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LLA Polícia Rodoviária Federal encontrou
cerca de R$ 2,5 milhões escondidos dentro
de carro em Registro (SP), ontem

de tudo um pouco

15

jornaleiro jornalista
José Menezes

TENHO 53 anos e sou jornaleiro há 32. Na minha profissão, gosto de conversar com os amigos que já
tenho e também os que faço. Moro em São Gonçalo, torço pelo Flamengo e, nas horas vagas, gosto de
caminhar. No MEIA HORA, gosto de ler o caderno de esportes.
OSMARILDO J. B. SOARES — Barcas, Centro Rio
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LLSEMINARISTA VAI EM CANA

Levou R$ 20 mil
de igrejas
Parte do dinheiro foi recuperado

U

m seminarista de 26 anos
foi preso suspeito de roubar R$ 20 mil de doações
em duas paróquias — em Alto
Santo e Potiretama, no Ceará. Segundo a Secretaria da Segurança
Pública e Defesa Social (SSPDS),
o crime aconteceu no dia 4 de junho e, após investigações, Diogo
Martins da Silva confessou.
O responsável da casa paroquial percebeu que as doações
haviam desaparecido depois de
fazer uma revista num dos cômodos da residência. A polícia
foi acionada e, após investigações, os agentes identificaram
Diogo, que era um dos moradores do local, como autor do furto.
Foram recuperados R$ 15.261

SSPDS / divulgação

rapidinhas...
POLICIAIS DO BOPE DENUNCIADOS EM Roraima

PEDÓFILO PRESO

Invasão e ameaça a moradora

Trocou TV
por sexo

LLQuatro policiais do Bope foram denunciados por
terem invadido uma casa, agredido e ameaçado de
morte a dona, além de tomar mais de R$ 6 mil dela, em Boa Vista (RR). Em
nota emitida ontem, a Polícia Militar informou que os
agentes estão afastados desde que o caso aconteceu, em
7 de outubro do ano passa-

do, dia do 1° turno das eleições. A Corregedoria também instaurou sindicância
regular para apurar a conduta dos suspeitos. Se a denúncia for acolhida, os policiais responderão pelos
crimes de violação de domicílio, lesão corporal, peculato, mediante apropriação de
dinheiro, constrangimento
ilegal e ameaça.

ALUNO AGRIDE PROFESSOR

DiogoMartinsdaSilvaconfessou

Confusão por janela fechada
Um aluno agrediu o professor durante aula numa escola estadual de Belo Horizonte (MG), na quinta-feira, por
causa de uma janela. De acordo com o boletim de ocorrência, a confusão aconteceu por-
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em espécie e bens materiais —
adquiridos pelo suspeito com o
dinheiro levado das igrejas. Estre
os itens estão um notebook, um
óculos, um relógio, um perfume,
roupas e sapatos. Todo o material
foi apreendido e restituído.

que o estudante de 18 anos não
concordou com o fechamento da janela pelo professor, e
o agrediu. Ainda segundo o
registro, o aluno afirmou que
o professor havia cuspido e o
empurrado primeiro.

LLUm homem de 68 anos foi
preso, quinta-feira, suspeito de trocar uma televisão
por relações sexuais com
uma adolescente, de 13, em
Santa Rita (PB). Em depoimento, ele alegou que teria
emprestado a TV à mãe dela e, após alguns dias, pediu
o aparelho de volta porque
a esposa estava com ciúmes.
De acordo com a polícia, a
vítima citou o nome do suspeito quando foi questionada sobre o abuso.
A mãe da adolescente foi
presa na terça-feira, acusada de aliciar sexualmente as
três filhas, de 13, nove e seis
anos. Segundo as autoridades, a casa onde moravam
era frequentada por vários
homens que buscavam relações sexuais com elas.

