
Dono da cervejaria foi morto em assalto

ASSASSINATO: O dono da cerveja-
riaSchincariol,JoséNelsonSchin-
cariol,de60anos,foiassassinado
comtrêstirosnanoitede18de
agostode2003,quandoguardava
oseuAudiA-6nagaragemdesua
casa,nocentrodeItu.Foi levanta-
daahipótesedeoempresárioter
sidoexecutadoporvingança,mas
aprisãodesuspeitosconfirmoua
versãodelatrocínio.A identidade
dosparticipantesdocrimesurgiu
apósaprisãodotraficanteLuis
FranciscoCandiani,de23anos,o
Luisinho.Eledissequeemprestara
umrevólvercalibre38paraFábio
LuísSiqueira,de25anos,quecon-
fessouocrimeeentregouocom-

parsaAndréLuísClaudino,de23
anos.MárcioRicardoBachi,oGaú-
cho,eMichelAlvesdeSouzatam-
bémajudaramaplanejarocrime,
juntocomGleisonLopesdeOlivei-
ra,amigodofilhodeSchincariol,
Alexandre,queteria informadoso-
brearotinadoempresárioemtroca
de10%doroubo.Apósostiros,
SiqueiraeAndréLuísfugiramno
GoldeEdevaldoPires,oAlemão,
queoslevaraatéolocaleesperava
nocarro,comMicheleGaúcho.Em
25demaiode2004,ogovernodo
EstadodeSãoPaulosancionoulei
quetransformouaRodoviaSP
040/079,queligaItuaSalto,em
RodoviaJoséNelsonSchincariol.
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A QUEDA – Vice-presidentedaempresa,Gilberto,eseus filhos,GilbertoJúnioreJoséAugusto, foramlevadosalgemadosdacidadede Itu

José Maria Tomazela
ITU

AOperaçãoCevadamobilizou,
só em Itu, a 98 quilômetros de
SãoPaulo, cercade50agentes
federaise20técnicosdaRecei-
taFederal.Umcomboio, com2
ônibus, 15 viaturas e apoiado
porhelicóptero, chegouàcida-
de quando o dia ainda clarea-
va.OsdiretoresdaSchincariol
Adriano eAlexandre, filhos de
José Nelson Schincariol, mor-
to no ano passado, foram pre-
sosemsuascasas,nocondomí-
nio Madre Teodora. Gilberto
Schincariol, irmãodeJoséNel-
son, e seus filhos JoséAugusto
eGilbertoJúniortambémrece-
beram voz de prisão em casa.
Ospoliciais ameaçaramexplo-
dir a porta que familiares dos
acusados se negavam a abrir.
Ainda foramdetidos odiretor-
financeiro da Schincariol, Jo-
séDomingosFrancischinelli, e
o administrativo, José de As-
sis Carvalho. Os mandados de
prisão foram expedidos pela
Justiça Federal.
Simultaneamente, os agen-

tes ocuparam a fábrica de Itu,
ondefuncionaoescritóriocen-
tral do grupo. Armados com
metralhadoraseexibindoman-
dadosdebuscaeapreensão,os
policiais obrigaram os funcio-
nários a se identificarem e a
deixarem o local.
Técnicos da Receita tive-

ramacessoacomputadoreseà
documentação contábil da em-
presa.Eleslocalizaramdoisco-
fres camuflados em uma pare-

de.Osdocumentos fiscais e de-
zenas de disquetes foram colo-
cadosemmalotese levadospa-
ra o ônibus daReceitaFederal.

Do lado de fora, os funcioná-
rios administrativos assistiam
aoentra-e-saidosagentes fede-
rais no escritório central. As

buscas se estenderam às casas
dos diretores e a um escritório
de advocacia de Sorocaba.
Assessores da diretoria di-

ziam não ter informações so-
bre o que estava ocorrendo.
Um gerente, que pediu anoni-
mato, afirmouqueaempresaé
fiscalizada rotineiramente.
“Desconhecemos os motivos
dessa parafernália toda.” Se-
gundo ele, os policiais entra-
ram apontando armas para os
funcionários. “Agiram como
se fôssemos bandidos.”
Nofimdosanos90,aempre-

sa foi alvo de devassa pela Re-
ceita por suspeita de sonega-
ção de impostos. Os diretores
ainda respondem a processos.

ENTREGAS
A operação paralisou a fábrica
e atraiu a atenção dosmorado-
res. Os caminhões que chega-
vam,paracarregaroudescarre-
gar, erambarrados.Omotoris-
taArialdoFerreirahaviachega-
donanoiteanteriorcom38tone-
ladas de cevada provenientes
deGuarapuava,noParaná.“Se-
ria o primeiro a descarregarde
manhã, mas quando fui encos-
tar a Federal entrou.”, disse.
Donizete Gregório também

carregaria uma carreta com
950 caixas de cerveja para
umadistribuidoradePresiden-
te Prudente. “Vou ter de espe-
rar.” À tarde, os carregamen-
tos foram retomados.
Moradores acompanhavam

curiosos à ação. “A empresa
cresceu muito e rapidamente.
Isso gera suspeita e incomoda
osgrandes”,disseocomercian-
te Valdivino Basílio. “É muita
coincidência isso ocorrer logo
depois que oRobertoJefferson
(deputado federal, presidente
doPTB)despejouasujeirada
em Brasília”, disse o
motorista Ademar
de Andrade, que
presta serviços
para a empre-
sa. “Querem
desviaraaten-
ção.” ●

OPERAÇÃOCEVADA

Daniel Hessel Teich

APolíciaFederaleaReceitaFe-
deralrealizaramontemamaior
operaçãodecombate à sonega-
ção que já aconteceu no País. O
alvo foi a fabricante de bebidas
Schincariol, a segunda maior
cervejariabrasileira,ediversas
distribuidoras e empresas coli-
gadas. Batizada como Opera-
çãoCevada, a investida daPF e
daReceitaprendeusetedireto-
resdaempresa,entreelesodire-
tor-superintendente Adriano
Schincariol, filho do fundador
JoséNelsonSchincariol,morto
numassalto em2003.Também
forampresos o irmãodeAdria-
no,Alexandre,diretorderecur-
soshumanos,otioGilberto,vice-
presidente, e os primos Gilber-
to Júnior e José Augusto, am-
bos diretores.
Todosreceberamordemdepri-
são no início damanhã e foram
levadosalgemadosdacidadede
Itu,ondeficaamatrizdaempre-
sa,atéasededaSuperintendên-
cia Regional da Polícia Federal
nacapital.AReceitaFederales-
timaqueaSchincarioltenhaso-
negado o equivalente a R$ 1 bi-
lhão nos últimos cinco anos. “A
operação serviu para desbara-
tarumaquadrilhaquetinhaati-
vidade clandestina e crimino-
sa”,disseosuperintendente re-
gionaldaPFemSãoPaulo,José
IvanGuimarães Lobato.
A Operação Cevada foi o re-

sultadode14mesesdeinvestiga-
ções. Envolveu 600 policiais e
180fiscaisem12Estados.AJus-
tiça Federal de Itaboraí, no Rio
de Janeiro, expediu 77 manda-
dos de prisão, dos quais 70 ha-
viam sido cumpridos, segundo
o superintendente da PF em
SãoPaulo.Tambémforamreali-
zadas 130 operações de busca e
apreensão. Além de funcioná-
rios da empresa e distribuido-
ras, foram presos seis fiscais
dasSecretariasdaFazendados
Estados deGoiás, Rio de Janei-
ro e Pará e dois policiaismilita-

resdeMinasGerais,quepartici-
paramdo esquema.
A Cervejaria Petrópolis, do-

na das marcas Itaipava e Cris-
tal, também foi alvo da opera-
ção.APetrópolispertenceaum
grupo de ex-distribuidores da

Schincariol.Desdeque foi com-
prada,em2001,seu faturamen-
to saltou de R$ 21 milhões para
R$ 114milhões O presidente do
conselho da cervejaria, Walter
Faria,foipresonacidadedeBoi-
tuva, interior de São Paulo, on-

de a empresa temuma fábrica.
Os policiais ainda realiza-

ram buscas em vários escritó-
rios deadvocacia emSãoPaulo
e recolheram computadores e
documentos, o que provocou
protestos da OAB-SP. “Foram
expedidos mandados judiciais
genéricos contra advogados,
quenenhumaimputaçãocrimi-
nal registram contra si”, escre-
veu em nota o presidente da
OAB-SP, Luiz Flávio Borges
D’Urso.
SegundoLobato, os executi-

vosdasempresaspresosnaope-
ração seriam indiciados pelos
crimes de formação de quadri-
lha, sonegação fiscal, evasão de
divisas, corrupçãode funcioná-
rios públicos e lavagem de di-
nheiro.Emprincípiodeverãofi-
carpresosporcincodias,perío-

dodeduraçãodaprisão tempo-
rária decretada pela Justiça. O
prazo pode ser renovado por
mais cinco dias, caso a PF jul-
gue necessário.
Duranteoprocessodeinves-

tigação, os policiais federais e
fiscais daReceita encontraram
umasériedeirregularidadesna
empresa e emsuasdistribuido-
ras. Uma das mais marcantes
dizrespeitoaovolumededinhei-
ro que era repassado pelas dis-
tribuidoras à Schincariol.
“Eramgrandescarregamentos
dedinheiroemespéciequeche-
gavamàempresa”,disseodele-
gado federal Cassius Valentin
Baldeli, responsávelpela inves-
tigação.Essesrecursosvinham
deoperaçõesdesonegaçãorea-
lizadas pelos distribuidores.
Um deles remetia até R$ 1 mi-
lhão por mês em dinheiro vivo
para a Schincariol.
Aotodo,a investigação iden-

tificoudeztiposdeirregularida-
des. A PF também descobriu
que a Schincariol e suas distri-
buidoras usavam chapas frias
para encobrir operações de
transporte fictíciasde carrega-
mentosdecerveja.Comissoum
carregamentooficialmentedes-
tinado a umEstado doNordes-
te, com impostomais baixo, po-
dia ser distribuído emSãoPau-
lo sem chamar a atenção.
Emnotaà imprensa,ogrupo

Schincariolnegouasacusações
e qualificou a ação como de
“comportamentoviolentoesen-
sacionalistacontracidadãosde
bem que não ofereceram qual-
quer resistência e têm residên-
ciafixaeconhecida”.Segundoa
empresa, seus documentos fis-
caissempreestiveramàdisposi-
ção do Fisco e suas unidades
têm, desde janeiro, medidores
devazãoquepermitemàRecei-
taverificaremtemporealovolu-
medeprodução.Aempresaafir-
mouaindaquedesde1993,quan-
do começou a apresentar forte
crescimento, passou a ser alvo
daacusaçãodequeissoédecor-
rência da sonegação de impos-
tos.● Colaborou:RodrigoMorais

DEVASSA – Documentos fiscais e disquetes foram apreendidos em Itu

Comboio da Polícia Federal
e da Receita surpreende Itu
Cidade foi invadida por 15 viaturas, 1 helicóptero,
2 ônibus, 50 agentes federais e 20 técnicos do Fisco

Sonegação de R$ 1 bilhão põe o
comando da Schincariol na cadeia
Megaoperação Cevada, da Polícia Federal e da Receita, prendeu 70 pessoas, incluindo o dono das cervejas Itaipava e Cristal

PAULO LIEBERT/AE

Gruponegaacusação
equalificadeviolenta
esensacionalistaa
açãodaPolíciaFederal

MARCIO FERNANDES/AE
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