Jovem pega 15 anos de prisão
por matar estudante após
vídeo íntimo
Vítima do assassinato pediu R$ 4 mil para não entregar as
imagens ao RH da empresa em que trabalhavam.
O jovem Hiago Pereira da Silva, da 24 anos, foi condenado a 15
anos de prisão por matar um estudante universitário que pediu
dinheiro para nao divulgar um vídeo íntimo, gravado no
banheiro da empresa onde os dois trabalhavam. Fabrício Martins
Teixeira, de 23 anos, ameaçou denunciar o colega de trabalho
por assédio sexual. O caso ocorreu no ano passado, em
Araguaína (TO).
De acordo com o G1, a vítima exigiu a quantia de R$ 4 mil para
não entregar as imagens ao departamento de Recursos Humanos da
companhia. Em júri popular, Hiago foi condenado por homicídio
qualificado, praticado por motivo fútil e meio cruel, por
dissimulação e ocultação de cadáver. Ele vai responder ainda
por fraude processual.
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Isis Valverde se revolta com
o preço dos combustíveis e
ironiza na web
A atriz se posicionou sobre a greve dos caminhoneiros no
Instagram.
Revoltada, a atriz Isis Valverde ironizou em seu Instagram
sobre o quarto dia da greve dos caminhoneiros, e o risco de
desabastecimento de combustível e de alimentos no país.
“Meu maior medo é começar a andar a pé e o governo aumentar o
preço do chinelo”, escreveu no seu InstaStories.
Outros famosos também se manifestaram acerca do assunto, em
sua maioria apoiando o movimento. O humorista Wellington
Muniz, o Ceará, fez piada com a situação. Em vídeo gravado em
um posto de combustível e publicado no Instagram, afirmou que
o presente de dia dos namorados para sua mulher seria “um
litro de gasolina”.
A empresária e socialite Val Marchiori, conhecida por sua
participação no reality “Mulheres Ricas”, mas cujos negócios
incluem uma transportadora, também manifestou apoio à greve.
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Ricardo Oliveira descarta
clima de ‘decisão’ para duelo
com o Fla
Para ele, mais do que uma possível aproximação do título, a
liderança do Brasileirão representa a evolução do trabalho do
Atlético-MG.
Líder do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG recebe o segundo
colocado Flamengo neste sábado, no Independência. O confronto
é dado por muitos como a primeira grande “decisão” da
competição, mas o atacante Ricardo Olivera lembrou que tratase apenas da sétima rodada e, por isso, tentou tirar o peso da
partida.
“Conseguimos atingir a liderança do campeonato, mas sabemos
que está no início e requer muito cuidado, muito trabalho. O
Campeonato Brasileiro é muito extenso e complicado”, declarou
nesta quinta-feira. “A liderança é algo que nos deixa felizes,
mas conscientes de que é um campeonato muito longo e
complicado.”
Para ele, mais do que uma possível aproximação do título, a
liderança do Brasileirão representa a evolução do trabalho do
Atlético-MG. “Acreditamos no trabalho, o time cresceu
bastante, adquiriu uma maturidade. Dentro do que estamos vendo
que está sendo feito, vamos procurar manter essa linha de
muita dedicação para manter esse primeiro lugar.”

Um dos destaques do time neste bom início de competição, o
volante Gustavo Blanco também celebrou a campanha no
campeonato. Ele ainda considerou que a melhora do Atlético-MG
em casa, em relação à temporada passada, foi fator fundamental
para isso.
“O Brasileirão é um campeonato em que você precisa vencer os
jogos dentro de casa, principalmente. No ano passado, tivemos
uma dificuldade em relação a isso, perdemos muitos pontos em
casa, o que não pode acontecer, principalmente jogando ali no
Independência, que, querendo ou não, é um caldeirão e a
torcida do Galo sempre apoia e acompanha”, considerou.
Nesta quinta, o técnico interino Thiago Larghi comandou mais
uma atividade atleticana visando a partida contra o Flamengo.
Ele impediu a entrada da imprensa na Cidade do Galo e não deu
pistas da escalação que vai a campo no sábado, às 21 horas.
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Homem é preso suspeito
estuprar aluna dentro
transporte escolar

de
de

Crime ocorreu na tarde do dia 26 de abril, em Itapetim (PE).
Um homem foi preso nesta quinta-feira (24) suspeito de ter
estuprado uma adolescente de 16 anos dentro de um transporte
escolar em Itapetim (PE).
De acordo com o UOL, Evangelista Guimarães Silva cometeu o
crime na tarde do dia 26 de abril. Ele foi levado a cadeia
pública local. O inquérito será conduzido pela Delegacia de
Itapetim.
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PF pega 2 quilos de cocaína

com queniano de 72 anos no
aeroporto
Droga estava em fundo falso de uma mochila.
A Polícia Federal prendeu no Aeroporto Internacional de São
Paulo (Cumbica) um passageiro queniano de 72 anos de idade
tentando embarcar com droga oculta na mala, ao todo, 2 quilos
de cocaína.
A prisão ocorreu na quarta-feira, 23. Agentes da PF abordaram
o homem para entrevista de rotina, na fila do check-in de voo
com destino a Mali, na África.
Segundo os policiais, o homem “não deu respostas convincentes
sobre os motivos de sua visita ao Brasil”. Ele foi conduzido a
uma sala reservada para passar por busca pessoal e revista de
suas bagagens.
Em um fundo falso de uma mochila, que estava dentro da mala de
posse do queniano, os federais encontraram um pacote contendo
dois quilos de cocaína. O homem recebeu voz de prisão e deverá
responder na Justiça pelo crime de tráfico internacional de
drogas.
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‘Foi um ato covarde’, diz
Dado Dolabella sobre agressão
a Luana Piovani
Ator concedeu entrevista ao “Domingo Espetacular”, da Record.
Libertado da prisão recentemente, após ficar detido por dois
meses por não pagar pensão alimentícia a um de seus filhos,
Dado Dolabella falou pela primeira vez do episódio de agressão
à sua então namorada Luana Piovani, que aconteceu em 2008.
“Foi um erro na minha vida, uma coisa que eu não queria ter
passado. E é horrível, é humilhante, foi um ato covarde meu.
Foi uma reação covarde a um momento que a gente tava vivendo
ali na relação que eu não quero falar. Nunca falei, nem quero
falar”, afirmou o ator em entrevista ao “Domingo Espetacular”,
que vai ao ar neste domingo (27), na Record.
Piovani foi agredida por Dado com um tapa na cara. No mesmo
dia, ele também empurrou a camareira Ismê de Souza.
O ator foi condenado em 2014 pela Lei Maria da Penha.”Naquele
momento eu fui reativo, eu fui inconsequente, não pensei.
Inclusive me ajudou a amadurecer, me ajudou a pensar em tudo
isso”, disse ele ao programa.
Vegano, Dado afirmou que se “transformou” também com a mudança
na alimentação. “Enquanto os herbívoros vivem em bandos
gigantescos, são felizes, são de paz, não brigam entre si.
Para mim, o rei da selva é o elefante. O rei não come o
próprio filho”, filosofou.
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Wada se isenta e diz que só
CAS pode abrir brecha por
Guerrero na Copa
O atacante peruano está suspenso por doping.
A Agência Mundial Antidoping (Wada) descartou a possibilidade
de um acordo para que o atacante Paolo Guerrero, do Flamengo e
da seleção peruana, cumpra suspensão por doping após a disputa
da Copa do Mundo de 2018, na Rússia.
De acordo com o jornal peruano El Comercio, a agência de
notícias AFP foi informada pela Corte Arbitral do Esporte
(CAS) de que Guerrero poderia disputar o torneio caso Wada,
Fifa e o jogador chegassem a um acordo para que o gancho de
oito meses fosse cumprido após o Mundial.
Segundo declarações à AFP creditadas a Matthieu Reeb,
secretário-geral da CAS, as partes envolvidas “podem
teoricamente se entender sobre a execução da suspensão, por
exemplo agendando o início da suspensão adicional de oito
meses para depois da Copa do Mundo na Rússia”.

A Wada, porém, rechaçou a possibilidade. Em declarações
publicadas pelo jornal, a agência afirmou sentir “profunda
compreensão” pelo caso; no entanto, assegura que a sanção “foi
imposta pela CAS”, isentando-se da possibilidade de liberar o
jogador para o Mundial.
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Advogado é detido tentando
entrar
em
presídio
com
celulares escondidos
Profissional tentava camuflar os itens em vassouras e rodos.
Um advogado foi detido após tentar entrar dentro do presídio
de Formosa, no Distrito Federal, com quatro celulares e seis
relógios celulares. Os equipamentos estavam escondidos dentro
de rodos e vassouras que seriam entregues a um preso, informou
a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP).
A situação ocorreu por volta das 20h da quarta-feira (23). Os
agentes relataram que o advogado pediu que os presos saíssem

da cela e os pressionou para entrar rápido na cadeia, noticia
o G1.
Os servidores, então, disseram ao suspeito que era necessário
revistar os itens. Os agentes perceberam que havia produtos
dentro das duas vassouras e dois rodos.
Ao desmontaram os itens de limpeza, encontraram quatro
celulares, seis relógios-celulares com chips e cartões de
memória, três carregadores de celular e três fones de ouvido.
O profissional foi detido e levado para a Delegacia de
Formosa, onde foi autuado em flagrante. Os materiais
apreendidos também foram entregues para os policiais.
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Caminhoneiros
mantêm
manifestações pelo país pelo

5º dia
Paralisação permanece mesmo com acordo entre governo e
entidades.
Os caminhoneiros mantêm os bloqueios em rodovias federais pelo
país nesta sexta-feira (25) mesmo após acordo com o governo
federal.
O motivo do protesto é o custo do diesel. O petróleo subiu de
preço e a Petrobras repassa as flutuações nas cotações
internacionais às refinarias.
Na última quarta-feira (23), Pedro Parente, presidente da
Petrobras, disse que reduziria o preço do diesel em 10% por 15
dias
Em encontro com o governo nesta quinta (24), os caminhoneiros
se dividiram sobre a continuidade da paralisação e a Abcam
abandonou o local. Foi fechado um acordo que deve custar R$ 5
bilhões aos cofres públicos e envolve oito entidades.
A falta de combustíveis gerou filas em postos de gasolina em
todo o país. Também sem abastecimento, frotas de ônibus foram
reduzidas e, em São Paulo, a Polícia Militar anunciou que irá
diminuir o número de viaturas nas ruas.
Aeroportos também correm risco de desabastecimento. A Latam
flexibilizou suas regras e não está cobrando remarcação de
voos, e a Gol pede que os passageiros confiram as situação dos
aeroportos antes de sair de casa.
As bombas secas nos postos e a paralisação nas rodovias também
afetaram diretamente os estoques de suprimentos hospitalares.
Em Santos, a vacinação contra Influenza A foi suspensa. No sul
do país, cinco hospitais cancelaram cirurgias e nove correm
risco de desabastecimento.
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Governo do Rio estuda criar
presídio para gays, lésbicas,
e transexuais
Um estudo será realizado para analisar a população carcerária
LGBT no sistema.
A Coordenação de Unidades Prisionais Femininas e Cidadania
LGBT foi criada na segunda-feira (21), pela Secretaria de
Administração Penitenciária (Seap) do Rio. Como umas das
funções, a nova repartição ira estudar a possibilidade de
criar um presídio exclusivo para gays, lésbicas, bissexuais e
transexuais no estado.
Atualmente, os detentos com esse perfil estão espalhados por
diversas cadeias do sistema, como o Instituto Penal Plácido de
Sá Carvalho, no Complexo de Gericinó, e o Presídio Evaristo de
Moraes, em São Cristóvão.
A coordenadora do setor, Ana Cristina Faulhaber, afirma que
uma análise da população carcerária LGBT no sistema será

realizada, e os detentos serão consultados, noticia o Extra.
“Precisamos ouvir o que os presos acham da ideia. Não se cria
qualquer política sem ir na população e ver qual é a
necessidade dela. Precisamos estudar todos os dados e
políticas possíveis. O secretário (David Anthony) quer que
ocorram projetos diferenciados. Não existe nenhum estado no
país com uma coordenação como essa que foi criada2”, revela
Ana Cristina.
Políticas próprias para mulheres presas também serão criadas
pela coordenadoria. De acordo com a responsável, uma destas
especificidades será a a uniformização de todos os
procedimentos de revista das detentas nas unidades prisionais,
além da humanização dos espaços onde elas recebem a visita dos
filhos.
No

mesmo

decreto

que

previu

a

implantação

da

nova

coordenadoria, publicado na última terça-feira (22), foi
criada ainda uma Divisão de Apoio à Saúde e Cidadania LGBT.
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