para contar – não sei porque estou aqui
– não quero estar aqui – e só estou porque “determinação de juiz se
cumpre” – disse com ar de deboche.
--Senador – ninguém melhor do que o senhor para nos dar uma
ideia da injúria sofrida por Vossa Excelência – por isso lhe pergunto:
--Senador – confirme perante o júri – em suas palavras – quais
exatamente – as injurias que o senhor sofreu?
--Como eu disse no inquérito: Não tenho nada a dizer – não
apresentei queixa contra ninguém – as injurias que eu sofri não é da
conta de ninguém – e nada mais tenho a dizer.
O juiz interveio:
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--Senador – isto não é inquérito – nem o senhor é réu – o senhor
é testemunha de um crime que pode levar à prisão perpétua – portanto
responda ou será preso por desacato a este tribunal.
--Sou um senador de Brasilville – não posso ser preso.
--Pode sim – mas tenho obrigação de comunicar ao Senado a
sua prisão e o motivo – responda a pergunta senador.
--OK – vou responder – minha casa foi invadida por um
mascarado todo de preto – uma arma foi apontada para nossas cabeças
- eu e minha esposa fomos amarrados e amordaçados – e nada mais
tenho a dizer.
--Senador – o senhor está sob juramento – por enquanto vamos
considerar como uma falha de memória – faça um esforço e nos conte
as injurias que sofreu.
--Você quer vingança e humilhação – mas ninguém me humilha
– SIM – NÚ – SEDADO – FUI CASTRADO E MEUS TESTICULOS
COLOCADOS DENTRO DA MINHA BOCA – FUI FERRADO
NA TESTA COM AS INSÍGNIAS DO GATO PRETO – ISTO LHE
SATISFAZ?
--Obrigado senador – temos todos os elementos para julgar –
falta apenas o principal:
--Quem fez isso com Vossa Excelência está neste recinto?
--Claro que está – todos sabem o autor – aquele senhor – e
apontou para o doutor Tomasini.
--Senador – todos podem dizer que sabem – o senhor é o único
que não pode dizer que sabe – ESTAVA LÁ – MAS NÃO PODE PROVAR
A IDENTIDADE – O SENHOR DISSE: “ESTAVA COM MÁSCARA E
TODO DE PRETO” – Concluo senhor juiz – o injuriado – castrado e
ferrado não tem como reconhecer o autor do crime – afinal – quem aqui
presente reconhece o doutor Tomasini como autor deste crime – exceto
ele mesmo?
Encerro as testemunhas de Defesa
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ARGUMENTOS FINAIS - ACUSAÇÃO
Juiz Lombard:

--Aos Argumentos Finais – promotor Romazzini.
Saudações protocolares e..
--É inconcebível que um médico com uma história de vida
dedicada a servir a humanidade tenha cometido tantos crimes –
assassinatos e tantas violências – castração – ferrar – humilhar suas
vítimas deixando-as nuas na porta do Congresso Nacional – estou
finalizando ressaltando que a confissão do réu nos diz que a justiça já está
feita – o réu foi condenado a pena de morte em julgamentos anteriores.
Para este julgamento – não posso recomendar a pena de morte – não
houve homicídio por isso peço:
--CULPADO – PENA RECOMENDADA: PRISÃO PERPÉTUA.
ENCERRADA AS ALEGAÇÕES FINAIS DA ACUSAÇÃO.
Juiz Lombard:
ALEGAÇÕES FINAIS – DEFESA
Juiz Lombard:
--Aos Argumentos Finais – Dra. Giulia
Saudações de protocolo – doutora Giulia Keller
--Um crime não pode ser avaliado somente pela ação cometida
– o senador Lindomar castrado e ferrado. Temos de avaliar os motivos
– o estado psicológico do autor. Os motivos o próprio autor explicou –
mas para julgá-lo vamos além.
A mente do doutor Tomasini
se constituía de um
redemoinho em oceano de
lama da corrupção de
Brasilville misturado com o
povo morrendo por falta de
assistência médica – e o pior
– morriam em suas mãos.
Diáriamente era gravado
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nos noticiários da manhã e noite as mazelas do estados – verdadeiros
escárnios ao povo. A sua mente declarou guerra – literalmente guerra
– ao estado de Brasilville e sua administração que ele considerava de
assassinos e corruptos. Hoje – graças a sua redenção conquistada pelo
amor da deputada cativa Michelle Ferrari o doutor Tomasini está apto a
voltar a um Brasilville que não é mais um país corrupto graças a operação
Lava Corrupto e ao novo presidente.
Membros do júri – vamos devolver o doutor Francisco Tomasini
ao seu novo lar e a seu povo.
--Encerro as alegações finais da Defesa,
Juiz Lombard: --Jurados para a deliberação e sentença.
Uma hora depois:
--Membros do Júri – chegaram a uma conclusão?
--Sim excelência .
--Leia a conclusão.
-- Inocente pela acusação de tentativa de assassinato –
Inimputável – de acordo com o código penal – “quando o crime é
cometido sobre forte emoção” – Recomendamos que o réu seja internado
em uma clinica para avaliação e tratamento psicológico até ser avaliado
como pronto para a plena liberdade.
--Acato a decisão e recomendação dos membros do júri –
cumpra-se – JULGAMENTO RELATIVO AO SENADOR LINDOMAR
FARIAS ESTÁ ENCERRADO.
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CAPítulo 26

TRIBUNAL:
A DERRUBADA DO VOO DOS CORRUPTOS
TV BRASILVILLE – JORNAL DA NOITE
CRISTINA BERGER
--Boa noite Brasilville – O doutor Francisco
Tomasini será julgado amanhã pelo Tribunal do
Juri por ter abatido o voo fretado por parlamentares
de Rodaima para participarem de uma reunião
em Brasiléia para distribuição da verba
orçamentária. O avião foi abatido quando
preparava para pousar no aeroporto de Brasiléia.
Quarenta morreram – 35 parlamentares e cinco
da tripulação. Ninguém sabe – ninguém viu – mas – as autoridades
concluíram que o Gato Preto foi o autor do atentado e por isso levado ao
tribunal. Estaremos lá para assistirmos o julgamento.
O JULGAMENTO
--Todos de pé – este júri será presidido pelo Excelentíssimo Juiz
Fréderic Lombard.
O Juiz entrou – mandou todos se sentar e
informou: --Oficial de Justiça – mande entrar o
corpo de jurados!
--Proceda o sorteio do Conselho de Sentença Sete jurados foram sorteados
O Juiz Lombard explicou: --Neste julgamento
– Francisco Tomasini assassinou – derrubando o avião – fretado por
35 parlamentares – usando um mesmo avião – sempre com a mesma
tripulação – para viagens por Brasilville e exterior – a serviço ou
simples recreação. Este julgamento será Global – isto é – envolvendo
todos à bordo do avião e uma única sentença será dada – cumulativo –
com as outras sentenças já recebidas por crimes correlatos.
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--Escrivão – leia o nome dos integrantes deste voo.
Com a palavra o escrivão:
--Esses são os político mortos:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HUMBERTO CALHEIROS
RENAN ALVES
GARIBALDI BARBALHO
JADER COSTA
EDSON MAIA
AGRIPINO NOGUEIRA
CIRO LOBÃO
BENEDITO NEVES
ALOISIO LIRA
ALOYSIO LIMA
HUMBERTO CALHEIROS
RENAN ALVES
GARIBALDI BARBALHO
JADER COSTA
EDSON MAIA
AGRIPINO NOGUEIRA
CIRO LOBÃO
BENEDITO NEVES
ALOISIO LIRA
ALOYSIO LIMA
CÁSSIO GRAZZIOTIN
VANESSA MATA
VALDIR CASSOL
IVO RAUPP
RICARDO BEBER
DALIRIO FERRAÇO
EDUARDO VIANA
JORGE BRAGA
AFONSO RIBEIRO
AGUINALDO FARIAS
CÂNDIDO LOBÃO
DILCEU CUNHA
EDISON COLLOR
FERNANDO CAMELIER
EDUARDO FONSECA
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-- Essa era a tripulção:

•
•
•
•
•

GILDO MENDES
VANDER BARROSO
MARCO LEWANDOWSKI
CARMEM TOFFOLI
RICARDO DE MELLO

--O réu tem o direito constitucional de permanecer em silêncio
– vamos seguir o protocolo. Para não confundi-lo – a sua declaração de
– culpado ou inocente será feita após o Sumário de Culpa pelo Promotor
especificando o crime de Francisco Tomasini.
--Continuando o protocolo – Promotor Carlos Romazzini faça o
Sumario da Acusação:
SUMÁRIO DA ACUSAÇÃO
--O Estado de Brasilville contra Francisco Enrico
Tomasini - O Doutor Francisco Tomasini, mais
conhecido como O GATO PRETO por derrubar um
avião matando 35 parlamentares e cinco tripulantes.
--Excelentíssimo Juiz Fredéric Lombard –
membros do Juri – Doutora Giulia Keller – senhores
e senhoras: Sou Rubens Aureliano assistente do
Promotor Carlos Romazzini designado por ele para
representá-lo neste julgamento. Esta promotoria
provará que em 25-05-2017 com extrema crueldade
– o Doutor Tomasini – o Gato Preto – derrubou com um míssil um
avião com 40 pessoas a bordo – 35 parlamentares e cinco tripulantes
matando a todos eles. O crime foi planejado e executado covardementesem chance de defesa.
Esta promotoria acusa o Doutor Tomasini de 40 crimes dolosos
e recomenda a pena de morte – comulativa – mesmo sendo impossível
cumprir 40 vezes a pena de morte. Encerro o Sumário da Acusação.
--Doutor Tomasini – como se declara – culpado ou inocente.
O réu não respondeu – por ele – sua advogada:
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--Inocente excelência.
--Risadas na plateia.

--Com a palavra a defensoria: Doutora Giulia Keller para o
Sumário da Defesa.
SUMÁRIO DA DEFESA
A doutora Giulia fez a saudação usual e continuou:
--Digníssimo juiz – membros do júri – promotor
Romazzini – a todos Boa Tarde – Sou Giulia Keller e
esta é minha assistente Isabelle Siqueira.
--A defesa – com as evidências nos autos provará
que não há evidência de que o doutor Tomasini
foi o autor do disparo que derrubou o avião.
Encerro o Sumário da Defesa.

--PROMOTOR CHAME AS TESTEMUNHAS DE ACUSÇÃO
--Chamo o perito da CIB Doutora Chiara Farah.
Após devidamente qualificada.
--Queremos saber: Quantos corpos foram recebidos
no CIB – DPML e se todos foram identificados –
reconhecidos pelos seus familiares e se ajustam à lista lida pelo juiz
Lombard e se tem algo mais a dizer.
--Foram recebidos 40 corpos – todos identificados e reconhecidos
pelos seus familiares – e a lista lida fomos nós que a enviamos – acrescento
que em todos foram feitas as autópsias – nada mais a declarar .
-- Chamo o perito da Aeronáutica – Capitão Aviador Oswaldo
Pissetti.
Após devidamente notificado:
--Capitão Pisseti: O que derrubou o avião e o autor do disparo?
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--Sem dúvida alguma um míssil disparado quando o
avião passava junto ao morro da Grota em manobra
para aterrissar. Não sei quem o disparou – sei que os
agentes da CIB encontraram o local do disparo com
uma rocha onde estamparam o símbolo do Gato Preto.
--E mesmo assim o senhor não sabe quem o disparou?
--O símbolo do Gato estava lá – obviamente feita por quem
disparou – mas – não é obvio que foi o Gato Preto. Todo assassinato em
Brasiléia culpam o Gato Preto – está na moda. Qualquer um poderia ter
feito isso.
--Sem mais perguntas excelência – Doutora Keller.
--Sem perguntas .
--Testemunha dispensada
--DEFESA – GIULIA KELLER – SUAS TESTEMUNHAS
--Digníssimo juiz – jurados – defensoria – senhores e senhoras
- parece muito diferente o que esta defensoria vai fazer. Resolvi acatar
a sugestão da minha assistente. Passo a defesa para a doutora Isabelle
Siqueira minha assistente.
--Chamo para depor o Capitão Aviador Oswaldo Pissetti.
Já foi qualificado.
--Capitão – se o senhor fosse um terrorista – quisesse derrubar
o avião do qual falamos e não quisesse aparecer – como o senhor faria
isso?
--Faria exatamente como foi feito e responsabilizaria o Gato
Preto desenhando na rocha sua face.
--Obrigado capitão – testemunha dispensada.
--Excelência – a defesa está com conjecturas – se – se – não é
apropriado para um tribunal. Disse o assistente do Promotor.
--Realmente parece que não é mas vamos deixar a defesa
completar sua linha de raciocínio.
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--Eu pensei exatamente como o Capitão – eis a nossa defesa:
--Observem bem toda a linha da acusação – não existe nada –
absolutamente nada que mostre que o Gato Preto – Doutor Francisco
Tomasini derrubou este avião e plantou seu símbolo na rocha – a arma
do crime nunca foi encontrada – nada – absolutamente nada – por isso
peço ao jurado que o absolva por falta de provas. Encerro aqui.
ALEGACÕES FINAIS – ACUSAÇÃO
Promotor Romazzini: --O Gato Preto vem cometendo uma
série de crimes contra parlamentares deste país – todos com a mesma
caracteristícas – assassinado com um tiro na cabeça e quando possível
com o símbolo do gato na testa ou na cabeça.
--Suas vítimas eram exatamente selecionadas – bastava ser
parlamentar – assim matou vários individualmente ou em grupo como
o ataque ao Congresso e este caso da derrubada do avião. – A q u e l e s
assassinados pelo Gato Preto não deixam a mínima dúvida sobre sua
autoria. – Portanto – este caso como os outros – o Gato Preto é o autor
e solicito a pena máxima – morte.
ALEGAÇÕES FINAIS – DEFENSORIA
Dra. Giulia Keller: --Digníssimo Juiz – membros do júri. – Não
há o que argumentar pelo simples fato que o Doutor Tomasini não foi
acusado de nada – a promotoria limitou-se a um tabelamento – se havia
um gato só poderia ser o Gato Preto. – Não – não podemos aceitar
condenar um homem à morte sem nenhuma evidencia que ele cometeu
o crime. – A figura de um Gato em uma rocha não pode levar à uma
sentença de morte. – Solicito que Francisco Tomasini seja declarado
INOCENTE.
OS JURADOS PARA DELIBERAÇÃO – após meia hora:
--Membros do júri – chegaram a uma conclusão.
--Sim excelência – Declaramos Francisco Tomasini –
INOCENTE DE TODAS AS ACUSAÇÕES.
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--Declaro Francisco Tomasini INOCENTE – entretanto –
continuará preso pela condenação de outros crimes pelos quais já foi
condenado.
--ESTÁ ENCERRADO O JULGAMENTO
--Permita-me excelência fazer uma declaração
--Sim promotor!!
--A promotoria não recorrerá da sentença !
Aplausos da plateia.

CAPítulo 27

TRIBUNAL:
O GATO PRETO EXPLODE
O CONGRESSO DE BRASILVILLE

TV BRASILVILLE – JORNAL DA MANHÃ
MARGARIDA BINOCHE
--Bom dia Brasilville – Bom dia ouvintes - O
doutor Francisco Tomasini será julgado dentro de
cinco dias pelo Tribunal do júri de Brasilville pelo
assassinato de 20 deputados - 15 senadores e 50
feridos. Um drone com bomba explodiu durante uma
sessão secreta do Congresso que visava impedir a
prisão de 20 parlamentares processados pela Lava
Corruptos. O Drone aterrissou e explodiu na mesa do presidente da
Camara dos Deputados Rodriguez Meyer – a cabeça do deputado –
separada do corpo foi identificada pelos quatro dentes de ouro em sua
boca. Estaremos com vocês no tribunal.
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-- Todos de pé – este júri será presidido pelo Excelentíssimo Juiz
Fréderic Lombard.
O Juiz Lombard abriu com o protocolo regulamentar.
--Sentem-se por favor – e informou: --Oficial de Justiça – mande
entrar o corpo de jurados!
--Proceda o sorteio do Conselho de Sentença – Sete jurados
foram sorteados.
O Juiz Lombard explicou: --Neste julgamento – Francisco
Tomasini assassinou – explodindo um drone com explosivo na no salão
onde se reuniam em sessão secreta todo o Congresso.
--Este julgamento será Global – isto é – envolvendo todos os
parlamentares mortos – uma única sentença será dada – cumulativo –
com as outras sentenças já recebidas por crimes correlatos.
Finalizou: --O réu tem o direito constitucional de permanecer
em silêncio – vamos seguir o protocolo. Para não confundi-lo – a sua
declaração de – culpado ou inocente será feita após o Sumário de Culpa
pelo Promotor especificando o crime de Francisco Tomasini. Prossiga
Promotor Tomasini com o Sumário da Acusação.
SUMÁRIO DA ACUSAÇÃO
-- Digníssimo juiz Fredéric Lombard – membros do júri – defesa
doutora Giulia Keller.
--Vou proceder à leitura dos nomes dos parlamentares
assassinados envolvidos neste processo:
--DEPUTADOS – 20: TRICOLETTE MAIA – LUIS MOTTA
– FLÁVIO LIMA – LUIZ NISHIMIRI – GLEISE ERUNDINA –
LUIZIANNE GOULART – MAJOR HOFFMAN – MAGDA LINS –
MARA LEWANDOVSKI – MARCELO VAN HUESEN – MÁRCIO
MAIA – LUIZ LABRE – MARIA DO ROSARIO SERAFINA – MARCON
PEREIRA – MARGARIDA COELHO – MARRECA LEITÃO – MARX
TIBÉ – NILTON PINTO – NICOLETTE TATOO – ODAIR AYUB.
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SENADORES – 15: CIRO NOGUEIRA – CANDIDO CUNHA
– DIRCEU LOBÃO – EDISON FONSECA – EDUARDO COLLOR –
FERNANDO FILIPINI – GLADSON CAMELIER – JERÔNIMO LA
ROCHA – HUMBERTO LINHARES – OTÁVIO GERMANO – JOSÉ
MENTOR – LINDBERGH PIZZOLATTI – JOÃO FARIAS – LUIZ
BOTELHO – LÁZARO ARGÔLO.
Esta promotoria provará nesta corte que o senhor Francisco
Tomasini – também conhecido como O Gato Preto – um serial killer –
usou um drone para explodir uma bomba dentro da salão de reuniões
do Congresso de Brasilville matando 25 deputados – 15 senadores e 50
feridos – homicídio doloso qualificado e tentativa de homicídio para os
50 feridos. A premeditação para o assassinato mostra a frieza e crueldade
de Francisco Tomasini. Nada mais a acrescentar.
--Como se declara o réu – culpado ou inocente.
O réu permaneceu em silêncio e a advogada de defesa foi
autorizada a responder:
--Inocente excelência .
Risos na plateia.
--Silêncio – reclamou o juiz.
-- Prossigamos com o sumário da defesa.
SUMÁRIO DA DEFESA
Após a introdução protocolar:
--Muito simples – provarei que os argumentos usados para
acusar o doutor Tomasini são tão frágeis – tudo na base de um gato
preto esvoaçante em uma bandeira – dependurado em um drone com
uma bomba. Virou moda: tudo que tem um gato preto – na testa ou
em uma bandeira ou rocha – assassinato ou castração – o culpado – foi
o Gato Preto – nunca conseguiram provar que todos os gatos tem o
mesmo dono: o doutor Tomasini.
Ecerrado o sumário da defesa.
--Passamos para o Debate e provas ordenou o Juiz – Sr. Promotor
- chame suas testemunhas.
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TESTEMUNHAS DA ACUSAÇÁO

Após as formalidades o Promotor Carlos Romazzini falou:
--Apresento como prova para anexar aos autos – Foto do
drone com a bandeira do Gato Preto desfraldada durante o ataque ao
Congresso – telão por favor – foto do salão azul – local da reunião com
os cadáveres espalhados. – Vamos às testemunhas: chamo para depor:
Francisco Matos.
Após qualificado:
Qual a sua função e o que viu no dia do ataque ao Congresso?
--Sou da equipe da Guarda do Congresso – estava de guarda no
portão – o barulho do protesto era grande – do meio do barulho saiu
um “atire nele” – um drone passava por cima da multidão com uma
bandeira de um Gato Preto desfraldada – foi rápido – antes de qualquer
ação já tinha passado por nós e entrou. Só ouvimos a explosão e dai em
diante – não sei o que dizer – era só confusão.
A defesa pergunta:
--Senhor Francisco Matos – o senhor viu algo suspeito –
automóvel – ou – reconhece alguém nesta sala que estava na àrea?
--Não senhora – absolutamente ninguém.
--Não tenho mais perguntas.
--Chamo para depor Carlos Rocha - voltou o promotor.
Após qualificado:
--Qual é sua função na residência do senhor Tomasini?
--Eu administrava o local interno e externo – empregados
domésticos e manutenção.
--Onde estava na hora do ataque ao Congresso e como soube da
explosão?
--Assistia o jogo BRASIL X BRASILVILLE no bar Lafayette e a
explosão foi noticiada no intervalo do primeiro tempo. Cheguei em casa
duas horas depois e não vi o doutor. Só falei com ele no dia seguinte pela
manhã.
--O senhor sabia que o doutor Tomasini era o Gato Preto?
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--Eu e o doutor lutamos na guerra – ele salvou a minha vida –
éramos amigos – nunca me disse – apenas salientou que para o meu
próprio bem eu não devia saber de nada. Desconfiei – só tive certeza
quando a deputada Michelle Ferrari chegou – não a tratava como
uma prisioneira. E ela – inicialmente o temia – passou a admirálo pela sensibilidade à desgraça alheia e finalmente passou a amá-lo
perdidamente e eu também o amava tanto quanto um pai ou um irmão
– daria a vida por ele. Eu e ela tínhamos um pacto: Se a polícia cercasse
a casa sabíamos que o Gato Preto não deixaria que o apanhassem vivo e
decidimos que lutaríamos com ele até o fim.
--Mas o senhor o traiu – entregou-o à polícia.
--Ele salvou a minha vida chegou a minha vez de salvar a dele
– traiçoeiramente – apliquei-lhe um sedativo – a deputada arriscou sua
vida saindo da casa para falar com os policiais – graças a isso ele está
aqui vivo.
morte!

--Não por muito tempo a pena para seus crimes é a pena de

--Talvez não – as tropas do General Murilo Mourão já estão nas
portas de Brasiléia e a República dos Trambiqueiros está chegando ao
fim – a justiça será restaurada neste país.
--Ele não pode dizer isso excelência. – falou o promotor.
--É não pode – mas já fez – ninguém pode ser punido por dizer
a verdade – dispense a testemunha promotor.
O promotor pensou:
--Que esculhambação este país – e disse: --Encerro a acusação.
--Passemos às te4stemunhas de defesa – Ordenou o Juiz
Lombard.
TESTEMUNHAS DA DEFESA
Membros do Júri – observem bem – estamos aqui para julgar
QUEEEEEM explodiu o Congresso e matou 25 deputados e feriu 50. O
único que sabe ou sabia – seria o responsável pelo drone – e ninguém
mais – o drone explodiu e com ele o grande segredo – Quem – Quem
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dirigia o drone – o único que sabia a verdade era o dono do drone que
explodiu – no mais estamos divagando – notaram que o réu ainda não
foi ouvido – o promotor não o chamou – Chamo para depor Francisco
Tomasini.
Francisco Tomasini já estava qualificado. – O promotor
continuou:
--Doutor Tomasini – onde estava o senhor na hora do ataque?
--No terraço da minha casa – sozinho – Carlos o administrador
da minha casa havia saído para ver o jogo de futebol noturno BRASIL X
BRASILVILLE. Eu estava ouvindo minha biblioteca de música no meu
Play List do You Tube. Só vim saber da explosão no jornal da manhã da
TV BRASILVILLE.
--E o que o senhor sentiu ao ouvir essa notícia.
--Pelo que todos sabem do Congresso não dá para lamentar,,,,
--Obrigado doutor Tomasini – dispensado.
--Não tenho mais testemunhas.
O Juiz Lombard determinou:
Vamos às acusações finas da Promotira.
ALEGAÇÕES FINAS DA ACUSAÇÃO.
Promotor Tomasini.
--Não temos a menor dúvida que foi o Gato Preto que Explodiu
o Congresso baseado em crimes correlatos cometidos por ele. A sua
marca é a sua assinatura. Deixá-lo escapar impune é dar guarida a
assassinos da pior espécie: AO SERIAL KILLER – RECOMENDO A
PENA DE MORTE A FRANCISCO ENRICO TOMASINI.
ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA.
--O Promotor tem razão – não temos a menor dúvida – nós
temos a maior dúvida para o caso que estamos julgando – quem – quem
explodiu o Congresso – ninguém viu nada – nenhuma evidência – arma
ou impressão digital.
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--Crime correlato? A correlação está na presença do ícone do
Gato Preto nas testas das vítimas – na rocha do morro da Grota – na
bandeira do drone.
--Isso é prova para condenarmos um homem à morte? Talvez
fosse – mas é frágil – a facilidade que qualquer outro assassino teria para
produzir esses ícones em suas vitimas revela que não podemos inferir
que todos os gatos pertencem ao mesmo dono.
--No mais ouviram o depoimento do administrador da residência
do doutor Tomasini – a lealdade e o amor foi a tônica do depoimento –
ele testemunhou a nobreza e sensibilidade do Gato Preto à desgraça do
nosso povo – por falta de provas membros do juri – em paz para nossas
consciências eu digo – INOCENTE.
--Membros do juri – Deliberar. Falou o Juiz
Uma hora depois:
--Chegaram a uma conclusão?
--Sim excelência – após muita deliberação – por unanimidade –
consideramos o réu: INOCENTE.
O juiz então se pronunciou:
--Minha decisão: INOCENTE.
– A Promotoria pode recorrer. – O Réu continua preso devido a
outras sentenças.
--Esta promotoria não recorrerá. Falou o promotor.
--Encerrado o julgamento. Pronunciou o Juiz.
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CAPítulo 28

TRIBUNAL:
SEQUESTRO DA DEPUTADA
MICHELLE FERRARI

BRASILVILLE – JORNAL DA MANHÃ
CRISTINA BERGER
--Boa dia Brasilville – O doutor Francisco Tomasini
será julgado hoje pelo Tribunal do Júri por ter mantido
em cativeiro a deputada Michelle Ferrari por um ano e
três meses após o assassinato do seu ex-marido. A
deputada e seu ex se dirigiam para sua residência afim
do ex retirar seus pertences quando um tiro arrebentou
o para brisa - matou seu marido e ela foi feita prisioneira
por um ano e três meses. Nos vemos no tribunal.
O JULGAMENTO
--Todos em pé – presidirá este julgamento o Juiz Fredéric
Lombard.
O juiz entrou e cumpriu o protocolo inicial.
--Mande entrar o corpo de jurados!
--Proceda-se o sorteio do Conselho de Sentença
Sete jurados foram sorteados.
--O réu tem o direito constitucional de permanecer em silêncio
– vamos seguir o protocolo. Para não confundi-lo – a sua declaração de
– culpado ou inocente será feita após o sumário de culpa pelo Promotor
– especificando o crime de Francisco Tomasini.,
--Continuando o protocolo o Juiz falou:
--Promotor Carlos Romazzini faça o Sumario da Acusação.

162

O GATO PRETO - MATADOR DE POLÍTICOS CORRUPTOS

SUMÁRIO DA ACUSAÇÃO

O Promotor Carlos Romazzini inicia sua fala:
--O Estado de Brasilville contra Francisco Enrico
Tomasini – Processo – Rapto e manter em cativeiro a
Deputada Michelle Ferrarrai.Excelentíssimo Juiz
Fredéric Lombard – membros do Juri – Doutora
Giulia Keller – senhores e senhoras: Sou Carlos
Romazzini – promotor – e este é Rubens Aureliano
meu assistente. Esta promotoria provará que em 2003-2017 – Francisco Tomasini fez prisioneira por um
ano e três meses Michelle Ferrari – e matou seu ex
esposo Paulo Bernardino com um tiro na testa
enquanto dirigia ao lado da ex-esposa – e a fez prisioneira por um ano e
três meses
--Encerro assim o Sumário da Acusação.
--O réu se ,levante e como se declara – culpado ou inocente.
--Culpado excelência.
--Passamos para o sumário da Defesa.
SUMÁRIO DA DEFESA
--Sou a defensora Giulia Keller – e essa é a minha
assistente Isabelle Siqueira.
--A defensoria ouviu o réu e a prisioneira – somente
a prisioneira tem condições de provar até que ponto
o estado pode submeter um ser humano com tanta
crueldade – até transformá-lo em um assassino.
--Eu não posso defender o réu porque se o seu corpo
se sujou matando tanta gente suja – a sua alma é limpa –
que só a dama do cativeiro pode revelar!
---Encerrando o Sumário da Defesa.

o Juiz.

--Promotor Carlos Romazzini– chame suas testemunhas. Falou
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TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO

--Chamo para depor o Agente da CIB Marcos Bastos.
Após qualificado.
--Agente Bastos – como conseguiu capturar o Gato Preto?
--Os agentes da DGSE trouxeram algumas fotos do Gato preto
identificadas como o individuo que estava no hotel por ocasião da 2ª
Farra dos Guardanapos ou o Baile de máscaras – vários disfarces – um
deles nos permitiu identificá-lo como médico – ex funcionário de um
hospital – assim chegamos a ele – cercamos sua residência e o prendemos
graças à intervenção da deputada Ferrari sua prisioneira que o sedou e
permitiu sua prisão sem resistência.
--Sem mais perguntas – defesa.........
--Agente Marcos Bastos – o senhor está sob juramento de dizer
a verdade – portanto responda – o senhor conhecia o Gato Preto antes
de prendê-lo ?
--Sim eu conhecia o Gato Preto mas não o doutor Tomasini.
--E porque não tentou prendê-lo?
--O Gato Preto salvou a minha vida e a de mais dois agentes
quando em missão secreta no estrangeiro – é uma dívida muito grande
minha e de nossa pátria Brasilville para com o Gato Preto.
--Que missão foi essa Agente Marcos? O senhor está sob
juramento - exclamou o promotor.
--Antes deste juramento jurei fidelidade à CIB e à Brasilville –
missão secreta não posso revelar!
--De acordo – disse o Juiz Lombard.
--Encerro Excelência.
--Dra. Giulia Keller – chame suas testemunhas. Disse o Juiz
Lombard.
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TESTEMUNHAS DA DEFESA

--Chamo para depor a deputada Michelle Ferrari.
--Senhora Michelle – a senhora viu quem atirou
no seu ex marido ou o doutor Tomasini alguma
vez disse que ele matou seu ex marido? A senhora
percebeu o que estava acontecendo?
--Não ouvi o tiro – o para brisa se rompeu – a
cabeça do meu marido sacudiu violentamente – o carro desgovernouse – bateu numa árvore e acordei com um mascarado tentando salvar
minha vida – minha sensação era que eu estava morrendo. Ele salvou
minha vida.
--A senhora sofreu alguma injuria no cativeiro?
--Sim – fui injuriada – sofri diariamente a angustia – a ansiedade
e nojo do que eu via no cumprimento da tarefa diária imposta pelo Gato
Preto.
--Que tarefa foi essa?
--Minha tarefa era esta aqui: Por favor – exiba o conteúdo do
video neste pen drive – dá nojo – diariamente eu tinha que gravar as
notícias exibidas no noticiário da TV relativos aos crimes contra a saúde
– crianças e idosos morrendo na porta dos hospitais – a corrupção
desenfreada – escolas em estado lastimável – cinquenta por cento do
povo sem rede de esgoto. Exiba por favor.
O promotor Romazzini interveio:
--Não permita excelência – nada a ver com este julgamento!
--Tem sim excelência – o video vai mostrar o que levou Doutor
Tomasini – homem dedicado a salvar vidas se tornar um Serial Killer.
--As primeiras imagens já mostravam a desgraça de um povo
– tudo gravado dos noticiários da TV – episódios dantescos – o
tratamento sub humano nos hospitais – catando lixo para comer – ao
final da exibição muita gente chorava.
--Eis excelência quem fez de um salvador de vidas um serial
killer – Brasilville – um país maravilhoso com uma administração
pública dominada pela crueldade de seus governantes – onde reina a
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impunidade – assassinos – genocidas e eu me pergunto sempre “Meu
Deus – sou uma deputada por Brasilville – perdoe-me por pertencer
a esse Congresso corrupto e nada ter feito em favor de nosso povo –
há 15 dias atrás – vi o noticiário da manhã – esta nação foi ultrajada
pelo senado”. – “O Senado federal aprovou nesta madrugada o Projeto da
Lei da mordaça que considera crime o juiz que abusar de sua autoridade
nos julgamentos nos crimes de corrupção – a lei ameaça e amordaça os
juízes – calem-se os juízes para que a corrupção triunfe e continue como
sempre foi” – vocês que viram o vídeo e estão chorando – é para vocês
que dirijo o pedido de clemencia para o doutor Tomasini – assisti ele
derramar muitas lágrimas vendo esses vídeos e que mostrava claramente
os responsáveis pela desgraça do povo de Brasilville – A classe política
infestada de corruptos.
--Deputada Ferrari – quanto tempo a senhora se considerou
uma prisioneira?
--Uns poucos dias – passei a entender – eu era uma hóspede –
tratada com dignidade e respeito. Em pouco tempo aprendi a amá-lo e
conclui que ele merecia a tentativa que eu fiz para através do amor leválo à redenção.
--Mas a senhora se relacionou intimamente com ele – isso é
verdade ou é mentira?
--Sim – é verdade – mas eu fui a primeira que enxuguei suas
lágrimas – passei minhas mãos nos seus cabelos e beijei-o na boca. Ele
hesitava e dizia que nada tinha para oferecer e eu respondia que ele
tinha sim – uma alma limpa – pura – cheia de amor – por isso valia a
pena amá-lo – não importa as consequências – a ideia de sedá-lo para
entrega-lo à polícia foi minha .
--Nada mais a perguntar.
-- Gostaria de fazer uma última declaração – permita-me
excelência.
--Pois não – continue.
--Doutor Francisco Enrico Tomasini – aceita ser meu esposo –
prometo amá-lo na alegria e na tristeza – lutar ao seu lado nesses dias
incertos que virão.
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Todo o tribunal levantou-se e aplaudiu – juiz e promotor
aplaudiram.
Após alguns minutos o juiz bateu na mesa e demandou:
--Silêncio – silêncio absoluto – e após conseguir – sentenciou:
--O Réu se levante e responda a esta senhora.
O doutor Tomasini levantou-se e disse :
--ACEITO EXCELÊNCIA.
--Mais uma vez o tribunal levantou-se em aplausos.
O juiz quase quebrou seu martelo para se fazer ouvir:
--O noivo pode beijar a noiva – permitirei que se casem antes de
finalizarmos este julgamento.
Foi um longo beijo de amor - Tomasini e Michelle selaram seus
destinos – incerto – mas juntos até o final.
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CAPítulo 29

INTERVENÇÃO MILITAR
TV 5 PARIS - ERIKA VILLAR
Edição matutina em Português
--Bom dia cidadãos de Brasilville na
França. – Não sabemos a situação atual de
Brasilville – as últimas notícias que tivemos.
– O povo nas ruas clamava pelo fechamento
da Corte Suprema de Brasilville – a última
gota d’ água foi a determinação daquele
órgão invalidando quase totalmente as
investigações dos LAVA CORRUPTOS e
determinando a soltura de mais de 600 presos condenados por investigações
sem permissão do judiciário. Conseguimos apurar que os militares
estavam ocupando todos os órgãos públicos e às 8 horas de hoje Brasilville
apagou. Toda a mídia está parada e celulares sem funcionar. Recebemos
um comunicado de poucas linhas: “Dentro de cinco dias o Comandante
da Junta Militar que passa a governar Brasilville fará um pronunciamento
internacional”.
ERIKA VILAR PARA A TV 5 PARIS
ENQUANTO ISSO NO FORUM DE BRASILVILLE
--Todos de pé – presidirá este julgamento o Juiz Fredéric
Lombard.
--Estamos aqui para finalizarmos e sentenciarmos o Doutor
Francisco Tomasini – ele já está casado com a deputada Michelle Ferrari.
Casou-se nas dependências da Polícia Federal – entretanto – tomei a
seguinte decisão – só darei continuidade a este julgamento quando a
situação política deste pais estiver resolvida – estamos em estado de sítio
– todos os órgãos públicos estāo sob intervenção federal – o interventor
neste forum – Coronel Carlos Vieira – vai lhes dirigir a palavra.
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FALA O INTERVENTOR NO FORUM

--Dignissimo juiz – e todos os presentes: Venho acompanhando
o julgamentos do Doutor Francisco Tomasini por isso fui voluntário
para ser o interventor no forum de Brasilville. Fui nomeado interventor
e minha primeira reivindicação aceita pela Junta Militar: que o doutor
Tomasini seja posto imediatamente em liberdade haja vista que a
maioria do Congresso está encarcerada e responderá pelo crime de
genocidio contra o povo de Brasilville. Portanto – o doutor Tomasini
lutou para libertar o povo de Brasilville de seus carrascos e não pode
ser considerado um criminoso – suas ações foram consideradas como
operações de guerra. A democracia será preservada – ouçam o que
a junta militar planeja para limpar a classe política e instaurar um
governo sólido com uma democracia saudável. Juiz Lombard promova
a soltura imediata do Doutor Francisco Tomasini – congratulações pelo
casamento.
Todos se levantaram e aplaudiram em pé o interventor Coronel
Carlos Moreira. Michelle chorava copiosamente – aproximou-se – não
sabia o que fazer até que ouviu o Juiz Lombard:
--Senhora Michelle Ferrari Tomasini acompanhe seu marido de
volta ao lar.
Michelle pegou Carlos pelas mãos e ambos foram abraçar aquele
muito amado Gato Preto.
VOLTA AO LAR
A felicidade voltou a reinar no solar do Doutor Tomasini,
Michelle Ferrari Tomasini e Carlos Calábria – após o jantar – o noticiário
da noite – o terraço ao som do violino – as ondas do mar se acalmavam
– elas também queriam ouvir aquelas sonatas cheias de amor. O farol
como sempre – enviava seus lampejos em ritmo de uma poesia para
os navegantes e seus três grandes amigos que os observava. Mais uma
lenda se criava em Brasilville – A LENDA DO GATO PRETO
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CAPítulo 30

A NOVA DEMOCRACIA
TV BRASILVILLE - CRISTINA BERGER
--Bom dia Brasilville – cinco dias após a intervenção
militar em Brasilville a calma voltou a reinar em todo o
país. – Tudo funcionando em Brasilville – bancos –
escolas – a criminalidade reduzida a 10% – a bolsa em
alta de 15% – o povo ajudando, levando comida e roupa
para as creches – asilos – escolas – moradores de rua – o
povo tomou consciência de que cada um é parte de
Brasilville. – Entretanto – uma nota que não sei o que
pensar. – Dois bandidos assaltaram um posto de gasolina – após coletarem
todo o dinheiro atiraram e mataram o gerente e um dos dois atendentes.
O outro contou: “pura maldade – já tinham feito a coleta e disseram –
para vocês não chamarem a polícia e atiraram”. A Junta Militar divulgou
uma nota – “Esta Junta informa que os dois assaltantes do posto de
gasolina que mataram o gerente e um funcionário foram presos –
julgados pela COMISSÃO PARA DISSUASÃO DE CRIMES
HEDIONDOS e condenados à pena de morte. Foram executados em
48 horas. Esta junta envia um recado aos Bandidos que atentarem
contra a vida – “Tenham em mente que o crime não mais compensa em
Brasilville – se você matar sem justa causa – você será executado – a
justiça vai andar por onde nunca andou até agora – a impunidade
acabou”.
--Bem – parece que as coisas estão mudando por aqui – bandidos
– é melhor trabalharem.
--Interrompemos a nossa programação para ouvirmos o
pronunciamento do Excelentíssimo Senhor General de Exército –
comandante da Junta Militar de Brasilville Jair Castelo Branco.
--Cidadãos de Brasilville – trago em nome da JUNTA MILITAR
DE BRASILVILLE uma mensagem ao nosso povo – justiça – esperança
– liberdade com o solene compromisso de implantarmos até o 4º. Ano de
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nossa administração a NOVA DEMOCRACIA com a erradicação total da
escravidão imposta pelos políticos corruptos. – Governaremos norteados
por ADs – ATOS DETERMINANTES com força de Lei máxima – publicadas
no Diário Oficial de amanhã – e iniciamos a limpeza da corrupção e
violência e o preparo administrativo da NOVA DEMOCRACIA. Anualmente
discutiremos em sessão popular aberta as ADs – hora de ouvir quem quer
ajudar a fazermos o melhor. Não vim aqui para fazer promessas – portanto
vejamos o sumário das principais ADs publicadas amanhã:
1. DA SEGURANÇA PÚBLICA – DOS DIREITOS DOS CIDADÃOS –
DOS DIREITO À VIDA:
a) Inicio com uma observação: A Junta debateu a pena de
morte – todos nós somos contra a pena de morte – entretanto
– 80% dos assassinatos foram cometidos por criminosos
reincidentes – se queremos solução concluímos: criminoso
morto não volta a matar e decidimos: A PENA DE MORTE DEVE
SER MANTIDA. Muitos protestarão contra essa medida – a eles
eu pergunto: alguma vez vocês já protestam contra a morte
nos hospitais – sem recurso – sem médicos – sem remedios?
Quantos morreram e nós não protestamos? Os três assassinos
do gerente e frentista do posto de gasolina no último domingo
– foram presos – julgados sumariamente – condenados à pena
de morte e já foram executados. Fica um recado à bandidagem:
“Se tirares uma vida ou mutilar um ser humano – esse será seu
último crime – terás cinco dias para se arrepender”. Acidentes
de trânsito com mortes causados por inabilitado, bebedeira ou
drogas terão a pena prevista nos crimes contra a vida.
Não é justo pagarmos impostos para dar aos presos casa –
comida – e roupa lavada – e banho de sol – todos os presos
devem pagar por sua estadia – com seu trabalho nos presídios ou
local julgado conveniente – terão salário e ensino profissional.
O sistema prisional será revisto visando restaurar a dignidade
humana nos presídios.
Os presos encontrados com armas – celulares ou participarem
de rebelião terão a pena aumentada de 6 meses cumpridas em
regime INCOMUNICÁVEL.
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Os crimes contra a vida – ou sérias injurias contra qualquer
cidadão – serão punidos com a pena de morte. A pena de morte
será convertida automaticamente em prisão perpétua quando
aplicada pela 1ª vez e executada dentro de 5 dias em caso de
fuga ou tentativa de fuga sem outro julgamento.
b) Chefes de facções criminosas terão a pena de morte –
executadas até 5 dias após a condenação – ou prisão perpétua
com 3 anos incomunicáveis. Outros componentes das facções
cumprirão pena previstas em lei com o acréscimo de 1 a 3 anos
incomunicáveis.

2. DA POSSE E PORTE DE ARMAS:
a) Todo cidadão tem o direito da posse de arma em área
total definida como sua propriedade legalizada – residencial
– campo – ou negócios. Posse ilegal de arma não registrada
dentro de propriedade legal sofrerá o processo já definido em
lei. Se ocorrer fora de propriedade legal será preso sem direito
à fiança.
b) Toda arma terá um identificador – Do Fabricante e da arma.
O Fabricante e a arma tem de estarem registrados.
c) Os Governo de Estados e Municípios devem armar seus
policiais civis e militares com o adicional armamento de
detector de metal com o direito de passá-los em qualquer
pessoa suspeita ou não e encaminhar os contraventores para
aguardar o processo preso sem direito à fiança.

3. DA SAÚDE PÚBLICA:
–O nosso sistema de Saúde Pública é um desastre – nosso
povo está morrendo sem assistência de médicos – hospitais
e remédios. A solução foi dada por um médico brasileiro –
Adib Jatene – criador do imposto CPMF – que deveria atender
exclusivamente à Saúde. O dinheiro foi desviado para outros fins
– o Congresso brasileiro acabou com o CPMF e a saúde no Brasil
está pior que a nossa. Entretanto a Junta entende como única
solução – em Brasilville: fica instaurado o CPMF em sistema
progressivo – quanto maior o valor da transação – mais você
paga. Como os pobres transam pouco – nem sentirão o CPMF.
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O desvio de dinheiro do CPMF constituir-se-á em crime grave
comparável ao homicídio e sujeito à pena de morte e confisco
de todos os seus bens.
DOAÇÃO DE ÓRGÃOS: Para receber um transplante é necessário
QUE SEJA DOADOR e a prioridade levará em conta o tempo que
se registrou como doador. A SECRETARIA DE DOAÇOES DE
ÓRGÃOS determinará os critérios de ajustes na lei.

4. DOS CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO E CORRUPÇÃO:
A OPERAÇÃO LAVA CORRUPTOS terá todo o nosso apoio. Os
investigados tornados réus e pessoas correlatas ao crime
sofrerão bloqueio de 90% de seus bens e aguardarão presos até
o julgamento na 2ª e última Instância.

5. A CORTE SUPREMA DE BRASILVILLE:

Encontra-se em recesso – a ação de cada um dos seus membros
em avaliados em corrupção e abuso de poder por ação – omissão
ou conivência – sendo afastados do cargo na fase investigatória
e punidos de acordo com a lei.

6. DO SISTEMA DE ENSINO:

a) será todo revisto com o objetivo de capacitar os estudantes
o mais cedo possível entrarem no mercado de trabalho – ou
atingirem a formação acadêmica. Os estágios em repartições
públicas serão preferencialmente preenchidos por estudantes
ou já formados em colégios ou universidades públicas e
subsidiados.

b) Nenhum estudante poderá repetir o ano por mais de 2 vezes
consecutivas ou não em estabelecimentos governamentais.

7. DO SISTEMA PREVIDÊNCIA:

Todo trabalhador terá o direito de especificar o percentual do
seu salário na aposentadoria. A SECRETARIA DO CÁLCULO
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ATUARIAL estabelecerá o percentual descontado do salário
para assegurar que o trabalhador se aposente no valor desejado.
A Secretaria será composta de membros de renome em cálculo
atuarial. Fraude no sistema previdenciário será punido no
estabelecido em lei com o acréscimo de 1 ano incomunicável e
sem qualquer benefício.

8. DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FUNÇÕES ELETIVAS:

Administrar uma nação nos seus diversos módulos de
funcionário público a funções eletivas não é mais para amadores
e muito menos para corruptos.
Será criada a UNIVERSIDADE DA CIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA E POLÍTICA – UCAPP – 4 anos.

Só poderão ocupar uma função pública ou candidatar-se a um
cargo eletivo aqueles que passarem na universidade pelos
diversos módulos definidos para aquela função.

Por exemplo: Candidato a vereador tem de ter cumprido
os módulos exigidos para o cargo finalizado com o modulo
VEREADOR – que se constitui nos conhecimentos dos problemas
em diversas cidades – soluções propostas – as que foram um
sucesso e as fracassadas – legislação em vigor – projetos em
andamento e propostos – execução financeira.

Para ser deputado estadual tem de ter cursado o módulo
VEREADOR e DEPUTADO ESTADUAL. etc....

--Temos muito que fazer pela frente. Esta nação se levantará do
caos e nos tornaremos uma das melhores do planeta. Deus soprará a
benção sobre nós.
Cristina Berger: Assim falou o General Jair Castelo Branco
Comandante da Junta da Intervenção Militar de Brasilville.
AO FINAL DO 4º. ANO

O Doutor Tomasini – Michelle e seus dois filhos sentaram-se
para juntos ouvirem o pronunciamento do General Jair Castelo Branco.
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TV BRASILVILLE – CRISTINA BERGER

--Com a palavra o General Jair Castelo Branco:
--Querido povo desta amada Nação Brasilville –
Churchil disse “Tem-se dito que a democracia é a pior
forma de governo, salvo todas as demais formas que
têm sido experimentadas de tempos em tempos”.
--Isto porque ninguém experimentou A NOVA
DEMOCRACIA. Hoje estamos prontos para ela. Já
temos uma nova Constituição – liberdade – justiça –
segurança – saúde – ensino – o preço que pagamos foi alto – sacrifício
financeiro – sacrifício moral ao vermos as sentenças da pena de morte
executadas – mas já não choramos por nossos entes queridos – assassinados
– nem há assassinos no corredor da morte. Em 15 de outubro – a NOVA
DEMOCRACIA – ELEIÇÕES GERAIS com seus candidatos provenientes
da UCAPP – UNIVERSIDADE DA CIÊNCIA DA DMINISTRAÇÃO
PÚBLICA E POLÍTICA.
O 5º. ANO
Campanha eleitoral – os candidatos tinham até 15 de setembro
para apresentarem seus projetos de administração no horário eleitoral.
Sem discursos políticos – somente projetos administrativos – uma
semana de eleições 15 a 22 de outubro.
OS ELEITOS – PRESIDENTE: Francisco Enrico Tomasini – VICE
PRESIDENTE: SÉRGIO MOURÃO
Aqui termina a história do Gato Preto...
Não – não terminou – nem tomou posse e a primeira surpresa:
Carlos atendeu a campainha.
--Senhor há uma senhora com uma criança no portão – ela diz ser
a mãe de Marielle. Foi Michelle que respondeu:
--Mande-a entrar – eu sei ela traz o seu filho venezuelano – seja
bem vinda.
Agora sim encerramos a história do Gato Preto.
FIM
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