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Um feminicídio por dia em 2019
Quarta vítima foi Tamires Blanco, de 30 anos, morta pelo marido, em casa, no morro do Urubu

Tiroteios
assustam
moradores

Reprodução Facebook

O

ano mal começou e
a média de casos de
feminicídio praticados no Rio já assusta. Em apenas quatro dias,
quatro mulheres foram vítimas de seus próprios companheiros. A média de um
caso por dia já representa
57% do total de casos ocorridos em todo o mês de janeiro
de 2018, quando ocorreram
sete crimes, como mostram
os dados do Instituto de Segurança Pública (ISP-RJ).
Os episódios mais recentes
aconteceram na última sexta-feira, na Zona Norte.
Um dos casos aconteceu
na noite de sexta-feira, no
Morro do Urubu, em Pilares. Tamires Blanco, de 30
anos, foi morta com socos e
garrafadas pelo marido, Dilson Araújo. Segundo familiares, o crime teria ocorrido
após uma discussão entre o
casal. “Quando cheguei na
casa dela, encontrei a bebê
em cima do corpo da mãe.
Ninguém esperava que isso
fosse acontecer. Tínhamos
feito um churrasco no dia
anterior”, desabafou Vanessa

dos Santos, prima da vítima.
“Existe um sentimento de
posse por parte desses homens, como se a mulher fosse um objeto. Isso é percebido por nós, que estamos em
contato com cada caso, e pelos próprios psicólogos que
participam dos programas
de enfrentamento. É preciso aprofundar esse debate
urgente”, comentou Marisa
Gaudio, presidente da OAB
Mulher.

Em seis anos,
número de
agressores presos
aumentou 173%
em todo o país
No ano passado, Tamires já
havia registrado boletim de
ocorrência contra Dilson que
resultou em uma medida protetiva. No entanto, eles acabaram reatando. Além da filha
de 11 meses, Tamires deixa um
filho de 5 anos, fruto de um relacionamento anterior. O caso
é investigado pela Delegacia
de Homicídios.
MORTE EM CORDOVIL

No mesmo dia, Marcelle Ro-

drigues, de 27 anos, foi morta após ser esfaqueada pelo
marido na frente do filho. O
caso aconteceu em Cordovil.
O homem, que tentou fugir,
foi preso por um policial reformado que seria morador
da região.
Já na quinta-feira, Simone Oliveira, de 40 anos, foi
morta a golpes de marreta.
O crime ocorreu em Itaguaí,
na Região Metropolitana. O
marido, José Carlos da Silva
de Carvalho, de 60 anos, foi
preso no dia seguinte.
O primeiro caso de feminicídio ocorrido em 2019 no Rio,
teve como vítima Iolanda
Crisóstomo. Ela foi morta a
facadas logo após as comemorações da passagem de ano. O
crime aconteceu no bairro do
Tanque, em Jacarepaguá. O
suspeito foi preso.
AUMENTO DE DETENÇÕES

O número de detenções resultantes de processos de violência doméstica vêm aumentando gradativamente. Segundo
o Observatório da Violência
contra a Mulher, de 2011 a
2016, o aumento foi de 173%.
Em seis anos, as prisões de
agressores passaram de 550
para 1,5 mil em todo o país.

Tamires Blanco, de 30 anos, já havia registrado agressões do marido

PM morre após levar tiro na cabeça

Três comunidades do Rio
foram palco de intensos
tiroteios ontem. No Morro da Chacrinha, na Praça
Seca, policiais do 18º BPM
(Jacarepaguá) trocaram
tiros com criminosos que
estavam circulando armados pelas ruas.
Em Manguinhos, mais
tiroteio. De acordo com a
UPP, foram registrados disparos em diversas localidades. Policiais utilizaram um
blindado para circular pela
comunidade. A Polícia Militar, no entanto, não confirmou se houve confronto
entre militares e bandidos.
No Morro Dona Marta, em Botafogo, desde a
noite de sexta-feira, a comunidade tem registrado
tiroteios. Segundo a PM,
agentes da UPP local que
faziam patrulhamento
em uma das localidades
da região foram atacados por bandidos. Apesar
da intensa troca de tiros,
ninguém teria ficado ferido. Não houve prisões ou
apreensões no episódio.
“Várias explosões e balas
traçantes”, escreveu um
morador de Botafogo em
uma rede social.
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Soldado, que tentou impedir arrastão, é o primeiro militar morto na gestão Witzel
Um policial militar morreu
após ser baleado na cabeça
na tarde de ontem na Linha
Amarela. Ele chegou a ser levado para o Hospital Federal
de Bonsucesso, passou por
cirurgia, mas não resistiu.
O soldado Jorge Henrique
Mariotti, de 30 anos, lotado no 22º BPM (Maré), foi o
primeiro policial morto no
estado, neste ano, durante
a gestão do governador Wilson Witzel.

O governador frisou, por
meio de nota, que a investigação sobre a morte do PM será
tratada com rigor. “O Rio de
Janeiro acaba de perder mais
um herói nesta guerra contra
os terroristas nas ruas do nosso estado. Como governador,
a morte de um policial é como
perder um filho. Vamos investigar este caso com todo o rigor
e não vamos parar o combate
ao crime até devolvermos a
paz ao estado”.

Mariotti estava a serviço,
em deslocamento de motocicleta com outros policiais,
quando tentou impedir um
arrastão na saída 7, em Bonsucesso, no sentido Ilha do

Governador do Rio
lamentou a morte
e disse que PM foi
um herói contra
“terroristas”

Governador. Os bandidos atiraram e conseguiram fugir.
Mais cedo, quando o militar ainda estava internado
em estado grave, o governador chegou a lamentar o
caso e disse que o protocolo
de atuação de deslocamento
de policiais deve ser revisto.
“Todos os dias têm tiroteios
no Rio. Precisamos rever este
protocolo, pois ele (o PM)
estava sozinho (na moto) no
momento do crime”.

DIA A DIA

Foto recebida por O DIA mostra o governador do Rio segurando,
sorridente, um distintivo com a inscrição ‘governador Wilson
Witzel’. O objeto é semelhante ao utilizado por policiais civis.

EDITAL DE INTIMAÇÃO

ATAQUES PROSSEGUEM NO CEARÁ

ASSEMBLEIA NACIONAL CONTRA MADURO

Os atentados ordenados por
facções criminosas no Ceará
tiveram sequência ontem, primeiro dia de atuação da Força
Nacional no estado. Desde a
madrugada de quinta, já são
mais de 65 ações, sobretudo

Nicolás Maduro vai usurpar a presidência da Venezuela a partir de
quinta-feira, quando assumir seu
segundo mandato, disse ontem a
Assembleia Nacional do país, de
maioria opositora e que teve seus
poderes esvaziados. “Reafirmamos

veículos incendiados, em várias
cidades. Na madrugada de ontem,
um caminhão com 2 mil frangos
foi queimado em Caucaia. Foram
detidas 86 pessoas. O comércio e
o transporte em Fortaleza funcionam com muitas restrições.

a ilegitimidade de Maduro”, disse
o novo presidente do Legislativo,
Juan Guaidó, que pediu às Forças
Armadas para apoiar os esforços
para “restaurar a democracia”
no país e pediu um “governo de
transição” até novas eleições.
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