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Vítima foi esfaqueada pela ex-mulher de um amigo. Família pede Justiça
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A

Polícia Civil procura
a suspeita de matar
Miriam do Nascimento Rodrigues, 43
anos, esfaqueada no último,
em um sítio no bairro Vale das
Pedrinhas, em Guapimirim.
Miriam estava na casa de um
amigo quando a ex-mulher
dele, identificada como Isabel
de Jesus, entrou na residência
e a atacou. Segundo o delegado Antônio Teixeira, titular da
67ª DP (Guapimirim), a vítima
levou três facadas na barriga,
foi socorrida, mas não resistiu
aos ferimentos e morreu na
madrugada de ontem.
“O ex-marido de Isabel se separou dela dia 10 de maio e, no
domingo, estava em casa com
a amiga, Miriam. A Isabel já
chegou com uma faca na mão,
esfaqueou a vítima e ainda o
ameaçou”, contou Teixeira.
Depois de esfaquear Miriam, Isabel quebrou móveis,
objetos e plantas da casa do ex-marido, fugindo em seguida.
Familiares contaram a ODIA

Preso ao matar
ex-mulher

Parentes de Miriam disseram que ela era tranquila e trabalhadora

que Miriam era uma pessoa
tranquila e trabalhadora, e
tem um filho. “Ela era amável,
divertida, não guardava mágoa de ninguém. Não tratava
as pessoas com a mesma maldade e arrogância que tratavam ela”, disse um parente.
Conforme o familiar, a
sensação é de incredulidade. “Meus tios ficaram arrasados, ainda não caiu a ficha

do filho dela. Tivemos que
contar para o pai dela, de
84 anos. Estamos com sede
de Justiça, mas com acompanhamento da polícia. Não
fazemos Justiça com as nossas próprias mãos”.
O delegado informou que
negocia com a defesa Isabel
para que ela se entregue até
amanhã. Não há informações
sobre data e local do enterro.

N Uma mulher foi morta a
facadas ontem pela manhã,
na Rua Araticum, no Anil, na
Zona Oeste. Segundo relatos,
o ex-marido da vítima, que
era pastor, teria cometido o
crime. Ele não aceitava o fim
da separação. A mulher, que
também era pastora, tinha
seis filhos. O suspeito já possuía anotação criminal por
violência doméstica na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá.
Segundo a PM, agentes
do 18º BPM (Jacarepaguá)
receberam denúncia de que
o autor do crime ainda estaria nas proximidades. Após
uma ação de buscas, os PMs
localizaram o homem na
Estrada de Jacarepaguá e
apreenderam uma faca. A
ocorrência foi encaminhada
à Delegacia de Homicídios.
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A Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí
e São Gonçalo (DHNISG)
descobriu que o traficante
que atirou na cabeça do fotógrafo Thiago Freitas de
Souza, 32, é ligado à facção
Comando Vermelho (CV).
O jovem foi assassinado no
quintal de casa, na comunidade do Santo Cristo, no
Fonseca, em Niterói, na manhã do último sábado, depois de pedir que traficantes diminuíssem o barulho
para sua filha poder dormir.
No dia, havia uma guerra
entre traficantes rivais.
Os policiais fizeram diligências no local, ontem,
e apuraram que eram traficantes do CV que estavam em frente à casa de
Thiago. A DH de Niterói
trabalha para identificar
quem foi o responsável
pelo disparo.
Em um áudio gravado
momento após o fotógrafo
ser baleado, a esposa do
rapaz contou para uma
pessoa próxima, aos prantos, como tudo aconteceu.
“Os caras estavam na
janela do meu quarto e

Thiago de Souza tinha 32 anos

Thiago foi pedir para eles
saírem dali, e eles deram um
tiro na cabeça de Thiago, na
cabeça dele”, dizia ela enquanto aguardava notícias
do marido no Hospital Estadual Azevedo Lima.
O Santo Cristo e a comunidade Coronel Leôncio foram
palco de uma guerra entre
traficantes rivais, no sábado.
Segundo a polícia, criminosos ligados à facção Terceiro
Comando Puro (TCP) tentavam retomar as favelas, que
atualmente tem o tráfico
controlado pelos rivais do
Comando Vermelho (CV).
Os criminosos se enfrentaram a tiros, pela disputa do
domínio das atividades criminosas da região. O tiroteio
começou no início da manhã
e durou até às 9h.
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Polícia procura acusada
de assassinato por ciúme

Fotógrafo foi morto
por traficante do CV,
afirma a polícia

Jairinho: preso desde 8 de abril

Dr. Jairinho
perde
Medalha
Tiradentes
A Alerj revogou a Medalha
Tiradentes oferecida ao vereador Dr. Jairinho em 2007,
honraria concedida pelo governo e destinada a premiar
quem prestar relevantes serviços à causa pública. A votação aprovada em discussão
única aconteceu ontem.
Jairinho é acusado pela
morte do menino Henry
Borel, 4 anos, agredido até
a morte. Ele é réu no processo, assim como a mãe do
menino, Monique Medeiros.
Os dois foram presos em 8
de abril e, desde então, o
vereador está afastado do
mandato. Ele também é alvo
de um pedido de cassação
na Câmara. Jairinho foi indiciado por homicídio duplamento qualificado –com
emprego de tortura e sem
chance de defesa para a vítima. Além desse crime, ele
foi indiciado ainda por crime de tortura contra a filha
de uma ex-namorada. Outra
investigação está em curso
também por agressão a um
menino, igualmente filho de
uma ex-namorada.
“Não é cabível que pessoas
envolvidas em escândalos tão
brutais, como é o caso do possível assassinato do menino
Henry Borel ou acusações de
agressões à ex-esposa, ex-namoradas e seus filhos estejam
entre os homenageados pela
honraria”, disse o deputado
Noel de Carvalho, que pediu
a revogação.

