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LLCABO ELEITORAL ASSASSINADA

OBITUÁRIO

Enterro em Magé
Segurança no cemitério foi reforçada com viaturas

O

corpo da cabo eleitoral da família Cozzolino Renata Castro, assassinada na sexta-feira, foi
enterrado no fim da manhã
de ontem, em Magé. Além de
parentes, autoridades políticas e candidatos a vereador
na cidade também estiveram presentes na cerimônia.
O clima era de medo.
A segurança no cemitério
foi reforçada para o enterro
com pelo menos dois carros
da Polícia Militar. Segundo
informações da TV Globo,

Renata, de 40 anos, costumava andar com seguranças,
mas estava sem eles no momento em que foi assassinada com 14 tiros, na porta de
casa, no bairro Fragoso.
A principal linha de investigação da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense
(DHBF) é motivação política
para o crime, mas outra hipótese também não foi descartada. Renata era cabo eleitoral da família Cozzolino, que
já esteve no comando da Prefeitura de Magé, e vinha rece-

bendo ameaças.
Horas antes de ser morta, Renata publicou um vídeo relatando ter sido ameaçada por um vereador. Além
disso, na quinta-feira, ela fez
uma denúncia na Polícia Federal (PF) de Niterói envolvendo ex-secretária Municipal de Saúde de Magé.
O Portal dos Procurados
divulgou um cartaz para ajudar a DHBF com informações que possam esclarecer o
crime e também sobre os envolvidos na morte de Renata.

rapidinha...

Sete presos por tráfico de animais silvestres
A Polícia Militar prendeu
ontem de manhã sete criminosos que estavam comercializando animais silvestres na feira de Honório
Gurge l , n a Zon a Nor te
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do Rio. De acordo com a
PM, 30 pássaros e três aves
foram apreendidos com os
acusados durante uma operação para coibir o tráfico
de animais. Entre os ani-

mais apreendidos na ação
do Comando de Polícia
Ambiental com o 9º BPM
(Rocha Miranda) estavam
dois filhotes de tucano e um
filhote de papagaio.
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SEAN CONNERY

O adeus ao primeiro
James Bond do cinema
Conhecido pelo papel do
agente James Bond, o ator escocês Sean Connery morreu aos 90
anos. O anúncio foi feito na manhã de ontem pela família do artista à BBC. Ele morreu enquanto dormia, durante uma estadia
nas Bahamas. Segundo a BBC,
o ator enfrentava problemas de
saúde há algum tempo.
Thomas Sean Connery nasceu
em 25 de agosto de 1930, em Fountainbridge, Edimburgo, no Reino Unido. Militou pela independência da Escócia, mas há muito
tempo fixara residência em Nassau, nas Bahamas, para fugir do
rigor do Fisco britânico.
Filho de pai católico e mãe
protestante, Connery foi leiteiro na juventude. Também trabalhou como motorista de caminhão e modelo vivo antes da
fama e foi o terceiro colocado
no concurso de Mister Universo. Estreou no cinema em 1955,
fazendo uma ponta em Lilacs
in the Spring.
Em 1962, Connery foi o primeiro a interpretar o agente
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007 nos cinemas e fez parte de
sete filmes da franquia. Ele foi
vencedor de um Oscar de melhor ator coadjuvante em 1988
pelo filme Os Intocáveis. O artista também venceu dois Baftas e três Globos de Ouro.
Nos anos 2000, Connery foi
condecorado pela rainha Elizabeth II e recebeu o título da
ordem da cavalaria, ganhando
o título de sir.

