8

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, Sexta-feira, 6/11/2020

GERAL

LLBRIGA

Matou jovem em festa
Acusada do crime foi presa quando já estava com as malas prontas para fugir

A

Polícia Civil prendeu,quarta-feira, uma mulher suspeita de ter matado uma
jovem de 24 anos em uma briga
durante uma festa de aniversário
no fim de junho.O crime ocorreu
naAbolição.A vítima foi arremessada ao chão e bateu com a cabeça.
Thaís Silva de Oliveira, de 31
anos, foi encontrada em Miguel
Couto, Nova Iguaçu, após a 24ª
DP (Piedade) receber informações apontando que ela estava
se preparando para fugir do Rio.
Havia um mandado de prisão preventiva contra ela.“A inteligência

da delegacia apurou informação
de que a autora estava em Miguel
Couto e iria fugir do Rio.A equipe
se deslocou para lá. Encontraram
Thaís com as malas prontas para
fugir”,disse o delegado TiagoVenturini, titular da 24ª DP. Ela estava
na casa de um homem,que a polícia ainda não sabe se tinha conhecimento do crime.
O pai da vítima contou que
uma briga entre crianças na festa
motivou a confusão que terminou
em tragédia.Segundo ele,a vítima
pediu para a suspeita e seu companheiro deixarem o local após

essa briga, o que teria desagradado Thaís.“Teve briga de criança e
a briga já tinha acabado. A minha
filha pediu pro casal se retirar, aí a
‘Taisona’ ficou chateada. Ela pegou minha filha por trás, desferiu
golpes no pescoço da minha filha”, disse Claudio Andrade à TV
Globo. “Tudo indica que ela não
foi morta a socos e, sim, no meio
da briga,Thaís puxou Tamires pelo cabelo e a arremessou no chão,
vindo a bater sua cabeça no chão”,
ressaltou o delegado ao MEIAHORA. A jovem desmaiou e chegou
a ser socorrida, mas não resistiu.

LLna zona norte

divulgação

Mulher foi presa em Nova Iguaçu e levada para delegacia

LLna baixada

Tiroteio no Alemão Atropelada
por trem
Um cabo da PM e um suspeito ficaram feridos
Um tiroteio no Complexo do
Alemão, na Zona Norte do Rio,
deixou um cabo da Polícia Militar e um suspeito baleados na
madrugada de ontem. Segundo
a PM, policiais da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP)
realizavam patrulhamento quando foram atacados a tiros em uma
rua de Ramos.
Os dois feridos foram encaminhados para o Hospital Estadual
Getúlio Vargas, na Penha. O policial foi atingido no braço e o estado dele é estável. O suspeito está
internado em estado grave e sob
custódia da polícia. De acordo
com a PM, com o suspeito, foram
apreendidos uma pistola e uma
granada. Na ação, a polícia também recuperou uma motocicleta.
Na manhã de ontem, um intenso tiroteio provocou medo nos
moradores do Morro da Formiga

Divulgação

A vítima é uma menina de 12 anos,
que está internada em estado grave

Policiais apreenderam pistola e granada com suspeito baleado

e arredores,na Tijuca,também na
Zona Norte.Os disparos começaram a ser registrados às 6h27, segundo a plataforma Onde Tem
Tiroteio. A assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Polí-

cia Militar informou que equipes
da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Formiga realizaram
uma ação para reprimir o tráfico
de drogas na comunidade. Não
houve prisões, nem feridos.

Uma menina de 12 anos
foi atropelada por um trem
em Rodilândia, Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na manhã de quarta-feira. Ela foi socorrida e levada
para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, onde passou por
uma cirurgia de emergência
e está internada em estado
gravíssimo.
De acordo com a Polícia
Militar, a menina foi atingida enquanto utilizava uma
passagem clandestina, situada entre as estações de Austin
e Comendador Soares. Após
o acidente, populares fize-

ram uma manifestação, bloqueando a via com troncos,
entulho e fogo. A situação foi
controlada e a via, liberada.
Em nota, a SuperVia lamentou o ocorrido e ressaltou que é “extremamente
importante que a população
respeite as normas de segurança e não caminhe na linha
férrea, área destinada exclusivamente à circulação dos
trens”. “O respeito a essa regra é a melhor forma de evitar acidentes, que colocam
em risco a vida de pedestres
e podem causar prejuízos à
circulação”, destacou.

