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Polícia

LLCovarde roda

Matou a ex na faca
Jovem de 17 anos foi deixada agonizando em casa

U

m homem identificado como Luciano Silva
do Nascimento, acusado de esfaquear a ex-namorada, foi preso na quarta-feira, na
Taquara, Zona Oeste do Rio.
Na segunda-feira, a adolescente Karoline Marques Leal, 17
anos, foi encontrada pelos pais
ferida dentro de casa, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, e não resistiu.
De acordo com a Polícia Civil, Luciano foi à casa de Karoline, no Parque Amorim,
no dia do crime, para falar sobre a separação do casal e eles
acabaram discutindo. Ele foi
capturado na Taquara por
agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), com apoio de
policiais da 32ª DP (Taquara) e indiciado por homicídio
qualificado (feminicídio).
Em outro caso de violência

Reprodução

Karoline Leal tinha 17 anos

contra mulher, Camila Santos,
de 30 anos, foi esfaqueada na
Cidade de Deus, na Zona Oes-

te do Rio, na quinta-feira. O
suspeito é o marido da vítima,
que a teria esfaqueado sete vezes. De acordo com testemunhas, Camila foi atacada na
frente dos sobrinhos.
Camila levou sete facadas,
mas sobreviveu e está internada no Hospital Lourenço Jorge, na Tijuca. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o
quadro de saúde dela é estável.
Casos no estado
De acordo com dados do
Instituto de Segurança Pública (ISP), a cada cinco dias uma
mulher é vítima de feminicídio
no Estado do Rio de Janeiro.
De acordo com levantamento realizado pelo Tribunal
de Justiça do Rio (TJRJ), divulgado pelo site G1, os números
apontam que cerca de cem mulheres morreram este ano em
crimes semelhantes.

LL‘Não deu tempo’

Parto na estação BRT
Pequena Nauoni nasce no caminho para a maternidade
Uma mulher deu à luz dentro da estação Lourenço Jorge, do
BRT, na Barra da Tijuca, na Zona
Oeste do Rio. Moradora da Cidade de Deus, Natália Nascimento,
de 28 anos, estava em trabalho de
parto desde a madrugada e pegou
a linha 35 (Madureira-Alvorada/
Parador) para ir até a Maternidade Leila Diniz. Quando desceu na
estação, sentiu as contrações mais
fortes,e a pequena Nauoni veio ao
mundo ali mesmo.
Uma técnica de enfermagem
que estava na estação conduziu o
parto. Sacos plásticos foram im-

provisados como luvas e até um
cadarço de sapato foi usado para
amarrar o cordão umbilical.“Todo mundo começou a me ajudar.
O pessoal do BRT ficou ao meu lado e chamou a ambulância, mas
não deu tempo”, conta Natália.
Quando os bombeiros chegaram, mãe e filha foram encaminhadas para a Maternidade Municipal Leila Diniz, na Barra da
Tijuca, onde devem ficar até domingo.Ontem à tarde elas receberam a visita da equipe do BRT que
ajudou no parto e ganharam um
enxoval completo para a criança.
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Suspeito de
Flordelis em
estupro preso dois atos
Policiais da Delegacia deAtendimento à Mulher (Deam)
Nova Iguaçu prenderam, na
quinta-feira, um suspeito de
participar do estupro coletivo de uma jovem de 25 anos,
portadora de deficiência mental, em 2003. Ele foi capturado
no bairro da Posse, no município da Baixada Fluminense.
Segundo a polícia, outros três
homens estupraram a jovem e
estão sendo procurados.
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‘Dentinho’ parou de sorrir
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O homem acusado de matar médica de 51 anos na
Tijuca, e de ferir delegado
aposentado e a filha dele na
Urca, em duas tentativas de
assalto, em maio deste ano,
foi preso ontem no Morro da Providência, na Zona
Portuária. José Henrique da
Silva Dantas, o ‘Dentinho’
foi capturado por policiais
da 4ª DP (Praça da República) e da UPP da Providência.
A médica Danielle Vivian Media Lasmar de Almeida foi baleada e acabou
atropelando três pessoas ao
tentar escapar. O delegado
aposentado Evandro José
estava com a filha e a neta
no carro e foram alvejados.
A criança saiu ilesa.
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Rodou no
Morto por
causa da conta Inferninho
O dono de um mercadinho
foi preso, na quinta-feira, acusado de matar um cliente após
uma discussão, no último dia
15, no bairro Pilar, em Duque
de Caxias, na Baixada Fluminense. De acordo com a polícia, MarcusVinícius Alcântara
da Silva não concordou com a
conta e acabou morto pouco
depois. Outros dois envolvidos no crime são procurados.
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Natália mostra peça do enxoval

O Ministério Flordelis manteve para hoje a vigília com a
deputada Flordelis dos Santos
(PSD). Também está marcada
para hoje a reprodução simulada do assassinato do pastor
Anderson do Carmo, marido
de Flordelis. Flávio Rodrigues
e Lucas Cézar dos Santos, filhos de Flordelis, estão presos
e devem participar da reconstituição, às 21 horas, na casa da
família em Pendotiba, Niterói.
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Um assaltante foi preso em
flagrante após roubar passageiros de um ônibus, na Rodovia Presidente Dutra, em
Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na quinta-feira à tarde. Policiais rodoviários federais flagraram o bandido no
momento em que ele negociava os produtos roubados com
traficantes da comunidade do
Inferninho, próxima ao local.
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