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LLAção da PM na comunidade da Divinéia,
no Jardim Primavera, em Duque de caxias,
apreendeu armas e drogas, ontem

polícia
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LLVítimas têm entre 10 e 14 anos

LLNa Baixada

Empresário procurado

Bando
limpa o
Detran

Mãe acusa homem de 37 anos de dopar e abusar de seis crianças

U

m empresário suspeito de estupro está sendo
procurado pela Polícia
Civil. As vítimas são meninos e
meninas com idades entre 10 e
14 anos. Os crimes teriam acontecido na casa do empresário,
em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. Ele já foi indiciado.
O caso foi denunciado pela
mãe de três crianças, no dia 11
de junho. No depoimento, ela
contou que tinha acabado de
descobrir os abusos que os filhos
vinham sofrendo. Os outros três
menores são seus sobrinhos.
No depoimento, a mulher disse que, após se separar do pai de seus filhos, precisou morar de favor na casa
de uma amiga e aceitou o
convite do empresário, que é
patrão de sua sogra, avó das
crianças, para morar na casa

Divulgação / Polícia Civil

Dois policiais civis realizam buscas na casa do empresário suspeito

dele, em novembro de 2018.
Em março passado, ela teria
brigado com o dono da casa e
foi embora, mas as crianças teriam ficado com a avó.

De acordo com as investigações, com as crianças morando em sua casa, o empresário
as transferiu para uma escola
particular e passou a susten-

tá-las. Os primos das crianças
frequentavam a piscina da casa nos finais de semana e também, segundo a denúncia, sofriam abusos.
Segundo o delegado titular
da 17ª DP (São Cristóvão), Hilton Pinho, embora a casa do empresário tenha vários quartos,
as crianças costumavam dormir no quarto dele. Para praticar os abusos, ele usaria, segundo as denúncias, um remédio
para dopar as crianças. A defesa do empresário nega os estupros e diz que a mãe das crianças
cobrava dinheiro para permitir
que as crianças morassem na casa e, quando o empresário se recusou a continuar com o pagamento, ela fez a denúncia.
Até o fechamento desta
edição, o empresário não havia sido localizado.

LLEm Itaguaí

Tacou fogo na mulher grávida
Preso no mesmo hospital onde está a vítima, que teve 60% do corpo queimado

U

m homem foi preso ontem, em Santa Cruz, na
Zona Oeste do Rio, acusado de atear fogo na companheira, grávida de seis meses,
em Itaguaí, na Baixada Fluminense, numa tentativa de feminicídio. O crime aconteceu no
dia 16 de junho.
Altair Ferreira da Silva foi
localizado por policiais da 50ª
DP (Itaguaí) no Hospital Municipal Pedro II, onde estava internado por conta de queimaduras que sofreu ao incendiar
a companheira, Fernanda de
Jesus Neves, de 26 anos. A mulher também está internada no

Pedro II. Ela teve 60% do corpo
queimado e sua condição foi estabilizada. O feto nada sofreu.
Aos policiais, a mãe de Fernanda contou que Altair atacou a companheira, com quem
morava havia nove meses, por
ciúmes, depois de vê-la bebendo com outro homem, na varanda de casa. Após uma rápida discussão, ele passou a
agredir a mulher. Não satisfeito, e com a vítima caída no
chão, ele entrou na casa, pegou
uma garrafa de álcool, jogou o
líquido nela e ateou fogo. Altair
responderá pelo crime de tentativa de feminicídio.

Divulgação/Polícia Civil

Altair Ferreira da Silva foi encontrado no Hospital Pedro II

Criminosos levam
centenas de
placas de carros

C

entenas de placas de carros
foram roubadas da agência do Detran, em São
João de Meriti, na Baixada Fluminense, na noite de domingo.
De acordo com as informações,
pelo menos dois homens armados com pistolas invadiram o local, em um shopping na Rodovia Presidente Dutra, renderam
três seguranças e levaram todas
as placas de veículos que estavam
no local. Segundo fontes da Polícia Civil, os seguranças foram
trancados em uma das salas e tiveram suas armas e seus celulares levados pelos criminosos. Na
fuga, os bandidos ainda chegaram a levar a viatura da equipe
de segurança, que estava estacionada no local. Por conta do
assalto, o emplacamento foi suspenso durante toda a manhã de
ontem. O caso foi registrado na
64ª DP (São João de Meriti).
Procurado, o Detran-RJ, em
nota, limitou-se a dizer que “o
serviço de emplacamento do
posto de São João de Meriti já
voltou a funcionar”. O Detran
não informou quantas placas
foram roubadas ou se há câmeras de segurança no local.

