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LLcriminoso foi preso, ontem, após
confronto com policiais militares,
no Morro da Congonha, em Madureira

Polícia

LLMorte do pastor Anderson

LLFalsas videntes

Celulares apreendidos

Vítima
acabou
presa

Polícia faz busca e apreensão em endereços da deputada Flordelis

O

sumiço do celular do pastor Anderson do Carmo,
assassinado em 16 de junho, pode ser finalmente elucidado. A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e
Itaboraí (DHNSG) apreendeu,
ontem, computadores, celulares e tablets em endereços ligados à deputada federal Flordelis dos Santos de Souza (PSD).
Segundo a Polícia Civil, computador apreendido em escritório
no Centro do Rio, poderia estar
pareado com o celular do religioso, que será periciado.

Foram apreendidos, na casa da família de Flordelis, em
Pendotiba, Niterói, dois telefones que eram usados por ela
própria e pela neta Lorrane dos
Santos, de 23 anos. No escritório
do Centro do Rio, os agentes da
delegacia especializada encontraram, além do computador,
documentos que pertenceriam
ao pastor Anderson do Carmo e
que podem ajudar a elucidar o
caso. A ação de busca e apreensão faz parte da segunda fase das
investigações do assassinato do
religioso, marido de Flordelis.

A DHNSG também esteve
em outros dois endereços da
deputada federal. No apartamento funcional de Flordelis,
em Brasília, os agentes apreenderam o celular de Raiane, neta
da parlamentar. Raiane e Lorrane são filhas de Simone dos
Santos, acusada, em depoimentos de irmãos adotivos, de tentar envenenar o padrasto. À Polícia Civil, uma filha adotiva de
Flordelis contou que a sobrinha Raiane havia perguntado,
em maio deste ano, se ela tinha
contato de algum bandido.

A operação de ontem foi
acompanhada por promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime
Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Estado do
Rio (MPRJ).
Ainda segundo a DHNSG,três
celulares continuam da família desaparecidos.Um dos aparelhos era
usado por Flordelis até o dia do
crime. Os outros eram de Anderson do Carmo e do filho biológico
da deputada,Flávio Rodrigues dos
Santos, de 38 anos, preso acusado
de matar o padastro.
Reginaldo Pimenta

Computador e documentos foram apreendidos em escritório no Rio

Reconstituição será sábado
LLA Delegacia de Homicídios
de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) marcou para
o próximo sábado, dia 21, a reprodução simulada do assassinato do pastor Anderson do
Carmo. O objetivo é descobrir
se uma terceira pessoa participou do crime e eliminar possíveis contradições. Foram intimadas dez pessoas, entre elas
a deputada Flordelis.
A morte do pastor Ander-

son do Carmo completou três
meses na última segunda-feira. O líder religioso foi morto a tiros na garagem de casa,
em Pendotiba, Niterói. Flávio Rodrigues dos Santos, de
38 anos, filho biológico apenas da deputada, e Lucas César dos Santos de Souza, de
18 anos, filho adotivo do casal, estão presos, no Complexo de Gericinó, na Zona Oeste
do Rio, acusados pelo crime.

Idosa usou
revólver velho
para reaver joias

A

poiada numa bengala para amenizar as dores da
artrose que afeta seus joelhos,X.,de 76 anos,abre a porta do
seu apartamento na Tijuca, Zona
Norte do Rio. Foi ali que, num ato
de desespero,em 2017,tentou reaver as joias avaliadas em R$ 40 mil,
que perdeu num golpe aplicado
por um grupo de falsas videntes.
Acabou presa, acusada de sequestro e ficou três noites no Complexo Penitenciário de Bangu.
ConformeOMEIA HORA noticiou ontem, investigação da
19ª DP (Tijuca) concluiu que
grupo de mulheres de centro
místico, na Rua Pereira da Silva, em Vila Isabel, aplicou golpes de até R$ 300 mil. Os alvos
eram principalmente idosas
e X. foi uma das vítimas.”Elas
prometeram a cura do autismo do meu neto. Meu único
neto. Me iludiram que a cura
era possível”, contou a idosa.
Querendo reaver o que lhe fora tirado, a vítima pegou o revólver enferrujado do ex-marido,um
oficial da PM aposentado,para intimidar uma das videntes. A PM
foi acionada e a idosa presa por sequestro e cárcere privado.
Acusada se defende
O Centro Espírita Dona Valentina, onde as denunciadas por
estelionato atuavam, foi fechado
ontem. O dono da casa pediu o
imóvel,segundo uma das denunciadas,Mirian Petrovich,que nega
ter aplicado golpe.“Não sou estelionatária”, disse Merian, conhecida como Mãe Samira.As outras
não foram encontradas.

