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Foi assustador o impacto daquela reportagem lá em casa. 

Minha mãe e eu já não estávamos no melhor momento de nossas 
vidas quando assistimos àquilo, mas não imaginávamos que a 
situação pudesse piorar. Não é o que dizem? “Pior do que está, 
não fica”. Mentira. Fica, sim. Eu não conseguia encontrar um 
estágio  remunerado  e,  enquanto  isso,  encarava  um  que  não 
pagava  nem  a  passagem  de  ônibus.  Basicamente,  investia 
dinheiro no trabalho para  adquirir  experiência.  Já  minha  mãe 
acreditava  que  poderia  ser  demitida  a  qualquer  momento, 
porque era exatamente isso que o novo chefe do seu emprego já 
havia feito com a maioria dos outros funcionários. Mas foi ali, 
assistindo ao Fantástico, naquela noite, que eu senti meu mundo 
cair.  Eu  nunca  tinha  passado  por  nada  nem  remotamente 
parecido com aquilo. Era 13 de fevereiro de 2011.

Nós estávamos vendo o programa, como fazemos todos 
os  domingos  e,  neste  caso  especificamente,  eu  não  prestava 
muita atenção, porque estava conversando com alguns amigos 
pelo  messenger. Mas de repente a televisão gritou comigo: ela 
falou o meu nome. Desviei o olhar da tela do computador para a 
da  TV imediatamente  e  percebi  que  não  era  sobre  mim que 
estavam falando. Era sobre o meu pai. Por maus dos pecados, 
nós temos o mesmo nome (uma auto-homenagem que ele se fez 
na ocasião do meu nascimento).

A matéria jogava na tela uma série de fotos e vídeos dele 
para ilustrar o que estavam chamando de Operação Guilhotina. 
Eu não tinha a menor ideia do que se tratava. A adrenalina da 
surpresa  tomou  o  meu  corpo  e  percebi  que  estava  com 
dificuldade de entender o que os apresentadores diziam. Mas, de 
alguma  forma,  me  forcei  a  entender.  Meu  cérebro  trabalhou 
rapidamente, tentando resgatar na minha memória recente o que 



eles estavam falando antes do meu pai aparecer na tela. Com 
algum esforço, encontrei a resposta: ele estava preso.

Olhei  para  a  minha  mãe  como  quem  busca  uma 
explicação.  Eu  tinha  21  anos  e  não  era  mais  nenhuma 
criancinha, mas era assim que me sentia: como se ela pudesse 
me  dizer  que  tudo  não  passava  de  um mal  entendido  e  que 
iríamos ficar bem. Mas ela estava muito mais chocada do que eu 
e me encarava com um olhar apavorado.

Olhei  de  novo  para  a  televisão,  mas  eles  já  estavam 
falando de outro assunto. Talvez da próxima garota fantástica. 
Não me lembro bem. Achei uma enorme falta de respeito jogar 
aquela bomba no meu colo e me deixar ali, cheio de perguntas. 
Mas  talvez  Patrícia  Poeta,  a  então  apresentadora,  e  Zeca 
Camargo  tenham  me  explicado  tudo  muito  bem,  naqueles 
segundos em que ensurdeci de emoção. Não sei. Voltei a olhar 
para minha mãe.

- Você viu isso?
- Eu tô passando mal.
Enquanto  eu  me  levantava  para  beber  o  primeiro  de 

muitos copos d’água despropositais daquela noite, ela procurava 
o telefone do meu avô para entender o que tinha acontecido. 
Como se a  água  tivesse feito  com que eu voltasse aos  meus 
sentidos, um sentimento de vergonha invadiu o meu corpo. Com 
que cara eu iria à faculdade no dia seguinte?

Corri para o computador e fiquei off no messenger. Não 
queria  que  ninguém  comentasse  aquela  matéria  comigo,  até 
porque eu ainda não sabia o que dizer nem o que pensar sobre 
aquilo. Coloquei o nome do meu pai no Google, enquanto minha 
mãe falava com meu avô ao telefone. Não era a primeira vez que 
eu  fazia  isso  na  minha  vida.  Mas  foi  a  primeira  que  me 
apareceram resultados  assustadores  de  verdade:  a  prisão  dele 
estava noticiada nos sites dos maiores jornais do país.



Operação Guilhotina: dos charutos cubanos à revenda 

de armas apreendidas para o tráfico

O inspetor Leonardo da Silva Torres, o Trovão, conhecido 

por fumar charutos cubanos durante operações em favelas do 

Rio,  era  chefe  de  uma  das  quadrilhas  desmanteladas  na 

Operação  Guilhotina.  Relatório  da  PF  mostra  que  o  grupo 

comandado por ele era formado pelo PM Aldo Leonardo Premoli 

Ferrari,  e pelos inspetores Flávio de Brito Meister,  o Master,  e 

Jorge do Prado Ramos, o Steve, ex-integrantes da Delegacia de 

Combate às Drogas (Decod).

O grupo, segundo a PF, negociava armas arrecadadas em 

operações  policiais,  com  os  traficantes  Nem  da  Rocinha  e 

Roupinol. Os bandidos ainda pagavam mensalmente, cada um, 

R$ 50 mil  aos policiais para receber informações sobre ações 

policiais em sua comunidades.

O  bando  chefiado  pelo  inspetor  Torres  costumava 

revender para Roupinol armas e drogas apreendidas em favelas 

dominadas pela facção rival. Foi o que aconteceu em 2009, após 

o  grupo  realizar  uma  operação  no  Morro  da  Mangueira.  Na 

ocasião, uma metralhadora .30 apreendida na ação foi desviada 

e  vendida  para  Roupinol.  A  investigação  cita  várias  outras 

negociações conduzidas por Torres, que estava lotado na 17 DP 

(São Cristóvão).

Um dos trechos da interceptação telefônica feita pela PF 

mostra que até as mulheres dos policiais sabiam do envolvimento 

deles na venda de armas. (...) 

O  bando  do  inspetor  Torres  também  participou  da 

"garimpagem"  no  Complexo  do  Alemão.  De  acordo  com  o 

relatório da PF, o inspetor teria encontrado R$ 2 milhões no alto 

do  Alemão.  O  dinheiro,  segundo  escutas,  foi  retirado  da  Vila 

Cruzeiro dentro de uma picape durante a fuga de traficantes para 

o Alemão.

O Globo – 12/02/2011



Agente é acusado de vender informações a bandidos

Famoso  por  fumar  charuto  durante  as  operações, 

Leonardo da Silva Torres, o Torres Trovão, lotado na 17 ª DP 

(São Cristõvão),  segundo a Polícia  Federal,  é responsável  por 

vender armas a traficantes, passar informações sobre incursões 

da polícia aos bandidos e receber por isso R$ 100 mil por mês —

mesmo que as ações não ocorram. Ele foi preso em casa no 

Maracanã.

De acordo com as investigações, Torres Trovão é ligado 

a Antonio Francisco Bonfim Lopes, o Nem, chefe da Rocinha, 

que está foragido, e Rogério Rios Mosqueira, o Roupinol, morto 

ano  passado,  em  operação  da  Coordenadoria  de  Recursos 

Especiais (Core) no Morro do São Carlos, de onde era chefe do 

tráfico.  Os  dois  são  da  facção  Amigos  dos  Amigos  (ADA). 

Segundo  a  PF,  de  cada  um  dos  criminosos,  Torres  Trovão 

recebia R$ 50 mil.

Ainda segundo informações obtidas pela polícia, ele teria 

vendido uma metralhadora ponto 30 no Morro da Mangueira em 

2009  e  duas  pistolas  calibre  9  milímetros  com  kit  rajada, 

encontradas no Morro da Coroa, em julho de 2009. Vendeu as 

pistolas por R$ 14 mil  na Rocinha. Ele teria, ainda, vendido a 

criminosos uma pistola 9 milímetros de uso pessoal. Os contatos 

entre Torres Trovão e os chefões do tráfico na Rocinha e no São 

Carlos, eram feitos através do informante Magno Carmo Pereira, 

que está preso, e do advogado de Nem, identificado como Alípio 

e que morreu de câncer. Por meio deles, eram negociadas as 

informações e as propinas com Nem e Roupinol. Algumas vezes, 

era ele que recebia o dinheiro direto do advogado de Nem.

Torres Trovão é um dos personagens do documentário 

americano ‘Dancing with The Devil’, que narra a guerra do tráfico 

em comunidades do Rio.

O Dia – 12/02/2011



Inspetor Trovão vendia armas para traficantes

Integrado por cinco policiais e um informante, o grupo de 

policiais  chefiado  pelo  inspetor  Leonardo  da  Silva  Torres,  o 

Trovão,  é apontado pela PF como responsável  pela venda de 

pistolas,  metralhadoras  e  fuzis  apreendidos  em  operações 

policiais para os traficantes Rogério Rios Mosqueira, o Roupinol e 

Antonio Francisco Bonfim Lopes, o Nem da Rocinha. De acordo 

com a investigação, os policiais são acusados ainda de receber 

do tráfico uma propina mensal de R$ 100 mil.

Segundo o relatório da Polícia Federal, no dia 24 de julho 

de 2009, durante uma operação no Morro da Coroa, deflagrada 

pela Delegacia de Combate às Drogas (Dcod), onde Trovão era 

lotado,  foram  apreendidos,  um  fuzil  dourado  e  duas  pistolas 

Glock, calibre nove milímetros. Vinte e quatro horas depois, as 

pistolas foram vendidas pelos policiais para o traficante Roupinol. 

O encarregado de intermediar o negócio foi o informante Magno 

Pereira do Carmo, que está atualmente preso no Presídio Federal 

de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul.

O mesmo grupo de policiais também é apontado como 

sendo  o  responsável  pela  negociação  de  uma  metralhadora 

ponto 30. Capaz de derrubar helicópteros, a arma, apreendida 

em 2009 no Morro da Mangueira, foi vendida para traficantes do 

São Carlos e da Rocinha. A mesma equipe de policiais também 

teria participado da apreensão de um fuzil, em 4 de dezembro de 

2009, no Morro da Pedreira.

Extra – 12/02/2011



Policiais e traficantes negociavam por SMS

Os policiais militares adidos, ou seja, “emprestados” pela 

PM a unidades da Polícia Civil, como a Delegacia de Combate às 

Drogas (Dcod) e a Delegacia de Repressão a Armas e Explosivos 

(Drae), caíram na teia de monitoramentos telefônicos da PF a 

partir da troca de mensagens SMS — torpedos de celular — com 

os traficantes de drogas Antônio Bonfim Lopes, o Nem, chefe do 

tráfico  de  drogas  na  Favela  da Rocinha,  em São Conrado,  e 

Rogério Rios Mosqueira, o Roupinol, que era chefe do tráfico no 

São Carlos, morro do Estácio, e morreu em confronto.

Segundo o relatório de investigação da PF, os inspetores 

da Polícia Civil Leonardo da Silva Torres, o Trovão; Flávio de Brito 

Meister, o Master; e Jorge do Prado Ramos, o Steve; e o cabo 

PM Aldo Leonardo Premoli Ferrari, o Léo Ferrari, ex-integrantes 

de unidades operacionais especializadas, vendiam informações 

sobre  a  movimentação  da  polícia  e  negociavam  armas 

apreendidas em operações. O elo de negociação do grupo com 

os traficantes era Magno Pereira do Carmomas. O monitoramento 

comprovou  também  a  relação  direta  entre  os  policiais  e  os 

chefões.  Em  2  de  setembro  de  2009,  às  vésperas  de  uma 

operação  da  Federal  para  prender  Roupinol,  o  bandido  foi 

avisado, via torpedo, que deveria fugir da favela ou se esconder 

na comunidade. Magno foi identificado na Operação Paralelo 22, 

da  Delegacia  da  Polícia  Federal  de  Macaé.  Preso,  em 27  de 

agosto de 2010, passou a ser réu-colaborador na investigação.

De acordo com a PF, Torres Trovão dialogava, via SMS, 

com Nem e Roupinol, semanalmente, para vazar aos bandidos 

qualquer  movimentação  policial  que  tivesse  ligação  com  o 

negócio da dupla. Com ou sem operação nas favelas, sua equipe 

recebia R$ 100 mil por mês dos traficantes.

Extra – 14/04/2011



Minha mãe desligou o telefone e veio me contar o que 
meu avô havia dito.

- Ninguém conseguiu ver o Léo ainda, só o advogado. 
Mas ele disse que seu pai tá tranquilo. Seu avô falou que temos 
que esperar o dia de visita para vê-lo. 

A parte dos dias de visita fez a minha ficha cair: prisão. 
Isso era muito sério. A que ponto meu pai tinha chegado? Só 
podia  ser  visto  nos  dias  de  visita.  Eu  estava  cada  vez  mais 
horrorizado.  Conversando  com  minha  mãe,  chegamos  à 
conclusão de que meu avô não saberia de qualquer crime que 
meu pai tivesse cometido. Isso não é o tipo de assunto que filhos 
contam orgulhosos  para  os  pais.  Ele  devia  estar  tão  perdido 
quanto a gente. 

Em seguida, minha mãe começou a dizer o quanto estava 
arrasada com a notícia. Mas não precisava falar nada: dava para 
notar pela sua respiração ofegante e pelo seu rosto, de repente 
pálido  e  perturbado.  Eu  estava  paralisado  e  bebendo  litros 
d’água  sem a  menor  sede,  apenas  para  me  manter  de  pé  na 
cozinha,  longe do computador e na segurança da presença da 
minha mãe. Mas ela queria saber mais informações e pediu que 
eu  lesse as  notícias  da Internet  em voz  alta.  Minha mãe não 
aceitou o que “estavam falando sobre o meu pai” e fumou um 
maço inteiro de cigarros.

Profundamente  envergonhado,  eu  sentia  que  minha 
cabeça  estava  para  explodir  a  qualquer  momento.  Era 
informação demais para mim. Meu pai é um bandido. Meu pai  
vendia drogas. Meu pai ajudava os traficantes. Sou filho de um 
criminoso.  Meu  pai  está  preso.  E  agora? Todos  esses 
pensamentos pipocavam na minha mente, como se ela tivesse se 
tornado um micro-ondas compacto e irritante. Nunca imaginei 
passar por algo assim. 



Minha  mãe  disse  que  eu  deveria  visitá-lo  na  prisão. 
Obviamente, eu não pensava em fazer isso. Se não o encontrava 
antes,  menos  ainda  depois  que  ele  se  mudou  para  uma cela. 
Naquele momento, tudo o que eu queria era que as pessoas se 
lembrassem que eu e meu pai não tínhamos o menor contato. 
Não tenho nada a ver com esses crimes. Não sou cúmplice.

Aos poucos, dei-me conta de que estava sentindo raiva. 
Raiva por ele ser tão pequeno e tão burro. Raiva de sua ambição 
desmedida, do seu despropósito, da sua falta de princípios. Por 
um momento, também questionei o fato de receber uma pensão 
miserável  enquanto  ele  ganhava  uma mesada  de  milhares  do 
Nem.  Mas  preferi  assim.  Foi  melhor  não  ter  tido  acesso  ao 
dinheiro sujo.  Ele  me dava nojo por  tudo que havia  feito,  e, 
repito, muita vergonha, como se eu tivesse culpa de ser filho de 
um bandido.

Nunca me dei bem com meu pai. Não gosto dele desde 
pequeno. Mas isso era algo pessoal. A sua personalidade nunca 
me agradou. Somos completamente diferentes e isso é difícil de 
remediar.  Profissionalmente,  no  entanto,  já  acreditei  que  ele 
fosse bom, como na vez em que recebeu um prêmio das mãos 
do  ex-deputado  estadual  Álvaro  Lins.  Eu  deveria  ter 
desconfiado  que  algo  estava  errado  quando,  mais  tarde,  esse 
mesmo político foi preso com acusações de lavagem de dinheiro 
e facilitação do contrabando. Agora, era a vez do premiado, um 
completo zero à esquerda.

Não vou negar: eu já havia pensado na possibilidade de 
meu pai ser corrupto. Sempre ouvi dizer que policiais ganhavam 
mal, e o que eu via nas poucas vezes em que estive com ele não 
era isso. Ele estava sempre de carro novo, gastando uma fortuna 
em restaurantes caros, comprando roupas e acessórios de marca 
e levando uma vida de luxo. Dava para notar que ele não tinha 
do que reclamar financeiramente. Mesmo assim, nunca imaginei 



que  ele  estivesse  envolvido  em algo  tão  grande  assim.  Se  o 
pensamento da corrupção pequena já me dava asco, a notícia do 
relacionamento  estreito  com traficantes  foragidos  me  causava 
uma  enorme  aversão.  Ele  não  deveria  estar  prendendo  essa 
gente? Não era para isso que ele era pago? Não era disso que ele 
se orgulhava tanto? “Eu gosto de prender bandido!” Sei.

Sou a favor da justiça: se cometeu um crime, tem que 
pagar. Se foi meu pai quem aprontou, mais ainda. Ele nunca foi 
o  retrato  do  bom moço.  Mas,  por  outro  lado,  eu  pensava  no 
quanto essa prisão poderia me prejudicar. Minha mãe já estava 
nervosa com relação à pensão (ela havia ido a uma cartomante 
naquela  semana  e  a  mulher  tinha  lhe  avisado  sobre 
preocupações financeiras). Preso, não teria como ele depositar 
aquela miséria que destinava a mim (que, apesar de pouca, era 
essencial para a economia do lar). E eu duvidava que a mulher 
dele fosse assumir para si essa responsabilidade. Ela nunca teve 
o que se possa chamar de boas relações com a minha mãe, na 
conta de quem o dinheiro era depositado, apesar da minha maior 
idade. Ou seja: problemas à vista. Minha mãe não sabia o que 
fazer. Eu menos. Só queria um buraco para me enfiar.


