LÁZARO BARBOSA O RAMBO DE GOIÁS
Será exagero tratá-lo de rambo, o herói do cinema? Certamente sim, é uma
comparação reversa pois o Lázaro Barbosa, que a há quase 20 dias aterroriza o
Estado de Goiás é um bandido conhecido da justiça. E por que estava solto?
Em 2007, foi preso na Bahia em sua cidade natal, Barra do Mendes, fugiu, foi
recapturado dois anos depois. Em 2013, passou por um laudo médico que constatou
problemas mentais sérios, que retratava Lázaro como impulsivo, ansioso,
desequilibrado mentalmente e com "preocupações sexuais".
Em 2014, recebeu atestado de bom comportamento e, com isso, obteve o direito de
cumprir a pena no regime semiaberto. Escapou da Papuda em 2016 e foi recapturado
somente em 7 de março de 2018, sendo encaminhado para um presídio em Águas
Lindas de Goiás, do qual fugiu pelo teto.
No dia 8 de abril de 2020, foi acusado de invadir uma chácara e, utilizando um
machado, golpear na cabeça um homem; o homem sobreviveu, mas porta sequelas
até os dias atuais. Em 26 de abril de 2021, invadiu uma casa em Sol Nascente –
Goiás, tendo trancado o pai com o filho no quarto e estuprado a mulher no matagal.
Em 17 de maio de 2021, invadiu outro sítio no Sol Nascente, onde rendeu e prendeu
em um quarto todos os homens da casa, deixou as mulheres nuas e fez com que elas o
servissem.
Observaram quantos erros da segurança pública e justiça brasileira banha esse caso?
Estamos num país onde miliciano institui toque de recolher na favela, faz gato de TV
a cabo, distribui gás de cozinha pelo dobro do preço e constrói prédios de 5 andares
para cair sobre os inquilinos
Erros acumulados geraram um aparato de guerra em busca de um fugitivo com 270
homens, cães farejadores, drones, helicópteros e aparatos sem precedentes para levar
um “baile” de um cara que nunca deveria ter saído da cadeia. Como um
desequilibrado mental, louco, maníaco ou sei lá o que saí do presídio por bom
comportamento? Isso é loucura!
Essa turma especializada em caçada no serrado de Goiás, deveria ter perguntado ao
vaqueiro nordestino como se faz para achar a rês descarrada que perdeu o chocalho.
Verificar as trilhas, os rastros, os galhos retorcidos e até o pelo do animal preso na
unha de gato, sem esquecer o mais importante, preservar o ambiente natural, coisa
que não está sendo feito naquelas matas onde até bombas já foram detonadas. Onde
ficou e elemento surpresa tão propalado pela segurança pública?
Surpreso ficará o Brasil com o desfecho dessa história, tenho dito!
Tony Santos, 27 de junho de 2021

