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de tudo um pouco
LLdepois de desaparecer

Grávida é morta
A vítima já havia registrado quatro boletins de
ocorrência contra o ex-marido, que estava preso

U

ma grávida de 34 anos foi
encontrada morta ontem, em Ilha Comprida,
no litoral do estado de São Paulo, quatro dias após ter sido agredida pelo ex-marido e ficar com
o rosto desfigurado. O homem
está preso desde sexta-feira, dia
das agressões, e as circunstâncias
que levaram ao crime bárbaro,
que chocou a comunidade, ainda são desconhecidas.
Vanessa Cosme de Jesus Pioker foi levada a um pronto-socorro, com ferimentos graves
causados pelo seu ex-marido,
dois dias antes de ser encontrada
morta. Ele a havia sequestrado
e mantido em cárcere privado.
Uma vizinha tentou ajudá-la e
também foi agredida.

Reprodução de Redes Sociais

Na noite em que foram agredidas, elas foram encaminhadas ao pronto-socorro da cidade e liberadas após atendimento
médico. O agressor foi preso em
flagrante por policiais, acionados por vizinhos e autuado por
sequestro e cárcere privado, tentativa de homicídio e lesão corporal. Vanessa não foi mais encontrada a partir de sábado.
Quatro queixas
Segundo a Polícia Militar, Vanessa já havia registrado quatro
boletins contra o ex-marido, por
agressão, no passado.
O caso foi registrado como
morte suspeita na delegacia de
Ilha Comprida, e a Polícia Civil
investiga o caso.

13

rapidinhas
Brasil se prepara

Que venham os gafanhotos
A ministra daAgricultura,Tereza Cristina, informou que o
ministério montou um plano
para acompanhar a nuvem de
gafanhotos que pode estar a caminho do Brasil. Na segundafeira, autoridades argentinas
informaram que uma nuvem
de gafanhotos levantou voo
na província de Corrientes e
que pode atravessar a fronteira
com o Brasil. As imagens dos
LL

insetos se espalharam pelas redes sociais. No Twitter, Tereza
Cristina disse que o governo já
monitora a situação.“Montamos já um plano de monitoramento.A gente espera que não
chegue ao Brasil, mas todas as
ações que podem ser tomadas
já tem um grupo de acompanhamento e as ações que podem ser implementadas caso
isso aconteça”, afirmou.

Bom exemplo

Achou dinheiro e devolveu
Um manobrista de ônibus
encontrou, no último domingo, uma carteira com R$ 1,5
mil dentro de um coletivo da
cidade de Petrópolis,na Região
Serrana do Rio. O homem verificou os documentos, que
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Vanessa:históricodeagressões

jornaleiro jornalista

LLTENHO 45 anos e sou jornaleira há 20. Antes de ser jornaleira, trabalhei em loja de calçados. Na minha
profissão, gosto do contato com os clientes. Moro em São João, torço pela Seleção Brasileira e, nas horas
vagas, gosto de curtir a minha Família. Gosto de ler tudo no jornal MEIA HORA.

CLEIDE SANTOS — Pavuna

pertenciam a um idoso de 60
anos e fez questão de devolver
para o dono. Na última segunda-feira, o idoso e o manobrista se encontraram na garagem
da empresa, onde aconteceu a
devolução da carteira.

