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LLCovardia

LLEm gericinó

Matou a mãe por lanche

Presa
traficante
de presos

Igor Gomes de Moraes Alves, de 29 anos, confessou o assassinato

O

homem de 29 anos
confessou que matou a
própria mãe por espancamento, na madrugada de domingo, confessou o crime e não
apresentou remorso. Lucia Regina Gomes Alves, completaria
70 anos este mês. Ela foi morta
espancada, dentro de seu apartamento, em um condomínio
de luxo na Barra da Tijuca. O
seu filho, Igor Gomes Alves, 29,
chegou a fugir após o crime,
mas foi preso logo em seguida.
O motivo da discussão teria sido um lanche.
Ele havia deixado a prisão
há dois dias, depois de ter sido preso por tráfico de drogas.
Sua mãe foi buscá-lo na prisão.
“O filho foi no apartamento
da mãe no sábado e se iniciou
uma forte discussão entre eles,
que chamou a atenção da vizi-

nhança. Acionaram o síndico,
que interfonou para o apartamento da mãe. O filho atendeu,
disse que estava tudo bem, mas
estava alterado. Ele se aproveitou, fugiu e foi para casa, onde
dormiu”, conta a delegada Cristiane Carvalho, da Delegacia de
Homicídios da Capital.
No apartamento da mãe, os
policiais encontraram um endereço em cima da mesa e foram ao
local, que era onde residia o filho
da vítima.O porteiro do prédio informou que Igor havia acabado de
entrar nervoso e com uma bolsa
de mulher.“Ele confessou o crime
sem demonstrar remorso. Usou
meio cruel para matar a mãe: socou a cabeça da mãe, disse que a
mãe não morria,a asfixiou,enfiou
os dedos nos olhos e chutou a cabeça várias vezes, até que ela morreu”, contou a delegada.

LLPolícia investiga

Reprodução/TV Globo

Ela estava com
1 kg de maconha
e 500 de cocaína

Igor Alves, 29 anos, foi preso em flagrante enquanto dormia

LLNo centro

Horror em
Lutador de artes
Vargem Grande marciais é preso
Quatro pessoas são mortas e
outras duas feridas por bandidos
Quatro pessoas foram encontradas mortas em Vargem
Grande, na Zona Oeste do Rio
na noite de domingo. A Polícia Militar informou que uma
equipe do 31º BPM (Recreio
dos Bandeirantes) foi acionada para verificar uma ocorrência no bairro. No local, quatro
pessoas foram encontradas
sem vida e outras duas pessoas
feridas foram socorridas para

unidades de saúde da região.
De acordo com informações da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi instaurado inquérito para apurar
as circunstâncias em que quatro pessoas, ainda não identificadas, foram mortas e outras
duas ficaram feridas, na Rua
Manhuaçu, em Vargem Grande. Diligências estão sendo realizadas para esclarecer o caso.

Jean Louis Busquet, 58, foi morto
ao tentar defender a namorada
Policiais da Delegacia de
Homicídios da Capital (DHC)
prenderam em flagrante, neste domingo, um praticante de
artes marciais de 25 anos, acusado de matar Jean Louis de
Fourton Busquet, 58 anos. O
crime aconteceu no Centro do
Rio, ainda no domingo.
De acordo com os agentes, a
vítima foi morta a socos e chutes, após tentar defender a na-

morada do autor que estava
sendo agredida por ele.
Ele chegou a ser socorrido
para o Hospital Souza Aguiar,
no Centro do Rio, mas morreu
em decorrência de um traumatismo craniano.
A prisão ocorreu após análise de imagens de câmeras de
segurança da região. O nome
do suspeito do crime não foi
divulgado pela polícia.

Policiais Penais da Superintendência de Inteligência (SISPEN) da Secretaria de Estado
de Administração Penitenciária prenderam em flagrante, no
sábado, no entorno do Complexo de Gericinó, uma traficante de drogas, após a coleta
de informações sobre a dinâmica do tráfico entre os visitantes dos internos do sistema
penitenciário fluminense.
Com ela, foram apreendidos
1 kg de maconha, 500 g de pasta
de cocaína, R$ 2.590 em espécie e um aparelho celular.

Seap diz que
mulher vendia
drogas para
detentos
Segundo os agentes, que utilizaram Técnicas Operacionais
de Inteligência (TOI), a pessoa
era a responsável por um engenhoso esquema de distribuição
de drogas, onde recrutava visitantes para realizar o tráfico de
drogas entre internos do sistema penitenciário.
De acordo com as informações, o esquema era abastecido
por traficantes do Complexo
do Chapadão, na Zona Norte.
A traficante, que possui
duas anotações criminais, sendo uma por tráfico de drogas e
outra por ameaça, foi encaminhada juntamente com o material apreendido para a 34 °DP
(Bangu).

