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Morto durante assalto
Família de motorista diz que ele foi baleado por ladrão que se passou por passageiro
fotos Reprodução
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A

família do motorista de
aplicativo encontrado
morto dentro do seu carro no Jardim Noya, em São João
de Meriti, na Baixada Fluminense,sábado,diz que ele foi assassinado durante um assalto. Segundo
irmã da vítima, Jaime Roberto da
Silva Ribeiro,de 35 anos,foi baleado na cabeça por um ladrão que se
passou por passageiro.O crime teria acontecido por volta das 4h30.
“Ele pegou um passageiro em
São João, em direção a Belford
Roxo, quando aconteceu o assalto. O assaltante levou o celular e
a carteira dele. Só deixou a habilitação”, contou a irmã de Jaime,
que preferiu não se identificar.
Muito abalada, a familiar afirmou que o irmão, que faria 36
anos no dia 20 de dezembro,preferia trabalhar do fim da tarde até de
madrugada, sempre começando
a dirigir por volta das 16h. O carro que ele usava era alugado. Pelo
horário do crime, ela acredita que
Jaime, provavelmente, estaria fazendo a última corrida do dia. A
família só ficou sabendo da morte
dele por volta das 14h de sábado.
“Pela manhã, a gente ficou
preocupado porque ele não havia chegado em casa. Ligamos Jaime Roberto (foto menor) foi encontrado morto dentro do carro que usava para trabalhar como motorista de aplicativo
para várias pessoas e nada. Até
que conseguimos localizar o
carro pelo rastreador. Quando chegamos ao local, a polícia
estava lá e o corpo já havia sido mandado para o IML”, disse LLJaime deixou três filhos — uma um deles especial. Ele tinha o so- LLA irmã de Jaime contou que crianças, como você faz sema irmã, bastante emocionada. adolescente de 12 anos e duas nho de comprar uma casa para ele era bastante ligado à mãe. pre e ainda falou: ‘Mãe, cuida
A morte de Jaime é investi- crianças, uma menina de 7 anos morar com os filhos.
Pelo seu perfil no Facebook, dos meus filhos’”, escreveu.
gada pela Delegacia de Homi- e um menino de 5 anos. Ele mo“O meu irmão era muito tra- ela postou um poema sobre
Amigos do motorista
cídios da Baixada Fluminense rava em Engenheiro Pedreira, em balhador e alegre, todo mundo saudade em homenagem ao também prestaram home(DHBF). “A perícia foi feita no Japeri, com a mãe, o pai, os filhos, conhecia ele. Ele sempre cui- filho. “Que saudade, filho. nagens a ele nas redes solocal e no veículo. As diligên- um irmão,a esposa do irmão e um dou dos filhos, que eram muito Você faz tanta falta pra mim. ciais. Um deles comparcias seguem para tentar iden- sobrinho recém-nascido.
apegados a ele”, lamentou a ir- Ainda ontem você me deu tilhou um vídeo com um
tificar a autoria do crime”, inO motorista era o segundo mã, que disse que ainda não sa- o último beijo de despedi- momento descontraído de
formou a Polícia Civil.
mais velho entre sete irmãos, be quando será feito o enterro. da, brincou comigo e com as Jaime ao volante.

‘Era muito trabalhador e alegre’ Homenagens nas redes sociais

