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PROTESTO POR MORTE
APÓS AÇÃO DA PM

PM: militares
atiraram para
se defender

M Mãe de Jefferson, jovem morto durante abordagem, reuniu grupo em ato por justiça
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Oficial
TIROTEIO

“Fizemos um protesto silencioso, porque meu filho não teve voz”. Com essas
palavras e a voz embargada, a contadora
Nelzi Rodrigues dos
Santos, de 49 anos,
explicou o motivo do
ato que reuniu amigos e familiares em
busca de justiça por
Jefferson Guilherme
da Costa Santos, de
20, filho dela, que
morreu na última
quarta-feira durante
ação policial em Ribeirão das Neves, na

Segundo o boletim de ocorrência da PM, houve tiroteio após Jefferson e outro
homem, de 26 anos, receberem os policiais a tiros.
CORREGEDORIA

Em nota, a PM informou
que a Corregedoria acompanha os fatos.

região metropolitana.
Cerca de 15 pessoas
se reuniram às 6h às margens da BR–040, na entrada do bairro Veneza,
onde o jovem perdeu a
vida. “O objetivo do protesto foi mostrar para as

¬ Grupo fez cartazes para pedir justiça; policiais rodoviários federais acompanharam ato
pessoas quem meu filho
realmente era: uma pessoa honesta, humilde,
trabalhadora”, disse. E
acrescentou: “Desde a

morte do meu marido
(em 19 de junho), o Jefferson tinha virado a minha dupla. Não passava
um dia sem ligar”, afir-

ma. Ela disse que o filho
adotivo dela não conhecia o outro homem morto na abordagem. (Com
Bruno Menezes)

Sobre o dia da
abordagem na qual
Jefferson morreu, a
PM informou, em
nota, que fazia diligências no local onde estaria um autor
de um atentado contra militares no Espírito Santo, que tinha mandado de
prisão em aberto,
quando ele e outro
dispararam contra
os policiais.
Segundo a nota,
para resguardar
suas vidas, os militares efetuaram disparos, atingindo os
suspeitos, que foram socorridos.
No local, segundo a PM, havia drogas, munições e objetos ilícitos. (LM)

IPATINGA

MENORES NO CRIME

APANHA POR USAR
R$ 35 COM COMIDA

MATAM TIO A PAULADAS

Uma jovem de 19
anos levou chutes e socos do companheiro por
ter gastado R$ 35 em
compras para o almoço,
em Ipatinga, no Vale do
Aço, no último domingo.
A vítima relatou à
PM que, ao voltar das
compras, o homem, também de 19 anos, se revoltou com a despesa e a es-

PMMG/DIVULGAÇÃO

pancou, até que ela se defendeu com uma faca.
O jovem foi levado a
uma delegacia da cidade. A Polícia Civil informou que instaurou inquérito sobre o caso e
que o suspeito foi ouvido e acabou liberado, já
que nem vítima, nem testemunhas foram depor.
(Natália Oliveira)
¬ Garotos tentaram se esconder em rancho, em Januária

Dois adolescentes,
com idades de 15 e 16
anos, foram apreendidos pela PM após matarem o tio, de 46, a pauladas, em Januária, no
Norte de Minas Gerais.
Os dois confessaram o
crime à mãe e à corporação. O caso foi registrado anteontem.
Segundo a PM, os
menores golpearam a
vítima com dois pedaços
de pau enquanto o ho-

mem andava de moto,
em uma estrada da área
rural da cidade. Em seguida, os adolescentes
foram à casa onde vivem
com a mãe, ainda com
os objetos, e contaram o
que tinham feito. Eles
tentaram fugir, mas foram localizados pela PM
e confessaram ter matado o tio devido às ameaças que ele fazia ao garoto de 16 anos e à namorada dele. (Laura Maria)

Breves
FICCO/DIVULGAÇÃO

DENUNCIA
IMPORTUNAÇÃO

MOTOBOY É
SOLTO

Uma jovem de 22 anos
pediu demissão de um
estabelecimento comercial e registrou boletim de ocorrência contra o chefe por importunação sexual, no último fim de semana, em
Uberaba, no Triângulo.
Segundo o documento, enquanto ela pegava água, o chefe, de 49
anos, a pegou por trás,
pela cintura, e a puxou
para perto dele. O caso
vai ser investigado.

Foi solto ontem, após
ter ficado 19 dias detido por suspeita de roubo de uma pulseira e
um colar de ouro, o motoboy Maxsuel Vieira
Ribeiro, de 35 anos. Ele
foi preso em Santana
do Paraíso, na região
do Rio Doce, onde mora, depois de ter sido reconhecido pela vítima.
A família, no entanto,
alega que Maxsuel trabalhava no momento
do assalto.

AVIÃO COM COCAÍNA
Um avião que transportava 243 kg de cocaína foi
apreendido em Ituverava (SP), cidade vizinha de
Uberaba, no Triângulo Mineiro. Foram encaminhados para o presídio de Sacramento, também no
Triângulo, três suspeitos de tráfico internacional. A
aeronave saiu do Paraguai.

