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Dr. Jairinho é indiciado
por tortura contra a filha
de ex-namorada
A DCAV passou a investigar o caso paralelamente à morte de Henry Borel
AGÊNCIA O DIA
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O

vereador Dr. Jairinho foi indiciado
por crime de tortura
majorada no inquérito que investiga a agressão
contra a filha de uma ex-namorada. A Delegacia da
Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) passou a investigar o caso paralelamente
à morte de Henry Borel, de
4 anos, depois que a mãe da
criança relatou as agressões
ao delegado Henrique Damasceno, titular da 16ª DP
(Barra da Tijuca).
“O inquérito foi concluído
e relatado ao Ministério Público com o pedido de prisão
preventiva. O interrogatório
foi feito assim que o Dr. Jairinho foi preso. Ele vai ser
indiciado por tortura majorada”, afirmou o titular da
DCAV, Adriano França.
As agressões aconteceram
entre 2010 e 2013, quando a
criança tinha entre 3 e 5 anos
de idade. De acordo com o

Os delegados Adriano França e Felipe Curi em entrevista coletiva

DIVULGAÇÃO

diretor do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE), o delegado Felipe
Curi, a menina sofreu uma
série de agressões. “Eram
uma série de violências e sessões de tortura, que comprovadamente aconteceram. A
menina teve um braço torcido pelo agressor em um dos
episódios e precisou ser imobilizado. Isso reforça o perfil
violento do Dr. Jairinho”.
Segundo Adriano França,
laudos da época confirma-

Moradores ficam atônitos

Garis são
baleados
na Zona
Norte
Dois colegas de
trabalho ficam no
meio do fogo
cruzado em Pilares
Dois garis da Comlurb foram
baleados ontem pela manhã
durante um confronto no
Morro do Urubu, em Pilares,
na Zona Norte do Rio. As vítimas são os profissionais Wellington Resende e Roberto
Marcolino, que foram atingidos por balas perdidas. Os
dois foram socorridos e levados para o Hospital Municipal Salgado Filho no Méier.
Roberto Marcolino tem 54
anos e foi atingido na barriga, precisando ser submetido
a uma cirurgia para retirada
da bala, segundo a direção do
hospital. Já o colega de trabalho Wellington Resende, 34
anos, foi atingido na perna e
recebeu alta.
De acordo com a PM, um
policial que tinha acabado de
sair do serviço reagiu a uma
tentativa de assalto e trocou
tiros com dois homens armados. Uma equipe do 3º BPM
(Méier) esteve na região e
atendeu a ocorrência.
A dupla de assaltantes tentou fugir, mas foi presa. Um
dos bandidos foi baleado. O
caso foi registrado na 21ª DP
(Bonsucesso).

ram as agressões cometidas
por Jairinho contra a menina. “Os laudos confirmam a
violência sofrida pela criança e os testemunhos dela
também confirmam. Foram
quatro laudos baseados em
prontuários médicos da
época em que aconteceram
as agressões. Outras provas
corroboram e nos deram a
certeza de as agressões aconteceram. Além disso, todas
as versões dadas pelo Jairinho caíram por terra confor-

me a investigação avançava,
inclusive com fotos”.
A mãe da menina não
será responsabilizada pelas
agressões. Segundo a polícia, não houve omissão por
parte da família da criança.
“Ela não será acusada de
omissão. Na época, a criança morava com a avó e a mesma identificou que a menina
tinha pânico do Dr. Jairinho
sempre que o via ou quando
via o carro dele. A menina tinha ânsia de vômito. Apesar
de não saber das agressões, a
mãe e a avó da criança passaram a impedir o contato dela
com o Jairinho, portanto não
houve omissão”.
Jairinho também é acusado de violência doméstica.
O vereador agredia a ex-namorada, mãe da criança. Por
conta desses episódios, ele
está sendo investigado, em
um outro inquérito que ainda está em andamento. Ainda há uma outra investigação em andamento, onde Jairinho teria agredido o filho
de uma outra ex-namorada.

Presidente da Unidos
da Tijuca é assaltado
Crime ocorreu na
noite de quintafeira, na Rua
Delfina, na Tijuca
O presidente da Unidos da
Tijuca e empresário, Fernando Horta, foi assaltado na noite de quinta-feira, na Rua Dona Delfina,
na Tijuca, Zona Norte do
Rio. O crime ocorreu por
volta das 23h50. Horta
estava sozinho e sem seus
seguranças.
Em depoimento à polícia, Horta disse que
trafegava com seu carro,
um Mercedes Benz 350E,
quando dois homens armados, em um veículo
não identificado bloquearam a rua. Segundo ele, o
carro não possui rastreador, o que dificulta a localização do veículo. O carro
usado por ele é avaliado
em quase R$ 150 mil.
Dois homens saíram de
dentro do carro e renderam
o sambista. Um deles entrou no carro e pediu para
que ele entregasse todos os
pertences. Segundo o presidente da Tijuca, um dos
assaltantes tem aproximadamente 25 anos. A dupla
fugiu do local levando os
dois carros, além de alguns
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Fernando Horta foi assaltado

pertences. A ocorrência foi registrada na 19ª DP (Tijuca).
Por meio de nota, a assessoria da Unidos da Tijuca disse que “vem a público
para confirmar oficialmente
a ocorrência de um assalto
na noite desta quinta-feira na
Rua Delfina, próximo à Rua
Uruguai, na Tijuca, por volta
das 23h. Os criminosos levaram o carro do presidente da
agremiação, Fernando Horta, um Mercedes 350 executivo, bem como celular e todos
os pertences. No interior do
carro havia documentos pessoais e da agremiação, além
de alguns produtos da escola,
tais como camisas de enredo.
Mais informações sobre a investigação e até mesmo sobre
a possibilidade de recuperação do material levado devem
ser divulgadas pela Polícia
oportunamente”.

