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de tudo um pouco

LLSão Paulo

Brincadeira
acaba em morte

rapidinhas...
Reprodução

Ceará

Suspeito é
espancado

Homem finge assalto e é baleado

U

m homem foi morto por
um policial à paisana
dentro de uma lanchonete após fingir que faria um
assalto. O caso ocorreu na noite de sábado, em Cosmópolis, a
115 quilômetros de São Paulo.
Segundo a Polícia Civil, Ronaldo Lopes de Lima, de 45 anos,
entrou na lanchonete e anunciou um assalto de brincadeira.
Um policial militar à paisana,
que estava no local, atingiu o homem. Uma imitação de arma foi
apreendida. Em depoimento, o
militar que fez os disparos disse
que estava de folga, lanchando
com parentes, e que Ronaldo teria se dirigido a ele berrando que
tratava-se de um assalto e ficou

circulando pelo interior da lanchonete, pedindo dinheiro.
O militar à paisana,que não teve a identidade revelada,disse que
teria se levantado, anunciado que
era policial e ordenado que o homem largasse a arma e se rendesse.
Segundo o relato do militar, Ronaldo Lima se virou e teria apontado um objeto contra ele. Neste
momento,o agente alegou ter disparado três tiros contra a vítima.
Uma testemunha disse,em depoimento à polícia, que conhecia Ronaldo e que não percebeu
qualquer revólver com a vítima.
Ela afirmou que Ronaldo só teria
fingido portar uma arma e que era
comum ele fazer essa brincadeira.
A polícia investiga as duas versões.

Acidente na montanha-russa
Um grave acidente na montanha-russa de um parque de diversões na região de Chapultepec, na Cidade do México, ontem, matou duas pessoas e feriu outras cinco. A identidade
das vítimas não foi revelada. Segundo autoridades locais, um
dos carrinhos descarrilou. As causas estão sendo investigadas.
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LLUm adolescente suspeito de estuprar a enteada
de apenas 6 anos, na cidade de Hidrolândia, interior
do Ceará, foi amarrado e
espancado por populares,
na tarde de sexta-feira. De
acordo com a polícia, o rapaz tentava fugir da cidade
quando foi detido em uma
praça pública pela população,que o espancou e amarrou seus pés e suas mãos até
a chegada da polícia.O estupro teria acontecido há uma
semana, quando a mãe deixou a filha sob os cuidados
do namorado para resolver
um problema.Ao voltar para casa,ela encontrou a filha
sozinha com sangramento e
o namorado havia sumido.
Exame de corpo de delito
confirmou violência sexual.

jornaleiro jornalista
Romulo Risso

TENHO 69 anos e sou jornaleiro há 11. Antes de ser jornaleiro, era vendedor farmacêutico. Na minha
profissão, gosto de tudo. Moro em Belford Roxo, torço pelo Botafogo e, nas horas vagas, gosto de tomar
uma cervejinha. No MEIA HORA, gosto de ler o caderno de esportes.
PAULO DE CASTRO — Belford Roxo
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