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POLÍCIA
L CASO HENRY BOREL

L BARBEIRAGEM EM CIRURGIAS ESTÉTICAS

REPRODUÇÃO

Dentista acusada
de estragar rostos
Cerca de 40 clientes dizem estar deformadas

C

REPRODUÇÃO/TV GLOBO

erca de 40 pessoas ficaram com o rosto deformado após fazer harmonização facial com uma
dentista em Campos dos Goytacazes. As clientes pagavam
aplicação de ácido hialurônico,
mas Giselle Gomes usava uma
substância mais barata e perigosa, o polimetilmetacrilato,
não indicado para tratamentos estéticos. O caso foi exibido
domingo, no Fantástico.
Em seu perfil no Instagram,
a dentista dizia trabalhar com
harmonização orofacial, botox, bichectomia, fios e lipoas-

MP FEZ DENÚNCIA
POR LESÃO
CORPORAL
GRAVÍSSIMA, ENTRE
OUTROS CRIMES

Agora, Dr. Jairinho e Monique estão nas mãos do MP e da Justiça

Casal indiciado
por homicídio
A Polícia Civil concluiu o
inquérito que apura a morte
do menino Henry, de 4 anos.
A mãe, Monique Medeiros, e o
padrasto, Dr. Jairinho, foram
indiciados por homicídio duplamente qualificado. O vereador também foi enquadrado por ter torturado o menino.
Monique responderá por tortura por omissão. O caso será
remetido ao Ministério Público, que decidirá se denuncia
ambos à Justiça.
Com o inquérito finalizado,
Monique perde a chance de ser
ouvida pela segunda vez, como
havia a defesa havia pedido. Ela
chegou a escrever carta de 29

PAI DO MENINO
HOMENAGEOU FILHO
NA INTERNET NO DIA
EM QUE ELE FARIA
5 ANINHOS
páginas relatando nova versão,
mas o texcto foi desqualificado
pelos advogados de Leniel Borel, pai de Henry.
Ontem, dia em que o Henry faria 5 anos, Leniel divulgou
em seu instagram mensagem
de carinho ao filho.

RAPIDINHAS...
piração. Segundo as vítimas,
Giselle era persuasiva e convencia as clientes a fazer diversos tipos de tratamento em seu
consultório.
A cabeleireira Lana Velasco foi uma das vítimas. Ela fez
preenchimento labial e uma semana depois apresentou deformação nos lábios. “Eu não quis
ver ninguém por causa disso,
preferi me isolar”, conta.
O Ministério Público denunciou Giselle por lesão corporal gravíssima, estelionato e
exercício ilegal da profissão. A
defesa dela diz que poucas pacientes tiveram problemas em
Mulheres passaram por procedimento de preenchimento labial
quase mil atendimentos.

Preso por
agressão
Um homem foi preso
ontem por policiais civis
após agredir e queimar
a namorada, em Jacarepaguá. O acusado, de 32
anos, foi encontrado na
Covanca, na mesma região. A vítima, de 25 anos,
procurou a polícia relatando que ele, após socá-la, a queimou com uma
frigideira quente.
L

Tentou queimar
a própria mulher
L A Polícia Militar prendeu um
homem de 32 anos, no último
domingo, acusado de agredir a
mulher com um cano de papelão e ameaçá-la com um galão
de combustível, na Covanca, em
São Gonçalo. Segundo a PM, o
homem ameaçou queimar o
corpo dela usando um galão de
combustível. O motivo da briga
não foi revelado. A vítima passou por exame de corpo de delito, e o caso foi registrado pleos
policiais na 73ª DP (Neves).

