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ASSALTO

PRISÕES LOTADAS

Detidos esperam vagas
dentro de viaturas da BM

GUILHERME ALMEIDA

Carros da Brigada
Militar estavam na
2ª DPPA, no bairro
Santana, e na 3ª DPPA,
no bairro Navegantes

M

ais de 30 detidos estavam, no início da manhã de ontem, amontoados em delegacias
e viaturas da Capital. Alguns
dos presos já aguardavam havia
dias a transferência para o sistema carcerário. Todos permaneciam custodiados por, pelo menos, dez brigadianos que acabam se ausentando do patrulhamento. O problema ocorreu na
2ª Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, no Palácio da
Polícia, e na 3ª Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, na
rua Comendador Tavares, no
bairro Navegantes.

Presos ficaram algemados no volante e na porta das viaturas da Brigada

A Susepe informou que tem
encaminhado os presos à medida em que consegue vagas nos
presídios. O secretário de Administração Penitenciária, procurador de Justiça Cesar Faccioli,
disse, quando assumiu o cargo,

policia@correiodopovo.com.br

que sua primeira meta é a redução da superlotação no sistema
carcerário. “É trabalhar na geração de novas vagas, no sentido
de atendimento aos requisitos
da legislação, especialmente da
Lei de Execução Penal”.

Agente da Guarda
Municipal baleada

Um assalto terminou com a
vítima ferida com um tiro, na
noite de sábado, em Porto Alegre. Integrante da Guarda Municipal de Cachoeirinha, Gisele de
Moura Peixoto Braz Machado,
de 36 anos, foi atingida no rosto
por um disparo e encaminhada
ao Hospital de Pronto Socorro.
A bala, possivelmente de revólver calibre 38, ficou alojada perto do olho direito. A vítima, que
carregava um bolo no colo, estava com o marido em um Fox na
rua São Francisco de Assis, no
bairro Santo Antônio. O casal
foi atacado por três criminosos
armados que roubaram o veículo e logo após efetuaram os disparos, sem que Gisele ou o marido esboçassem reação.
O carro foi abandonado em
seguida, tendo percorrido apenas algumas dezenas de metros.
Acionados, os PMs do 1° BPM
realizaram buscas na região. A
tentativa de latrocínio é investigada pela Polícia Civil. As primeiras informações sobre os assaltantes é que os três estavam
muito alterados.

Na manhã deste domingo, a
mãe da vítima, Maria Helena de
Moura, de 56 anos, lembrou que
ficou desesperada ao receber a
notícia. “Pensei o pior. Fiquei sabendo da real situação ao chegar no HPS. A médica disse que
a bala penetrou no seio da face
e irá permanecer ali. Ela acha
melhor não fazer a retirada,
pois pode ser pior dependendo
dos nervos atingidos”, afirmou.
“Estragou a Páscoa”, lamentou.
A família comemorava o aniversário da neta de Maria Helena, de 18 anos, em uma hamburgueria no bairro Cidade Baixa.
O casal recordou que esquecera
o bolo de aniversário em casa e
foi buscá-lo. Eles estavam saindo para retornar à festa com o
bolo, quando, já dentro do veículo, em frente ao portão da garagem, apareceram os assaltantes. “Meu genro ficou de cabeça
baixa e não olhou para os caras. Ele disse que minha filha
olhou para eles e aí houve o tiro. Foi pura maldade”, relatou.
A mãe afirmou que “graças a
Deus a filha está viva”.

TRAGÉDIA

Rapaz mata madrasta e se suicida
A Polícia Civil trata a morte de
duas pessoas como um caso de feminicídio seguido de suicídio. O
crime ocorreu na noite de sábado,
no bairro Espírito Santo, zona Sul
de Porto Alegre. Em uma casa na
rua Professor Antônio José Remião, uma mulher de 55 anos e o
enteado foram encontrados mortos a facadas. Ela estava na sala
de estar, perto do sofá. O corpo
do rapaz estava no banheiro, no

andar superior. O marido da mulher e pai do jovem estava viajando. Quando chegou, avistou por
uma janela, que estava aberta, o
corpo da esposa.
A principal suspeita de autoria
do crime recaiu sobre o enteado
da vítima, um jovem de 19 anos,
cujo corpo foi localizado na peça
que estava com a porta trancada
por dentro. Duas facas ensanguentadas foram recolhidas junto de

cada corpo.
De acordo com a delegada de
Homicídios Roberta Bertoldo,
“não há dúvidas de que o enteado
cometeu suicídio após o crime.
Ele não mantinha uma boa relação com a madrasta, mas não está claro ainda o motivo. Ele tinha
diagnóstico de esquizofrenia e era
usuário de drogas”, explicou a
plantonista da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa.

VIOLÊNCIA

ESTRADAS

Executado a
tiros em festa

Violência no
trânsito

Um jovem de 21 anos foi morto
a tiros na noite de sábado, quando participava de uma festa em
uma casa na rua Rio Grande, no
bairro Maria Regina, em Alvorada. Os autores do crime foram os
ocupantes de um Corsa que estacionou na frente da residência. Os
atiradores portavam pistolas e alvejaram o rapaz. O homem morreu no local. PMs do 24° BPM foram mobilizados.
Após o aumento do policiamento ostensivo em decorrência de
uma recente onda de violência
que deixou sete mortos em dois
dias, a situação estava calma na
cidade. Com apoio de unidades do
Comando de Policiamento Metropolitano, o efetivo do 24° BPM realiza abordagens de pessoas e veículos suspeitos. Na madrugada de
ontem, por exemplo, prendeu dois
criminosos, de 19 e de 25 anos, no
bairro Umbu, durante patrulhamento. Os dois foram pegos na
rua Vinte e Sete. Os brigadianos
apreenderam uma espingarda calibre 12 e drogas.

Seis pessoas morreram, ontem,
nas estradas gaúchas. A aquaplanagem e saída de pista de um Cobalt, com placas de Brasília, provocou duas mortes pela manhã no
km 54 da BR 386, em Seberi. O veículo chocou-se contra árvores. Os
mortos foram identificados como
Marino da Silva, presidente da Federação dos Sindicatos de Servidores Municipais do Estado do RS e
também do Sindicato dos Municipários de Palmitinho, e o presidente
do Sindicato dos Municipários de
Redentora, José Carlos Lagger.
Uma mulher ficou gravemente ferida. Em Vitória das Missões, uma
criança de 11 anos, uma mulher de
20 anos, passageiros de um Sandero, e um idoso de 89 anos, motorista de um Ka, morreram após a colisão entre os dois veículos na BR
285. Em São Luiz Gonzaga, a agente de trânsito da cidade, identificada como Carla Janaína Gonçalves
Trindade, 36 anos, morreu na colisão entre o carro que conduzia, um
Celta, e um caminhão Mercedes
Benz de uma cooperativa de leite.

