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Polícia investiga se homem foi vítima de latrocínio

A

principal linha de investigação da polícia
para a morte de um
homem de 63 anos em São
Gonçalo é de que ele tenha
sido vítima de latrocínio
(roubo seguido de morte).
O corpo de Francisco Carlos
Jacinto da Rocha foi encontrado ao lado de um facão
por uma vizinha na casa onde o idoso morava, na Travessa Ideal, que fica no bairro do Mutondo, na tarde de
segunda-feira.
A assessoria de imprensa
da Secretaria de Estado de
Polícia Militar informou,
em uma nota, que equipes
do 7º BPM (São Gonçalo)
foram acionadas para checar uma ocorrência de homicídio na Travessa Ideal.
Chegando ao local, os poli-
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Francisco Carlos tinha 63 anos

ciais militares encontraram
um homem morto e uma faca ao seu lado.

De acordo com a PM, a
casa estava revirada quando
os policiais chegaram lá. A
área foi isolada e o Corpo de
Bombeiros foi acionado. O
corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML)
de Tribobó, localizado também em São Gonçalo.
Duas testemunhas tinham sido ouvidas até ontem de manhã. A polícia
busca provas e outros elementos para esclarecer a
morte da vítima.
As primeiras informações
da Polícia Civil eram de que
a vítima tinha 101 anos e
outro nome, o que foi corrigido, mais tarde, pela Delegacia de Homicídios de
Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), que investiga o caso.

LLAÇÃO EM ÁREA DE MILÍCIA

Operação em Curicica
Polícia encontra rinha de galos. Seis pessoas são presas
Equipes do Comando de
Polícia Ambiental (CPAm),
do 18º BPM (Jacarepaguá)
e do Instituto Estadual do
Ambiente (Inea) fizeram
uma operação em Curicica, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, na manhã
de ontem. Seis pessoas, que
não tiveram seus nomes divulgados, foram presas por
crime ambiental.
De acordo com agentes, a
ação aconteceu em um aterro sanitário irregular em uma
área de milícia. No local, a polícia encontrou uma rinha de
galos com mais de 50 animais
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Mais de 50 animais feridos foram encontrados pelos agentes

feridos. Na operação, caminhões e máquinas também foram apreendidos.

Os presos foram encaminhados para a 32ª DP (Taquara), onde o caso foi registrado.

Falésia desabou em praia de Pipa, no Rio Grande do Norte

Deslizamento
mata casal e
bebê em praia
Família morreu soterrada. Mãe
foi encontrada abraçada ao filho
O deslizamento de uma falésia
em uma praia de Pipa, em Tibau
do Sul, no Rio Grande do Norte,
matou três pessoas de uma mesma família no fim da manhã de
ontem. Segundo o site G1, as vítimas são Stella Souza, o marido
dela, Hugo Pereira, de 32 anos, e o
filho do casal,um bebê de 7 meses.
O casal estava sentado com o
filho, aproveitando a sombra feita pela falésia,quando a família foi
surpreendida pelo deslizamento.
Os três ficaram soterrados.
De acordo com o site G1,
Stella tentou proteger o filho
na hora do acidente. Ela foi encontrada abraçada ao bebê, segundo testemunhas.
“Ainda deu tempo de a mãe
tentar segurar a criança, por isso
que os adultos estavam mais machucados, porque a mãe estava
abraçada com ele (o bebê)”, contou ao G1 o empresário náutico

Igor Caetano, que testemunhou
o acidente e tentou socorrer as vítimas. “A gente cavou até encontrar o pai e, depois, encontramos
a mãe e a criança. O menino ainda estava respirando.Uma médica
estava passando na hora. Ela tentou reanimar a criança, mas não
teve mais jeito”, relatou.
O Corpo de Bombeiros foi
acionado por volta das 11h50 e enviou três equipes para o local. Os
corpos foram retirados e levados
para o Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP).
Área interditada
A Prefeitura de Tibau do Sul
informou que o deslizamento foi
causado pela maré alta que atingiu as praias de madrugada,alcançando o pé das falésias.A área será
interditada por haver risco de novos desabamentos, tanto na praia
quanto no alto da falésia.

