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de tudo um pouco

LLMãe e filha mortas em são paulo

Ex é procurado
Homem invadiu a casa, cometeu os crimes e fugiu

U

ma mulher de 27 anos e sua
mãe, de 44, foram mortas
com tiros na cabeça,ontem
de madrugada,em Sabino (SP).O
suspeito do crime é o ex-marido
de Débora Cristina Pavanelli Mazo. Ele parou o caminhão da empresa para a qual trabalhava em
frente à casa da família,arrombou
o imóvel e cometeu os crimes.
De acordo com a Polícia
Civil, após invadir a residência, Washington Luís Mello atirou contra a ex-mulher. O padrasto da vítima, que dormia
com a mãe dela, Lucia Aparecida Pavanelli Piona, e o filho mais
novo, acordou com os gritos de
Débora. A mulher pediu que
ele chamasse a polícia e foi tentar socorrer a filha, mas também
foi baleada e não resistiu aos ferimentos. O motivo dos crimes
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rapidinhas
Bateu o carro e fugiu

Se escondeu embaixo da cama
Um adolescente de 15 anos
foi parar na delegacia, ontem,
após bater em dois carros, enquanto aprendia a dirigir. Os
dois veículos atingidos estavam estacionados na rua, no
Jardim Centenário, em Campo Grande (MS), e os donos
chamaram a polícia. Depois
de sofrer o acidente, o jovem
correu para casa e se escondeu
debaixo da cama. Ninguém se
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feriu. O dono do carro dirigido pelo menor foi levado para
prestar esclarecimentos e negou que tivesse emprestado o
carro para o rapaz, afirmando que ele era apenas um “conhecido”.Porém,testemunhas
rebateram essa afirmação e
contaram que ele, na verdade,
estava no banco do carona e
dava aulas de direção para o
menino na hora do acidente.

Chuva na Baixada Santista

Vítimas fatais sobem para 39
Subiu para 39 o número de
mortos nos deslizamentos de
terra na Baixada Santista, após
a forte chuva que atingiu a região na madrugada do último
dia 3.Segundo a Defesa Civil de
São Paulo,até o momento,ouLL
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ainda é um mistério.
Débora chegou a ser levada
ao hospital e morreu ao dar entrada na unidade de saúde. O

caso foi registrado como feminicídio e o suspeito fugiu após
matar as duas mulheres. A polícia ainda procura por ele.

jornaleiro jornalista

L LTENHO 63 anos e sou jornaleiro há 15. Antes de ser jornaleiro, fui motorista. Na minha profissão,
gosto de fazer boas amizades. Torço pelo Flamengo e, nas horas vagas, gosto de assistir TV. No
MEIA HORA, gosto de ler de tudo.
FLORIANO AUGUSTO FILHO — Seropédica

tras 41 pessoas seguem desaparecidas. As equipes de resgate
estão trabalhando no Morro
do Fontana (Santos), no Parque Prainha (São Vicente) e
nos morros do Macaco, Cantagalo e Engenho (Guarujá).

