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POLÍCIA
LLMORADOR DE IPANEMA

LLMAIS DE 3 MIL PERDERAM DINHEIRO
Divulgação

Crucifixo de madeira foi
usado para dar golpes
na cabeça da vítima

Acusado de
dar surra tá
na tranca
Espancador da Zona Sul
agrediu homem com crucifixo

U

m homem conhecido
como “Espancador da
Zona Sul” foi preso por
policiais da 14ª DP (Leblon) no
sábado. Contra ele havia um
mandado de prisão temporária expedido pela justiça por
tentativa de homicídio qualificado. O acusado, juntamente com mais dois indivíduos,
agrediu de forma violenta um
homem, desferindo-lhe golpes
na cabeça com um crucifixo de
madeira de 70 cm x 10 cm.
O “Espancador da Zona
Sul” também responde a três
inquéritos por ameaça, outro
por tentativa de homicídio à
paulada na Praia de Ipanema,
três inquéritos por lesão corporal e mais dois inquéritos
por dano. Morador de Ipanema, o homem foi encontrado
em um matagal próximo à ca-
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sa de sua família no Jardim Primavera, em Duque de Caxias.
A ficha corrida do acusado,
com várias anotações criminais
por espancamento, fez com que
a polícia o indiciasse por tentativa de homicídio. Para a polícia, a

Inquéritos
por tentativa
de homicídio
e lesão
corporal
violência dos reiterados atos de
agressão comprova a consciência
de que poderia levar as vítimas à
morte.O acusado foi encaminhado ao sistema penitenciário onde
ficará à disposição da Justiça.

Tua pirâmide caiu, JJ!
Jonas Jaimovick foi preso ontem na Barra da Tijuca
Policiais civis da Delegacia de Defraudações (DDEF)
prenderam, na manhã de ontem, o dono da JJ Invest, apontado como o maior operador
do esquema de pirâmides do
país. Jonas Jaimovick foi preso na Barra da Tijuca, na Zona
Oeste do Rio.
Segundo as investigações, o
esquema causou um prejuízo
de R$ 170 milhões a mais de
3 mil vítimas. Além de Jonas,
oito pessoas foram indiciadas
por suspeita de obtenção de lucro com o esquema. Os suspeitos prometiam aos investidores
lucro de 10% a 15% mensais.
A JJ Invest ficou conhecida
por patrocinar times de futebol
e após alguns artistas e ex-jogadores investirem na pirâmide e
perderem dinheiro.
Jonas responde mais de 30
inquéritos somente no Rio
de Janeiro, mas há processos
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Jonas Jaimovick causou prejuízo de R$ 170 milhões a vítimas

contra ele em São Paulo, Maranhão, Recife e Ceará, e ações
na esfera cível pedindo ressarcimento a Jonas e à JJ In-

vest. Estima-se que em todo o
país existam mais de 3 mil vítimas, algumas com prejuízo de
mais de R$ 1 milhão.

rapidinha...

Operação contra desvios na Saúde de Arraial
LLA Polícia Civil realizou ontem
a Operação“No fio do Bigode”
contra desvios e fraudes na área
da Saúde de Arraial do Cabo,
na Região dos Lagos. Segundo

as investigações da polícia, uma
das empresas investigadas recebeu verbas públicas por mais
de um ano, mesmo sem ter
contrato assinado com a pre-

feitura. A Justiça expediu 12
mandados de busca e apreensão em cinco cidades: Rio de Janeiro, Arraial do Cabo, Búzios,
Saquarema e São José de Ubá.

