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de tudo um pouco

LLAssalto na igreja

Padre morre
estrangulado
Encontrado com arame no pescoço

U

m padre morreu estrangulado durante assalto a uma
igreja em Brasília, na noite
de sábado. O polonês Kazimerz
Wojn, de 71 anos, foi assassinado por bandidos que invadiram
a casa paroquial da igreja Nossa
Senhora da Saúde. Os criminosos roubaram diversos objetos,incluindo os que estavam dentro de
um cofre, conforme informou a
Polícia Militar do Distrito Federal.
O corpo do padre foi encontrado
do lado de fora da casa paroquial,
localizada nos fundos da igreja.
A suspeita é de que ele tenha
sido morto dentro da residência
e depois arrastado para o lado
de fora. Ele estava com os pés e
as mãos amarrados, com uma

lesão na cabeça e um arame farpado envolto ao pescoço. O caseiro da paróquia foi quem pediu socorro e avisou a polícia. O
religioso também foi feito refém
pelos criminosos e sofreu escoriações nos braços e mãos, mas
conseguiu fugir. Até o momento, não há informações sobre os
suspeitos do crime.
O pároco já havia alertado as
autoridades policiais do DF sobre sua sensação de insegurança.
Em abril deste ano, no Domingo
de Páscoa, ladrões teriam invadido a igreja e roubado o sacrário
do altar que tem valor estimado
em R$ 20 mil. Antes, no fim do
ano passado, caixas de som também haviam sido roubadas.

rapidinhas...
Dois homens mortos e uma mulher ferida

No Piauí

Festa infantil termina mal

Degolada ao
lado do filho

LLDois homens, de 22 e 26
anos, morreram durante
um tiroteio em uma festa
no bairro Ilha das Caieiras,
em Vitória, na madrugada
de ontem. O crime ocorreu no salão de festa de um
prédio, e, segundo testemunhas, começou por volta de
1h30 da madrugada, quan-

do o jovem de 22 anos se envolveu em uma discussão.
De acordo com moradores,
cerca de 20 tiros foram disparados. Uma mulher, de
32 anos, que passava na rua
no momento dos disparos e
tentou proteger a filha, também foi baleada. Seu estado
de saúde não foi divulgado.

PRESOS POR ARRASTÃO

Assalto em trilha no Ceará
Cerca de 40 pessoas foram assaltadas na subida da trilha do
Balneário Bica dasAndreas,em
Fortaleza (Ceará).Os assaltantes abordaram o grupo e levaram dinheiro, celulares e objetos pessoais. Dois homens que
LL

participaram da ação foram
presos.Duas mulheres e outros
dois homens, que também teriam participado do assalto,seguem foragidos. A Delegacia
Metropolitana de Maracanaú
investiga o caso.

LLUma mulher, identificada
como Laysse da Silva Carvalho, de 29 anos, foi morta com cortes profundos
na garganta em Nazária,
Piauí. Segundo a Polícia
Militar, o corpo da vítima
foi encontrado dentro de
casa, despido, ao lado do
filho dela, de 2 anos. O crime teria ocorrido na madrugada de sexta-feira. Um
homem identificado como
Thalisson Francisco Araújo foi preso e apontado como principal suspeito do
crime. Ele estava com o celular da vítima e foi visto
por vizinhos na rua da casa
dela. Ele não é o pai do filho
de Laysse e não teria envolvimento amoroso com ela.
O homem tem passagem
pela polícia por estupro.

jornaleiro jornalista
Romulo Risso
LLTENHO 62 anos e sou jornaleiro há quatro deles. Antes de ser jornaleiro, era pintor. Na minha profissão,
gosto do contato com a informação. Moro na Vila Tiradentes, em São João de Meriti. Torço pelo Flamengo
e, nas horas vagas, gosto de assistir futebol. No MEIA HORA, gosto de ler o caderno de esportes.
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