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GERAL

LLIMPOSTORES

LLCRIME NA BAIXADA
Divulgação

Cabo eleitoral
é assassinado
Leo Vieira lamentou a morte e
criticou o prefeito reeleito Dr. João

OspresosassaltaramlojanoParqueShoppingSulacapeestavamcomamochilacheiadecelulareserelógios

Vida imita o jogo
Trio é preso após entrar na loja pelo duto de ar

P

oliciais civis da 21ª DP
(Bonsucesso) prenderam
três homens responsáveis
por assaltos em lojas de celulares
e relógios dentro do Parque Shopping Sulacap, na Zona Oeste do
Rio.De acordo com investigações,
eles conseguiram entrar no estabelecimento passando pelo duto
de ventilação.
Tiago Gonçalves dos Santos e
os irmãos Yan de Souza de Jesus e
Iure de Souza Lima e foram detidos em flagrante dentro de BRT,
na estação Parque Olímpico.

Segundo a Polícia Civil,eles haviam acabado de assaltar uma loja
e foram monitorados.O trio estava com uma mochila repleta de celulares e relógios.
Em depoimento, os três, que
são do estado de Goiás, confessaram o crime do furto. Eles disseram que estavam hospedados em
uma casa na Rocinha,na Zona Sul.
Em consulta aos casos ocorridos no Rio de Janeiro, constatouse que Yan já havia sido preso em
flagrante em novembro de 2019,
após o furto de uma loja de celu-

lares no shopping Nova América,
em Del Castilho, Zona Norte do
Rio. Já Iure possui duas anotações
pelos crimes de corrupção de menor e furtos, fatos cometidos em
shoppings centers dos bairros de
São Conrado e Leblon, nos anos
de 2016 e 2017.
A notícia rendeu piadas entre
internautas que lembraram o game online Among Us, no qual o
impostor de uma nave tenta eliminar os outros tripulantes, com
a vantagem de se locomover pelos
dutos de ventilação.

LLSÃO JOÃO DE MERITI

Morre criança de 5 anos
Maria Eduarda estava internada após explosão de gás

M

orreu a menina de 5 anos
que foi vítima,junto com
a sua família, de uma explosão de gás em casa, no último dia 25, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Maria
Eduarda Gomes da Silva sofreu
uma parada cardiorrespiratória e
foi a óbito no domingo às 14h10,
informa a Prefeitura de Duque de
Caxias, também na Baixada.

Maria Eduarda foi uma das
quatro vítimas no acidente, sofrendo queimadura de 2º grau em
55% do corpo.Desde sua internação no CTI Pediátrico do Hospital
Adão Pereira Nunes, o seu estado
de saúde era gravíssimo e respirava
com ajuda de aparelhos.
Os demais pacientes, membros da mesma família, são:
Jorge Alexandre Gomes da

Silva, 8 anos (45% do corpo
queimado e respirando em ar
ambiente no CTI Pediátrico),
Jorge Luís Pereira da Silva, 60
anos (estado grave no CTI, respirando por aparelhos, com sedação e medicamentos analgésicos), e Jéssica Gomes da Silva,
25 anos (respirando por aparelhos no CTI, sedada com medicamentos para dor).

U

m cabo eleitoral do candidato à prefeitura de
São João de Meriti, Leo
Vieira (PSC), foi assassinado
na noite de domingo, na Rua
José Cabral, no centro do município. Segundo a Polícia Militar, agentes do 21º BPM (São
João de Meriti) e o Corpo de
Bombeiros foram acionados e
no local um homem foi encontrado baleado.
O homem, identificado como César de Souza, de 44 anos,
foi levado para o Hospital Municipal de São João de Meriti. Em nota, a prefeitura, por
meio da Secretaria Municipal
de Saúde, informou que César
já chegou morto na unidade
hospitalar. Em nota, Leo Vieira lamentou a morte do cabo
eleitoral e criticou o prefeito
reeleito Dr. João.
“O adversário fez acordo
com o tráfico, como diversos

áudios e prints que circularam
nos últimos dias mostraram. O
adversário apelou para o abuso
do poder econômico. Do poder político. Apelou para a ditadura do medo. Pessoas foram
impedidas de fazer campanha
para mim. Coagidas a não votar em 20. Um cabo eleitoral do
vereador eleito Giovani Ratinho Jr. foi assassinado porque
fazia campanha para mim, numa área dominada pelo tráfico.
Tráfico que, como eu disse, está
de mãos dadas com o atual prefeito”, afirmou ele.
A Delegacia de Homicídios da
Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso. A perícia foi feita e
policiais realizam diligências para identificar a autoria do crime e
esclarecer o caso.
A assessoria do prefeito Dr.
João foi procurada, mas até o
momento não se pronunciou
sobre as acusações.

rapidinhas...

PM: prisão
preventiva

Cidade dos
Meninos

LLComo forma de garantir
a ordem pública e a aplicação da lei penal, o Tribunal
de Justiça converteu a prisão em flagrante do policial
militar Janitom Celso Rosa
Amorim, de 39 anos, para
preventiva após ter matado
a namorada Mayara Pereira de Oliveira Fernandes, de
31 anos, em Valença, no Sul
Fluminense, na sexta-feira,
com tiro na boca.

LLUm casal foi encontrado
morto na manhã de ontem, na Cidade dos Meninos. Policiais militares
do 15ºBPM (Duque de
Caxias) foram verificar a
ocorrência e encontraram
as duas vítimas já em óbito.
A área foi isolada e a perícia acionada. A Delegacia
de Homicídios da Baixada
Fluminense (DHBF) investiga o caso.

