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POLÍCIA

LLCOMPLEXO DA MARÉ

LLNATIVIDADE

Esmurrou a mulher no rosto até ela desmaiar

Bateu na mulher
com cueca suja

P

Vítima se recusou a lavar a peça
íntima e foi espancada pelo marido

Agressor preso
Reprodução

oliciais da Delegacia Especial
de Atendimento à Mulher
(Deam) do Centro prenderam um homem que agrediu violentamente a esposa no Complexo
da Maré, Zona Norte do Rio. Na
madrugada de domingo passado,
Severino Marcelo da Silva,42 anos,
deu vários socos no rosto da mulher, até ela desmaiar. O casal está
junto há cerca de nove meses.
Segundo a delegada Débora
Ferreira Rodrigues,titular da especializada,a briga começou quando
o casal voltava de uma festa. Severino,que é dono de um restaurante no Morro do São Carlos,pegou
o celular da mulher, que é auxiliar Homem agrediu companheira e chamou enteada para socorrê-la
de cozinha, e a ameaçou caso encontrasse algo“suspeito”.
“Ele sempre a ameaçou dizen- correr sua mãe’”,conta a delegada. liar Contra a Mulher (Leopoldina)
do que no dia em que achasse al- A moça encontrou a mãe caída no autorizou o cumprimento imeguma coisa no celular ia bater nela. chão, totalmente ensanguentada. diato do mandado de prisão temA mulher foi socorrida na UPA porária,para assegurar a proteção
Ao pegar o aparelho,ele viu não sei
o que, ficou com muita raiva e co- da Maré, e levada ao Hospital Sal- da mulher,já que,pela lei eleitoral,
gado Filho, no Méier, onde ficou a cinco dias das eleições só podem
meçou a espancá-la”, conta.
Após as agressões, que dura- três dias. Mesmo internada, ela ser efetuadas prisões em flagrante.
Severino foi capturado na sexram cerca de duas horas,Severino sofria ameaças do marido. A filha
procurou a filha de 18 anos da ví- procurou a polícia. O VI Juizado ta-feira,no Estácio, e autuado por
tima.“Ele ligou e disse‘vem cá so- da Violência Doméstica e Fami- tentativa de feminicídio.

Em briga de casal, o ditado que diz que “roupa suja
se lava em casa” e isso ainda
causa polêmica. Ou vira caso
de polícia. Um homem de 62
anos, com possíveis sinais de
embriaguez foi preso em flagrante, após agredir a esposa com socos no rosto e uma
cueca suja, na localidade conhecida como Cantinho do
Fiorelo, em Natividade no
Noroeste Fluminense.
Policiais do 29º BPM (Itaperuna) que atuam na 3ª Cia
foram a residência verificar
denúncia de violência doméstica e efetuaram a prisão em
flagrante do agressor.
De acordo com informações
obtidas pelo MEIA HORA, a vítima teria se recusado a lavar
a peça íntima suja do marido
que irritado arremessou o objeto contra a mulher e deu so-

cos em seu rosto dela.
A mulher agredida foi socorrida e encaminhada ao hospital do município onde recebeu os primeiros socorros e foi
liberada após atendimento.

Homem foi
preso em
flagrante
com sinais de
embriaguez
Para o agressor preso, foi
arbitrada a fiança no valor de
um salário mínimo, mas até o
fechamento desta edição o autor da lesão corporal não havia
pago o valor e permanência na
Central de Flagrantes à disposição da Justiça.

