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LLdois homens foram presos ontem em
niterói. segundo a pm, eles estavam com
arma, drogas e um radiotransmissor
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LLencrencado

Acusado de estupro
Caso teria sido em Paris, mas mulher faz BO contra Neymar em SP

U

m mulher,que teve a identidade preservada, registrou
na sexta-feira um boletim
de ocorrência na 6ª Delegacia de
Defesa da Mulher (SantoAmaro),
em São Paulo, acusando Neymar
de tê-la estuprado. O documento
informa que o caso teria ocorrido
em Paris, na França, no dia 15 de
maio, às 20h20.
A acusação diz que o atacante
do Paris Saint-Germain e da Seleção Brasileira conheceu a mulher
através do Instagram e,após a conversa,acertou,através de um assessor, que a moça receberia a passagem e a hospedagem no luxuoso
hotel Sofitel Paris Arc Du Triomphe para ela conhecê-lo na França.
O documento ainda apresenta
o relato da mulher sobre o que teria ocorrido. Neymar teria chegado ao hotel por volta das 20h,aparentemente embriagado. Após os
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Livredadornojoelhoesquerdo,Neymartreinouotempotodoontem

dois trocarem carícias, o atacante
teria ficado agressivo e, mediante
violência,teria praticado a relação
sexual sem o consentimento dela.A mulher informou,ainda,que

voltou ao Brasil dois dias depois,
muito abalada emocionalmente
e com medo de registrar a ocorrência naquele momento.
Em entrevista à TV Bandeiran-

tes, o pai e empresário de Neymar
comentou o assunto e defendeu
a inocência do jogador. “Vamos
trabalhar com a verdade. A gente
vai expor as conversas dessa moça com ele, mostrar que foi uma
armadilha criada.Neymar conseguiu guardar as conversas e tudo
o que se fala sobre a relação com
o Neymar. Em nenhum momento ele fez isso. Sei que meu filho
pode ser acusado de muitas coisas, mas sei o menino que ele é. Sei
o homem que Neymar é”, disse
Neymar pai.
Ontem, Neymar participou
de todo o treinamento da Seleção
Brasileira, na Granja Comary,
mostrando estar livre das dores
no joelho esquerdo, e deve jogar o
amistoso de quarta-feira,contra o
Catar,em Brasília.O Brasil estreará
na CopaAmérica no dia 14,contra
a Bolívia, no Morumbi.

LLno rio iguaçu

Polícia acha corpo de advogada
Marcela Oliveira estava desaparecida desde segunda-feira na Baixada

A

Delegacia de Homicídios
da Baixada Fluminense
(DHBF) encontrou ontem o corpo de Marcela de Souza
Oliveira, no Rio Iguaçu, em Nova Iguaçu,Baixada Fluminense.A
advogada,de 26 anos,estava desaparecida desde segunda-feira. Na
quinta-feira,documentos,a bolsa
e um casaco foram encontrados à
margem do mesmo rio.
Como o corpo estava em estágio avançado de decomposição,o
pai da vítima fez o reconhecimento, no Instituto Médico Legal de
Nova Iguaçu, através de uma tatuagem que ela tinha nas costas.
Marcela desapareceu ao deixar

a casa do namorado, William dos
Santos,na Estrada Federal do Tinguá, em direção a casa dos pais, a
cerca de três quilômetros dali. A
jovem ficou dormindo em casa
quando William saiu para trabalhar por volta das 7h20. Os pais
de Marcela foram até a residência
depois que ela não apareceu para
almoçar. A advogada avisou que
ficaria por lá para dar comida às
cadelas e teria saído cerca de uma
hora depois.
“Eu deixei dinheiro para ela ir
de ônibus”,contou o namorado de
Marcela, segundo o qual, algo pode ter acontecido no trajeto de sua
casa até o ponto de ônibus, uma

distância de 500 metros: “A polícia já esteve aqui, perguntou para
todos e ninguém viu nada”, disse.
O Portal dos Procurados divulgou, ainda ontem, um cartaz
pedindo informações sobre os
assassinos de Marcela. Quem tiver qualquer informação deve
denunciar pelos seguintes canais:
WhatsApp ou Telegram do Portal dos Procurados (21) 988496099; Central de Atendimento
do Disque Denúncia (21) 22531177; através do Facebook/(inbox), endereço: https://www.facebook.com/procurados.org/; e
pelo aplicativo Disque Denúncia
RJ. O anonimato é garantido.

Reprodução Facebook

Marcela Oliveira tinha 26 anos
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Violência
contra PMs
O Portal dos Procurados
divulgou ontem um cartaz pedindo informações
que ajudem na captura de
envolvidos no assassinato
do capitão da reserva Paulo de Andrade Romero, de
71 anos.Ele foi morto a tiros
durante um assalto em Araruama,Região dos Lagos,na
tarde de sexta-feira.No mesmo dia,dois PMs foram baleados durante uma tentativa de assalto em Irajá, Zona
Norte do Rio.
LL

Reforço na
segurança
LLO Estado do Rio receberá,
no segundo semestre, itens
de segurança adquiridos
pelo Gabinete de Intervenção Federal.A PM terá 1.659
viaturas e 15 mil pistolas,
enquanto a Polícia Civil ganhará 1.233 carros e 9.360
pistolas, e a Administração
Penitenciária terá 3 mil pistolas. Ainda chegarão 500
fuzis, 292 espingardas, oito
submetralhadoras, 16.178
coletes, 1,1 milhão de munições e 680 motocicletas.

Assaltou e
se deu mal
LLUm assalto a uma unidade
das LojasAmericanas na Taquara, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio, terminou
com um criminoso preso
na noite de sexta-feira. Segundo a Polícia Militar, o
assaltante roubou celulares
e dinheiro. Um policial que
passava pelo local viu a movimentação e prendeu o criminoso,que estava com um
revólver calibre 38. Os celulares e o dinheiro roubados
foram recuperados.

