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POLÍCIA

L CASO HENRY BOREL

L EM ESTADO GRAVE

Defesa insiste em
novo depoimento

Mãe suspeita de
espancar criança

Advogados de Monique enviam solicitação a delegado

A

defesa da mãe do menino
Henry Borel, Monique
Medeiros, solicitou, junto
ao Procurador Geral do Ministério Público do Rio de Janeiro
(MPRJ), a nomeação de um promotor especial para acompanhar
o inquérito envolvendo a morte
da criança.Os três advogados que
representam Monique, Thiago
Minagé, Hugo Novais e Thaise
Mattar Assad, disseram, em no-

REPRODUÇÃO DA TV GLOBO

A DEFESA
PEDIU A NOMEÇÃO DE
PROMOTOR ESPECIAL
PARA ACOMPANHAR
O INQUÉRITO
Monique Medeiros e Jairinho estão presos preventivamente

ta, ontem, que o objetivo da defesa é “resgatar a verdade”.
“A defesa está protocolizando
petição ao delegado reiterando a
necessidade imprescindível de ouvir Monique”, diz trecho da nota.
No domingo, a defesa da mãe
de Henry afirmou que ela era
mais uma vítima do vereador
Dr. Jairinho (sem partido), acu-

Pai promove
abaixo-assinado

sado, assim como ela, de torturar
e matar a criança, de 4 anos. Ambos estão presos preventivamente. Os advogados não disseram,
porém, se ela era agredida ou não.
Até o fechamento desta edição, a L Na tentativa de ajudar outras
Polícia Civil não havia definido se crianças que sofrem violência
convocará Monique para um no- doméstica, o pai de Henry Bovo depoimento.
rel, Leniel Borel de Almeida, de
37 anos, iniciou uma campanha
na internet pedindo o aumento
da pena para assassinato de menores praticado por padrastos e
madrastas. Henry era o único filho do engenheiro com a professora Monique Medeiros.A criança foi morta no dia 8 de março e
os principais suspeitos de envolvimento no crime são a mãe e o
padrasto, o vereador Dr. Jairinho
(sem partido), ambos presos.Até
ontem à tarde, o abaixo-assinado
contava com 10 mil assinaturas.

L CAROLINA FREITAS

Uma menina de apenas 6
anos está em estado grave após
ser brutalmente agredida pela própria mãe e sua companheira no município de Porto
Real, no Sul Fluminense, ontem. Por causa dos ferimentos
causados por socos e chutes, a
criança precisou ser entubada
e, até o fechamento desta edição, continuava internada em
estado grave no Hospital de
Emergência de Resende, cidade vizinha a Porto Real.
Os nomes da mãe e da
criança não foram divulgados. Inicialmente, a informação era de que a mãe da
menina havia levado a filha
ao hospital após ela ter sido espancada por uma mulher identificada apenas como Brenda. De acordo com
Perry Souza, comandante do
37º BPM (Resende), a única suposta agressora, até então, seria namorada da mãe
da vítima.

Ainda segundo o policial,
no entanto, as duas participaram das agressões. “Não foi
só a Brenda, as duas participaram do espancamento. Foi
um nível grande de barbaridade, nem os policiais conseguem olhar para a criança.
Ela já está no último suspiro,
conforme o relato da médica”,
afirmou o comandante.

A MENINA,
DE 6 ANOS,
FOI AGREDIDA
COM SOCOS
E CHUTES
Tanto Brenda quanto a
mãe da menina foram conduzidas à delegacia e, até o
fechamento desta edição,
continuavam prestando depoimento. O Conselho Tutelar também foi acionado.

RAPIDINHAS...

PM estoura
desmanche
A Polícia Militar estourou um desmanche de
carros roubados, ontem,
em Duque de Caxias, na
Baixada Fluminense. No
local, na Rua Prefeito de
Braulino de Matos Reis,
no bairro Vila Leopoldina, foram achados uma picape com placas clonadas,
placas de um carro roubado, motores, latarias, peças
e acessórios. A PM não informou se houve prisões.
L

Preso com
drogas no carro
L Um homem foi preso em flagrante com 5.400 cápsulas de
cocaína e 1.200 trouxinhas de
maconha em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, no
domingo. A ação foi realizada
pela Polícia Federal (PF), com
apoio do 25º BPM (Cabo Frio)
e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). As drogas estavam
escondidas no porta-malas de
um carro e o homem confessou
ter sido contratado para fazer o
transporte do material da cidade do Rio para Búzios, também
na Região dos Lagos.

