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Senhor de mais de mil armas
Quadrilha que transportava fuzis pelo Aeroporto Internacional fez mais de 75 viagens
em três anos

A quadrilha chefiada por Frederik Barbieri, que teve 60 fuzis apreendidos no Aeroporto Internacional Tom
Jobim, no início de junho, transportou dos Estados Unidos para o Rio, entre 2014 e 2017, um total de 1.043
fuzis, 300 mil projéteis e mais de mil carregadores. O armamento e a munição foram trazidos em 75 viagens,
segundo conclusão do inquérito do Ministério Público Federal. O bando chefiado por Barbieri conta com 15
pessoas, todas denunciadas ontem. De acordo com as polícias Civil e Federal, a quadrilha cometeu o crime
reiteradas vezes, driblando o sistema de fiscalização, que se mostrou falho, e garantindo a chegada ao Rio de
armas de guerra vindas de Miami, através do Galeão. Os fuzis abasteciam facções criminosas que controlam o
tráfico de drogas em favelas e morros da cidade.

Carga pesada. Policiais encontraram 60 fuzis no Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional em
junho: apreensão foi a maior da história do Rio e uma das principais do país. Armamento seria
vendido para traficantes do estado

Barbieri, de 46 anos, tem o chamado green card (permissão para fixar residência nos Estados Unidos) e
está foragido. Segundo a investigação, ele usava empresas de importação para contrabandear os fuzis para o
Brasil. As armas eram escondidas em aquecedores de piscina e bombas d'água. Ao entrar no Terminal de
Cargas (Teca) do aeroporto, um despachante liberava os produtos e, com a ajuda de um motorista, distribuía
os fuzis e a munição para os bandidos. Entre a clientela, havia quadrilhas de facções criminosas diferentes.

DELAÇÃO PREMIADA AJUDOU A INVESTIGAÇÃO
Também foram denunciados a mulher de Barbieri, Ana Cláudia Santos, e João Filipe Cordeiro Barbieri, que,

de acordo com identificação do Detran do Rio, é filho do traficante. No entanto, para a Polícia Federal, que
ficou responsável pela investigação, João Filipe seria genro de Barbieri e estaria tentando alterar sua filiação
para obter dupla nacionalidade.

No domingo, a Polícia Federal prendeu João Filipe no interior de São Paulo. Ele é considerado figura central
no Brasil da quadrilha especializada em tráfico internacional de armas de guerra. Interceptações telefônicas
mostram que João Filipe era o responsável também pela comercialização do material no Brasil. Em conversas
com traficantes, o bando usava códigos. Fuzil era tratado como “flecha”; munição, como “Jujuba”; e
carregadores, como “biscoito”.
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A Polícia Federal e o Ministério Público Federal conseguiram avançar ainda mais nas investigações, depois
que um dos denunciados resolveu colaborar num acordo de delação premiada. No documento, um dos presos
teria contado detalhes da participação de Barbieri e da mulher dele no crime de contrabando internacional de
armas. O advogado Bruno Saccani, que defende Barbieri e Ana Cláudia, disse que ainda não teve acesso à
delação.

— Não consegui ver os áudios, nem o documento da delação. A mulher de Barbieri só apade rece por causa
dessa colaboração. Não há provas efetivas contra ela. Sem isso, a acusação não se sustenta — disse Saccani.

Há dois mandados de prisão preventiva contra Barbieri. O primeiro deles foi expedido pela Justiça Federal
da Bahia por tráfico internacional de armas. Em 2010, a Fkbar Llc, de Miami, que pertence ao denunciado, teria
trazido um contêiner que foi apreendido no Porto de Salvador, na Bahia, com munição e acessórios de armas
de uso restrito. Com medo de ser preso na época, ele decidiu ir, definitivamente, para os EUA, onde obteve
cidadania americana.

Os 60 fuzis apreendidos no Aeroporto Internacional do Rio em 1º de junho foram a maior apreensão já
realizada no estado e uma das maiores do país. A carga era composta por fuzis modelo AK-47, AR-10 e G-3,
uma das mais sofisticadas armas usadas em conflitos armados. Os policiais também apreenderam sete caixas
com munição 7,62, usada nos fuzis AR-10, AK-47 e G-3, num total de 140 projéteis. O grupo teria um lucro de
mais de R$ 3,5 milhões com a venda das armas. O preço pago em cada arma variou entre 1,8 mil e 2,5 mil
dólares. No Rio, cada uma poderia ser vendida por até R$ 70 mil.

Na denúncia apresentada à Justiça Federal pelo Ministério Público Federal, todos os passos da quadrilha
estão descritos em detalhes. Segundo as investigações da PF, no estado da Flórida, nos Estados Unidos, ao
longo do período de três anos, 2014 a 2017, dois membros da quadrilha, Marcus Garrido Lourenço e Cláudio
Alves Mendonça, adquiriam o material, aquecedores de piscina e bombas d’água, que eram usados para
esconder o armamento. Tudo era feito sob o comando e financiamento de Barbieri, da mulher dele, e de João
Filipe Barbieri.

O material era, depois, transportado até a residência de Barbieri em Miami. Em seguida, segundo a
denúncia, os criminosos desparafusavam os produtos e os cortavam com uma makita para retirar a estrutura
de metal interna. Apenas a carcaça dos produtos era utilizada para embutir os fuzis. Após o desmanche, cada
peça, que tem normalmente 60 quilos, passava a pesar de 15 a 20 quilos, viabilizando o abastecimento do seu
interior com as armas de fogo, acessórios e munições.

CONTRABANDO COM CONTROLE DE QUALIDADE Retirada a estrutura metálica interna, Cláudio, João Filipe
e Marcus Garrido transportavam os produtos para outro imóvel em Miami, também de propriedade de Barbieri.
Uma vez entregues no segundo imóvel, o chefe da quadrilha e a mulher dele abasteciam cuidosamente as
carcaças e, depois, as fechavam. A investigação chama atenção para o fato de toda a operação contar com um
controle de qualidade minucioso, que incluía a pesagem de cada aquecedor e de cada bomba, de modo a
assegurar que, quando fechados, os produtos ostentassem o mesmo peso, e não chamassem a atenção da
fiscalização.

Na sequência, os três transportavam as cargas para o galpão em Miami de um terceiro homem, identificado
apenas como Humberto, que, sem conhecer o que realmente havia no interior das cargas, realizava os
preparos finais para exportação. A carga era acondicionada em pallets ( encaixes de madeira) e enviada para o
Aeroporto Internacional de Miami. Há fortes indícios de que, nessa fase, a fim de viabilizar a remessa para o
Brasil, documentos teriam sido falsificados em nome das empresas Air-Con Internacional Inc e Alpha
Internacional Inc.

Também estão na denúncia das procuradoras da República: Alexandre Cláudio Duarte Pires, Edson da Silva
Ornellas, Marcus Garrido Lourenço, Cláudio Alves Mendonça, Márcio Pereira e Costa, João Victor Silva Roza, Gil
dos Santos Almeida, José Carlos dos Santos Lins, André Callil Assen, Victor Hugo Ferreira dos Santos Cardozo,
Francisco Souza Siqueira e Luciano de Andrade Faria. Todos são acusados pelos crimes de organização
criminosa, tráfico internacional e comércio ilegal de armas de fogo, munições e acessórios de uso restrito.

Dos 16 denunciados, 14 tiveram a prisão decretada. A Polícia Federal revelou que nove foram presos.
Barbieri e a mulher, que têm dupla nacionalidade, estão foragidos. Francisco Souza Siqueira e Gil dos Santos
Almeida são considerados desaparecidos, e a Polícia Federal suspeita que eles possam estar mortos. Também
está foragido André Callil Assen, o Kiko.
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