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Ele trouxe desass
ossego à cidade q

ue mais 

cresce no mundo; 
atemorizou nossa 

população; 

principalmente mor
adores de bairros 

grã-finos, 

implantou o terror
. Procurou tornar-

se um Deus:  

o Deus do mal. Atr
aiu atenção do paí

s inteiro.

O Estado de S. Paulo, 12 de agosto de 1967

Senhores telespectadores, estamos diante 

do Monstro da Luz Vermelha! É este homem 

que estava aterrorizando São Paulo. 

Vamos, meu amigo, erga a cabeça. 

Você precisa ter coragem de enfrentar 

esta cidade que você mesmo amedrontou.

Repórter da TV Tupi, na noite de 9 de agosto de 1967

A fúria e a violência do Bandido da Luz Vermelha  mataram todo o romantismo que havia em São Paulo até aquela época. 
Depois dele, a cidade nunca mais foi a mesma.Ieda Falzoni, 86 anos, moradora do Jardim América, em agosto de 2013



Para Gil Gomes, in
 memoriam, cujos 

relatos de crimes
 eu acompanhava 

diariamente pelo 
rádio de minha 

avó, nas férias e
scolares na 

fazenda da famíli
a. E que tão 

gentilmente me aju
dou neste livro.

Esta biografia não existiria sem a bondade de um 
ser humano maravilhoso chamado Bruno Bettine 

de Almeida. A ele, minha eterna gratidão.
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embro-me bem de como tudo aconteceu, porque João Acácio foi o 
mais marcante bandido da crônica policial de São Paulo. Quando ele 
começou a barbarizar a cidade com seus crimes, em 1966, eu trabalhava 

na Rádio Marconi. Estava no começo da minha carreira de repórter policial. 
No momento em que seu nome apareceu no noticiário, no ano seguinte, eu já 
era líder de audiência no horário da manhã, depois de uma breve passagem pela 
faixa das 18 horas. Todo estado parava para ouvir as histórias que eu narrava no 
programa Cidade sem cortinas. 

Até então, o jornalismo policial em São Paulo era tratado como palhaçada 
pelo rádio, pela TV e pelos jornais sensacionalistas. A reportagem policial de 
rádio e de televisão praticamente não existia. Noticiava-se apenas fatos de grande 
impacto na política e na economia. Ou algum caso policial relevante demais. 
Tudo era mostrado pelos jornais mais populares só no esculacho, na gíria, na 
brincadeira, na algazarra. O que saía nessa imprensa eram matérias sobre mortes 
violentas, crimes passionais. Não havia ainda destaque para o tráfico de maconha 
e de cocaína, que já existiam, sim, mas não em grandes proporções, como aconte-
ceria a partir da década de 1980. 

Claro que a imprensa escrita da época era muito boa também na cobertura 
de outras áreas, como cidade, esporte, internacional etc. Como exceções, destaca-
vam-se o Diário da Noite e a Folha de S.Paulo, que faziam boa cobertura policial, 
isso não se pode negar. Mas o modo como a maioria trabalhava deixava a desejar. 
O Estado de S. Paulo meio que noticiava por cima a área, sem qualquer relevância, 
até lançar, em 1966, o Jornal da Tarde, que todos passaram a chamar de JT. De 
qualquer modo, fazer reportagem de Polícia era algo ultrajante, o repórter policial 
era considerado o verme das redações. 

Prefácio

O BANDIDO
QUE VIROU

FEBRE

L
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Tenho orgulho de dizer que fui o primeiro a tratar Polícia a sério, não só 
no rádio como no jornalismo brasileiro. Era uma época diferente, e ainda me 
impressiono ao lembrar como Luz Vermelha não apenas influenciou a repor-
tagem, como modificou a vida em São Paulo. A cidade nunca mais seria a mesma 
depois dele, porque João Acácio estabeleceu um novo patamar de medo e terror, 
principalmente para as famílias ricas. Quem não viveu naquele tempo, naqueles 
dias, é incapaz de imaginar o rebuliço, o alvoroço que ele causou em todos os 
cantos desta capital. 

Na verdade, Luz Vermelha se tornou um acontecimento na vida da cidade, 
um marco histórico. Diria que ele não foi um bandido, foi um evento. Por causa 
de uma imprensa sensacionalista e que vendia bastante, ele despertou um “quê” 
romântico, tornou-se uma espécie de Arsène Lupin, o assaltante “cavalheiro” 
criado pelo escritor francês Maurice Leblanc (1864-1941), no livro de contos 
Ladrão de casaca. Na trama, o charmoso bandido infernizou a Polícia francesa, 
porque ninguém conseguia pegá-lo, uma vez que realizava crimes perfeitos e 
fugas espetaculares.

João Acácio não era exatamente assim, porque tinha suas limitações intelec-
tuais. Despertava, porém, nas pessoas – policiais, vítimas e a população de modo 
geral – essa sensação, dava-lhes tal impressão porque cometia assaltos ousados, 
criou um estilo próprio de se vestir e invadir casas etc. – além de desafiar a 
Polícia a prendê-lo. Mas, se o observássemos mais de perto, havia em seu perfil 
as maiores discrepâncias. Em vários sentidos. Primeiro, porque se tornou o 
maior estuprador que nós tivemos em São Paulo, ao mesmo tempo em que tinha 
problemas com impotência sexual. Ele só conseguia alguma ereção se se sentisse 
em perigo. Ou seja, o crime era uma condição importante para ele alimentar ou 
aliviar seu apetite sexual.

Eu vi toda a sua história bem de perto. João Acácio se tornou a minha primeira 
grande cobertura. Dois anos antes, em 1965, eu trabalhava na Rádio Marconi 
como locutor esportivo, quando passei acidentalmente para a área policial. Até 
ali, eu fazia reportagens sobre problemas da cidade e cobria os clubes de futebol 
também, o que me deu certa experiência como repórter. A Marconi ficava no 
Edifício Mendes Caldeira, que depois foi implodido, na Praça da Sé. O prédio 
abrigava a rádio no 20º andar. A emissora pertencia a Dorival de Abreu.

Acho que gostaram do meu trabalho, do meu estilo, do meu jeito de falar, 
pois ganhei um noticiário de 5 minutos às 18 horas, em que falava de questões de 
interesse da população – transporte, educação, chuvas etc. Era um horário que há 
algum tempo deixou de ser importante, porque a TV o matou, com programas 
de notícias que absorveram a audiência do rádio. 

Para mim, tudo mudou no dia em que fiz uma reportagem sobre o prefeito 
de São Paulo, Faria Lima. Eu já tinha falado com ele e, depois de colocar o áudio 
no ar, no momento em que entrevistava seu secretário da Educação, no estúdio, 
ao vivo, chegou a informação de que, naquele momento, no mesmo prédio onde 
funcionava nossa rádio, acabara de acontecer uma tentativa de assalto com estupro. 

O suspeito tinha sido preso minutos antes da informação chegar a mim e estava 
na Central de Polícia, que ficava próxima a nós, no Largo do Páteo do Colégio – 
onde, em 2018, funcionava a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. Larguei 
o secretário, pedi desculpas a ele e corri para lá. Cheguei rápido e entrevistei o 
acusado. Voltei, invadimos o horário depois do meu e colocamos a entrevista no ar. 

Tudo muito rápido. No dia seguinte, deu uma repercussão impressionante. 
Foi uma completa loucura. De Faria Lima ninguém falou. Nem do secretário de 
educação, claro. Todo mundo me perguntava sobre o criminoso, como foi entre-
vistá-lo, fazê-lo contar sua versão do que havia acontecido. Ao longo do dia, recebi 
dezenas de telefonemas. Percebi, então, que havia uma lacuna na cobertura policial. 

A direção da emissora também achou o mesmo porque, internamente, 
todos estavam impressionados com a quantidade de telefonemas que foram 
atendidos direcionados para mim. Hoje, vejo que não tinha nada de especial 
na cobertura que fiz nos meus primeiros anos de Polícia. Só que ninguém fazia 
algo tão corriqueiro e necessário sobre o tema. Eu ouvia o bandido e o delegado, 
pegava a versão dos dois. Havia, ao mesmo tempo, interesse do público sobre o 
assunto, e a Marconi foi atrás. 

Como consequência disso, os meus cinco minutos diários foram ocupados 
apenas com noticiário policial. Muita gente ainda não tinha televisão. Todo 
mundo ligava o rádio para saber dos crimes acontecidos ao longo do dia e no 
fim de semana. Deu tão certo que, em pouco tempo, passei a ocupar 30 minutos, 
com o nome Cidade sem cortinas, e, em menos de um ano, tinha uma hora de 
programa. Eu ficava no ar até começar o horário obrigatório da Voz do Brasil, às 
19 horas. Percebemos que havia potencial para aumentar a audiência com um 
tempo maior e mudamos para a parte da manhã. 

A partir daí, batemos seguidas vezes o recorde sul-americano de audiência 
nesse horário. São Paulo, o interior, e até outros estados paravam para ouvir eu 
contar histórias de crimes. Inclusive, mais adiante, das façanhas de João Acácio, a 
partir do segundo semestre de 1966, quando ele ainda era chamado de “Homem-
macaco” e “Bandido mascarado”. Desde o início, eu tinha aquele estilo de falar 
que os telespectadores de todo Brasil do Aqui Agora – do SBT – passaram a 
conhecer, a partir de 1994. Trazia um modo de me expressar para dar ênfase, 
que me levava a repetir as coisas. 

Isso não foi algo pensado, planejado, estudado. Nasceu espontaneamente. 
Percebi que aquela maneira de realçar chamava a atenção do ouvinte, criava certo 
suspense. Eu repetia e dava tempo para o público visualizar a imagem, a cena. Até 
então, os locutores narravam casos policiais como se fossem tiroteios, não dava 
tempo de quem estava do outro lado fazer alguma visualização mental. Desse 
modo, criei uma fórmula, digamos assim, inconscientemente, em que o ouvinte 
pudesse “ver” com mais precisão – ou memorização – o que tinha acontecido. 

Por outro lado, eu contava uma história de algum crime escabroso, só que, 
para mim, o Zé da Silva que o cometeu ou a própria vítima e outras pessoas 
envolvidas não eram apenas o Zé da Silva. Eram, acima de tudo, seres humanos 
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e deveriam ser tratados como tal em seus dramas do mundo real. Para mim, havia 
uma tragédia em cada história. Para contá-la, fazia o trabalho de reportagem de 
campo, buscava informações sobre a vida do bandido ou da pessoa assassinada, 
se ele tinha filhos, se fumava, se tinha defeitos e virtudes. Enfim, era um ser 
humano como qualquer outro, não um número das estatísticas ou um nome 
desconhecido simplesmente. 

Sempre fiz isso ao longo de toda a minha carreira de repórter policial, tanto 
no rádio quanto na televisão, porque, me parece, até hoje, essa é a melhor forma 
de tratar a reportagem policial. Ou seja, dar ao público o máximo de dramati-
cidade que cada história de crime traz dentro de si, por mais cruel que pareça.

Quando ganhei meu primeiro programa policial, o golpe militar ou a 
“Revolução”, como se dizia, já tinha ocorrido – em 2 de abril de 1964 – e a gente 
passou a viver uma época bastante diferente e sombria sob diversos aspectos, de 
censura em todas as áreas, não apenas na política, na cultura etc. Com os generais 
no poder, como a imprensa ridicularizava bastante a Polícia, sem dúvidas, isso 
causou um ódio nos policiais em relação aos jornalistas. Como havia uma repressão 
violenta desde o começo do regime militar, nem dá para imaginar como as coisas 
funcionavam até mesmo quando se queria noticiar crimes. 

Tanto que, por causa dos censores, no meu programa, às vezes eu contava 
e cantava histórias de Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho etc., porque o 
que havíamos programado para aquele dia fora censurado minutos antes de ir 
ao ar e não havia tempo hábil para fazer outra reportagem. Não podíamos falar 
de autoridade nenhuma de modo crítico, de um delegado, por exemplo, tocar 
na sua incompetência em não conseguir prender João Acácio. Só se podia falar 
mal de Polícia comum, desses agentes anônimos, não personalizar a crítica. E 
ainda havia o risco de alguém se irritar e vir para cima da gente. 

Mesmo assim, como no caso de Luz Vermelha, a imprensa toda caía de pau 
na Polícia, mesmo que o preço a pagar fosse alto. Eu fui preso pelo menos 30 vezes 
durante o regime militar. Mas, como era amigo do Dr. Romeu Tuma, homem 
forte da Polícia Federal, era levado para a delegacia, ouvido e solto, por ordem 
dele. Acontecia assim porque eu dizia coisas que não queriam que falasse no ar 
e que descobria nas minhas rondas pelas delegacias. Qualquer policial se achava 
no direito de me levar em cana. Era algo comum, mas a gente morria de medo 
mesmo era de ser enquadrado no DOI-CODI, onde os presos eram torturados 
e havia o risco de nunca mais serem vistos. 

Não se pode julgar o que aconteceu naqueles dias de reinado de João Acácio 
sem fazer uma contextualização, como acontece hoje, quando os julgamentos 
históricos são feitos baseados apenas no nosso tempo. Assim, personagens como 
Luz Vermelha e o Dr. Fleury – delegado Sérgio Fernando Paranhos Fleury, que, à 
frente do DEOPS de São Paulo, é considerado um dos mais importantes tortu-
radores e assassinos de presos políticos durante a ditadura – são todos frutos de 
uma época. Para julgá-los, ou mesmo contar suas histórias, há necessidade de se 
ver o que foi aquele período de nosso tempo.

Tudo era mais complexo do que se imagina. Até mesmo os costumes mais 
vis hoje se mostravam diferentes naquela época. Um exemplo realista disso: se 
você chegasse para uma prostituta e falasse que queria “serviço completo”, ela 
iria mandar você para aquele lugar. “Eu não sou sua mãe”, diria, ofendida. O que 
parece normal para uma menininha virgem no século XXI, naquele momento era 
proibido para até mesmo uma prostituta. Parece que passou tão pouco tempo, 
mas mudou tudo, tudo, tudo. 

Luz Vermelha apareceu nesse contexto para aterrorizar uma cidade que 
parecia segura e seguia valores e padrões morais rígidos. Acho que foi Dirceu 
Alves ou Orlando Criscuolo, ambos do Diário da Noite, quem teve a inspiração 
de fazer a relação entre João Acácio e o criminoso americano condenado à morte 
Caryl Chessman, que também usava objeto parecido em seus roubos – uma 
lanterna vermelha. De repente, um assaltante chamado Bandido da Luz Vermelha 
virou febre. Todo mundo queria saber dele. Mesmo que não assaltasse, o crime 
era atribuído a ele. 

Quando isso aconteceu, eu tinha um entrosamento muito bom na Delegacia 
de Homicídios, que ficava na Rua Brigadeiro Tobias, próximo à Estação da Luz. 
Funcionava no prédio do DI (Departamento de Investigações), onde também 
ficava a Delegacia de Roubos. Havia desenvolvido uma amizade de camaradagem 
com a turma de homicídios que me ajudou a cobrir o caso. Eu saía junto com os 
investigadores e delegados nas diligências para tentar prendê-lo. Acompanhei 
tudo de perto. Conhecia todo mundo. 

Antes disso, por um bom tempo, não se sabia que Luz Vermelha tinha 
matado alguma pessoa. Essa informação só veio depois, na reta final para a sua 
prisão, com a morte do vigia e a tentativa de assassinato de uma estudante na 
Rua Costa Aguiar, no Ipiranga. Por ser amigo dos homens da lei, compreendia 
tanto a Polícia quanto o bandido. Pelo menos, tentava. Não tratava o policial 
como um semideus ou um deus, mas um ser humano. E mostrava o criminoso 
não como um carrasco, um demônio, mas também como ser humano. Por isso, 
fui respeitado pelos dois lados. Eu entrava em lugares que não se permitia colocar 
os pés, que a bandidagem dominava. Fazia isso com o passe livre, porque nunca 
fui alcaguete de ninguém.

Se fosse hoje, “Homem-macaco”, “Bandido mascarado”, “Luz Vermelha”, 
todos eles seriam um pingo d’água, um criminosozinho qualquer, sem nenhuma 
importância no noticiário. Portanto, para contar a história de João Acácio, é 
preciso penetrar no tempo, viajar até a década de 1960, e mostrar não só que ele 
era um bandido incomum, mas que, também, havia na cidade e na época todas 
as condições para um sujeito assim ter existido e feito o que quis, a ponto de 
desafiar todas as autoridades possíveis. A segurança das mansões era precária, 
não havia câmeras, as casas não tinham muros na frente. 

O que ele fez que outros bandidos não fizeram? Existiram piores do que 
ele antes? O Bandido da Luz Vermelha mudou a história do jornalismo policial, 
e você, leitor, vai ver isso com clareza nas páginas que seguem. Vai entender 
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porque, depois dele, passou a ser glamoroso fazer noticiário policial. Vai entender 
porque ele era boa pinta, alto, vestia-se bem, tinha aquela maneira de falar e era 
bem arrogante, além de forte. Tudo está narrado aqui, em ritmo frenético, quase 
alucinante, sem espaço para recuperar o fôlego durante a leitura. E toda a sua 
clareza aparece de modo impressionante. 

Qual é a conclusão sobre João Acácio, ao final da leitura deste livro? Tratava-se 
de um psicopata, de um louco? Ou um criminoso com inteligência acima da 
média? Ou tudo isso? Recordo-me que não senti uma pontada de loucura nele 
quando nos falamos pela primeira vez, um dia após sua prisão. No correr do 
ano, entretanto, quando passei a conversar mais e esfriou o noticiário sobre 
seus crimes, essa sensação mudou. Fiz matérias sobre ele na prisão, entrevistei-o 
diversas vezes no Manicômio Judiciário. 

De certo modo, ficamos até amigos. João Acácio tinha confiança em mim. 
Na verdade, depois da terceira conversa, quando consegui ficar com ele por 
algumas horas na Casa de Detenção, não falava mais coisa com coisa, contava as 
histórias de seus crimes e se pavoneava. No dia em que ele saiu da cadeia, 30 anos 
depois, fui cumprir a promessa que tinha feito de levá-lo para comprar roupas. 
Estava mentalmente destruído, condenado a não suportar o outro mundo, o 
nosso, que o esperava lá fora. 

E seu fim não podia ser diferente. 
Agora, toda essa história pode ser conhecida, graças a um meticuloso 

trabalho de pesquisa e investigação jornalística de Gonçalo Junior, no melhor 
estilo do gênero, que joga luzes sobre a vida de um bandido e de todo o terror 
que ele causou às suas vítimas. Um livro em que você, leitor, jamais será o mesmo 
após chegar ao seu final.

Boa leitura.

 Gil Gomes
Repórter policial



Nada na história a seguir foi forjado, 

inventado, criado, imaginado ou romanceado. 

Tudo nesta biografia segue com o  

máximo de fidelidade às 22 mil páginas  

dos 88 processos que correram contra  

João Acácio Pereira da Costa, o Bandido 

da Luz Vermelha, no Fórum Criminal de 

São Paulo, entre 1967 e 1975, além das 

reportagens, artigos e editoriais publicados 

em jornais e revistas de São Paulo e de 

outros estados ao longo de 35 anos, entre 

1963 e 1998. O autor também entrevistou 

algumas pessoas que, de modos diferentes, 

tiveram contato direto com o assaltante na 

época em que ele cometeu seus crimes.
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