
ASSASSINATOS 2012: 

 
RAÍSSA (EDIVALDO QUEVEDO DA FONSECA) / TRAVESTI – 32 ANOS / MS, 
CAMPO GRANDE 
Publicado por Dudu Michels em 31 de dezembro de 2012 em b) Travesti, MATO GROSSO DO SUL 

Travesti é encontrada morta embaixo de 
ponte no Aero Rancho 

 

Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado 

Local onde travesti foi encontrado, próximo ao Parque Ayrton Senna, no Bairro Aero Rancho 

http://www.campograndenews.com.br/cidades/capital/travesti-e-encontrado-morto-embaixo-de-viaduto-no-aero-rancho 

Uma travesti de 32 anos foi encontrada morta nesta segunda-feira, embaixo da ponte sobre o rio Anhanduí, no Aero 

Rancho, em Campo Grande.  O travesti conhecido por ‘Raíssa’  era usuário de drogas. Ele ainda não foi identificado. 

A Polícia foi acionada no início da noite de ontem e o corpo já apresentava rigidez, o que indica que a travesti estava 

morta há pelo menos cinco horas, informou a perícia. 

No local foram coletados embalagens plásticas que geralmente são usadas para o uso de drogas, além de medicamentos. 

O caso foi registrado como ‘morte a esclarecer’, na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do bairro 

Piratininga, sendo que até o momento nenhum suspeito foi preso. 

midiamax    aquidauananews     correiodoestado   douradosnews 

_____________________________________________________________________________________ 

SANDRO MARCOS DE OLIVEIRA | GAY – 43 ANOS | BARRA DE FERRO | 
MS, IVINHEMA 
Publicado por Dudu Michels em 29 de dezembro de 2012 em a) Gay, Espancamento, MATO GROSSO DO SUL,Pardo 

Vereador reeleito é assassinado cruelmente 

 

                                                        Acusado e vereador estavam nos fundos (pátio da escola) 



O Professor e vereador do município de Ivinhema, Sandro Marcos de Oliveira, do PSDB, de 43 anos foi assassinado de 

forma brutal e cruel por volta das 23 horas deste sábado, dia 29/12 no pátio da escola Angelina Jaime Tebet, no bairro 

Itapoã. 

Conforme a Rádio Ativa FM o acusado pelo crime, o pedreiro Osmar Leonel, de 35 anos de idade, foi preso e esta a 

disposição da justiça local. 

 Sandro Marcos estava no seu primeiro mandato, e tinha sido reeleito no último dia 07 de outubro com 516 votos. No dia 

01 de janeiro ele iria assumir o segundo mandato.  
Crime: Em determinado momento segundo informações de vizinhos aconteceu um desentendimento entre acusado e 

vítima quando foram ouvidos gritos desesperados e pedidos de socorro vindos do local; onde o vereador gritava pedindo 

socorro, porem ninguém foi ao local saber o que estava acontecendo, mas a Polícia Militar foi acionada por populares; 

chegou rapidamente ao local, mas o vereador já estava sem vida. 

Sandro teria sido agredido e morto com uma barra de ferro por Osmar Leonel que segundo informações colhidas no local 

não é de Ivinhema. O acusado ainda teria tentado roubar o carro (Corola) pertencente ao vereador, mas acabou sendo 

preso pela Polícia Militar e autuado em flagrante na Delegacia de Ivinhema. 

Segundo o site Ivi Hoje, o pedreiro não estava mais trabalhando na obra da escola. O corpo do vereador foi encaminhado 

para o IML de Nova Andradina. (Com informações de Reinaldo Santos e Ângelo de Oliveira, de Ivinhema). 

94fmdourados     sulnews    94fmdourados 

 

 

 

 

CARLOS ROBERTO COSTA | GAY – 70 ANOS | RJ, RIO DE JANEIRO 
Publicado por Dudu Michels em 27 de dezembro de 2012 em a) Gay, RIO DE JANEIRO 

Homem é preso suspeito de assassinar gays 
no Rio de Janeiro após agendar encontros 

pela internet 

 

Em foto, Robson Luiz aparece segurando uma granada na boca. Crédito: Cléber Junior 

http://blogs.diariodepernambuco.com.br/lgbtudo/ 



A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu nesta quinta-feira um homem suspeito de fazer parte de uma quadrilha que 

roubava e matava homossexuais. Os criminosos chegavam às vítimas através de sites de relacionamentos na internet, 

principalmente o Facebook. Robson Luiz Castello Branco Cardoso, de 31 anos, foi preso em casa, no bairro Colégio, 

Zona Norte. Com ele, ainda foram apreendidas drogas e munição, além de celulares e computadores. 

As investigações começaram após o desaparecimento do professor Carlos Roberto Costa, de 70 anos, em Madureira. A 

vítima marcou um encontro com o acusado por um site, em junho, e nunca mais foi visto. “Essa quadrilha tem como hábito 

marcar encontros pela internet, principalmente, com homossexuais. As vítimas são roubadas e mortas. O corpo de Carlos 

Roberto ainda não foi encontrado. Por isso, o preso será indiciado por latrocínio (roubo com morte) e ocultação de 

cadáver”, afirmou o delegado Antonio Ricardo, da 32ª DP (Taquara). 

Uma mulher e outros dois homens, também suspeitos de integrar a quadrilha, estão sendo procurados. De acordo com as 

investigações, após serem iludidos com a promessa de um encontro, as vítimas eram obrigadas a fazer saques em caixas 

eletrônicos e fornecer as senhas dos cartões de crédito, que eram usados pelo bando. 

Vítimas 

Segundo o delegado, os criminosos fizeram pelo menos mais uma vítima. Após ser atraído para um falso encontro na 

internet, um jovem homossexual foi assaltado e levado, amarrado e amordaçado, para a favela do Muquiço, em 

Guadalupe, também na Zona Norte da cidade. Ele só foi salvo porque traficantes da favela atiraram contra os integrantes 

da quadrilha, facilitando sua fuga. “Eles atuavam principalmente nas Zonas Oeste e Norte. Acreditamos que o número de 

vítimas seja maior, mas muitos têm vergonha de procurar a polícia e registrar queixa”, destacou o delegado. 

** Com informações da Agência O Globo e da revista Veja 

primeiraedicao    g1.globo     noticias.uol     jcnet     olhardireto     passeiaki 

_____________________________________________________________________________________ 

 

NÃO IDENTIFICADA | TRAVESTI – 25 ANOS | SE, ARACAJÚ 
Publicado por Dudu Michels em 26 de dezembro de 2012 em b) Travesti, Pardo, SERGIPE 

Travesti encontrada morta pode ter sido vítima de estupro em 
Aracaju 

 

Fósforo e cachimbo utilzado para fumar crack próximos à vítima (Foto: Marina Fontenele/G1 SE) 

http://g1.globo.com/se/sergipe/noticia/2012/12/travesti-e-encontrado-morto-com-sinais-de-estupro-em-aracaju.html 



aproximadamente 25 anos foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira, 26. Ele estava deitado de costas em uma 

arquibancada do Centro de Criatividade localizado no bairro Getúlio Vargas em Aracaju, em Sergipe. Ele pode ter 

sido vítima de estupro, pois estava com a calcinha abaixada na altura do joelho. 

O homem moreno de cabelos médios e ondulados estava usando um vestido roxo com detalhes branco e preto. Os 

ferimentos aparentes eram na panturrilha e na cabeça, as costas estavam sujas de areia o que pode indicar que ele caiu 

no morro que existe atrás da arquibancada. 

Ao lado do corpo, um cachimbo utilizado para fumar crack, fósforo e uma trouxa embalada em papel alumínio que pode 

ser da droga. A Perícia Técnica foi até o local para analisar as circunstancias de como ocorreu o crime. 

De acordo com a polícia, usuários de drogas costumam pular os muros do centro de lazer à noite para consumir os 

entorpecentes. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para recolher o corpo e o caso deve ser investigado pela 

Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). 

nenoticias 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

RAIMUNDO COELHO PIMENTEL | GAY | TO, COLINAS 
Publicado por Dudu Michels em 24 de dezembro de 2012 em a) Gay, Pardo, TOCANTINS 

Professor Raimundo é o 5º homossexual 

assassinado no Tocantins em 2012 

 



http://www.lealjunior.com.br/index.php?pg=noticia&id=26410 

De acordo com o Grupo Ipê Amarelo, homossexuais são presas fáceis para 
delinquentes. Raimundo Coelho pode ter sido a quinta-vítima de homofobia no Estado 
em 2012. 

Uma estatística divulgada pelo Grupo Ipê Amarelo pela Conscientização e Livre Orientação Sexual (Giama) aponta que o 

professor Raimundo Coelho Pimentel é a quinta vítima de homofobia no Tocantins em 2012. 

O corpo do professor foi localizado na manhã de sábado, 29 de dezembro, por uma equipe do Corpo de Bombeiros de 

Araguaína que foi deslocada para Colinas a pedidos dos familiares para auxiliar nas buscas. 

Raimundo Pimentel havia desaparecido por volta das 19 horas do dia 24, quando saiu da casa de familiares prometendo 

voltar em seguida e não foi mais visto. No dia 25, por volta do meio dia a família procurou a Polícia Civil e comunicou o 

desaparecimento, quando foram iniciadas as investigações. 

O Giama não descarta a hipótese de Raimundo ter sido mais uma vítima de homofobia. O presidente do Giama 

Renilson Cruz, argumentou que “pelas características do assassinato, com requintes de crueldade, não se pode descartar 

esta hipótese”. 

O presidente do Giama destaca também que “os homossexuais têm sido vítimas fáceis de delinquentes  por necessitarem 

se esconder para encontros amorosos. Esta é uma face da homofobia”, argumentou. “O Giama espera que a justiça seja 

feita e vamos acompanhar o caso exigindo o fim da violência contra os  LGBT”, afirmou Renilson. 

Investigações 

A Polícia Civil de Colinas trabalha agora para identificar quem matou o professor. O resultado da perícia técnica deverá 

ser divulgado nos próximos dias e poderá indicar quem matou Raimundo Pimentel. 

O delegado que investiga o caso, Vinícius Mendes, já havia adiantado ao Portal T1 Notícias antes da localização do 

corpo, que tinha pistas concretas para elucidar o caso. As investigações continuam para localizar e prender o assassino. 

blogjairosantos    conexaoto     conexaoto     clickaraguaina      portalct     jornaldotocantins      afnoticias    m.t1noticias 
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CAMILA | TRAVESTI | DECAPITADA | GO, BAIRRO DO NOVO GAMA 
Publicado por Dudu Michels em 24 de dezembro de 2012 em b) Travesti, Facadas, GOIÁS 

Polícia prende três dos cinco suspeitos de decapitar e queimar 
dupla de travestis. 

 



blogs.diariodepernambuco 

A polícia prendeu nesta terça-feira Alex Brito, Carlinda de Araújo e Diego Nogueira no Novo Gama, cidade do Entorno do 

Distrito Federal. Eles são três dos cinco suspeitos de envolvimento na morte do cabeleireiro José Dalvalei Alves Pereira e 

da travesti identificada até o momento somente como Camila, que mantinham um relacionamento amoroso e foram 

assassinados, queimados e decapitados na madrugada da última segunda-feira. O trio foi encontrado após os policiais 

receberem informação sobre o paradeiro dos suspeitos. 

Na delegacia, os três suspeitos negaram o envolvimento no crime, mas afirmaram que conheciam o casal. Na segunda-

feira, uma criança de dez anos encontrou o facão que pode ter sido usado no crime. Agentes levaram a arma para ser 

periciada. As informações são do 5º Comando Regional da Polícia Militar do Estado de Goiás. 

Inicialmente, os vizinhos acionaram o Corpo de Bombeiros, acreditando que se tratava apenas de um incêndio e foram os 

bombeiros que descobriram o crime ao chegar ao local, encontrando os dois corpos sem as cabeças e carbonizados. A 

ocorrência foi registrada no Centro Integrado de Operações e Segurança (Ciops), que foi chamado mais tarde, após 

pessoas encontrarem as duas cabeças jogadas no meio da rua, num local próximo de onde os corpos foram encontrados. 

As causas do crime ainda são desconhecidas. Uma perícia foi feita na casa do casal e o laudo deve sair em até 30 dias. O 

padrasto do rapaz assassinado afirmou que o casal não tinha envolvimento com drogas, mas que costumavam beber e 

que, no domingo (23), ambos teriam se envolvido numa briga num bar da região. Já a mãe do rapaz informou que o filho 

teria recebido ameaças de uma vizinha por ciúmes do marido, com quem José estaria saindo. 

badiinho     noticias.r7    alo    blogdoprotazio     aloatodos     paroutudo 
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DALVA (JOSÉ DALVALEI ALVES PEREIRA) / TRAVESTI – 37 ANOS / DECAPITADA / 
GO, BAIRRO DO NOVO GAMA 
Publicado por Dudu Michels em 24 de dezembro de 2012 em b) Travesti, Facadas, GOIÁS 

Crime bárbaro: dupla de travestis é decapitada e carbonizada; 
criminoso é procurado 

 

Um casal de homossexuais foi decapitado e queimado dentro de casa na madrugada desta segunda-feira (24/12) no Pedregal, bairro do Novo 

Gama (GO), região do Entorno do DF. As cabeças foram encontradas jogadas na rua, a quatro quadras… 

http://tjdft.myclipp.inf.br/default.asp?smenu=noticias&dtlh=37584&iABA=Not%EDcias&exp= 

A Polícia Civil de Goiás investiga se o assassinato cruel de dois gays tem relação com um crime homofóbico. As mortes 

ocorreram na madrugada de ontem, na Quadra 672 do Pedregal, bairro do Novo Gama (GO). José Dalvanei Alves 

Pereira, 37 anos, conhecido como Dalva, e uma travesti conhecida como Camila foram decapitados e carbonizados 

dentro da casa em que moravam havia um ano. Vizinhos viram as chamas e tentaram conter o fogo, mas o casal já 

estava morto quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local. Familiares relataram que os dois estavam sofrendo 

ameaças. 

Por volta das 3h, moradores acionaram a Polícia Militar goiana por conta do fogo que destruía a casa das vítimas. Quando 

os bombeiros conseguiram conter as chamas, localizaram o casal carbonizado e sem as cabeças. Outro chamado 

informou a localização dos membros, na Quadra 668. Ao lado de cada cabeça, havia uma garrafa de cerveja. Um facão, 

possivelmente usado no crime, foi localizado por um garoto e recolhido pela Polícia Civil. De acordo com os peritos, as 

vítimas possivelmente foram mortas e depois carbonizadas. Os policiais relataram ainda que as cabeças foram cortadas 

com vários golpes. 

Nenhum suspeito havia sido localizado até o fechamento desta edição, mas, segundo o sargento Inácio Nunes da Silva, 

do Batalhão da PM do Novo Gama, uma terceira pessoa teria sido vista bebendo com Dalva e Camila horas antes do 

crime. “Ainda não sabemos se eles morreram pelo fato de serem gays. O que temos, até agora, é a informação de que 

vizinhos ouviram uma terceira pessoa bebendo e conversando com as vítimas. Estamos em busca de informações que 

identifiquem essa pessoa”, explicou o sargento. 

Ameaça 

Para a família de José Dalvanei, a homossexualidade das vítimas pode ter motivado o crime. A mãe adotiva de Dalva, a 

funcionária pública Maria da Conceição Vasconcelos, 55 anos, acompanhou o trabalho da perícia e se mostrou 

inconformada com a brutalidade. Ela relatou que o filho havia sido ameaçado de morte recentemente, mas não sabe por 

quem ou qual foi a motivação. “Ele chegou a pular a janela de casa para fugir de alguém”, relatou. “Quero justiça. Não sei 

se eles morreram por serem homossexuais, mas acredito que sim, porque as pessoas são muito preconceituosas”, 

lamentou. Maria da Conceição contou que o casal morava junto, mas disse não saber detalhes de como eles se 



conheceram. Ela também não soube informar se as vítimas tinham registrado alguma ocorrência policial relatando as 

ameaças. 

O autônomo Elson Alves, 23 anos, foi o morador que ligou para a Polícia Militar quando percebeu as chamas na casa. 

“Comecei a ouvir as telhas quebrando e vi o clarão do fogo. Chamei outros moradores e começamos a apagar o fogo, 

mas não sabíamos que os dois corpos estavam lá. Só descobrimos quando o bombeiro chegou”, contou. Elson conhecia 

Dalva havia cerca de oito anos e garantiu que era uma pessoa do bem. “Não mexia com ninguém. Ele tinha conseguido 

um emprego de empregada doméstica em Taguatinga e estava vindo para casa somente nas sextas-feiras”, disse. 

O trabalho dos policiais atraiu muitos curiosos. Uma das moradoras, Maria Aparecida de Oliveira, 55 anos, estava 

inconformada com a brutalidade. “Eles eram pessoas muito boas. Ontem (domingo), vi os dois, por volta das 23h, 

descendo em uma parada e correndo em direção à casa deles. Uma terceira pessoa corria atrás deles também”, relatou a 

mulher. Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Luziânia, e o caso será 

investigado pelo Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) do Novo Gama. 

Para saber mais 

Líder em execuções 

O Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking mundial de assassinatos de homossexuais, segundo dados do Grupo Gay da 

Bahia (GGB) e da Rede Nacional de Pessoas Trans do Brasil (Redtrans). O país concentra 44% do total de execuções em 

todo o mundo, com 98 homicídios só em 2011. Apesar dos índices, apenas 79 municípios brasileiros têm legislação de 

combate à homofobia. 

badiinho     noticias.r7    alo    blogdoprotazio     aloatodos      paroutudo     diariodepernambuco     g1.globo 

Polícia prende três dos cinco suspeitos de decapitar e queimar 

dupla de homossexual no Distrito Federal 

blogs.diariodepernambuco 

A polícia prendeu nesta terça-feira Alex Brito, Carlinda de Araújo e Diego Nogueira no Novo Gama, cidade do Entorno do 

Distrito Federal. Eles são três dos cinco suspeitos de envolvimento na morte do cabeleireiro José Dalvalei Alves Pereira e 

da travesti identificada até o momento somente como Camila, que mantinham um relacionamento amoroso e foram 

assassinados, queimados e decapitados na madrugada da última segunda-feira. O trio foi encontrado após os policiais 

receberem informação sobre o paradeiro dos suspeitos. 

Na delegacia, os três suspeitos negaram o envolvimento no crime, mas afirmaram que conheciam o casal. Na segunda-

feira, uma criança de dez anos encontrou o facão que pode ter sido usado no crime. Agentes levaram a arma para ser 

periciada. As informações são do 5º Comando Regional da Polícia Militar do Estado de Goiás. 

Inicialmente, os vizinhos acionaram o Corpo de Bombeiros, acreditando que se tratava apenas de um incêndio e foram os 

bombeiros que descobriram o crime ao chegar ao local, encontrando os dois corpos sem as cabeças e carbonizados. A 

ocorrência foi registrada no Centro Integrado de Operações e Segurança (Ciops), que foi chamado mais tarde, após 

pessoas encontrarem as duas cabeças jogadas no meio da rua, num local próximo de onde os corpos foram encontrados. 

 

____________________________ 

Nome: Aline Freitas 

Email: aline@—— 

Noticias: Estou acompanhando o caso dos assassinatos em Nova Gama/GO, entorno do DF. Está havendo muita confusão na mídia em relação 

a identidade das vítimas e alguns jornais noticiam erroneamente que se trata de um “casal gay”. As duas vítimas são travestis: Dalva (no registro 

José Dalvalei Alves Pereira, cabelereira, manicure e empregada doméstica) e Camila (profissional do sexo). 



Parte da discussão sobre o caso pode ser lido aqui: 

https://www.facebook.com/notes/patrick-thiago-bomfim/respeito-nem-se-lavarem-nossos-nomes-com-sangue-chega-de-

viol%C3%AAncia/396662987078292 

Horário: quarta-feira dezembro 26, 2012 às 12:14 pm 

Endereço IP: 

Contact Form URL: http://homofobiamata.wordpress.com/quem-somos/ 

Enviado ao seu site por um visitante não identificado. 

 ____________________________________________________________________________________ 

 

 

ELIAS MACIEL | GAY – 31 ANOS | FACADAS | MT, SORRISO 

Publicado por Dudu Michels em 21 de dezembro de 2012 em a) Gay, Branco, Facadas, MATO GROSSO 

Vereador homossexual é morto a facadas 

pelo companheiro em MT 

 

http://www.homorrealidade.com.br/2012/12/vereador-homossexual-e-morto-facadas.html 

O vereador Elias Maciel (PSD), de 31 anos, foi morto a facadas na madrugada desta sexta-feira (21) na residência onde 

morava sozinho em Sorriso, a 420 quilômetros de Cuiabá. A Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, informou que 

testemunhas viram o suspeito do crime, que estaria mantendo relacionamento afetivo com a vítima, correndo nu pela rua 

logo depois do assassinato. 

“Ele estava com o rapaz na casa dele. Os dois estavam nus”, disse o tenente da PM, Vitor Hugo. Depois de ser atingido 

por um golpe de faca, de acordo com ele, testemunhas relataram que, mesmo ferida, a vítima saiu correndo até o portão 

para pedir socorro, mas não resistiu e caiu já morto. “Em seguida, o suspeito fugiu correndo pela rua também nu e deixou 

a roupa e a carteira para trás”, afirmou o policial, ao pontuar que o parlamentar era homossexual assumido. 

Como o suspeito deixou os documentos na casa da vítima, a polícia informou que já o identificou. No entanto, até as 7h30 

[horário de Mato Grosso] desta sexta-feira ele ainda não havia detido. Segundo a PM, ainda não se tem informações 

sobre a motivação do crime. O corpo do vereador foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame de 

necrópsia. 



De acordo com o cabo Cláudio Marques, da PM, há indícios de que a vítima e o suspeito teriam entrado em luta corporal 

antes do crime. “Ele levou vários golpes de faca nas costas e no pescoço, causando o óbito da vítima”, disse. Ele disse 

ainda que o caso será investigado pela Polícia Civil. 

A presidente da Câmara de Vereadores de Sorriso, Marisa Netto (PSD), disse, por meio de nota, que, assim que o corpo 

for liberado pelo IML, será levado ao plenário da Casa de Leis, onde será velado. Já o local do sepultamento deve ser 

definido pela família da vítima. 

Conforme a instituição, Elias era suplente e assumiu o cargo efetivamente em novembro de 2011. Antes disso, ele 

trabalhava como servidor da Casa de Leis. 

g1.globo    cidadenewsitau    seridozando     nopoder    pinheirinho    tupi.am     redenomeudistrito 
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JONARA (ROMÁRIO GOMES DOS SANTOS) / TRAVESTI / FACADAS / 
SE, SOCORRO 

Publicado por Dudu Michels em 21 de dezembro de 2012 em b) Travesti, Facadas, SERGIPE 

De: LGBTTs@yahoogrupos.com.br [mailto:LGBTTs@yahoogrupos.com.br] Em nome de Mario de Carvalho Leony 

Enviada em: quinta-feira, 27 de dezembro de 2012 16:11 

Para: LGBTTs@yahoogrupos.com.br 

Assunto: Re: RECONHECIMENTO CORPOS DE TRAVESTIS 

Prezado Dr. Luiz Mott e demais comopanheiro(a)s, 

A respeito do homicídio por arma branca (faca) ocorrido em Socorro/Se 

na última sexta-feira (21/12/2012), em face da travesti JONARA 

(ROMÁRIO GOMES DOS SANTOS), ainda no final da tarde do dia fatídico 

policiais militares da companhia de N. Srª do Socorro conduziram o 

autor Ronaldo Alves dos Santos, de epíteto “Lero Lero” à sede do DHPP, 

o qual recebera voz de prisão após ser encontrado, logo após a prática 

do assassinato, apresentando marcas de sangue nas vestes, e findou por 

confessar a autoria do crime. 

Diante de tal fato, a equipe de investigação da 4ª divisão/DHPP se 

deslocou até o local do crime, Rua G, conjunto Jardim, localizando 

testemunhas oculares e familiares do conduzido. Assim sendo, e após 

tais pessoas serem conduzidas ao Departamento, lavrou-se auto de 

prisão em flagrante, procedimento presidido pelo delegado de 

sobreaviso pelo DHPP Robério Santiago, comunicado ao Juízo plantonista 

da 1ª Vara Criminal de Nossa Senhora do Socorro. 

Saliente-se que o indiciado havia saído naquele dia do presídio de 

Areia Branca, beneficiado por indulto natalino, e alegou ter matado 

Jonara por motivo de vingança, citando episódio ocorrido há mais de 

cinco anos em que supostamente a travesti teria furtado um celular da 

mãe do suspeito. 

Ademais, somente no dia de ontem tornou-se possível a identificação 

completa da vítima, tendo em vista que a mesma era órfã e não vivia na 

companhia de pessoas que pudessem identificá-la. 



A prisão também foi comunicada ao Juízo de Execuções, da mesma forma 

que coube ao Juízo Plantonista homologar o flagrante e decretar a 

prisão preventiva do autor (Processo 2012288590885 – 1ª). 

Mário Leony 

Delegado de Polícia Civil 

_____________________ 

De: LGBTTs@yahoogrupos.com.br [mailto:LGBTTs@yahoogrupos.com.br] Em nome de Marcelo Lima 

Enviada em: quarta-feira, 26 de dezembro de 2012 14:39 

Para: abgltafiliadas@yahoogrupos.com.br 

Cc: lgbtts@yahoogrupos.com.br 

Assunto: ADHONS E UINDAS VÃO AO IML RECONHECIMENTO CORPOS DE TRAVESTIS 

 Oi Companheiros do Movimewnto LGBT nacional,  ADHONS na minha pessoa como Presidente, com Natanael dos Santos Almeida 

e  na  pessoa de Jéssica Taylor Presidenta da UNIDAS, acabamos de sair do IML de  Sergipe para reconhecer os corpos de duas 

travestis assasinadas em Sergipe. A primeira foi a semana passada com uma arma branca no Conjunto Jardins em  Nossa Senhora do 

Socorro onde conseguimos indentificar os seus famíliares,e  a outra reconhecir como uma moradora de rua, onde já tivi um breve 

contato com ela na Orla de Atalaia. Porém já entramos em contato com Dr. Mário  Leony  Delegado da homicídios e estamos 

aguardando se aparece ainda algum  familiar,  se eu não me enganei com a fisionomia dela. As providências já estão sendo tomadas 

pelo poder público e pela ADHONS e UNIDAS. infelismente vimos em  público na lista para dá mais uma notícia triste de mais duas 

Travestis  assasinada em Sergipe. 

Marcelo Lima de Menezes – ADHONS 

Jéssica Taylos – UNIDAS 

 ____________________________________________________________________________________ 

 

 

KEN WHEELER DA SILVA ARAÚJO | GAY – 47 ANOS | TIROS | AM, MANAUS 

Publicado por Dudu Michels em 18 de dezembro de 2012 em a) Gay, AMAZONAS, Branco, Tiros 

Corpo encontrado dentro de saco em matagal é de engenheiro 
desaparecido há 20 dias 

 

Ken Wheeler da Silva Araújo (Arquivo família) 

http://acritica.uol.com.br/manaus/Amazonas-Manaus-Corpo-encontrado-engenheiro_0_830916927.html 



O corpo encontrado no último sábado (15) em um matagal localizado na rua Bambuzinho, próximo a Escola Municipal 

João Paulo II, no bairro Puraquequara, Zona Leste de Manaus, é do engenheiro da Petrobras Ken Wheeler da Silva 

Araújo, de 47 anos, desaparecido desde o último dia 28 de novembro depois que saiu de uma academia. 

Através de dois exames realizados pelo Instituto Médico Legal (IML), conhecidos como odontograma legal e laudo 

antropológico, foi constatado que o corpo encontrado em estágio avançado de putrefação, dentro de um saco, com uma 

das pernas para fora, é de Ken Wheeler. 

Em se tratando de corpos em estado avançado de putrefação, esqueletização e carbonização, os processos de 

identificação são realizados pelo IML por meio do exame de odontograma legal, que é um inventário da arcada dentária. 

Comparado com exames odontológicos realizados pelo engenheiro enquanto estava vivo, confirmou-se com 99% de 

certeza que o corpo examinado é o de Ken Wheeler. Ele usava aparelho ortodôntico na parte superior e inferior dos 

dentes. 

O exame antropológico, que é feito com a medição dos ossos, caixa craniana, coluna vertebral, identificam com precisão 

a idade da pessoa, sexo, altura, cor da pele e causa da morte. 

Exames que foram entregues pela família do engenheiro, além de coletas de material genético para o exame de DNA, 

auxiliaram durante os processos de identificação. O corpo possui uma marca de tiro na cabeça, possivelmente causando 

um traumatismo craniano. 

Sumiço 

Ken Wheeler da Silva Araújo saiu de casa para fazer fisioterapia na Academia Cagin, localizado na rua Valério Botelho de 

Andrade, bairro São Francisco, Zona Sul. Os funcionários o viram deixando o local em seu carro, um Honda Fit, de cor 

Preta e placas NOL 7036. Natural de Belo Horizonte, Ken trabalhava como engenheiro há 20 anos na Petrobras. 

No mesmo dia do seu desaparecimento, Ken compartilhou na sua página pessoal do Facebook um vídeo que fala sobre 

esperança, mesmo sentimento que levou familiares a realizar ações nas redes sociais para auxiliar na divulgação do 

desaparecimento, na expectativa de que alguém pudesse ter alguma informação sobre o paradeiro do engenheiro. 

Até o encontro do corpo, na Zona Leste, nenhuma pista que pudesse levar ao paradeiro do engenheiro foi registrada pela 

polícia, que investigava o caso. De acordo com pessoas que conviviam com o engenheiro, Ken não tinha inimigos e se 

relacionava bem com os colegas de trabalho. 

emtempo 

 

 

 ____________________________________________________________________________________ 

 



ALMIR DURVAL DOS SANTOS | GAY – 27 ANOS | TIROS | AL, MACEIÓ 

Publicado por Dudu Michels em 18 de dezembro de 2012 em a) Gay, ALAGOAS, Tiros 

Homens armados executam homossexual a tiros no Jacintinho 

 

Almir foi alvejado com três tiros dentro de casa 

http://www.tribunahoje.com/noticia/49726/policia/2012/12/19/homens-armados-executam-homossexual-a-tiros-no-jacintinho.html 

Mais um homossexual foi morto em Maceió na noite desta terça-feira (18). O crime aconteceu na Grota do Rafael, no 

bairro do Jacintinho, dentro da residência de Almir Durval dos Santos, de 27 anos. O corpo foi encontrado pela mãe do 

rapaz, que morava na casa ao lado e ouviu os disparos. 

De acordo com o sargento Lessa, do Batalhão de Polícia de Eventos (BPE) da Polícia Militar, o homicídio teria sido 

cometido por três homens, que invadiram a casa de Almir e acertaram três tiros de revólver calibre 38 na cabeça e no 

tórax da vítima. Almir caiu perto da porta e morreu antes de receber atendimento médico. 

Segundo o militar, Almir era tido como uma boa pessoa e era querido por parentes e moradores das proximidades. Seu 

“único vício” seria frequentar bares da região, como o “Sítio’s Bar”, o “Risca-Faca” e os “Ás de Ouro”. Mesmo assim, não 

existem informações de que o crime estaria relacionado ao hábito de beber da vítima. 

Em prantos, a mãe de Almir, que não foi identificada, chorava a morte do filho. “Eu pensei que era ele quem ia me 

enterrar. Agora vou ter que enterrar meu filho”, lamentou. Os parentes da vítima também não souberam a quem atribuir o 

crime e disseram que ele não tinha rixas. 

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e pela Força Nacional de Polícia Judiciária. O corpo de Almir foi 

recolhido pelo Instituto Médico Legal após perícia realizada no local do crime pelo Instituto de Criminalística. 

Homofobia 
O caso de Almir foi o segundo crime homofóbico registrado nesta segunda-feira em Maceió. Pela manhã, o corpo de 

Aldreen Pietroluongo foi encontrado com marcas de facadas na Lagoa Mundaú, no bairro do Vergel do Lago. 

O rapaz estava desaparecido desde sábado (15), quando foi visto deixando um bar da orla lagunar acompanhado de um 

desconhecido. De acordo com dados do Grupo Gay de Alagoas (GGAL), a morte de Almir dos Santos é o 17º crime 

homofóbico praticado em Alagoas no ano de 2012. 

alagoas24horas   emergencia190    tribunauniao     correiodealagoas     gonline     revistaviag     athosgls 

 ____________________________________________________________________________________ 

 

 



CARLOS ALAN BEZERRA | GAY – 18 ANOS | ENFORCADO | CE, MARANGUAPE 

Publicado por Dudu Michels em 16 de dezembro de 2012 em a) Gay, Asfixia, Branco, CEARÁ 

Resgate na serra de Maranguape 

nao foi noticiado na 

midia. o corpo foi encontrado depois de cerca de 4 dias. o local do enforcamento fica em uma area de mata atlantica preservada na serra de 

Maranguape-CE 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=307362959375911&set=a.112323608879848.17536.100003066277167&type=1&relevant_count=1 

Ontem Domingo 16/12/12 fui convidado pelo Cabo Mizalbe do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará, por eu conhecer 

bem a região! Para participar do resgate de um corpo de um rapaz de 18 anos que cometeu suicidio por enforcamento na 

serra de Maranguape na Pedra da Rajada. Começamos a subir por volta das 09:00 hs e chegamos ao local ás 12:25 hs.O 

Corpo foi retirado da árvore e embalado em um saco plástico e em seguida enrolado em uma rede do próprio! 

Começamos a descida ás 13:46 hs e começava ali a pior parte do resgate o terreno é muito acidentado cheio de pedras e 

raizes e muita lama! O Corpo pesava bastante já estava com uns dois dias morto e saia um odor insuportável. Estavamos 

ficando sem água e com fome e para piorar à situação a noite chegou! Tinhamos duas lanternas uma do CB Mizalbe e 

outra minha, chegamos a um local que chamamos de linha da serra, eram 18:37 hs, todos muito cansados e foi quando 

decidi descer na frente para buscar apoio! Nós só eramos cinco o CB Cleiton, CB Medeiros, CB Mizalbe, Kilder e o 

Anderson um amigo que levei! Então desci para buscar apoio, levei a mochila do finado. Minha lanterna descarregou e 

prossegui no escuro, levei 20 minutos para descer o resto do percurso e quando chequei na estrada a avó do finado 

estava e reconheceu a mochila de seu neto, triste cena que me deu um nó na garganta! Fiquei sem palavras! O CB 

Gilailson motorista da viatura dos Bombeiros já tinha descido para pegar o apoio. O apoio levou 30 minutos para chegar 

até o local a onde eu tinha deixados! Ás 21:20 hs ás duas equipes chegaram com o corpo na estrada! O Corpo foi 

entregue ao CB Da Silva e ao CB Reis da Polícia Militar. Meus parabéns à primeira Equipe CB Cleiton, CB Medeiros, CB 

Mizalbe eo motorista da viatura CB Gilailson, todos da 1° Seção do 2° Grupamento de Bombeiros Maracanaú. Apoio SGT 

Isaias, SGT Lindomar da 4° Seção do 1° Grupamento de Bombeiros de Fortaleza e ao SD Nadabe da 1° S/ 2° GB de 

Maracanaú. Uma Homenagem ao Corpo de Bombeiros é pouca, porque a missão deles é ÁRDUA! Ai Estão algumas fotos 

que eu tirei durante o resgate. Compartilhem para que todos possam ver como á missão desses homens que enfrentam 

os elementos da natureza para resgatar e salvar vidas é difícil. Salve! Salve!!! 



https://www.facebook.com/media/set/?set=a.511033812263973.123854.100000720759107&type=1 

Clayton Menezes 

 

 ____________________________________________________________________________________ 

 

 

ALDREEN PIETROLUONGO | GAY – 23 ANOS | TIROS | AL, MACEIÓ 

Publicado por Dudu Michels em 15 de dezembro de 2012 em a) Gay, ALAGOAS, Branco, Tiros 

Homossexual é encontrado morto na Lagoa Mundaú 

 

Aldreen desapareceu após sair de bar no Vergel 

http://www.tribunahoje.com/noticia/49678/policia/2012/12/18/homossexual-e-encontrado-morto-na-lagoa-mundau.html 



O corpo de Aldreen Pietroluongo foi encontrado na manhã desta terça-feira (18), em avançado estado de decomposição, 

na Lagoa Mundaú, no bairro do Vergel do Lago, em Maceió. O cadáver apresentava várias perfurações, supostamente 

feitas com arma branca. 

De acordo com Nildo Correia, presidente do Grupo Gay de Alagoas (GGAL), Aldreen era homossexual e estaca 

desaparecido desde o último sábado (15), quando saiu com um grupo de amigos para um bar na orla da Lagoa Mundaú. 

No local, ele teria conhecido um outro rapaz e decidiu deixar os amigos para acompanhar o homem. Durante a noite, 

Aldreen telefonou duas vezes para os amigos para dizer que estava bem. No entanto, no dia seguinte, não deu mais 

notícias. Até que seu corpo, na manhã de hoje, foi localizado por pescadores. 

Segundo Nildo Correia, Aldreen era alagoano, mas morava até recentemente em São Paulo. No mês de setembro, havia 

retornado a Maceió. 

O presidente do GGAL afirma que a morte do jovem, que tinha aproximadamente 23 anos, foi o 16º crime homofóbico 

registrado em Alagoas no ano de 2012. 

O corpo de Aldreen foi recolhido pelo Instituto médico Legal para ser necropsiado. O caso será investigado pela Delegacia 

de homicídios e pela Força Nacional de Polícia Judiciária. 

blogsdagazetaweb 

 ____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

NÃO IDENTIFICADO | GAY | QUEIMADO | BA, SALVADOR 

Publicado por Dudu Michels em 14 de dezembro de 2012 em a) Gay, BAHIA, Carbonizado 

Professor homossexual é encontrado 

morto queimado em casa 

http://www.bocaonews.com.br/noticias/policia/policia/49693,professor-homossexual-e-encontrado-morto-queimado-em-casa.html 

Por: Redação Bocão News (Twitter: @bocaonews) – 14 de Dezembro de 2012 

Um professor aposentado de identidade ainda não revelada morreu queimado em sua residência, no final de linha da 

Boca da Mata. 

Segundo informações da polícia, o homem era homossexual e foi encontrado já morto na residência, com queimaduras 

intensas por todo o corpo, principalmente na região da cabeça. 

ocorrenciapolicialbahia     todahoranoticias     seligabocao 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAWRENCE CORRÊA BIANCÃO | GAY – 20 ANOS | ESTRANGULAMENTO | MS, 
CAMPO GRANDE 

Publicado por Dudu Michels em 9 de dezembro de 2012 em a) Gay, Asfixia, MATO GROSSO DO SUL, Pardo 

Estudante é estrangulado e principal suspeita é de crime passional 

 

Foto: Reprodução / Facebook 

Rapaz foi encontrado morto na tarde de hoje 

http://www.campograndenews.com.br/cidades/capital/estudante-e-estrangulado-e-principal-suspeita-e-de-crime-passional 

Uma das linhas de investigação para a morte do estudante de Publicidade, Lawrence Corrêa Biancão, 20 anos, é de crime 

passional, conforme apurou o Campo Grande News. A Polícia Civil vai pedir a quebra de sigilo telefônico para confirmar 

o horário e número de telefone que ligou para ele na madrugada do crime, pedindo para que se encontrassem na Orla 

Morena. 

Lawrence foi encontrado estrangulado dentro do carro, um Fiesta prata, no início da tarde deste domingo, estacionado na 

Orla Morena, no bairro Cabreúva. Ele não dava notícias aos amigos e familiares desde a madrugada e o pai da vítima, de 

64 anos, já havia registrado um boletim de ocorrência, na manhã de domingo, pelo desaparecimento. 

Durante a madrugada, o jovem que era conhecido como “Black”, foi a um restaurante de Sushi com dois amigos. Ele 

entrou em contato com o pai entre 22h e 23h de sábado, dizendo onde estava e que iria dar umas voltas. 

Depois do restaurante, o trio passou em frente à boate Non Stop para ver o movimento, mas não chegaram a descer do 

carro. Em seguida, a amiga que acompanhava Lawrence, foi deixada em casa pela vítima, que continuou a programação 

da noite junto do amigo. 

Segundo depoimento dele à Polícia, os dois deram voltas pela cidade, foram a uma festa na região do bairro Santo 

Antônio e em uma conveniência. No trajeto para a casa do amigo, Lawrence recebeu a ligação. Fato fundamental para a 

investigação da Polícia. 

Por volta das 2h da manhã, conforme relatos do amigo à Polícia, uma pessoa com o nome de Alberto ligou chamando a 

vítima para se encontrar com ele na Orla Morena. Ainda conforme o depoimento da testemunha, o encontro seria uma 

despedida, já que Alberto iria para o Paraná. 

“A vítima questionou se ia ou não e o amigo disse para deixar, que estava tarde”, disse o delegado que acompanhou o 

caso, Tiago Macedo dos Santos. Em depoimento, os dois amigos afirmaram não conhecer Alberto. 

A Polícia fez o levantamento de todos os pertences de dentro do carro, digitais e vestígios de suor ou fios de cabelo, para 

confrontar quem andou com a vítima além das testemunhas. 

Além da quebra de sigilo telefônico, a Polícia também vai pedir análise do computador da vítima, que já está com a 

perícia. “No computador vamos trabalhar informações a respeito do perfil social para chegar a quem supostamente estaria 

com ele naquele local. Se existe esse Alberto, algum diálogo deve ter”, explicou o delegado Tiago Macedo. 



Caso - Um morador da Orla Morena foi quem acionou a Polícia Militar por volta das 12h de hoje, depois de sair de casa 

às 6h e voltar para o almoço e perceber que o rapaz continuava dentro do carro. De início, o morador pensou que ele 

estaria apenas dormindo. 

As informações colhidas no local indicam que Lawrence foi morto por volta das 4h da manhã. De acordo com o delegado 

Tiago Macedo, a vítima estava no banco do motorista, com lesões no pescoço que indicam estrangulamento e várias 

lesões pelo rosto, além de um machucado específico no joelho esquerdo, que para a Polícia, indica que ele tentou se 

defender no momento do crime. 

Para a Polícia, apenas o laudo do Imol (Instituto Médico Odontológico Legal) vai confirmar o que foi usado no 

estrangulamento. Em princípio, a Polícia acredita que possa ser um cinto de tecido que foi encontrado no carro. 

O veículo estava todo revirado e o celular e a carteira da vítima foram levados, na tentativa de dificultar a identificação. 

Com Lawrence foram encontrados R$ 15. 

O cinto encontrado no carro e que a Polícia acredita que possa ter sido o usado para estrangular o estudante pertence ao 

amigo que estava junto dele no restaurante de sushi. À Polícia, ele confirmou que o acessório era dele e que havia 

emprestado anteriormente para Lawrence, que devolveu ontem. Como o cinto não servia mais no amigo, ele relatou à 

Polícia que tirou e deixou no console do carro. 

O corpo do estudante será velado a partir das 22h, no Jardim das Palmeiras, na avenida Tamandaré. 

campograndenews      correiodoestado     g1.globo 

Estudante assassinado na Orla Morena teria sido vítima de emboscada 

http://www.midiamax.com/noticias/828940-estudante+assassinado+orla+morena+teria+sido+vitima+emboscada.html 

 

  

“Ele veio me beijar e eu quis matar”, diz garoto que assassinou estudante 

Adolescente que estrangulou universitário ainda afirmou: “Gay para mim é verme” 

http://www.campograndenews.com.br/cidades/capital/-ele-veio-me-beijar-e-eu-quis-matar-diz-garoto-que-assassinou-estudante 



 

Polícia confirma que adolescentes mataram universitário por homofobia na Capital 

http://www.msrecord.com.br/noticia/ver/86942/policia-confirma-que-adolescentes-mataram-universitario-por-homofobia-na-capital 

____________________________________________________________________________________ 

 

MARCÍLIO ÂNGELO MEIRELES | GAY – | TIROS | PI, TEREZINA 

Publicado por Dudu Michels em 8 de dezembro de 2012 em a) Gay, PIAUÍ, Solteiro, Tiros 

Suposto usuário de drogas é achado morto com cinco tiros 

 

http://www.cidadeverde.com/suposto-usuario-de-drogas-e-achado-morto-com-cinco-tiros-119979 

Um homem identificado como Marcílio Ângelo Meireles foi encontrado morto, próximo à quadra B, casa 25, no conjunto 

Nova Teresina, na zona Leste da capital, no início da manhã deste sábado(08). A vítima, que seria homossexual e usuário 

de drogas, foi morta com cinco tiros. 

De acordo com informações do Ronda Cidadão, uma testemunha teria visto a vítima passar acompanhada de outro 

homem para supostamente usar droga. Os disparos teriam sido ouvidos e depois a outra pessoa havia saído do local. 

Policiais do 25º DP (Pedra Mole) afirmaram que os tiros acertaram a cabeça e o tórax e a vítima tem passagens pela 

polícia por furto e roubo. 



A equipe de investigação faz diligências no sentido de encontrar os suspeitos. 

vooz    g1.globo    passeiaki     gp1     piauihoje     gazetaderondonia 

Flash de Geísa Chaves (especial para o Cidadeverde.com) 

Redação Caroline Oliveira 

redacao@cidadeverde.com 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

FRANCISCO DE ASSIS MENDES DO SANTOS | GAY – 63 ANOS | EAPANCAMENTO 
| PI, PARNAIBA 

Publicado por Dudu Michels em 8 de dezembro de 2012 em a) Gay, Branco, Espancamento, PIAUÍ 

Homossexual é brutalmente assassinado a golpes de “tamborete” 
em Parnaíba 

 

http://www.obikanca.com.br/noticias/policial/homossexual-e-brutalmente-assassinado-a-golpes-de-tamborete-em-parnaiba 

Grupo GUARÁ denuncia 2º gay morto em Parnaíba em 2012 

Um homem identificado como Francisco de Assis Mendes dos Santos, mais conhecido como “Chiquinho”, 63 anos,foi 

morto a golpes de tamborete e um cabide de madeira.O autor do assassinato é o individuo Francisco das Chagas de 

Sousa Cardoso, vulgo” Palhaço”, 25 anos. 

Segundo aos Policiais Militares, o crime ocorreu por volta das 23:50h,de sexta-feira(07), na residência da vitima, 

localizada na Avenida Álvaro Mendes 1575. 

No momento do crime, a vitima e o acusado estavam ingerindo bebidas alcoólicas, quando houve o desentendimento e 

conseqüentemente o assassinato. Chiquinho foi agredido com vários golpes na cabeça  com um tamborete e um cabide 

de madeira e morreu ainda no local. A vitima foi encontrado totalmente despido e com o crânio afundado devido a 

violências das pancadas. 



Os vizinhos chegaram a ouvir os gritos de socorro da vitima e acionaram o COPOM. Logo após o crime, o acusado fugiu 

pulando os muros da vizinhança, mas foi capturado momentos depois por Policiais Militares que fazia diligências em sua 

procura. 

“Palhaço” foi conduzido à Central de Flagrantes e foi autuado por homicídio. 

O acusado “Palhaço” foi capturado vestido com a roupa da 

vitima 

proparnaiba 

 ____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

ALDAIR LOPES BARROSO | GAY – 18 ANOS | TIROS | AM, MANAUS 
Publicado por Dudu Michels em 6 de dezembro de 2012 em a) Gay, AMAZONAS, Tiros 

Vizinho é suspeito de matar namorado e forjar suicídio 

O corpo da vítima foi encaminhado ao IML 

(Antônio Menezes) 

http://acritica.uol.com.br/manaus/Manaus-Amazonas-Amazonia-cotidiano-morte-Homicidio-assassinato-Pista_da_raquete-

IML_0_823717621.html 



Triste, violência domestica 

Aldair Lopes Barroso, 18, foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (6) em uma casa localizada na rua Pista da 

Raquete, bairro Nova Vitória, Zona Leste de Manaus. O namorado da vítima é o principal suspeito de ter cometido um 

homicídio. Ele encontra-se foragido. 

De acordo com informações preliminares de policiais da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o 

autor do crime tentou forjar a cena do crime para simular um suicídio. 

O jovem foi encontrado com uma faca em sua mão esquerda, mas, ao analisar o estado do corpo de Aldair a perícia 

constatou um ferimento à bala em seu tórax. 

A casa na qual o corpo foi encontrado por populares pertence ao suspeito, que, segundo moradores da área, tinha relação 

homoafetiva com vítima. 

Segundo a polícia o proprietário da residência está sendo procurado para esclarecimentos, mas, até as primeiras horas do 

dia ainda não tinha sido encontrado. 

O corpo do rapaz foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), localizado na zona Norte da cidade. 

emtempo 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

DANILO ABREU SANTOS | GAY – 13 ANOS | ENFORCAMENTO | SP, TIRADENTES 
Publicado por Dudu Michels em 6 de dezembro de 2012 em a) Gay, Pardo, SÃO PAULO, Solteiro, Suicídio 

Mais um adolescente se suicida por sofrer bullying homofóbico 

 



http://ideias-canhotas.blogspot.com.br/2012/12/para-que-nao-se-esqueca-danilo-presente.html 

Era uma vez um menino de 13 anos chamado Danilo que morava no extremo leste da maior cidade da América do Sul, 

mais precisamente na Vila Yolanda II, distrito da Cidade Tiradentes, São Paulo/SP. 

Danilo morava com seu pai, sua madrasta e seus dois irmãos, todos muito religiosos. Tinha acabado de entrar em sua 

adolescência, estava na 7ª. série do ensino fundamental, era estudioso e educado, mas  de uns tempos pra cá andava um 

pouco calado. 

Não jogava bola, não era fã de figurinhas, e não se tem notícias de que gostava de algum esporte. Nunca brigou na rua, 

não era de soltar pipas, de brincar com carrinhos ou de bolinhas de gude. Na verdade, Danilo era bem na dele. 

Danilo morava numa das regiões mais pobres de São Paulo, lugar onde a presença do Poder Público é quase inexistente 

e a Lei da Selva é a única conhecida, logo, ou se é forte ou perece. 

Na madrugada do dia 06/12, Danilo trancou-se no quarto que dividia com o irmão, amarrou um fio de telefone em um 

suporte de televisão, e se enforcou. Só foi encontrado pela manhã. Ele só tinha 13 anos. 

Poucas pessoas souberam de seu passamento, a notícia não foi publicada em nenhum jornal, até porque as mortes na 

periferia são tão comuns. A polícia provavelmente tratou como mais uma morte como outra qualquer. A morte prematura 

comoveu os vizinhos, mobilizou algumas pessoas e depois de algumas horas a Vila Yolanda II seguiu o seu caminho (É 
preciso cuidar de quem ficou, disseram alguns). 

Nossos caminhos (não) se cruzaram por acaso, trabalho na mesma rua em que Danilo morava e na manhã do dia 06/12, 

quando cheguei para mais um dia de trabalho, encontrei muita gente chorando pela rua tentando entender o que leva um 

garotinho de 13 anos por fim em sua própria existência. E essa também foi a primeira pergunta que me fiz. 

Sempre atuei na Proteção Especial/SUAS e desde abril deste ano trabalho com adolescentes em conflito com a lei, faço 

acompanhamento das medidas socioeducativas de liberdade assistida e de prestação de serviços à comunidade. Meu 

local de trabalho, na Vila Yolanda II, fica em frente a casa em que Danilo morava e onde sua vida teve fim,. 

Em meio da comoção que tomou a população, todo mundo tentava entender o que levaria um adolescente de 13 anos a 

cometer suicídio. Para mim, algumas respostas começaram a aparecer antes mesmo que seu corpo fosse levado de lá. 

No mesmo dia, atendi vários adolescentes impactados pela morte do garoto, todos quiseram falar sobre o sentido e sobre 

a finitude da vida, e também sobre a trágica morte de Danilo. Ouvi coisas me chamaram a atenção, os meninos contaram 

coisas do tipo: 

- Então senhor, o menino se matou mesmo né? Que coisa… Ele era meio assim, meio viadinho… sabe né? Meio 
bichinha… 

- Sabe como é né senhor? Ele era meio fresco, o irmão batia, o pai batia, a madrasta batia… Era pra ver se ele 
virava homem. 
- Então ‘sor’, os meninos passavam a mão nele… Colocavam ele no meio da roda e faziam “tchu-tchu”, encoxavam 
mesmo, sabe como os moleques são doidos né? – Não, não sei, disse eu – Ah, eles passam a mão, ele queria ser 
mulher, e a gente… É lógico que o senhor sabe… 

- O pai dele não aceitava… O irmão, que é meu “parça” não aceitava muito também, batiam nele… 

Conversei com alguns educadores que atenderam Danilo na instituição que fica ao lado de sua casa, equipamento 

mantido pela mesma ONG em que atuo e onde almoço todos os dias, que contaram o seguinte: 

- Ele não vinha aqui fazia um tempo, era um bom menino, inteligente, prestativo e bem animado. Com o tempo foi 
ficando mais calado, amuado, e parou de vir para as atividades, nós o víamos ali na rua, tentamos trazê-lo de volta, 
mas ele não aceitou… 

Trabalho com adolescentes há anos, amo estar com adolescentes, creio que é uma fase da vida em que se têm todas as 

possibilidades da vida na mão, em que se pode ser o que quiser. É a fase da descoberta, das crises, do desafio, do 



querer voar do ninho. Penso que adolescentes tem em si todas as possibilidades do mundo, é um momento em que se 

pode experimentar, tentar de tudo, recomeçar, mudar de ideia, chorar, rir, ser grande e pequeno ao mesmo tempo. 

Me assusta saber de que um garoto de 13 anos, que morava do outro lado da rua,  abriu mão de tudo isso, que abriu mão 

de todas as suas possibilidades e chegou ao ponto de acreditar que a vida não valia a pena, que era insuportável viver em 

um mundo onde não era reconhecido como sujeito, onde não podia viver suas potencialidades, se apoderar de suas 

possibilidades, e simplesmente escolher o caminho que melhor lhe convinha: ser quem realmente era. 

       Me aterroriza saber que neste momento muitas pessoas estão sofrendo as mesmas agressões que Danilo sofreu, o 

mesmo tipo de violência, e que não há ninguém que olhe por elas. Me deprime lembrar que passei pelas mesmas 

agressões, que fui rotulado, que me apontaram o dedo, e que me fizeram acreditar que minha forma de ser era errada, 

antinatural, suja, demoníaca, passível de castigo e que eu devia morrer. 

Me preocupa saber que neste momento, milhares de crianças e adolescentes passam pela mesma situação sem que 

ninguém esteja por perto para dizer: - Vai ficar tudo bem, você é perfeito do jeito que é e não tem nada de errado com 
você! Que não há ninguém para orientar e dizer que podemos e devemos ser quem somos, sem amarras, livres! 

      Me enfurece saber que neste momento existem pessoas agredindo impunemente, molestando, violentando, 

discriminando, usurpando e negando direitos, violando, sem que nada seja feito.  E é nesses momentos que penso que a 

necessidade da criminalização da homofobia, da criação de políticas públicas que possam atender as demandas das 

pessoas LGBT, que garantam nossa integridade, nossa vida e nosso direito de ser quem somos e como somos se faz 

urgente. 

E me entristece ter passado perto deste rapazinho sem cruzar o seu caminho antes que fosse tão tarde e quando nada 

mais podia ser feito, sua vida já tinha se acabado naquele fio de telefone. 

Danilo, não te conheci, mas não te esquecerei. 

Danilo de Abreu Santos, presente! 

PS: Hoje a tarde, após a ampla divulgação deste texto (iniciativa do Willian Righini ===> @wrighini), fui contatado pela 

Secretaria Especial dos Direitos Humanos – SEDH. Passei as poucas informações que tenho, nada além do que já consta 

neste relato, exceto de endereços, Distrito Policial que atendeu a ocorrência, entre outros. Quem fez o contato foi a Srª. 

Irina Bacci, representando a Ministra Maria do Rosário, que avaliará as informações passadas e verificará quais são as 

providências cabíveis para este caso. Não sei como agradecer a mobilização de todos os que divulgaram este texto, e 

que assim como eu, não aceitam que uma história triste como esta caia no esquecimento. Obrigado  ao Willian, que 

desde a hora em que postei a foto do convite para a missa de sétimo dia de Danilo no Facebook, tomou para si a tarefa 

de fazer com que esta história se tornasse conhecida e não mediu esforços para ajudar a dar voz ao sofrimento deste 

adolescente. Por um país livre da homofobia! 

mariadapenhaneles    antipreconceitointeretario 
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VALDECI SANTOS DA SILVA | GAY – 47 ANOS | TIROS | PE, BEZERROS 
Publicado por Dudu Michels em 2 de dezembro de 2012 em a) Gay, Pardo, PERNANBUCO, Tiros 

HOMOSSEXUAL É ASSASSINADO A TIROS EM BEZERROS 

HOMOSSEXUAL É ASSASSINADO A TIROS EM BEZERROS 

http://www.brasilonlinenoticias.com/homossexual-e-assassinado-a-tiros-em-bezerros/ 

O homicídio ocorreu na madrugada deste domingo dia 02 de dezembro de 2012, na Trav. Major Aprígio da Fonseca, 

próximo ao posto Ipiranga, onde foi vitimado o homossexual Valdeci Santos da Silva, com 41 anos de idade, conhecido 

como Valdete da Cocada, em virtude do mesmo ser vendedor de cocadas no comercio de Bezerros. 

Conforme foi informado ao Dr. Marcio Cruz, Delegado chefe da Força Tarefa que esteve no local do homicídio, a vitima foi 

até o Posto Ipiranga junto com um amigo comprar bebidas e ao saírem o referido amigo retornou ao banheiro do posto e 

de lá escutou vários disparos de arma de fogo. Após ferido a vítima saiu em busca de socorro, chegando até as 

proximidades do Hospital Local, onde caiu e foi socorrido para o referido hospital, aonde veio a falecer. 

Valdete da cocada como era conhecido, era homossexual, e era uma pessoa muito querida na cidade, trabalhava 

diariamente com a sua carroça de cocada, era bastante brincalhão e sempre oferecia musicas  para os amigos e amigas 

nas emissoras de rádios de Bezerros e região. 

O corpo de Valdete foi enterrado no final da tarde deste Domingo no  Cemitério de Santo Amaro em Bezerros. 

Redação: Simões Neto 

O CAMINHO PERCORRIDO PELA VITIMA FICOU MARCADO PELO 

SANGUE 

blitznarua     blogdoadielsongalvao    weltonmouraaltinho      jornaldetoritama 
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LUCAS FERNANDES FERRACIOLLY | GAY -18 ANOS | TIROS | PR, LONDRINA 
Publicado por Dudu Michels em 1 de dezembro de 2012 em a) Gay, Branco, PARANÁ, Tiros 

PC identifica autor de homicídio e amigos fazem protesto contra 
preconceito em Londrina 

 

Lucas morreu no hospital após não resistir aos ferimentos 

causados pelo tiro na cabeça 

http://londrina.odiario.com/policia/noticia/708741/pc-identifica-autor-de-homicidio-e-amigos-fazem-protesto-contra-preconceito-em-londrina/ 

A Polícia Civil já tem informações sobre quem seria o autor do homicídio de Lucas Fernandes Ferraciolly, 18 anos. O 

suspeito está foragido e teria deixado sua casa após cometer o crime, na noite da última sexta-feira (30). 

Ele havia saído de uma boate e passava pelo cruzamento da Rua Quintino Bocaiúva com a Rua Natal, quando foi 

abordado pelo suposto atirador. Um amigo que estava com a vítima contou que o criminoso atirou mais de uma vez e ele 

teria se abaixado para não ser atingido, mas Lucas foi ferido ao tentar acelerar o carro para fugir. 



Ele chegou a ser socorrido, mas morreu na madrugada de sábado (1º) no hospital. Os amigos de Lucas Fernandes 

Ferraciolly acreditam que o rapaz foi vítima de preconceito, pois era homossexual. Para protestar contra o homicídio e 

pedir punição ao culpado, amigos organizaram o protesto “Por mais amor e menos preconceito”. 

Uma das organizadoras da iniciativa, Luciana Bicalho, foi quem acompanhou o pai de Lucas na delegacia momentos 

depois do crime. Ela contou que a Polícia Civil identificou o suspeito momento depois e já teria apreendido a arma e o 

carro usados no crime. A família do atirador prometeu que o filho se entregaria no sábado, mas ele continuava 

desaparecido até esta segunda-feira. 

O rapaz não teria antecedentes criminais e foi identificado como Wellington Coelho da Silva, 23 anos. “A polícia já 

praticamente descartou a hipótese de assalto. Infelizmente isso deve ser uma questão de preconceito porque o Lucas 

Ferraciolly era gay. Até mesmo porque a pessoa que cometeu foi com o carro dela, já sabe quem é, já apreendeu o carro, 

a arma”, colocou. 

A manifestação vai aconteceu às 9h do próximo sábado (8), no Calçadão, no cruzamento com a Avenida Rio de Janeiro. 

As pessoas devem participar usando uma peça de roupa rosa. 

“Nós queremos que não haja essa banalização da vida, qualquer coisa seja motivo para matar alguém. Hoje foi ele, 

amanhã pode ser outra pessoa. Nós não queremos que seja assim. Se ele está tendo que ser o exemplo disso, vamos 

parar por aí e chega de impunidade”, ressaltou Luciana. 

A boate em que o jovem estava deve entregar as imagens do circuito de câmeras nesta semana. Elas podem ajudar a 

descobrir se houve alguma discussão entre a vítima e o atirador no local. 

destaknews 

Protesto pede punição a culpado do homicídio de jovem em Londrina; motivação do 
crime seria homofobia 

Amigos e parentes de Lucas Ferraciolly, 18 anos, morto com um tiro na cabeça na última sexta-feira (30), vão fazer uma 

protesto neste sábado (8) pedindo justiça ao autor do crime. Eles pretendem mobilizar a sociedade e não deixar que as 

forças policiais esqueçam do caso. Também lutam contra a homofobia, pois acreditam que o jovem foi vítima de 

preconceito. 

A manifestação vai ser realizada às 9h, no Calçadão da região central, no cruzamento com a Avenida Rio de Janeiro. 

Todas as pessoas devem usar uma roupa rosa ou algum acessório com a cor. No evento “Mais Amor por favor”, marcado 

pela rede social Facebook, mais de mil pessoas haviam confirmado presença até às 10h15 desta sexta-feira (7). 

A Polícia Civil praticamente descartou a hipótese de latrocínio, o que aumenta a chances de Lucas Farraciolly realmente 

ter sido morto por causa de sua opção sexual. 

A família do jovem estará presente no protesto amanhã e pede a ajuda da população para cobrar justiça das autoridades 

policiais. 

londrina.odiario 
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CLEVERSON DE SOUZA ROCHA | GAY 

Publicado por Dudu Michels em 29 de novembro de 2012

HOMEM É MORTO COM UM TIRO NA TESTA EM
SUL. POLÍCIA PRENDE SUSPEITO

 https://www.facebook.com/cleverson.rocha.391?fref=ts

http://timfrancisco1.blogspot.com.br/2012/11/homem

O crime ocorreu por volta das 20h50 de ontem(29) na ciclovia, atrás do Líder Clube.

De acordo com informações repassadas pela polícia, neste horário populares ouviram um disparo de arma 

de fogo e acionaram o 190.

Quando os policiais chegaram ao local, Cleverson de Souza Rocha, 33 anos, que inicialmente não portava 

documentos, já estava morto. Ele foi alvejado com o tiro na testa.

A vítima estava, apenas, com uma  chave de um carro citroem, que foi localizado nas proximidades, fato

permitiu a sua identificação. Ele era morador do bairro Ilha da Figueira.

De posse de algumas informações colhidas junto a testemunhas que presenciaram o crime, o setor de 

inteligência da polícia militar começou a investigar o caso e localizou num bar

da Silva, de 43 anos, suspeito da prática do assassinato.

Embora tenha negado o crime e não apresentado a arma, o suspeito foi reconhecido por, pelo menos, 

quatro testemunhas.

Ivanildo foi levado à delegacia e posteriormente 

O corpo de Cleverson de Souza Rocha foi encaminhado IML(Instituto Médico Legal) e liberado 

posteriormente aos familiares. 

tvimagemnet   ocponline    plantaopolicialocp     bandsc
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CLEVERSON DE SOUZA ROCHA | GAY – 33 ANOS | TIROS | SC, JARAGUÁ DO

29 de novembro de 2012 em a) Gay, Branco, SANTA CATARINA, Tiros 

HOMEM É MORTO COM UM TIRO NA TESTA EM JARAGUÁ DO 
SUL. POLÍCIA PRENDE SUSPEITO 

Foto do Fecebook 

https://www.facebook.com/cleverson.rocha.391?fref=ts 

http://timfrancisco1.blogspot.com.br/2012/11/homem-e-morto-com-o-tiro-na-testa-em.html 

O crime ocorreu por volta das 20h50 de ontem(29) na ciclovia, atrás do Líder Clube.

De acordo com informações repassadas pela polícia, neste horário populares ouviram um disparo de arma 

de fogo e acionaram o 190.

is chegaram ao local, Cleverson de Souza Rocha, 33 anos, que inicialmente não portava 

documentos, já estava morto. Ele foi alvejado com o tiro na testa.

chave de um carro citroem, que foi localizado nas proximidades, fato

permitiu a sua identificação. Ele era morador do bairro Ilha da Figueira.

De posse de algumas informações colhidas junto a testemunhas que presenciaram o crime, o setor de 

inteligência da polícia militar começou a investigar o caso e localizou num bar próximo , Ivanildo Fernandes 

da Silva, de 43 anos, suspeito da prática do assassinato.

Embora tenha negado o crime e não apresentado a arma, o suspeito foi reconhecido por, pelo menos, 

quatro testemunhas.

Ivanildo foi levado à delegacia e posteriormente ao presídio regional, onde responderá por homicídio.

O corpo de Cleverson de Souza Rocha foi encaminhado IML(Instituto Médico Legal) e liberado 

 

bandsc 
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ROS | SC, JARAGUÁ DO SUL 

JARAGUÁ DO 

Foto do Fecebook –

O crime ocorreu por volta das 20h50 de ontem(29) na ciclovia, atrás do Líder Clube.  

De acordo com informações repassadas pela polícia, neste horário populares ouviram um disparo de arma 

de fogo e acionaram o 190. 

is chegaram ao local, Cleverson de Souza Rocha, 33 anos, que inicialmente não portava 

documentos, já estava morto. Ele foi alvejado com o tiro na testa.  

chave de um carro citroem, que foi localizado nas proximidades, fato que 

permitiu a sua identificação. Ele era morador do bairro Ilha da Figueira. 

De posse de algumas informações colhidas junto a testemunhas que presenciaram o crime, o setor de 

próximo , Ivanildo Fernandes 

da Silva, de 43 anos, suspeito da prática do assassinato. 

Embora tenha negado o crime e não apresentado a arma, o suspeito foi reconhecido por, pelo menos, 

quatro testemunhas.  

ao presídio regional, onde responderá por homicídio.  

O corpo de Cleverson de Souza Rocha foi encaminhado IML(Instituto Médico Legal) e liberado 



JAELSON ANTERO DA SILVA | GAY – 21 ANOS | ESPANCAMENTO | AL, MACEIÓ 
Publicado por Dudu Michels em 28 de novembro de 2012 em a) Gay, ALAGOAS, Espancamento 

Polícia prende travesti acusada de matar deficiente em Barra de 
São Miguel 

Cristal foi apresa acusada de assassinato 

http://www.alagoas24horas.com.br/conteudo/?vCod=137275 

Triste homocídio resultado de violência “doméstica”. 
Uma ação da Polícia Civil, coordenada pelo delegado Aydes Ponciano, resultou na prisão de uma travesti, 

acusada de matar Jaelson Antero da Silva, de 21 anos, morto na manhã desta quarta, 28, em Barra de São 

Miguel.  

De acordo com a polícia, Genivaldo Silva dos Santos, mais conhecido como ‘Cristal’, foi detido em um 

restaurante onde trabalhava como cozinheiro. Ainda segundo a polícia, vítima e assassino teriam um 

relacionamento amoroso e no dia do crime teriam travado luta corporal, como Jaelson sofria limitações por 

conta de uma deficiência foi imobilizado, agredido e seu corpo foi jogado no Rio Manguinhos. ‘Cristal’ foi 

presa e autuada em flagrante e foi encaminhada para a Delegacia da Barra. 

zerohoranoticias    primeiraedicao 
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MANUEL HENRIQUE VALENTIM | GAY – 36 ANOS | FACADAS | PE, VITÓRIA DE 
SANTO ANTÃO 
Publicado por Dudu Michels em 24 de novembro de 2012 em a) Gay, Facadas, Pardo, PERNANBUCO 

Homossexual é assassinado em vitória de santo Antão 

 

http://www.dihitt.com.br/barra/homossexual-e-assassinado-em-vitoria 

Emanuel Henrique Valentim (O Manú) de 36 anos de idade, residente no bairro do livramento aqui em vitória 

de santo Antão, foi assassinado a golpes de faca no interior de seu apartamento na noite do último 

sábado(24). O local do crime estava com moveis revirados, e o corpo estava no banheiro, levando a crer que 

houve luta corporal. 

O caso está sendo investigado pela delegacia de vitória de santo Antão, que segundo informações ja tem 

um suspeito. 

Segundo informações o crime teria sido praticado por um namorado da vítima de 19 anos, e o outro jovem 

de 16 anos, que teriam sido visto entrando no apartamento. 

Muito sangue pode ser visto por todo o apartamento. 

 

Emanuel Henrique Valentim (O Manú) de 36 anos de idade 

cardinot    acaradevitoria 
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ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA | GAY – 34 ANOS | APEDREJAMENTO | 
RN, NATAL 

Publicado por Dudu Michels em 24 de novembro de 2012 em a) Gay, Apedrejamento, RIO GRANDE DO NORTE 

Homossexual é morto a pedradas em bairro da zona Oeste de Natal 

http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2012/11/homem-e-morto-pedradas-em-bairro-da-zona-oeste-de-natal-diz-pm.html 

 

Antônio Carlos de Oliveira foi morto a pedradas em Felipe Camarão (Foto: Reprodução/RNTV)  

Um homossexual de 35 anos, identificado apenas como Toinho, foi assassinado a pedradas no bairro de Felipe Camarão, 

na zona Oeste de Natal, segundo informações da Polícia Militar. De acordo com o coronel Zacarias Mendonça, o crime foi 

registrado na madrugada deste sábado (24), por volta das 5h40. O suspeito foi preso e encaminhado à delegacia. 

Ainda de acordo com a PM, Toinho é homossexual e tinha acabado de sair de uma festa. Ele caminhava pela rua Antônio 

Trigueiro quando foi abordado e morto com várias pancadas na cabeça. 

“Ele usou um pedregulho para matar a vítima”, afirmou o oficial do 9º Batalhão da PM. Viaturas foram acionada e realizam 

diligências pela região, até encontrarem o suspeito, identificado como João Francisco Lima. “Ele confessou o crime, mas 

não disse o motivo”, acrescentou Mendonça. 

João Francisco Lima foi conduzido à Delegacia de Plantão da Zona Sul da cidade, onde deverá ser autuado em flagrante. 

 



 

João Francisco Lima que confessou o crime, mas não disse o motivo 

nominuto    blogdobg    espbr     tribunadonorte      defato      dnonline     natalup     bloggirorn     tribunadonorte     brasil.gay1 
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ATTILIO PISCITELLI | GAY- 41 ANOS | FACADAS | BA, SALVADOR 
Publicado por Dudu Michels em 24 de novembro de 2012 em a) Gay, BAHIA, Branco, Facadas 

Diretor de Teatro italiano é assassinado na Bahia 

 

http://br.noticias.yahoo.com/diretor-teatro-italiano-%C3%A9-assassinado-bahia-170529338.html 

Desaparecido desde a sexta passada, o diretor de teatro italiano Attilio Piscitelli, de 41 anos, foi assassinado. A polícia 

suspeita que ele tenha sido vítima de um latrocínio (roubo seguido de morte). O corpo de Piscotelli, que morava na Bahia 

há quatro anos, foi reconhecido por um primo e o cônsul da Itália na Bahia, no Instituto Médico Legal de Salvador na 

manhã desta sexta. 



O corpo foi encontrado pela polícia no sábado, na Ladeira dos Aflitos, centro de Salvador, com ferimentos de faca. Estava 

sem identificação no IML até que os os amigos do italiano começaram a sentir sua falta e passaram a procurá-lo. Uma 

amiga de Piscitelli havia feito a identificação extra-oficialmente na quinta. 

Conforme a polícia, o diretor teria saído de seu prédio no bairro da Barra, orla marítima de Salvador, com o seu carro na 

noite de sexta e desapareceu. Ele morava sozinho e era originário da cidade italiana de Nápoles. Após a identificação, o 

corpo será liberado para ser transladado para a Itália. A polícia ainda não tem pistas dos assassinos. 

oglobo    gazetadopovo      ibahia     correio24horas      reporterweb 

Polícia detém ambulante suspeito de matar professor italiano 

A Polícia Civil da Bahia informou nesta terça-feira ter prendido o suspeito de assassinar o professor de teatro e educador 

social italiano Atílio Piscitelli em novembro deste ano. O estrangeiro foi encontrado morto na noite do último dia 24, em um 

beco na Ladeira dos Aflitos, em Salvador. 

A investigação apontou como suspeito o vendedor ambulante Thiago Souza Santos, 22 anos, que foi preso no último 

domingo em Pernambués, bairro onde residia. De acordo com a polícia, os dois mantiveram uma relação amorosa por 

três anos. 

A apresentação do suspeito seria feita na tarde de hoje no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) 

pelo diretor, delegado Arthur Galas, e pela delegada Mariana Ouais, da 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS), 

responsável pelas investigações. 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

ABÍLIO DE SOUSA SÁ | GAY – 68 ANOS | ASFIXIA | PB, JOÃO PESSOA 
Publicado por Dudu Michels em 23 de novembro de 2012 em a) Gay, Asfixia, PARAÍBA 

Homem é encontrado morto e amarrado na Paraíba 

Prédio onde Abílio de Sousa Sá morava, no Jardim Oceania 

http://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2012/11/procurador-aposentado-e-encontrado-morto-e-amarrado-na-paraiba.html 

Um homem de 68 anos de idade foi encontrado morto por volta das 9h desta sexta-feira (23) em seu apartamento 

localizado no bairro Bessa, em João Pessoa. Ele estava com despido e com mãos e pés amarrados com camisas na 

cama. 

Anteriormente o G1 havia divulgado que Abílio de Sousa Sá era procurador aposentado, mas às 23h da sexta-feira 

a Associação dos Procuradores do Estado da Paraíba (Aspas) enviou uma nota onde esclarecia que a vítima nunca 

fez parte dos quadros da Procuradoria Geral do Estado e que a informação equivocada havia sido repassada para 

imprensa por um integrante da Polícia Militar. 



Segundo o tenente Sebastião Almeida, do distrito de Segurança Pública de Manaíra, Abílio de Sousa foi encontrado com 

uma toalha no rosto, fato que leva a hipótese de morte por asfixia. 

Conforme informações repassadas à polícia pelo porteiro do edifício em que morava a vítima, um homem foi visto saindo 

do apartamento de Abílio de Sousa por volta das 14h de quinta-feira (22). Segundo o tenente, o porteiro afirmou que o 

rapaz visto saindo do apartamento seria íntimo e teria sido visto outras vezes no local. “Não era a primeira vez, segundo o 

porteiro, que este rapaz tinha sido visto frequentando o apartamento do procurador. A última vez em que ele foi visto, o 

rapaz saia com um DVD embaixo do braço”, comentou o Sebastião Almeida. 

O apartamento estava bagunçado, com pertences espalhados. Uma TV de LCD estava enrolada em cima de uma mesa, 

para ser supostamente levada. O edifício localizado no bairro do Bessa não possui sistema interno de vigilância. 

O caso foi registrado na Delegacia de Crimes Contra a Pessoa, e passará a ser investigado pela Polícia Civil. O corpo da 

vítima passou por perícia e foi enviado para a Gerência Executiva de Medicina e Odontologia Legal (Gemol). “Acredito 

que com o material que nós coletamos no local que o corpo foi encontrado, a Polícia Civil fará um bom trabalho para 

esclarecer esse crime”, completou Sebastião Almeida, tenente da Polícia Militar. 

pbacontece     pbagora     passeiaki 

 ____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

RENER LOPES RIBEIRO | TRAVESTI – 34 ANOS | TIROS | RO, PORTO VELHO 
Publicado por Dudu Michels em 21 de novembro de 2012 em b) Travesti, RONDÔNIA, Tiros 

Travesti morta a tiros em Porto Velho 

http://rondoniagora.com/noticias/travesti-morto-a-tiros-em-porto-velho-2012-11-22.htm 

 

Um travesti identificado pelo nome de Rener Lopes Ribeiro, de 34 anos, foi morto a tiros, na noite desta 

quarta-feira na Avenida Rio Madeira, no bairro Nova Porto Velho, em Porto Velho. 



Segundo a Polícia, a vítima foi atingida por dois tiros, um perna e outro no abdômen. Rener ainda chegou a 

ser socorrido ao Pronto Socorro João Paulo II, mais minutos depois não resistiu a gravidade dos ferimentos 

e morreu na sala de cirurgia. 

Rener fazia programas na Avenida Rio Madeira, próximo a BR 364. De acordo com testemunhas a vitima 

conversava com um homem que estava em uma motocicleta. Testemunhas ouviram os disparos e viram 

Rener no chão pedindo por socorro. 

A Polícia acredita que o assassinato tenha sido cometido por um cliente, mas ainda não há suspeitos e o 

crime está sendo investigado. 

portalaovivo    rondoniaovivo    rondoniagora     gazetaderondonia 
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“FERNANDA” | DANIEL QUEIROZ | TRAVESTI – 23 ANOS | CARBONIZADA | 
MT, CUIABÁ 

Publicado por Dudu Michels em 21 de novembro de 2012 em b) Travesti, Carbonizado, MATO GROSSO 

Travesti é morta a paulada e tem corpo carbonizado 

 

http://www.midianews.com.br/conteudo.php?sid=25&cid=141181 

A Polícia Civil está investigando as causas da morte do homossexual Daniel Queiroz, conhecido como 

“Fernanda”, de 23 anos. O corpo do rapaz foi encontrado, na manhã desta quarta-feira (21), no bairro 

Renascer, em Cuiabá.  

Segundo a família, Daniel foi morto com várias pancadas na cabeça e, depois, foi arrastado alguns metros e 

teve o corpo carbonizado em cima de uma cama, no quintal da residência.  

O assassinato teria ocorrido durante a madrugada, mas o corpo só foi localizado no começo da manhã. 

Segundo policiais da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa  (DHPP), há suspeitas de que o crime 

possa ser um “acerto de contas” envolvendo o tráfico de drogas. 

No local, de acordo com o que apuraram os agentes da DHPP, funcionava uma espécie de “fumódromo”, 

onde vários usuários compartilhavam entorpecentes. 

Daniel foi encontrado somente com o rosto e os pés intactos.  

“O restante do corpo foi todo queimado. De início, não sabíamos o que teria ocorrido, mas os policiais 

localizaram um pedaço de madeira, que foi usado para acertar golpes na cabeça da vítima”, informou o 

delegado João Bosco da Silva, que esteve no local para dar inicio às investigações. 

Uma pessoa que estava na casa no momento em que a Polícia chegou não soube informar o que ocorreu. 

Ela se limitou a dizer que localizou o cadáver e acionou os policiais. 

Colegas de travesti morta serão ouvidos pela polícia 



“Ficamos sabendo que a vítima morava com mais duas pessoas que não estavam no local quando fizeram a 

liberação do corpo. O depoimento deles (dos travestis) será importante para descobrir o que de fato 

aconteceu para resultar na morte de Daniel”, informou o delegado responsável pelas investigações.  

Policiais da DHPP ficaram impressionados com o meio cruel pelo qual o jovem travesti foi assassinato. 

Inicialmente, o crime seria um acerto de contas envolvendo entorpecentes, uma vez que no local funcionava 

uma espécie de “fumódromo”, onde vários usuários compartilham entorpecentes.  

“Só que crimes envolvendo drogas não ocorrem dessa forma, com o corpo queimado. Geralmente os 

usuários se envolvem em briga e se matam a pauladas”, lembrou um policial.  

Daniel foi encontrado somente com o rosto e o pé intactos. “O restante do corpo foi todo queimado. De 

início, não sabíamos o que teria ocorrido, mas os policiais localizaram um pedaço de madeira usado para 

acertar golpes na cabeça da vítima”, informou o delegado Bosco. (AR) 

24horasnews     http://g1.globo    bemparana    sidrolandianews    diariodecuiaba   odocumento    midianews     reporternews 
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LUCAS VITOR OLIVEIRA ALVES DA SILVA | TRAVESTI – 15 ANOS | TIROS | 
CE, FORTALEZA 
Publicado por Dudu Michels em 20 de novembro de 2012 em b) Travesti, CEARÁ, Pardo, Solteiro, Tiros 

Travesti de 15 anos é executada no Planalto Ayrton Senna 

Um adolescente, de 15 anos, foi assassinado no bairro Planalto Ayrton Senna, em Fortaleza. Segundo os 

moradores, o garoto era travesti e o crime teria sido motivado por questões familiares. Acompanhe: 

_______________________________________________________________ 

 

WAGNER SANTOS | GAY – 27 ANOS | APEDREJAMENTO | PE, RECIFE 

Publicado por Dudu Michels em 19 de novembro de 2012 em a) Gay, Branco, Espancamento, PERNANBUCO 

Além de jornalista goiano, outro homossexual foi morto na mesma 
cidade 

 



Recife - A morte do ativista LGBT e jornalista goiano Lucas Fortuna, em Cabo de Santo Agostinho, distante 40 km de 

Recife (Pernambuco), parece não ser o único registrado no município, num curto espaço de tempo, que teria sido 

motivado por questões homofóbicas. De acordo com informações do ativista Luciano Freitas, do grupo pernambucano 

Leões do Norte, no mesmo final de semana, a polícia encontrou o corpo de um outro homossexual, morto possivelmente a 

pedradas, na mesma cidade. 

Wagner Santos foi encontrado com sinais de 

violência sexual, em Gaibu. Crédito: TV Clube/Reprodução 

O jornalista e militante LGBT goiano Lucas Fortuna não foi o único homossexual morto no último fim de 

semana no município do Cabo de Santo Agostinho, Região Metropolitana do Recife. Wagner dos Santos, 27 

anos, era gay e assassinado na última sexta-feira. Seu corpo foi encontrado na manhã do sábado, com as 

calças abaixadas em um terreno baldio na Praia de Gaibu. No corpo da vítima, foi encontrado sêmem, o que 

pode caracterizar crime sexual, segundo o perito do Instituto de Criminalística (IC), Severino Arruda. 

Nenhum dos curiosos que viram o corpo da vítima na manhã do sábado o reconheceram e tampouco algum 

familiar foi até o local. 

Com informações de Carolina Braga, do Diario de Pernambuco 

aredacao    diariodepernambuco   diariodepernambuco 
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ANTÔNIO CARLOS DA SILVA | GAY – 64 ANOS | ESTRANGULAMENTO | MG, 
BELO HORIZONTE 

Publicado por Dudu Michels em 18 de novembro de 2012 em a) Gay, Asfixia, MINAS GERAIS, Solteiro 

Empresário é encontrado morto, nu e amordaçado dentro de casa 
em BH 

 



http://g1.globo.com/minas-gerais/noticia/2012/11/empresario-e-achado-morto-dentro-de-apartamento-na-regiao-leste-de-bh.html 

Um empresário de 63 anos foi encontrado morto, dentro do apartamento onde morava, na noite deste 

domingo (18), no bairro Sagrada Família, na Região Leste de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar 

(PM), a vítima trabalhava no ramo de óptica e morava no primeiro andar de um prédio na Rua Itajubá. 

Ainda segundo a PM, um vizinho achou o homem caído no chão do quarto, nu, amordaçado e com as mãos 

amarradas. Não havia sinais de arrombamento no imóvel e, aparentemente, nada foi levado, conforme a 

corporação. 

Um sobrinho da vítima foi ao local do crime e disse que o tio era homossexual, e que não tinha notícias de 

relacionamentos recentes. 

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML) , no bairro Nova Gameleira, na Região Oeste da 

capital mineira. 

noticias.r7     g1.globo    acaradevitoria     em.com.br     policianolocal     otempo 
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LUCAS CARDOSO FORTUNA | GAY – 28 ANOS | ESPANCADO E AFOGADO | 
PE, RECIFE 

Publicado por Dudu Michels em 18 de novembro de 2012 em a) Gay, Branco, PERNANBUCO 

Ativista LGBT homossexual goiano é assassinado em praia de 
Recife 

 

http://www.aredacao.com.br/noticias/21328/jornalista-goiano-e-encontrado-morto-em-praia-de-pernambuco 

O jornalista goiano Lucas Cardoso Fortuna, 28, foi encontrado morto na manhã deste domingo (18/11), na 

praia de Cabo de Santo Agostinho, próxima à cidade de Recife, no Estado de Pernambuco. Segundo 



informações de uma amiga próxima do rapaz, o corpo foi encontrado trajando apenas cueca, com sinais de 

espancamento e todo ensanguentado. 

A amiga informou que Lucas teria ido para Cabo de Santo Agostinho a serviço da Federação Goiana de 

Voleibol, para ser árbitro de um campeonato. Ele teria sido visto pela última vez no hotel em que estava, na 

noite de sábado (17/11). Na manhã de domingo,como não foi encontrado no quarto, os amigos suspeitaram 

que ele estivesse desaparecido e começaram uma busca pela redondeza. 

A praia em que Lucas foi encontrado fica bem próxima ao hotel. O pai do rapaz foi até Recife, neste 

domingo, para tratar da tramitação burocrática e buscar o corpo para fazer o velório na capital goiana. 

Lucas era presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), no município de Santo Antônio de Goiás, e 

militante ativo do Movimento Gay, em Goiânia. Além disso, foi fundador do Grupo Colcha de Retalhos, que 

luta pela causa LGBT na UFG. Organizou diversas paradas gays na capital goiana e lutou pela aprovação do 

Projeto de Lei 122, que assegura a punição à homofobia no Brasil.  

Professores lamentam 

Em nota enviada por e-mail para professores, alunos e ex-alunos, o Prof. Dr. do curso de Jornalismo da 

Universidade Federal de Goiás, Juarez Ferraz de Maia, lamentou a morte de Lucas Fortuna. “Tudo leva a 

crer tratar-se de um crime homofóbico pelas agressões sofridas. Lucas Fortuna era um militante da causa 

gay e combatia a intolerância e a violência através de suas ações pacíficas e brilhante oratória . Durante 

anos foi um dos organizadores em Goiânia da Parada Gay”, escreveu o professor na nota. 

Juarez Maia ainda ressaltou que a professora Angelita Lima também lamentou profundamente a morte do 

ex-estudante de jornalismo da UFG. Em mensagem enviada por e-mail, a professora escreveu que está 

“profundamente abalada”. A nota segue dizendo: “O Lucas foi o meu braço direito enquanto estive na 

coordenação do curso e foi o responsável por grandes feitos e vitórias no curso de Jornalismo. Brilhante, 

inteligente e inquieto. Foi uma grande liderança social e do movimento estudantil. Sempre muito precoce 

em tudo. Acho que ele foi feliz”. 

brasil247    opopular    paroutudo    aredacao    parlamentopb    odia    radioriovermelho     dm     revistaviag    folhape   acatendequeeuquero    

 dialogospoliticos    newsrondonia     sul21 

IML cita afogamento para morte de jornalista em Pernambuco 

http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2012/11/19/iml-cita-afogamento-para-morte-de-jornalista-em-pe.htm#comentarios 

O jornalista goiano Lucas Fortuna, de 28 anos, cujo corpo foi encontrado no domingo (18), na praia de 

Gaibu, em Cabo de Santo Agostinho, na região metropolitana do Recife, morreu por afogamento, de acordo 

com a declaração de óbito do Instituto Médico Legal divulgada nesta segunda-feira. 

As condições do corpo e um possível espancamento constarão de laudo médico que será concluído dentro 

de 15 dias. De acordo com colegas, ele estaria usando apenas cueca e teria marcas de espancamento ao ser 

encontrado. 

∞ 

18 MILITANTES HOMOSSEXUAIS LGBT ASSASSINADOS NO 
BRASIL 

Fonte: GRUPO GAY DA BAHIA (luizmott@oi.com.br) 

1. Claudio Rodrigues, 35, SP, bancário e universitário, fundador do Grupo Libertos, participou do I Encontro 

de Homossexuais Organizados em SP (1980), 5 facadas, corpo foi encontrado em seu apartamento em 

avançado estado de decomposição, 1982 

2. José Albuquerque Porciúncula, Ze Popó, 41, Olinda,PE, engenheiro, Fundador do Grupo de Atuação 

Homossexual de Olinda, Gatho, afogado na piscina de sua casa por um rapaz de programa, 1995 

3. Brenda Lee, transexual, fundou Casa Brenda Lee para travestis com Aids, tiro, S.Paulo, 1996  

4. Alexandro de Jesus Nascimento, 25, professor de inglês, Presidente do Grupo de Homossexuais do 

Calafate, Salvador, facadas, 2002 

5. Marcelo Hidalgo, Presidente do GAPA/DF, Brasilia, estrangulado e afogado, 2003 



6. Marcos Andre dos Santos, Tabuleiro, AL, Vice Presdiente do Grupo Gay de Tabuleiro, espancamento, 10 

tiros, 2004 

7. Adamor Guedes, 40, Manaus, Presidente da Associação de Gays, Lésbicas e Travestis do Amazonas, 

facadas, 2005 

8. Ana Paula (Paulo Sérgio de Souza Santiago), Porto Velho, Rondônia, 46, Presidente da Associação 

Projeto Vida, tiro, 2006 

9. Luiz Palhano, Crateús, CE, doutor em pedagogia, professor universitário, militante do GRAB, 21 facadas, 

2008 

10. Gabriel Furkim, Curitiba, ex-coordenador do Grupo Dignidade, facadas, torturado, 2009  

11. Sabrina Drumond, S.Luis, MA, 40, Presidente da Associação de Travestis e Transexuais do Maranhão, 

facada, 2009 

12. Sidney Nascimento, travesti, 30 anos, assassinado com vários golpes de tesoura, Campo Grande, MS, 

colaborador da ATMS, Associação de Travestis do Mato Grosso do Sul, 2010 

13. Jose Aparecido Moreira Souza, cabeleireiro, Jaru, Rondônia, CABEÇA esfacelada, militante do 

GrupoArco íris, RJ, 2010 

14. Iranilson Nunes da Silva, 38 anos, Jacareí,SP, militante da ONG REVIDA, 2010 

15. Camilee Gerin, de Campinas, do grupo Identidade: Grupo de Luta pela Diversidade Sexual. Morta à 

facadas e pauladas, 2010 

16. Carlos Magno Abreu Ferreira, de Macaé, RJ, encontrado morto a facadas em seu apartamento, foi um 

dos fundadores do Movimento da Diversidade Social, MDS, onde foi diretor sócio-cultural, 2011 

17. Ezequias Rocha Rego, 55 anos, professor, assassinado com um golpe de faca no pescoço, em 

Jacarecica, Alagoas. Ele é ex. diretor financeiro do GGAL, 2011 

18. Lucas Fortuna, 28, jornalista, goiano, assassinado por espancamento na praia do Cabo de Santo 

Agostinho, PE, fundador do Encontro Nacional Universitário da Diversidade, 18-11-2012 

Se você tiver correções ou acréscimos, favor comunicar aqui. 

Dep. Jean Wyllys denunciou o assassinato de Lucas à Comissão Interamericana De 
Direitos Humanos da OEA 

http://www.eleicoeshoje.com.br/jean-wyllys-denunciou-o-assassinato-de-lucas-a-cid/#axzz2D7ykuHSn 

A Comissão Interamericana De Direitos Humanos da OEA acatou a denúncia do Deputado Jean Wyllys (PSOL-RJ). Jean 

declarou hoje em seu twitter pessoal: “A Unidade para os Direitos das Pessoas LGBTs da CIDHs da OEA vai, a partir 

de agora, incluir a morte de Lucas entre os crimes que acompanha.” 

Lucas foi torturado e morto, seu corpo foi encontrado no último dia 18. A denúncia à CID vem em boa hora, o 

cenário que se observa é de falta de vontade política pra aprovar o PLC122, assim como qualquer lei ou projeto que 

combata a discriminação contra LGBTs. Quando a discussão no Chile foi iniciada eu afirmei que a lei passaria lá muito 

antes que no Brasil e fui ironizado por uma jornalista governista, segundo ela, pelo fato do presidente de lá ser de direita. 

Confesso que a rapidez que a lei avançou em nosso país vizinho me surpreendeu nos meses seguintes. 

Dilma vetou o “Escola sem homofobia” e não se fala mais nisso, O Senador Paulo Paim segura o PLC122, que está em 

suas mãos sem relator desde que Marta Suplicy (PT-SP) assumiu o Ministério da Cultura, a Senadora Lidice da Mata 

(PSB-BA) demonstrou interesse em assumir o projeto, mas até hoje não foi atendida, o mesmo caminha pro 

arquivamento, a militância petista sequer emite cobranças a respeito. 

Outro fato curioso que tem chamado atenção nas redes sociais é a crescente máxima de que a lei que protegeria LGBTs 

não deveria ser punitivista. O estranho é essa discussão nascer em debates que falam da morte de um LGBT e não surgir 

em momentos que se discute o sistema penal como um todo, hora se as penas contra quem agride homossexuais forem 

mais brandas, que assim seja pra quem agredir negros, judeus, religiosos e outros. O que parecem ignorar é que na 

maioria das vezes ninguém acaba preso, mas a lei tem seu caráter educativo. 

Espero que a pressão internacional consiga sensibilizar os nossos agentes políticos, o caminho da criminalização da 

discriminação por orientação sexual deverá seguir os mesmos rumos da Lei Maria da Penha que  foi aprovada somente 

quando o Brasil se viu obrigado. Espero que a punição deste crime tenha caminho diferente do que teve para Renildo 



dos Santos, morto há 19 anos com requintes de crueldade e até hoje nada foi feito. O deputado Jean Wyllys afirmou 

em seu twitter que outros casos também foram denunciados. 

∞ 

Colegas acreditam que homofobia motivou morte de jornalista goiano no Cabo 

 

A foto do perfil de Lucas Fortuna é com a mãe, que faleceu em janeiro 

A homofobia pode ter motivado o assassinato do jornalista goiano Lucas Cardoso Fortuna, 28 anos, 

encontrado morto nesse domingo (18), na praia de Gaibu, no Cabo de Santo Agostinho, Litoral Sul 

pernambucano. É o que acreditam colegas do jovem, que era militante dos direitos homossexuais. 

O corpo do jornalista foi encontrado trajando apenas cueca, ensanguentado e com marcas de 

espancamento. “Pela maneira como o corpo estava, com a figura do rosto comprometida pelas marcas de 

espancamento, e com o celular e a carteira, nos levam a essa suspeita. Lucas é conhecido nacionalmente e 

várias pessoas com quem falei por telefone no País acreditam que o crime foi de homofobia”, afirmou o 

amigo do jovem e também militante, Luciano Freitas. 

Lucas era fundador do grupo Colcha de Retalhos, que luta pela causa LGBT na Universidade Federal de 

Goiás e já esteve no Recife para participar de um encontro sobre diversidade sexual na Universidade 

Federal de Pernambuco (UFPE), em 2004. Desta vez, veio a serviço da Federação Goiana de Voleibol, para 

ser árbitro de um campeonato. O jornalista planejava estender a viagem por mais alguns dias para 

aproveitar a capital pernambucana. 

POLÍCIA - O corpo do jornalista está no Instituto de Medicina Legal (IML) em Santo Amaro, área central do Recife, e deve 

ser liberado ainda nesta segunda-feira (19), pelo pai dele, que chegou à capital pernambucana no domingo. O 

sepultamento do jovem será feito em Goiás. 

As investigações iniciais estão sob responsabilidade do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa 

(DHPP). No entanto, até o início da manhã desta segunda, nenhum delegado havia sido designado para 

cuidar do caso. 

Informado da morte do filho no domingo, Avelino Mendes Fortuna veio ao Recife nesta segunda-feira, onde 

reconheceu o corpo de Lucas por volta das 10h. 

    

                  “Independentemente do meu filho ser  homessexual ou não, ele era ma 
pessoa  brilhante que teve sua vida brutalmente interrompida por um homicídio. 
Podia ter sido o filho de qualquer pessoa, vamos lutar para que  morte dele não 
tenha sido em vão” 
afirmou Avelino à Rede Globo. O corpo do jornalista será levado ainda nesta segunda-feira para Goiânia. O 

enterro acontecerá nesta terça-feira em Santo Antônio de Goiás. 

ne10.uol 

Além de jornalista goiano, outro homossexual foi morto na mesma cidade 

http://www.aredacao.com.br/noticias/21374/alem-de-jornalista-goiano-outro-homossexual-foi-morto-na-mesma-cidade 



A morte do ativista LGBT e jornalista goiano Lucas Fortuna, em Cabo de Santo Agostinho, distante 40 km de 

Recife (Pernambuco), parece não ser o único registrado no município, num curto espaço de tempo, que teria 

sido motivado por questões homofóbicas. De acordo com informações do ativista Luciano Freitas, do grupo 

pernambucano Leões do Norte, no mesmo final de semana, a polícia encontrou o corpo de um 

outro homossexual, morto possivelmente a pedradas, na mesma cidade. O corpo de Lucas Fortuna foi 

encontrado na manhã de domingo (18/11), na praia de Calhetas, litoral sul de Pernambuco.  

Os crimes têm mobilizado a polícia do Estado. De acordo com o assessor de imprensa da Polícia Civil, 

Carlos Leite, até que o laudo do Instituto Médico Legal (IML) seja emitido, a investigação da morte de Lucas 

Fortuna segue sob o comando da Delegacia de Homicídios do Recife. Luciano Freitas conta que crimes por 

motivação homofóbica são comuns no Estado. 

“Vamos acompanhar as investigações e  dialogar com o Centro de Combate à Homofobia do Estado sobre 

esses números. São 30 mortes até agora em Pernambuco”, relata Freitas, que era amigo de Lucas Fortuna. 

O coordenador do Centro de Referência Estadual de Combate a Homofobia, ligado a Secretaria de 

Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (SEDSDH), Rhemo Guedes afirma que a morte de Lucas foi 

notificada como crime de homofobia. Segundo ele, a morte do ativista segue um padrão de crimes contra 

homossexuais. As marcas no corpo, o local e a vestimenta apontam para isso. 

“Estamos fazendo o devido acompanhamento junto à polícia. A suspeita de roubo existe, mas não podemos 

descartar que tenha sido um crime homofóbico”, defende Guedes. O Centro de Referência também entrou 

em contato com familiares e amigos de Lucas, oferecendo apoio psicológico. 

Imprensa 

O crime causou comoção não só em Goiás, mas também em Pernambuco. Os principais jornais do Estado 

noticiaram a morte violenta de Lucas Fortuna. O pai do jovem, Avelino Fortuna, veio ao Recife reconhecer o 

corpo e conversou com jornalistas na manhã dessa segunda (19/11). “Agora é a gente lutar para que essa 

morte não tenha sido em vão, que mais ninguém sofra um tipo de violência dessa”, falou emocionado 

Avelino. 

Grupos homossexuais cobram medidas contra crimes homofóbicos em Pernambuco 

Os grupos vão se reunir nesta quarta (21) com o secretário de Defesa Social do Estado 

Grupos em defesa dos homossexuais deverão se reunir na tarde desta quarta-feira (21) com o secretário de 

Defesa Social de Pernambuco, Wilson Damázio, para cobrar medidas contra crimes de natureza homofóbica 

no Estado. O encontro acontece três dias após o assassinato do jornalista Lucas Fortuna, morador de 

Goiânia, encontrado morto afogado e com sinais de espancamento na Praia de Calhetas, Cabo de Santo 

Agostinho, Grande Recife. Lucas era ativista do movimento gay no Estado de Goiás. 

“Só este ano, foram assassinados 30 homossexuais no Estado. O caso mais recente é o que vitimou Lucas. 

No Cabo, foram registrados cinco assassinatos em 2012. Vamos colocar o secretário contra a parede 

porque a gente quer que o Estado investigue essas mortes. Queremos saber quantos inquéritos tramitam na 

Justiça e em que pé eles estão”, afirma o ativista Rafael Negrão. 

O encontro deverá reunir o movimento de lésbicas, gays, bissexuais e travestis e transexuais (LGBT) e 

entidades ligadas aos direitos humanos, representantes do Centro de Combate à Homofobia do governo do 

estado e a assessoria especial do governador para diversidade sexual, Fórum LGBT, Movimento Gay Leões 

do Norte e o Coletivo de Mulheres Lésbica (Comlés). 

jconline.ne10 

————————- 

De acordo com o Gestor Estadual LGBT de Pernambuco, Rildo Veras , foram 5 assassinatos de LGBT este ano em Cabo 

de Santo Agostinho – PE. Quatro Gays e Uma Travesti. 

Um dia após a morte de Lucas Fortuna, foi encontrado outro Gay assassinado nas mesmas circunstâncias.A pressão das 

ONGs de Recife – PE, especialmente Leões do Norte, Amor, COMLés , da Artgay, do Centro de Combate a Homofobia e 

do  Gestor Rildo Veras, além do Coordenador Nacional LGBTGustavo Bernardes  fez com que o Secretario de Defesa 

Social visse o caso com maior densidade. 



O Caso , que inicialmente estva sendo investigado em Cabo como Suicidio de Lucas, encontrou mais várias teses, 

inclusive a de que possa haver ligação entre os assassinatos dos outros 4 gays naquela cidade. 

- 

Autoridades e OAB se mobilizam para esclarecimento de crime 
http://www.brasil247.com/pt/247/goias247/85655/ 

O vereador Djalma Araújo (PT) informou que irá apresentar nesta terça-feira requerimento na Câmara que solicita ao 

secretário de Segurança Pública do Estado, Joaquim Mesquita, que encaminhe pedido ao Ministério da Justiça e a 

Secretaria de Segurança do Estado de Pernambuco, cobrando agilidade da polícia na elucidação da morte de Lucas. 

Segundo Djalma, as autoridades goianas devem manifestar posicionamento. “Trata-se de um cidadão goiano, foi militante 

do PT, tem histórico de lutas e merece, como qualquer outro cidadão goiano, a atenção das autoridades deste Estado. É 

mais um crime que não pode ficar impune”, afirma. “Já estou buscando agenda com o secretário para entregar o 

documento após a aprovação na Casa”. Djalma também disse que irá convidar o movimento GLBT para assinar o 

documento. 

A presidente da Comissão de Direito Homoafetivo da OAB-GO, Chyntia Barcellos, divulgou uma carta na tarde dessa 

segunda-feira em que manifesta o repúdio da Ordem aos crimes homofóbicos. 

No caso de Lucas, será expedido ofício à Seccional da OAB de Pernambuco para que informe à OAB-GO acerca da 

instauração de inquérito para apurar o homicídio. 

“Por meio desta, expressamos indignação com os casos relatados. É preciso dar um basta nesta onda de violência. No 

Brasil, a homofobia é o espinho da sociedade, é o ponto crítico dos Direitos Humanos, por isso é necessária a urgente 

aprovação de leis que criminalizem este crime, tanto no âmbito federal, estadual e municipal”, diz Chyntia na carta. 

- 

Senador pede reflexão sobre morte de jornalista 

- Esse caso reacende um debate muito importante em Pernambuco e no país, o da discriminação, especificamente o da 

violência contra a população formada por gays, lésbicas, bissexuais e transexuais. É inconcebível que, nos dias de hoje, 

exista espaço para o ódio e para a intolerância por motivos de orientação sexual – disse Humberto Costa. 

Segundo a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, somente no ano passado, o Brasil registrou 

mais de 278 assassinatos motivados por homofobia. 

Humberto Costa afirmou que o governo está se empenhando no combate à homofobia e citou iniciativas como a criação 

dos comitês estaduais de enfretamento à homofobia, que estão sendo instalados em todo o país, e a campanha Brasil 

sem Homofobia. 

- Precisamos avançar para que nós brasileiros e brasileiras tenhamos uma sociedade mais tolerante e mais humana. 

Devemos repudiar veementemente os crimes bárbaros de motivação homofóbica com esse a que tudo indica vitimou 

Lucas Cardoso Fortuna – disse o senador. 

Fonte: Agência Senado   cabonews 

- 

O Vladimir Hersog dos gays 

http://www.brasilwiki.com.br/noticia.php?id_noticia=51184 



Sobre assassinato do jornalista e ativista gay Lucas Fortuna, que como Herzog, quiseram 
inventar suicídio para disfarçar homocídio! 

Os sinos batem por ti Lucas Cardoso Fortunato. Jornalista, 28 anos, ativista gay e a recente vítima da homofobia no 

Brasil. Recente por se tratar de um caso repercutido nas redes sociais. Lucas morreu no dia 19 de novembro, em Cabo de 

Santo Agostinho, Recife (PE), na mesma data Wagner dos Santos, 27 anos. Na terça-feira (20) um garoto de 15 anos, na 

quarta-feira, (21) Daniel Queiroz, 23 anos. A citação desses quatro recentes casos é uma contestação de um quadro do 

genocídio praticado no país contra os homossexuais. A motivação dos crimes e suas vertentes não anulam o fato da 

principal motivação, simplificada nestes casos, a homofobia. Os índices atuais de mortes em 2012 já somam 301, no 

mesmo período do ano passado foram 235. O crescimento deixa evidente o aumento da violência e do preconceito 

motivados pela descriminação sexual. 

De1982 até 2012 foram assassinados 18 ativistas das causas homossexuais, o último a compor a lista foi o jornalista 

Lucas Cardoso Fortunato. A grande questão e pergunta da sociedade talvez seja como em um país tão violento como o 

Brasil vamos se preocupar com a morte de homossexuais, são vítimas como qualquer cidadão de uma segurança pública 

ineficaz. Neste caso os dados citados demonstram o contrario. Adolf Hitler buscou a alienação de etnias a favor da raça 

pura. No Brasil passado escravizamos homens negros como bois de carga e no presente sem dúvida no aspecto deste 

grupo, um “holocausto” motivado pelo preconceito e pela falta de deliberação de um estado principalmente na questão 

dos direitos humanos. 

Difícil é imaginar uma tomada de posição em um país onde um Kit gay causa entre evangélicos repúdio, à morte de 

pessoas não. A citação do kit é um exemplo nítido recente do quanto ainda é necessário caminhar. Utiliza-se da fé, do 

monopólio da fé para retardar processos de preservação da vida, e o combate à homofobia é nitidamente o foco da 

questão, o governo sede em nome da governabilidade e permite livremente a continuidade, sem ação, de um lixamento 

humano. O feminismo foi um segmento pelo direito das mulheres, o homossexualismo é o direito pela prática da 

sexualidade sem ter sobre si a criminalização por viver da maneira escolhida e principalmente o direito a vida e a uma 

sociedade capaz de enxergar pessoas humanas à cima de seus dogmas e crenças. É preciso sempre resguardar o direito 

a vida. 

Reafirmar o homossexualismo na atual sociedade não se faz necessário, sua abrangência se estende de Igrejas a 

Estados, em todos os campos. Heterossexuais e homossexuais podem viver no mesmo planeta, são diferentes no 

aspecto sexual, mais igual no aspecto humano. O caráter independe do sexo, a fé independe do sexo, o amor independe 

do sexo. Atualmente no país o número de jovens suicidas motivado pelo medo e discriminação de seus pais, familiares e 

amigos é de mil por ano, a homofobia mata em todos os sentidos, e a própria homofobia como apontam alguns estudos 

psicológicos é resultado da homossexualidade mal resolvida. 

Vladimir Hersog jornalista morto pelos miliares em 75 foi um dos marcos para a retomada da democracia no Brasil, sua 

morte inspirou, abriu a visão. Lucas Cardoso Fortunato também jornalista morto em 2012 deveria ser o marco de uma 

retomada na garantia e preservação da vida, dos direitos constituídos, estes tão aclamados e esquecidos que tornam os 

homens todos iguais perante a Deus e as leis. Se assim fossem não teríamos tanto receio e desprezo pelas diferenças. 

Os sinos batem por ti Lucas, Wagner, Daniel e tantos outros, novas vítimas de uma estatística que a cada 26 horas mata 

um homossexual no país. Os sinos batem por ti impunidade e batem clamando justiça e o combate nacional contra a 

homofobia urgente. Lucas poderia ser seu filho, morto a facadas e afogamento. Wagner poderia ser seu filho apedrejado 

até a morte. Daniel poderia ser seu filho morto à pauladas e seu corpo carbonizado. Os sinos batem por ti consciência! 

- 

Preso suspeito de matar jornalista goiano no Litoral Sul de Pernambuco 

A Polícia Civil de Pernambuco prendeu um dos suspeitos de assassinar o jornalista goiano Lucas Cardoso Fortuna, de 28 

anos. Ele foi encontrado morto no dia 18 de novembro, na praia de Calhetas, no Cabo de Santo Agostinho, Litoral Sul do 

Estado. Um segundo suspeito de participar do crime encontra-se foragido. Os detalhes do caso serão apresentados em 

coletiva, na quinta-feira (6), na sede da Polícia Civil, na Rua da Aurora, no centro do Recife. 



O homem foi detido pelos policiais no interior do Estado, segundo informou a delegada Gleide Ângelo na tarde desta 

quarta-feira (5). Ela não quis adiantar se o crime teve motivação homofóbica ou se o jornalista foi vítima de latrocínio 

(roubo seguido de morte), hipóteses que vinham sendo investigadas pela polícia. 

Leia mais: g1.globo.com/pernambuco/noticia 

Polícia conclui que jornalista morto em Gaibu sofreu latrocínio 

 

As investigações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) apontaram que a vítima, ativista dos 

direitos homossexuais, sofreu latrocínio (roubo seguido de morte). A hipótese de o crime ter tido motivações homofóbicas 

foi descartada. 

Militantes de movimentos dos direitos homossexuais ainda acreditam que a homofobia foi a causa da morte dele. 

A polêmica chegou a causar burburinho na apresentação das conclusões das investigações policiais, na manhã desta 

quinta-feira (6), na sede da Polícia Civil, no Centro do Recife. “O Fórum LGBT não admite os argumentos da Defesa 

Social de que o crime não é de homofobia”, afirmou Raphael Negrão. A alegação é que os suspeitos confessaram 

cometer quatro assaltos antes da investida contra Lucas e apenas ele foi agredido e morto. 

 

Leia mais:  ne10.uol 

- 

Ministra diz que motivação de crime contra ativista homossexual foi homofobia 

A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República vai cobrar explicações da Secretaria de Justiça de 

Pernambuco sobre investigações feitas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa do estado a respeito da 

morte do jornalista Lucas Cardoso Fortuna, 28 anos, na Praia de Gaibu, em Recife. Para a ministra dos Direitos Humanos, 

Maria do Rosário, as autoridades evitaram relacionar o assassinato a crime de homofobia. Concluíram ter ocorrido 

latrocínio, que é o roubo seguido de morte. 

Maria do Rosário diz que não descarta que possa ter havido latrocínio, mas a brutalidade como foi cometido o ato indica a 

existência de componente de passionalidade e de ódio homofóbico. Homossexual assumido e militante do movimento 

LGBT, Lucas foi espancado, esfaqueado e afogado. Os policiais disseram que Lucas sofreu latrocínio (roubo seguido de 

morte), mas descartaram a hipótese de o crime ter tido motivações homofóbicas. 

- Tivemos duas situações recentes, o caso do André, em São Paulo e o Lucas, em Pernambuco. Nos dois, as autoridades 

competentes pela investigação se pronunciaram no sentido de desconstituir a existência de ato homofóbico. Não 

descartamos que possa ter havido o latrocínio, mas a brutalidade do assassinato indica o componente de passionalidade 

e de ódio homofóbico. Se não assumirmos isso no Brasil, que temos uma grave situação de crimes contra homossexuais, 

não há como punir atitudes desta natureza – disse Maria do Rosário. 



Indagada sobre o porquê as autoridades estariam agindo desta maneira, a ministra afirmou: 

- As instituições no Brasil se orientam a partir de posicionamentos na sociedade. Existe uma cultura de manter os 

homossexuais na clandestinidade, de não reconhecer seus direitos. Mas o Brasil não aceita a invisibilidade dos crimes por 

homofobia. 

Maria do Rosário disse ainda que irá se empenhar pessoalmente pela aprovação do projeto tornar crimes os atos de 

homofobia, da ex-deputada Ira Bernardi (PT-SC). O projeto foi aprovado na Câmara, mas encontrou forte resistência no 

Senado e foi engavetado. A senadora Marta Suplicy (PT-SP) pediu o desarquivamento da proposta, que voltou a tramitar 

em 2011, mas ainda não foi votado nem na Comissão de Direitos Humanos do Senado. 

- Vou me empenhar pessoalmente para aprovar o projeto 122, dos crimes homofóbicos, seja aprovado. Vou fazer um 

acordo com os setores evangélicos que são contra a violência. Assim como enfrentamos os crimes raciais, os crimes 

contra a mulher, devemos ter uma lei que puna os crimes homofóbicos. Não se pode desconhecer como cidadãs 

brasileiras as pessoas que são homossexuais – disse a ministra. 

http://br.noticias.yahoo.com/ 

- 

Deputada Marinna Santana (PT-GO) diz que a motivação homofóbica ainda não deve ser 
descartada no caso Lucas Fortuna: 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/1197341-policia-descarta-homofobia-em-morte-de-jornalista-goiano.shtml 

- 

____Comentários___________________________ 
De: artgay@yahoogrupos.com.br [mailto:artgay@yahoogrupos.com.br] Em nome de Leo Mendes 

Enviada em: quinta-feira, 6 de dezembro de 2012 16:03 

Para: RILDO VERAS MARTINS 

Assunto: Homofobia da Polícia Civil de Pernambuco 

Colegas estive em Pernambuco. 

Acompanhei toda a Homofobia Institucionl da Polícia Civil de Pernambuco. 

Primeiro o delegado de Cabo, onde foram assassinados 6 Homossexuais neste ano, fingindo de morto, dizendo que não havia casos de 

assassinatos de homossexuais na Cidade. 

Depois  Mandam e-mail para Secretria de Defesa dizendo que encontram corpo de uma pessoa que sucidou, sem marcas de Violencia. 

No IML uma luta excomunal para deixarem eu, Avelino, Pai do Lucas ver o filho. 

Quando vi o corpo, Olho Rocho, paulada na cabeça, marcas por todo ocorpo irreconhecivel percebi a maracutaia da Polícia Civil de 

Cabo. 

Esta tese de Homofobia cometida por mais de uma pessoa foi apontada por mim na Secretaria de Segurança Pública. 

Disse o Secretario QUE NAO FOI LATROCINIO, O Dinheiro e documentos do Lucas estavam com o Pai de Lucas. Que latrocinio é este 

que não levam o dinheiro da vitima. 

Foi Homofobia. 

Conheço Lucas. Jamais iria para um lugar ermo desconhecido com dois  Malas para Transar . 



Foi Homofobia, Tortura, Crueldade. 

Chega de Homofobia Institucional. 

Os documentos e dinheiro do Lucas estão com Pai de Lucas. 

Lamentável Segurança Pública de Pernambuco que primeiro diz queé suicídio e agora que é latrocínio. 

Transformam a Vitima em Ré. 

Lutemos. Basta de Homofobia. 

Pela Criaçaõ do Comite Estadual contra Homofobia Lucas Fortuna. 

Chega de Homofobia na Segurança Pública de PE.. 

__________________________________________________ 

Robson Silva 

O governador do estado de Pernambuco e o partido do qual é presidente o PSB são aliados políticos explícitos dos 

fundamentalistas religiosos. É ordem unida interna em todas as secretarias tratar o assunto homofobia com todo o 

descaso e sub-notificação possível e impossível; tudo isso somente para agradar e fazer coro com o discurso 

homofóbicos dos fundamentalistas religiosos ligados às bancadas evangélicas na assembleia estadual e nas câmaras 

municipais do estado, a igreja universal do bispo Edir Macedo, a assembleia de deus e ao movimento fundamentalista 

javé nossa justiça, que é liderado pelo conhecido ativista intolerante anti-lgbt, o homofóbico Márcio Borba, mentor de 

recente campanha homofóbica que repercutiu internacionalmente depondo contra Pernambuco; todos aliados que 

estavam alinhados com o governador durante as últimas eleições municipais; e com quem o governador está articulando 

fazer seu candidato à governador em 2014 e também usar como eficiente bucha de canhão na eleição presidencial. 

Enquanto isso a militância ligada à setorial LGBT do PSB continua conveniente e coniventemente calada às custas de 

cargos comissionados dentro das secretarias de governo que deveriam estar à frente do combate à homofobia, e que 

estão simplesmente inertes e cooptadas por gordos salários e promessas de poder, conseguidos às custas da desgraça e 

das vidas dos cidadãos e cidadãs LGBT’s pernambucanos; e assim, sem solução de continuidade a vista, segue fazendo 

suas vítimas o homocídio em nosso estado. 

Comentário de Robson Silva, ativista LGBT,a respeito da triste e preocupante situação da comunidade gay em Pernambuco. 

__________________________________________________- 

Com velas e cruzes, manifestantes fazem vigília no centro de Recife pelas vítimas de 
homofobia em Pernambuco 

Movimentos LGBT fizeram uma vigília nesta sexta-feira para protestar 

contra a morte de 30 homossexuais este ano no estado. Créditos: Ricardo Fernandes/DP 



Por Raphael Guerra, do Diario de Pernambuco 

Apesar de a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República ter contestado a conclusão do inquérito da 

Polícia Civil de Pernambuco sobre a morte do jornalista goiano Lucas Fortuna, 28 anos, a Secretaria de Defesa Social 

(SDS) decidiu manter o silêncio em relação à polêmica. Lucas foi encontrado morto em 18 de novembro, entre as praias 

de Gaibu e Calhetas, no Cabo, após ter sido atraído por dois homens, que o roubaram e espancaram. A investigação local 

apontou que houve latrocínio, sem motivação homofóbica, mas o órgão federal alertou sobre indícios de “passionalidade e 

ódio”. Em nota enviada ontem à imprensa, a SDS se restringiu a afirmar que o estado vem reduzindo os índices de 

violência. A secretaria também analisou uma lista de 30 assassinatos de homossexuais ocorridos neste ano, entregue por 

entidades LGBT, e apontou que os crimes tiveram motivações variadas, divergindo da opinião dos movimentos. 

Na última quinta-feira, logo após a polícia afirmar que o jornalista goiano foi vítima de um latrocínio, a ministra de Direitos 

Humanos, Maria do Rosário Nunes, disse que a brutalidade com que Lucas foi morto demonstra fortes indícios de que o 

crime também teve características homofóbicas. “Houve componente de passionalidade e ódio. Se não assumirmos isso 

no Brasil, não há como punir atitudes desta natureza”, declarou. Já o chefe da Polícia Civil de Pernambuco, Osvaldo 

Morais, garantiu que o resultado descartou qualquer possibilidade de o jornalista ter sido executado porque era 

homossexual. 

Maria do Rosário informou que vai se empenhar pessoalmente pela aprovação do projeto da ex-deputada Ira Bernardi 

(PT-SC) que torna crime qualquer ato de homofobia. O projeto foi aprovado na Câmara, mas, no Senado, encontrou 

resistência de grupos evangélicos e foi engavetado. No ano passado, a senadora Marta Suplicy (PT-SP) pediu o 

desarquivamento, mas a proposta ainda não foi votada na Comissão de Direitos Humanos. “Vou fazer um acordo com os 

setores evangélicos que são contra a violência. Assim como enfrentamos os crimes raciais, os crimes contra a mulher e 

devemos ter uma lei que puna os crimes homofóbicos. Não se pode desconhecer como cidadãs brasileiras as pessoas 

que são homossexuais”, concluiu a ministra. 

Com velas acesas e cruzes com os nomes de 30 homossexuais assassinados neste ano em Pernambuco, amigos de 

Lucas, integrantes de movimentos de defesa LGBT e membros da sociedade civil participaram de uma vigília no final da 

tarde desta sexta-feira, na Praça da Independência, no Centro do Recife. Eles cobraram mais uma vez políticas públicas 

de combate aos crimes de ódio. 

Durante a vigília, também foi questionado o resultado do inquérito sobre a morte do jornalista. “Ele foi espancado, 

desfigurado e jogado no mar. Se isso não é crime de ódio, não sei o que é. Estamos também indignados porque um dos 

delegados afirmou que a vítima facilitou a própria morte porque era uma pessoa sociável”, comentou Wellington Medeiros, 

que faz parte do movimento LGBT. 

 http://blogs.diariodepernambuco.com.br/lgbtudo/2012/12/sds-evita-polemica-no-caso-lucas/ 

- 

“Fortuna era o sobrenome de Lucas. Sua morte não teve nada de fortuito. Sua morte faz 
parte do extermínio sistemático que a população LGBT vem sofrendo no Brasil. Fortuna 
era o sobrenome de Lucas. Sua luta não tinha coisa alguma de acaso, era calcada na 
necessidade de reconhecimento dos direitos usurpados de tanta gente como ele, como 
eu, como nós. ” ( Ivone Pita) 
http://www.todosiguais.com/?p=6746 

∞ 

 

 



Fórum LGBT e pai de Lucas Fortuna não acreditam que morte do jornalista tenha sido 
um simples latrocínio. 

Revolta 

Para o militante dos movimentos sociais em favor dos homossexuais, Rafael Negrão, o crime ainda não foi totalmente 

esclarecido. “Lucas foi violentado, do mesmo modo que os outros 30 homossexuais que morreram por conta de sua 

escolha sexual esse ano no estado. Vamos cobrar uma maior investigação”, falou. O pai de Lucas também questionou o 

inquérito. “Eu nunca vi um assalto no qual os ladrões não usavam armas. Além disso, ele foi violentamente espancado. O 

crime teve características homofóbicas”, opinou. 

O gestor do DPPP, Casemiro Ulysses causou tensão ao afirmar que Lucas teria “facilitado o crime”: “Verificamos que 

neste acaso a vítima facilitou o crime, já que ele bebia, passava a noite for a de casa e por ser muito sociável, se 

relacionava com qualquer pessoa”, opinou. A não atribuição da culpa do crime à vítima é uma bandeira levantada nas 

militâncias da violência contra mulher e contra homossexuais em todo país. “Se os homossexuais, são vulneráveis por 

conta de suas condições sexuais, a sociedade deve mudar seus pensamentos. Gays não procuram a morte, eles só se 

escondem do preconceito, não demonstrando afeto na luz do dia”, enfatizou a assistente social da Secretaria de Direitos 

Humanos, Márcia Roberta. 

CONFIRA O POST ATUALIZADO COM ENTREVISTA EXCLUSIVA COM AGELINO 
FORTUNA, PAI DE LUCAS. 

http://blogs.diariodepernambuco.com.br/lgbtudo/2012/12/jornalista-lucas-fortuna-foi-vitima-de-latrocinio-diz-inquerito-forum-lgbt-questiona-conclusao-da-policia/ 

Para o senhor, o que provocou a morte do seu filho? 

Não acredito em latrocínio. Nunca vi um assalto onde o ladrão não está armado. Lucas foi espancado violentamente e 

eles não levaram quase nenhum pertence. As características são de crime de ódio, de violência pura, maldade mesmo. 

Seu rosto ficou tão desfigurado que eu fui obrigado a fazer o enterro com o caixão velado. 

Como o senhor ficou sabendo sobre o resultado do inquérito policial?  

Eu acompanhei todas as novidades do caso através da imprensa. A polícia não entrou em contato comigo em nenhum 

momento. A única vez que fui procurado foi quando autorizei a saída do corpo no IML e fui à delegacia do Cabo de Santo 

Agostinho. Achei muito estranho porque não fui procurado para saber como Lucas se comportava. 

Como era o comportamento de Lucas?  

Meu filho era bastante sociável, mas aqueles rapazes que dizem que ele teve relação sexual não eram como os que ele 

costumava se relacionar. 

Qual é o sentimento agora? 

As investigações me provocaram revolta porque deu a sensação de que, como foi um crime que tomou proporção 

nacional, a polícia queria apenas dar alguma resposta para a sociedade. Eu gostaria que eles dessem a atenção 

necessária a esse caso para que não aconteça com outros homossexuais. Eu vou até as últimas consequências para que 

tudo seja esclarecido. 

** Com informações da repórter Carolina Braga, do Diario de Pernambuco 

∞ 

 

 

 



__QUEM A HOMOFOBIA MATOU HOJE______ 

NÃO HÁ CRIMES HOMOFOBICOS EM PERNMABUCO…. 

 

ESSE é o homem autor deste disparate homofóbico! 

Fora do governo! 

Já que ate a Secretaria de Direitos Humanos, Maria do Rosario, considerou que o assassinato de Lucas Fortuna, por sua 

enorme violencia é tipicamente crime homofobico, compete ao Governo Federal chamar a atenção e exigir retratação 

deste secretário homofobico. 

O secretário de Defesa Social de Pernambuco, Wilson Damázio, divulgou nota oficial à imprensa, onde a Secretaria de 

Defesa Social (SDS) do município, afirma que os 30 homicídios de homossexuais registrados em 2012 não ocorreram por 

homofobia. 

____________________________________________________________________________________ 

 

VALMIR ANTÔNIO ANTÃO | GAY – 43 ANOS | DECAPITADO | AM, MANAUS 

Publicado por Dudu Michels em 17 de novembro de 2012 em a) Gay, AMAZONAS, Facadas 

Homem é encontrado sem cabeça em ramal no Tarumã, em 
Manaus 

 



http://www.emtempo.com.br/editorias/destaques/19262-homem-e-encontrado-morto-sem-cabeca.html 

O corpo de Valmir Antônio Antão, 43, foi encontrado sem cabeça na manhã deste sábado (17), por volta das 

8h, na rua 21 do loteamento Jardim Mauá, Bairro de Mauazinho, Zona Leste. Três suspeitos foram presos 

próximo ao local.  

Segundo os policiais que faziam a ronda na área, Helder Amorim Linhares, 18, Erick dos Santos Lopes, 18, e 

Ronildo Freistas da Costa, 23, foram abordados pela viatura com comportamentos estranhos  na parada da 

avenida Solimões, no mesmo bairro. Ao fazer a abordagem  os policiais notaram que um dos suspeitos 

estava com a mão suja de sangue e que havia um punhal dentro de sua bolsa. Eles acabaram confessando 

que haviam matado um rapaz e levaram os policiais até o local do crime  

Ao chegarem à casa da vítima, os policiais encontraram  a cabeça de Valmir em cima da mesa e o corpo no 

banheiro. Junto da cabeça havia um bilhete justificando o crime com um possível estupro provocado por 

Valmir.  

Os moradores, que não quiseram se identificar, disseram que Valmir era homossexual e que não 

suspeitaram do crime. “Nós nem vimos nada, se não fosse a polícia chegar ai a gente nem ia saber”, disse 

uma das moradoras.  

Segundo um vizinho, Valmir estava sempre em um mercadinho que fica próximo ao local e atualmente 

vendia pastel. O dono do comércio disse que não sabia se a vítima era homossexual, mas ouvia sempre as 

pessoas comentando. “Ele aparentemente não era metido com droga, morava sozinho e nunca se meteu em 

confusão, pelo contrário era bem trabalhador”, disse o comerciante.  

Valmir era do Maranhão e tinha somente dois parentes em Manaus, Iraceli Antonio Antão e Raimunda 

Santana Antão.  

O caso será encaminhado para o 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Zumbi, Zona Leste. 

jornaiserevistas  

 

 ____________________________________________________________________________________ 

 

 

DAVID VIANA RIBEIRO | GAY – 45 ANOS | DEGOLAMENTO | RS, ENCANTADO 

Publicado por Dudu Michels em 17 de novembro de 2012 em a) Gay, Asfixia, Branco, RIO GRANDE DO SUL 

Encontro amoroso virtual acaba em assassinato 

 

http://informegeralitabuna.blogspot.com.br/2012/11/encontro-amoroso-virtual-acaba-em.html 

Um encontro amoroso que foi combinado pela internet acabou em assassinato.  A vítima é o vendedor rio-

pretense David Viana Ribeiro, de 45 anos, que viajou  no dia 9 de novembro até a cidade de Encantado, no 

Rio Grande do Sul, para se encontrar com um rapaz de 23 anos com quem mantinha relacionamento pela 

internet. 

No sábado, a polícia encontrou o corpo de Davi já em estado de decomposição em um local conhecido 

como Lagoa da Garibaldi. 



Dois acusados, o rapaz de 23 com quem David mantinha relacionamento e o irmão dele, foram presos pela 

polícia do Rio Grande do Sul na cidade de Bela Vista. Investigadores de Rio Preto também  estão  no caso. 

Os nomes dos acusados não foram revelados. 

A polícia trabalha com a hipótese de latrocínio (roubo seguido de morte), já que os acusados foram 

encontrados com o carro da vítima. Eles pretendiam vender o veículo. 

Frio - Segundo o delegado João Antônio Mertin Peixoto, durante o depoimento, o acusado mais velho se 

mostrou frio e  tentou isentar o irmão do assassinato. Eles  estão presos no Presídio Estadual de 

Encantado.  “O jovem  [de 23 anos] teria dado uma paulada na cabeça da vítima, o estrangulou com um 

cordão e por fim o degolou com uma faca”, disse o delegado.  

O veículo de David será periciado e depois voltará para a família da vítima. A previsão é que o corpo seja 

enterrado hoje  no cemitério São João Batista, em Rio Preto. 

O relacionamento de David e o rapaz teria começado em 2008 e eles estariam reatando o namoro. Os 

parentes da vítima só ficaram sabendo anteontem da morte do vendedor.  

A família  registrou boletim de ocorrência de desaparecimento e chegou a fazer  uma campanha nas redes 

sociais para descobrir o paradeiro de David. 

 

alagoas24horas     douranews     passeiaki    diarioweb 
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DAVI SANTANA | GAY – 16 ANOS | SUÍCIDIO | BA, MUNICÍPIO DE CÍCERO DANTAS 

Publicado por Dudu Michels em 13 de novembro de 2012 em a) Gay, BAHIA, Branco, Solteiro, Suicídio 

JOVEM MORRE VÍTIMA DE CHUMBINHO NO POVOADO CAXIAS 

 

http://adustinaniws.blogspot.com.br/2012/11/caxias-jovem-morre-vitima-de-chumbinho.html 

Na manhã de hoje (13), a comunidade de Caxias Município de Cícero Dantas está de luto com a morte do 

jovem Davi Santana, 16 anos que há 15 dias estava hospitalizado na Capital sergipana. O mesmo ingeriu o 



chumbinho (veneno de rato) e hoje não resistiu e veio a Óbito, os amigos postaram homenagens no 

facebook, frases de forças enquanto estava vivo. 

Segundo depoimento de amigos o jovem Davi era uma pessoa sorridente e amigo de todos da comunidade. 

Segundo informações o sepultamento do mesmo será amanhã pela manhã  no Cemitério local e o horário 

ainda será definido pela família.  

- Segundo o Prof.Marcelo Oliveira, autor de tese de doutorado sobre assassinato de homossexuais em Sergipe, “ 
Davi se suicidou depois que os pais souberam que ele era gay”. 

Infrmações: Adustina News / Foto: facebook 

rodrygoferraz    sofatima.net     adustina24horas     worldgnews 
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“MÔNICA” | EDMILSON PEDRO DOS SANTOS | TRAVESTI – 42 ANOS | ASFIXIA | 
PR, CURITIBA 

Publicado por Dudu Michels em 12 de novembro de 2012 em Asfixia, b) Travesti, PARANÁ, Pardo 

Travesti é encontrada morta em apartamento do Centro de Curitiba 

 

Vítima, conhecida como “Monica”, foi encontrada com pernas e braços amarrados 
e havia sinais de tortura 
Conhecido como Mônica, uma travesti, de 42 anos, foi encontrada morta na manhã desta segunda-feira (12) 

em um apartamento na rua Treze de Maio, no centro de Curitiba. 

“Ele estava amarrado no chão e várias cobertas eram usadas para tentar esconder o corpo. Dentro do 

apartamento, os objetos estavam todos revirados”, declarou o delegado Rubens Recalcatti. 

De acordo com policiais que encontraram a vítima, Mônica foi morta na última quinta-feira (08). “Foi o último 

dia que ele foi visto por todos com quem conversamos no prédio, hoje inclusive ele foi encontrado devido 

ao forte odor que já emitia no quarto. Ele estava com mãos e pés amarrados”, afirmou Recalcatti. 

Com o nome de registro Edmilson Pedro dos Santos, o corpo da travesti foi levado ao Instituto Médico 

Legal (IML) de Curitiba. Ainda não há indícios sobre o que teria motivado o crime. O caso está sob 

investigação na Delegacia de Homicídios. 



 

Polícia procura trio que foi ao apartamento de travesti assassinado 

A Delegacia de Homicídios de Curitiba tenta identificar três homens que foram até o apartamento do travesti 

conhecido como Mônica, que foi assassinado na semana passada, informou nesta quarta-feira (14) o 

delegado Rubens Recalcatti. O corpo da vítima foi encontrado na última segunda-feira, com sinais de tortura 

e pernas e braços amarrados. 

Conforme investigação da polícia, um travesti acompanhado de outros homens foi até o apartamento da 

vítima na noite do crime. A entrada no prédio tinha sido liberada pela vítima para qualquer pessoa que 

dissesse que ia a casa dela. “Ela deixou avisado na portaria que qualquer um podia entrar”, disse 

Recalcatti. 

O delegado também contou que a vítima, identificada como Edmilson Pedro dos Santos, 42 anos, tinha um 

comportamento de risco. “A polícia soube que a vítima fazia programas, levava as pessoas para o 

apartamento dela e passava a agir em tom de ameaça, com o objetivo de conseguir dinheiro e isso pode ter 

levado a sua morte”, declarou. 

Um travesti amigo da vítima, que preferiu não se identificar, contou que por diversas vezes alertou Edmilson 

sobre as pessoas que ele levava para casa. “Ela levava muita gente estranha para casa, os amigos sempre 

falavam para ela tomar cuidado”, disse. Ele disse que almoçou com Edmilson no dia do crime, no 

apartamento dele e, à noite, tentou telefonar, mas a ligação só caía na caixa de mensagens. 

Segundo o amigo, a vítima não tinha inimizades, não comentou sobre ter sofrido violência de alguém 

recentemente e costumava ser gentil com os clientes. “Ela dizia que colocava as fotos reais dela na internet 

e quem quisesse já sabia como ela era. Se mesmo assim a pessoa fosse até a casa dela e não gostasse, 

podia ir embora, ela não obrigava a pessoa a pagar sem ter feito o programa”. 

O amigo ainda disse que a vítima tinha o hábito de dizer às pessoas que tinha muito dinheiro, apesar de não 

ter. “Ela me disse que devia R$ 30 mil para o banco, porque emprestou dinheiro a uma amiga que não 

pagou. Na semana passada mesmo ela me pediu dinheiro emprestado”, contou. Há cerca de um mês, dois 

homens teriam ido até a casa de Edmilson para pedir dinheiro a ele, segundo o amigo. 



O irmão de Edmilson, que mora na Paraíba, veio a Curitiba para liberar o corpo e prestar depoimento nesta 

quarta-feira. Ele disse à polícia que tinha contato com o irmão e que inclusive administrava as finanças dele, 

mas não soube informar qualquer pista que pudesse ajudar na busca pelo autor do crime. 

acapa    bandab     anoticiageral    g1.globo    dirigida    gazetamaringa    portalcorreio   gazetadopovo     pron     parana-online 
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GILSON JOSÉ DA ROSA | GAY – 38 ANOS | FACADAS | PA, MARABÁ 

Publicado por Dudu Michels em 11 de novembro de 2012 em a) Gay, Branco, Facadas, PARÁ 

Dentista é assassinado com requintes de perversidade 

 

http://www.ctonline.com.br/noticias_leitura.php?id=1131&id_caderno=7 

Conhecido odontólogo na cidade, Gilson José da Rosa, 38 anos, foi encontrado morto na manhã de ontem, segunda-feira 

(12), em sua casa, na Travessa Sérvulo Brito, Bairro Cidade Nova. O crime aconteceu na madrugada desta segunda, de 

acordo com o Instituto Médico Legal (IML), Gilson foi assassinado com 40 golpes de arma branca, segundo laudo 

necroscópico. 

A diarista de prenome Gilmara, que trabalhava fazendo faxina na casa do odontólogo, ao chegar pela manhã à residência 

dele notou a ausência do carro da vítima na garagem. Em seguida, foi até o consultório de Gilson, na Avenida Nagib 

Mutran, e percebeu que ele também não se encontrava. 

Gilmara retornou à casa do dentista e, ao subir as escadas, sentiu forte mau cheiro. Sem saber o que fazer, e pressentindo o pior, a diarista 

conta que foi até a casa de amigos próximos a Gilson Rosa comunicar o que havia acontecido. A Polícia Civil foi chamada e encontrou o corpo 

do dentista em seu quarto, no segundo andar da casa. 

CONSTERNAÇÃO 

Amigo de profissão e presidente do Sindicato dos Odontólogos do Estado do Pará, o dentista Marcell de Souza Ribeiro, 30 anos, informou que 

havia indícios de luta corporal no corpo de Gilson Rosa. Ele contou ainda que o carro da vítima foi encontrado numa barreira policial no Estado 

do Tocantins ainda na manhã de ontem. Segundo consta, as pessoas que estavam no veículo tentavam vendê-lo. 

Marcell relatou que a polícia encontrou o quarto do odontólogo todo revirado. “Talvez possa ter sido furto”, apontou. Informações colhidas no 

local dão conta de que Gilson Rosa teria marcado um encontro com duas pessoas pela Internet momentos antes do crime. 

“O Gilson sempre foi um sério profissional. Quem foi seu paciente sabe do caráter rígido dele. Ele também trabalhou muito tempo em Marabá 

pela Sespa [Secretaria Estadual de Saúde]. Bastante conhecido, ele era uma pessoa íntegra. Vamos acompanhar as investigações. Se Deus 



quiser, vamos encontrar o responsável pela situação”, informou o presidente do Sindicato dos Odontólogos, acrescentando que ficou sabendo 

“da triste notícia” por meio de telefonema de um conhecido. 

Marcell lembrou que três anos atrás Gilson fora vítima de atentado e, na ocasião, levara uma facada no abdômen. Outro amigo do dentista, Sílvio 

Rosário afirmou que Gilson Rosa morava sozinho havia muito tempo na cidade. Aqui em Marabá, de parente ele, ele tinha apenas uma cunhada 

e um sobrinho. 

“Ele era pessoa de boa índole; trabalhador demais; não tinha inimizades; gostava de ajudar as pessoas. Numa situação dessas, a gente não tem 

nem o que falar”, expressou Sílvio, que teve o último contato com a vítima há duas semanas. O amigo declarou que recentemente uma tragédia 

marcou a família do dentista. Em Minas Gerais, um irmão de Gilson Rosa tirou a vida da mulher e, em seguida, se matou. 

Amigos e conhecidos do dentista, à medida que iam sabendo da notícia, deslocaram-se até a casa dele. Uma amiga dele chegou até a desmaiar 

em frente à residência. 

Às 18 horas de ontem, o corpo da vítima foi trasladado de avião para a cidade de Lagoa Formosa (MG), lugar em que Gilson nasceu e onde 

residem sua mãe e demais familiares. Gabriel Rosa, sobrinho do odontólogo, esteve no IML tratando da liberação do corpo e do traslado. 

Detalhes de um crime sórdido 

 

barrancasdoitacaiunas    surgiu     portalct    portalonorte     tocnoticias     diarioonline     diariodopara   jornaldotocantins     t1noticias 
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NÃO IDENTIFICADO | TRAVESTI – 25 ANOS | TIROS | DF, NÚCLEO BANDEIRANTE 

Publicado por Dudu Michels em 10 de novembro de 2012 em b) Travesti, DISTRITO FEDERAL, Tiros 

Travesti é assassinada com três tiros nesta manhã no Núcleo 
Bandeirante 

 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2012/11/10/interna_cidadesdf,333025/homicidio-e-registrado-no-inico-da-manha-deste-

sabado-no-nucleo-bandeirante.shtmlSheila Oliveira Publicação: 10/11/2012 08:19 

Um homem foi assassinado com três tiros na quadra 2 do Setor Indústria Bernardo Sayão, perto da EPNB, 

no Núcleo Bandeirante, por volta das 6h30 deste sábado (10/11). A vítima estava vestindo roupas de mulher, 

uma calça jeans, uma blusa de alça e sutiã, e tinha cabelos castanhos, na altura dos ombros. Por isso a 

polícia suspeita que trata-se de um travesti.  

Segundo informações dos peritos da Polícia Civil, o primeiro tiro acertou a boca da vítima, que ao cair foi 

atingida por mais dois disparos, um nas costas e um nas nádegas. O suposto travesti ainda não foi 

identificado, já que não havia documentos próximo ao corpo.  

Na bolsa foram encontrados um vidro de cachaça e 40 centavos. O caso será investigado pela 11ª Delegacia 

de Polícia do Núcleo Bandeirante. 

 

g1.globo    noticias.r7   wordpress 



LÚCIO LOPES FARIAS | TRAVESTI – 32 ANOS | TIROS | SP, ARARAQUARA 

Publicado por Dudu Michels em 8 de novembro de 2012 em b) Travesti, Branco, SÃO PAULO, Tiros 

Travesti é assassinada em Araraquara 

 

http://comandovp.com.br/novo/mostra_noticias.php?cod=1819 

Na madrugada desta quinta-feira, (08-11), por volta das 3 horas, uma moradora da Avenida Albert Einsten, 

no Parque São Paulo, em Araraquara-SP acordou após ouvir seis disparos de arma de fogo. 

A Polícia foi acionada e ao chegar ao local encontrou o cozinheiro Lúcio Lopes Farias, de 32 anos, que 

residia em um quarto nos fundos da casa, alvejado por disparos de arma de fogo. Os tiros atingiram a 

cabeça da vítima. A perícia constatou indícios de que o homem era usuário de entorpecentes. 

No mesmo horário em outro ponto da cidade, a polícia recebeu um chamado via 190, relatando que um 

rapaz de 29 anos estava caído ao solo no Jardim Paraíso, também alvejado por três disparos de arma de 

fogo, que o atingiram no braço, costela e região genital. O homem, cuja identidade ainda não foi divulgada, 

foi socorrido à Santa Casa de Araraquara e, segundo informações, não corre risco de morte. 

Fotos Ari Campos 

Fonte:http://www.simnews.com.br 

saocarlosagora    saibaja    portalk3   comandovp 
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FABRICIANO BORGES CORREIA | GAY – 39 ANOS | ESTRANGULADO 
|TO, ARAGUAÍNA 

Publicado por Dudu Michels em 8 de novembro de 2012 em a) Gay, Asfixia, Pardo, TOCANTINS 

Presidente Sintet de Araguaína é assassinado; corpo foi encontrado 
com pés, mãos e pescoço amarrados 

 

http://www.araguainanoticias.com.br/noticia/3505/presidente-sintet-de-araguaina-e-assassinado-corpo-foi-encontrado-com-pes-maos-e-pescoco-

amarrados.html#.UJvAd7QNaC8.facebook 

O presidente interino do Sindicato dos Professores de Araguaína, Fabriciano Borges Correia, 39 anos, foi 

encontrado morto na manhã dessa quinta-feira, 08, em sua residência localizada na Rua Santa Inês no Setor 

Raizal.  Segundo a Polícia, o corpo do sindicalista foi encontrado com os pés e as mãos amarrados com fio 

de energia, além do pescoço.  

Conforme a PM, o corpo foi encontrado estrangulado, com um fio amarrado no pescoço, além dos pés e 

mãos que estavam atados.  O material utilizado para o enforcamento foi retirado do ventilador da vitima e de 

uma extensão elétrica.  Quando a polícia chegou ao local,  portas da residência estavam abertas e as 

chaves não foram localizadas. 

De acordo com a polícia civil, foram encontrados no local latas de cerveja. A televisão e o som estavam 

ligados. A perícia colheu as impressões digitais no envelope e, conforme o delegado, pode ser requerido o 

exame grafotécnico. 

A motivação do crime 

 Fabriciano era homossexual assumido, mas o delegado Fernando Rizéro Jaime praticamente descartou a 

possibilidade de crime homofóbico e acredita que o ocorrido possa ter ligações com questões sindicalistas 

e políticas. Aida segundo o delegado, há várias linhas de investigações, mas nenhum suspeito foi 

localizado. 

A Diretoria do Sindicato acredita também que o crime possa ter ligações políticas. O presidente do Sintet 

teria recebido ameaças de dois prefeitos por ter atuado no processo político que levou à perda da reeleição 

por tais gestores. A Direção não divulgou nomes, mas disse que já repassou as informações à polícia. 

Manifestação do Sindicato 



Em nota, o SINET lamentou a morte do sidicalista e acredia ser mais um crime homofóbico no estado. 

“Pelas características há indícios de que seja mais um crime homofóbico no Tocantins. Fabriciano era 

natural de Floriano, Piauí, e militava há mais de dez anos pelos direitos e valorização da Educação e dos 

Educadores no Tocantins, ” diz o comunicado do sindicato. 

Perfil  

 Fabriciano era professor das redes pública municipal e estadual, diretor de Saúde do Trabalhador do 

SINTET central, presidente do SINTET Regional de Araguaína, conselheiro municipal da Educação de 

Araguaína, diretor da UNCME- União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação e conselheiro do 

FUNDEB. 

O assassinato de sindicalista pode ter motivação homofóbica 
O Portal O Norte confirmou com amigos do Fabriciano Borges, sindicalista encontrado morto nesta manhã, 

de que o presidente da Regional do Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado do Tocantins – 

Sintet em Araguaína, era homossexual. 

A Redação conversou também com o presidente do Giama – Associação Grupo Ipê-Amarelo Pela Livre 

Orientação Sexual, Renilson Cruz, que em entrevista à nossa equipe, afirmou que as características da 

morte de Fabriciano, evidenciam um provável crime homofóbico. “A forma como o corpo foi encontrado em 

sua casa, seminu e com sinais de tortura, no caso as mãos e pés amarrados, são bastante comuns em 
crimes homofóbicos que acontecem em todo o país”. 

Renilson Cruz, também lamentou a morte de Fabriciano e fez um alerta aos homossexuais: “É lamentável a 

vulnerabilidade em que vive hoje os homossexuais, decorrente da homofobia social. Infelizmente o que 

podemos fazer de fato é advertir os gays dos cuidados que devem ser tomados, no sentido de com quem se 

relacionar”. 
No caso específico de Fabriciano, o presidente do Giama afirma ainda que o grupo acompanhará as 

investigações e vai cobrar da justiça a solução do crime. “Ainda deve ser realizado o exame de perícia pra 

saber se houve, por exemplo, relação sexual antes do crime, não podemos afirmar nada com certeza até o 

momento, a polícia é quem vai nos dizer, mas estaremos atentos acompanhando todo o desenrolar das 
investigações”.  

portalonorte     afnoticias     liberdadenews 
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“Melissa” | FÁBIO DUARTE DO NASCIMENTO | TRAVESTI – 29 ANOS | PAULADAS 
| MT, VÁRZEA GRANDE 

Publicado por Dudu Michels em 2 de novembro de 2012 em b) Travesti, Espancamento, MATO GROSSO 

Travesti é assassinada a pauladas em Várzea Grande 

 

http://www.newscuiaba.com.br/Noticia/8,15793,0,0,0,0/Travesti_e_assassinado_a_pauladas_em_Varzea_Grande.html 

Mais um travesti é assassinado de maneira brutal em Várzea Grande. Dessa vez um rapaz de 29 anos foi 

morto a pauladas no ponto de prostituição conhecido como Zero Quilômetro.  



A vítima foi morta na madrugada desta sexta-feira (2) por conta de uma briga por causa do ponto de 

prostituição. O travesti teria discutido com mais 3 pessoas que o mataram a pauladas após o 

desentendimento. A policia já identificou os envolvidos e verifica qual foi a participação de cada um na 

morte do rapaz. 

O travesti teve o maxilar e rosto quebrado. Até agora ninguém ainda foi preso. 

cenariomt    reportermt    midianews    circuitomt    vgnews    g1.globo   midianews 
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VINICIUS SANTANA DA SILVA | GAY – 19 ANOS | TIROS | PE, VITÓRIA DE 
SANTO ANTÃO 

Publicado por Dudu Michels em 31 de outubro de 2012 em a) Gay, Pardo, PERNANBUCO, Solteiro, Tiros 

Jovem executado a tiros no Alto da Balança, em Vitória de Santo 
Antão 

 

Vinícius Santana da Silva, de apenas 19 anos, foi assassinado a tiros na noite dessa quarta-feira (31), na 2ª Travessa 

da Macaíba, Bairro do Alto da Balança, em Vitória de Santo Antão, Zona da Mata do Estado. De acordo com informações, 

por volta das 19h, o rapaz, que era homossexual, estava conversando com amigos quando foi surpreendido por um 

homem não identificado que chegou efetuando os disparos de arma de fogo. 

Os peritos do Instituto de Criminalística (IC), estiveram no local do crime e afirmaram que a vítima foi assassinada com 

três tiros. Os disparos atingiram as costas, a cabeça e o braço de Vinícius, que veio a óbito no local. Após o levantamento 

cadavérico, o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), no Bairro de Santo Amaro, em Recife. 

Não se sabe o que possa ter motivado esse homicídio, mas a Polícia não descarta a hipótese de estar ligado a opção 

sexual da vítima. A Polícia Civil está investigando o caso. 

folhape    nossavitoriape     avozdavitoria 

____________________________________________________________________________________ 



FRANCHEMERSON COSTA DA CUNHA | GAY – 29 ANOS | FACADA | 
AM, MANACAPURU 

Publicado por Dudu Michels em 29 de outubro de 2012 em a) Gay, AMAZONAS, Facadas, Solteiro 

Cabeleireiro é encontrado morto com o pescoço cortado em 
Manacapuru 

 

http://www.d24am.com/noticias/amazonas/cabeleireiro-e-encontrado-morto-com-o-pescoco-cortado-em-manacapuru/72354 

O corpo da vítima foi encontrado despido na sala da casa com um profundo corte na 
garganta. 

O cabeleireiro Franchemerson Costa da Cunha, 29, foi encontrado morto na madrugada de hoje, em uma 

residência localizada na Rua Maurício da Cunha Freire, bairro de São José I, em Manacapuru. 

O corpo da vítima foi encontrado despido na sala da casa com um profundo corte na garganta. O local não 

apresentava marcas de briga corporal, apenas diversas pegadas de sangue. Segundo vizinhos do local, a 

casa pertence à mãe da vítima e era usada por Franchemerson para realizar seus encontros amorosos. O 

cabeleireiro costumava usar vestes femininas e era muito conhecido na cidade e querido no meio 

homossexual. 

Para conhecidos de Fran, o crime também pode ter relação com o uso de drogas, o que pessoas mais 

íntimas afirmam ser uma das fraquezas do rapaz. 

O corpo foi localizado nas primeiras horas de ontem. Uma pessoa passava pelo local e viu, pela porta, 

Franchemerson jogado ao solo, ensanguentado. A polícia foi até a casa e constatou um possível latrocínio, 

uma vez que a moto que pertencia à vítima foi levada do local. 

Segundo uma amiga de Franchemerson, identificada apenas por Sílvia, que esteve com ele até a 

madrugada, o cabeleireiro saiu de sua companhia dizendo que iria a um encontro amoroso. “Depois não o vi 



mais. Por volta das cinco horas da manhã meu marido saiu para comprar cigarro e eu fiquei lá fora e vi dois 

caras desconhecidos passarem na moto dele. Todos nós conhecemos a moto  e eu tenho certeza que a 

moto era dele”, comentou. 

Uma vizinha do local onde o crime ocorreu, que não quis se identificar, contou que, por volta das 3h, ouviu 

gritos e percebeu uma correria no local. “Minha irmã ouviu gritos e quando ela me disse eu ouvi a correria, 

mas ninguém abriu a porta por não saber do que se tratava. Aqui é muito perigoso, essa rua é escura”, 

disse. 

O corpo foi levado na tarde de ontem para o IML. O caso está sendo investigado por uma equipe da 

delegacia Geral de Polícia Civil do município. 

Assassinos do Homossexaul presos pela PM 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=291364067647890&set=a.278141745636789.63809.278131795637784&type=3&theater 

Os dois acusados assumiram a autoria do crime, mas se contradizem na hora de denunciar o autor do golpe 

desferido na garganta da vítima que supostamente o levou a morte. 

Denúncias levaram a Polícia Militar a prender no início da noite de segunda-feira (29), dois acusados de 

estrangularem, na madrugada do mesmo dia, o cabeleireiro Franchemerson Costa da Cunha, 29. 

Os acusados Alciliomar Ferreira dos Santos, 22, e Lucas Seixas Gomes, 22, vulgo Luquinha, foram presos 

no Km 07 da estrada AM-352 – que interliga os municípios de Manacapuru e Novo Airão –, em um sítio 

pertencente ao irmão de Alciomar, que também foi preso por dificultar a ação da polícia. 

Os dois acusados assumiram a autoria do crime, mas se contradizem na hora de denunciar o autor do golpe 

desferido na garganta da vítima que supostamente o levou a morte. Segundo eles foram até a casa do 

cabeleireiro para comprar droga e resolveram cometer o latrocínio, para roubar a droga e a moto do 

homossexual. 

acritica 

 ____________________________________________________________________________________ 

 

 

 



“SARA” | ITALO SOUZA SANTOS | TRAVESTI – 25 ANOS | TIROS | MG, 
MONTES CLAROS 

Publicado por Dudu Michels em 29 de outubro de 2012 em b) Travesti, MINAS GERAIS, Tiros 

MG: Corpo de travesti foi encontrado às margens da BR-251 em 
Montes Claros 

 

http://www.mocmg.com.br/noticias.asp?codigo=60910 

Foi encontrado hoje de manhã, na BR-251, em Montes Claros, o corpo de um travesti com três marcas de 

bala de revólver. Identificado como Sara, o travesti estava caído às margens da rodovia. A PM acredita que 

o travesti tenha sido morto durante a madrugada. Ao lado do corpo havia uma peruca e um cachimbo. 

Segundo moradores do Alto São João, Sara era usuário de crack e vivia e dormia nas ruas do bairro. 

videos.gay1    futuromoc     jornalmontesclaros    gazetanortemineira 
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“RAICA“ | EMERSON MORAES CUNHA | TRAVESTI – 18 ANOS | TIROS | 
PA, BELÉM 

Publicado por Dudu Michels em 28 de outubro de 2012 em b) Travesti, Branco, PARÁ, Tiros 

Travesti é brutalmente assassinada em Belém 
Vítima foi achada baleada, com os pés amarrados e papel filme na cabeça 

 

http://www.diarioonline.com.br/noticia-224440-corpo-e-encontrado-na-estrada-da-ceasa.html 

O corpo  de um travesti foi encontrado na manhã deste domingo (28) nas proximidades da estrada da 

Ceasa, em Belém. A polícia já foi acionada. 

A vítima foi encontrada amordaçada com fitas e teve as mãos e os pés amarrados. Moradores da área 

disseram a polícia que ouviram disparos por volta das 20h de sábado. 

Ainda segundo as primeiras informações a execução foi feita por dois tiros, um na cabeça e outro no tórax. 

O caso está sendo acompanhado pela Divisão de Homicídios da Polícia Civil e por investigadores da 

Seccional Urbana do Marco. 

(DOL com informações do repórter Jr Avelar/Diário do Pará) 

Família pede justiça 

A família de Emerson Moraes Costa, de 18 anos, conhecido como “Rayza”, clama por justiça por sua 

morte. O travesti foi encontrado morto no último domingo (28), nas proximidades da estrada da Ceasa, em 

Belém. O pedido é para que os responsáveis sejam presos o mais rápido possível. Ele completaria 19 anos 

no próximo dia 4. 

A vítima era do município de Mocajuba, mas morava em uma quitinete, em Belém, com uma amiga. De 

acordo com a família, Rayza não era usuária de drogas e não tinha nenhum envolvimento com o tráfico de 

entorpecentes. O enterrado ocorreu ontem, por volta de 16h. 

Ainda não há confirmação de o crime esteja relacionado com homofobia. O caso está sendo acompanhado 

pela Divisão de Homicídios da Polícia Civil e por investigadores da Seccional Urbana do Marco. 

HOMICÍDIO 

A vítima foi encontrada morta na manhã deste domingo (28), amordaçada com fitas e amarrada nas mãos e 

nos pés. Moradores da área contaram à polícia que ouviram disparos por volta das 20h de sábado. Rayza 

recebeu dois tiros, um na cabeça e outro no tórax. 

(Brunno Gustavo/DOL) 

oimpacto    diarioonline 

Suspeito de assassinar a travesti Raica é encontrado 



 

http://paratudolgbt.blogspot.com.br/2012/12/suspeito-de-assassinar-travesti-raica-e.html 

Na noite de ontem, foi apresentado na Divisão de Homicídios (DH) Gleyson Charles Araujo Barreiros Culaço, 23 anos, 

suspeito de ter assassinado o travesti de nome social Raica, 18 anos. O corpo foi encontrado na mata da Ceasa no último 

dia 28/10, um dia depois de ter sido brutalmente assassinada. 

Batizada como Emerson Moraes Cunha, Raica manteve um relacionamento estável com o suspeito por mais de três anos; 

some-se o fato de que a polícia teve acesso a uma imagem com Gleyson entrando num carro branco junto a vítima, às 

19:46, na esquina da casa onde ela morava no bairro do Castanheira, o que foi determinante para que o juiz Pedro 

Sotero, da 1ª Vara de Inquéritos Policiais da comarca de Belém, decretasse sua prisão temporária. 

 Bastante calmo, Gleyson, que é ex-servidor do Exército, afirmou estar sendo vítima de perseguição da polícia e dos 

familiares da vítima. “Eu namorei com ela por muito tempo. Mas depois que a gente se deixou, eu mantinha contato com 

ela raramente, quando ela precisava de algum dinheiro. A última vez que eu falei com ela foi no Círio”, defende-se. O álibi 

que ele apresenta é ter estado no teatro do SESC da doca na noite do crime. “Como eu posso estar em dois lugares ao 

mesmo tempo?”, ponderou. 

Entretanto, o delgado Gilvandro Furtado, diretor da DH e presidente do inquérito, afirma que o vídeo em que ele aparece 

apresenta imagem bastante nítida de que se trata mesmo do suspeito, além do relato de uma testemunha que teria ouvido 

que ele poderia fazer algo assim. “Acreditamos em crime passional”, afirmou. 

JUSTIÇA - “A sociedade já está acostumada a ler notícia em que ‘mais uma bicha morre’, por isso ficamos muito felizes 

em saber que um caso de homicídio cometido contra uma travesti foi solucionado tão rapidamente. É prova de que o 

trabalho do movimento social vem dando certo”, argumentou Symmy Larrat, membro do Grupo de Resistência de 

Travestis e Transexuais da Amazônia (GRETTA). 

 Bruna Lorrane, representante da Coordenadoria Estadual de Proteção à Livre Orientação Sexual (CLOS), ligada à 

Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos do Pará (SEJUDH), avaliou que ações integradas do governo, como: 

a possibilidade de adoção de nome social, a carteirinha que travestis e transexuais, podem ajudar, aliadas à 

disponibilidade do disque denúncia, a que a sociedade aponte onde os direitos das pessoas estão sendo violados; 

representam uma culminância na possível solução desse caso em tempo recorde. 

Fonte: Diário On line 
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EDMILSON DE JESUS | GAY | TIROS | SE, ITABAIANA 

Publicado por Dudu Michels em 28 de outubro de 2012 em a) Gay, Pardo, SERGIPE, Solteiro, Tiros 

RADIALISTA É MORTO A TIROS NO ESTÚDIO QUANDO FAZIA 
PROGRAMA EM ITABAIANA 

 

http://www.faxaju.com.br/viz_conteudo.asp?id=151607 

O radialista Edmilson de Jesus [o Edmilson dos Cachinhos] foi assassinado por volta das 21 horas deste 

domingo (28), nos estúdios da radio Princesa da Serra, na cidade de Itabaiana, com três tiros. 

Informações colhidas no local são de que Edmilson teria discutido com uma pessoa quando fazia um 

programa, chegando a troca de murros e pontapés. Depois se ouviu os disparos de três tiros que 

provocaram a morte. 

As causas ainda são desconhecidas, mas colegas de Edmilson e pessoas que estava em frente à emissora 

logo após o crime, disseram que o radialista morto tinha problemas com a prática de pedofilia. Edmilson era 

homossexual. 

A rádio Princesa da Serra, local aonde se deu o assassinato do radialista, está situada à avenida Manoel 

Antônio Santos, a 100 metros da corporação da Polícia Militar naquele município. Por volta de 01 hora da 

madrugada desta segunda-feira (29) o camburão do IML ainda não havia chegado para retirar o corpo do 

local. 

Segundo informou um funcionário da rádio, a entrada do provável assassino foi consentida. A motoneta do 

radialista e seu celular foram levados, o que transmite a hipótese de latrocínio. 

A mesma fonte diz que Edmilson de Jesus só conduziu o programa normalmente até às 20:30 horas do 

sábado e a partir daí foi seguido de músicas. Também não houve intervalo para comercial. A rádio ficou fora 

do ar durante o período em que a Polícia fazia perícia. 

Edmilson não era funcionário da Princesa do Agreste. Atualmente ele tirava folga de colegas, como 

aconteceu no momento que foi assassinado. No período da tarde ele está fazendo o programa de Evanilson 

Santana que se encontra de férias. Hoje Edmilson trabalha em uma padaria da cidade. 

Edmilson de Jesus já trabalhou em Aracaju e foi produtor do programa de Gilmar Carvalho na Rede Ilha. Ele 

também atuou na mesma função com George Magalhães. 

O deputado estadual Capitão Samuel aproveitou para dizer que matar radialista dentro do estúdio é um 

crime contra a liberdade de expressão: “vamos levar isso à Anistia Internacional”. 

Samuel considerou o fato lamentável e disse que o “O Governo precisa parar de prometer. Tem que tomar 

atitude concreta para melhorar a segurança no Estado”. Lembrou que esteve na SSP pedindo segurança 

para radialista de Itabaiana: “infelizmente nada foi feito e o resultado é um membro da imprensa morto”. 

 O sepultamento acontecerá no povoado Rio das Pedras, no município de Itabaiana, às 17h. 

transitonoserido   diariosergipano     aconteceemsergipe     gazetaweb.globo    oimpacto    varzeadopoconoticias    portalalarde    

  claudioandreopoeta     g1.globo 
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ERLÃ CRISTIAN AMARAL DE LOIOLA | TRAVESTI – 19 ANOS | TIROS | 
MT, SORRISO 

Publicado por Dudu Michels em 28 de outubro de 2012 em b) Travesti, MATO GROSSO, Pardo, Tiros 

Travesti é morta em avenida da cidade de Sorriso 

Foto: 

MTnoticias.net 

http://www.mtnoticias.net/site/noticia/28458 

Por volta das 05h00 desta manhã de domingo(28), o corpo de bombeiros de Sorriso foi acionado que havia 

uma pessoa ferida na esquina da rua Artur Lafin e Idemar Riedi e que possivelmente havia sido espancada. 

A unidade de resgate  se deslocou ao local mencionado e encontrou a pessoa caída, já sem vida.  

A vitima foi identificada como Erlã Cristian Amaral de Loiola, 19 anos.  

Os bombeiros buscaram preservar o local e acionaram a PM. 

Posteriormente a perícia técnica  constatou que Erlã possuía duas perfurações ocasionados por disparos 

de arma de fogo. Uma perfuração nas costas e outra no braço. 

No local onde foi encontrado o travesti já sem vida é um tradicional de ponto de prostituição e que vários 

travestis  fazem ponto.  

Alguns sinais encontrados, como rastros  de sangue, leva  a crer que a vitima estava no meio da rua 

(possivelmente conversando) quando recebeu os disparos e logo correu em direção a calçada, mas antes 

de chegar,  caiu, vindo a óbito 

A policia civil  ainda não tem pistas do autor dos disparos. Denuncias podem ser feitas através do fone 190. 

Fonte: Redação – MT Notícias 

Delegado de Sorriso detalha investigações 
Sobre o assassinato do jovem Arlan Cristian Amaral Loiola, 18 anos, (que segundo a polícia seria travesti), 

no domingo de madrugada, o delegado destacou ser o caso de maior complexidade e um dos fatores de 

dificuldades apontados foi o horário. A polícia já apurou de que modelo carro (não divulgado) partiram os 

disparos que atingiram a vítima, na perimetral da BR-163. 

clichoje    hojenewsmt    olhardireto    sonoticias 



RENATO DA SILVA SOUZA | GAY – 28 ANOS | TIROS | PR, SANTA ISABEL DO IVAÍ 

Publicado por Dudu Michels em 28 de outubro de 2012 em a) Gay, Branco, PARANÁ, Tiros 

homossexual assassinado em Santa Isabel do Ivaí 

 

oandaemvideo 
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JOSÉ VANILSON DA COSTA | GAY – 36 ANOS | TIROS | SE, ITABAIANA 

Publicado por Dudu Michels em 27 de outubro de 2012 em a) Gay, Pardo, SERGIPE, Solteiro, Tiros 

Funcionário público é assassinado em Itabaiana 

José Evanilson da Costa, de 35 anos foi assassinado no início da noite deste 

sábado, 27 de outubro. (Foto: Gilson de Oliveira) 

http://senoticias.com.br/se/?p=40467 



A vítima desta vez foi o funcionário público José Vanilson da Costa, 33 anos, assassinado com disparos de 

pistola calibre 380 por volta das 19 horas deste sábado, dia 27, na Rua Elizio Araújo, nas proximidades de 

um posto de combustível. 

Vanilson estava a pé e se dirigia para sua residência situada na mesma artéria onde ocorreu o crime, 

quando foi alvejado pelos tiros. Os criminosos estavam em uma motocicleta. A vítima ainda tentou fugir, 

mas caiu na calçada da residência de N.º 96. 

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, porém, ao chegar ao local os socorristas 

constataram que o homem já havia evoluído a óbito. 

José Vanilson era solteiro e dirigia o Centro de Atenção Psicossocial (Caps AD) – Dependentes de álcool e 

drogas – localizado à Rua Sete de Setembro, centro de Itabaiana. 

Com a chegada da Polícia Técnica-Científica constatou-se que a vítima foi atingida nas costas, cabeça, 

braço e barriga. 

O corpo foi removido as 21h35 para o exame cadavérico no Instituto Médico Legal Dr. Augusto Leite, em 

Aracaju (SE). 

Gilson de Oliveira – Itnet 

g1.globo    infonet    estanciaonline      jornaldacidade       nenoticias      clicksergipe 
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MARCELO VIOLLA | Gay – 34 anos | SP, SÃO PAULO 

Publicado por Dudu Michels em 26 de outubro de 2012 em a) Gay, Preto, SÃO PAULO 

Marcelo Violla simplesmente foi encontrado morto na rua. 

 



Não se sabe a causa da morte. Não saiu nada na web..Ele era Iluminador teatral como eu..tinha feito Macbeth e Alice no 

Teatro Folha a pouco..a pagina dele no face esta aberta…assim que tiver + noticiass te passo..bjs 

Marcelo Violla, iluminador de teatro, um artista paulistano. Descanse em paz! Que tua luz brilhe no céu 

como uma estrela a nos guiar!  Teatro Grátis 

https://www.facebook.com/marcelo.violla 

NOTA DE PESAR PELA MORTE DE MARCELO VIOLLA 

É com imenso pesar que a Cooperativa Paulista de Teatro noticia o falecimento do sócio Marcelo Luiz de Jesus. O fato se 

deu há cerca de uma semana e meia. O corpo de Marcelo foi encontrado na Av. 23 de Maio com um ferimento na cabeça, 

sua residência havia sido violada. Até o presente momento, o caso permanece sem investigação. 

Postado por Eliana  
 

http://ciadosclownstrofobicos.blogspot.com.br/2012/11/nota-de-pesar-pela-morte-de-marcelo.html 

Mensagens de amigos no Facebook: 

Ari Colatti ai que tristeza.. Marcelo e eu temos 36 amigos em comum..ele foi assassinado dia 26 de outubro..foi 

achado na 23 de maio..com um ferimento na cabeça..o resgate demorou horas pra chegar..chegou ao hospital sem 

vida..seu apartamento foi revirado e roubado. A policia nada fez..Vamos cobrar.. 

Rossana Arouck Damasceno 

mais uma pessoa aqui querendo lutar por justiça: 

NOSSOS SENTIMENTOS E TOTAL SOLIDARIEDADE À FAMÍLIA DE MARCELO VIOLA! 

tornamos nossas as palavras do guerrêro Sidney Santiago Kuanza: 

“Caros colegas, só soube agora pouco sobre a morte do Marcelo Viola, um jovem produtor de teatro de SP. Um menino 

de sorriso largo e olhos brilhantes. Soube através de post que foi um assassinato misterioso e que nem a polícia nem a 

mídia noticiou este caso. Marcelo foi mais um jovem negro morto violentamente em SP. Gostaria de contato de algum 

amigo ou familiar para assim darmos notoriedade a este caso. grato.” 

  



LUAN VITOR DO CARMO | GAY – 14 ANOS | FACADAS | PE, RECIFE 

Publicado por Dudu Michels em 23 de outubro de 2012 em a) Gay, Facadas, Pardo, PERNANBUCO 

Adolescente assassinado com facada no pescoço em Moreno 

 

http://ne10.uol.com.br/canal/cotidiano/grande-recife/noticia/2012/10/23/adolescente-assassinado-com-facada-no-pescoco-em-moreno-

375904.php 

Do NE10Com informações da Rádio Jornal 

Luan Vitor do Carmo, de 14 anos, foi assassinado na madrugada desta terça-feira (23), na comunidade 

Nossa Senhora das Graças, em Moreno, Região Metropolitana do Recife. O suspeito do crime é um outro 

adolescente de 16 anos, de nome não informado, que estava mantendo relações sexuais com Luan 

momentos antes do assassinato. 

De acordo com informações da polícia, Luan ficou numa festa na casa de amigos, na noite da segunda (22) 

até tarde. Ao sair de lá, foi para a casa da tia, que era próxima ao local, para dormir mas o marido dela não 

abriu a porta. Nesse momento, Luan encontrou o outro jovem e os dois foram para uma área deserta da 

comunidade. Eles tiveram relações e depois Luan foi assassinado.  

O corpo do adolescente foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML), depois de perícia feita no 

local pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) e pelo Instituto de Criminalística (IC). 

jconline.ne10 

____________________________________________________________________________________ 

 

NÃO IDENTIFICADA | TRAVESTI | APEDREJADA | BA, SALVAOR 

Publicado por Dudu Michels em 23 de outubro de 2012 em Apedrejamento, b) Travesti, BAHIA 

Travesti apedrejada até a morte, em Salvador 

 

http://adelsoncarvalho.com.br/?p=4459&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=travesti-assassinado-em-paripe 



Um travesti foi morto a pedradas na madrugada desta terça-feira na localidade de Portelinha, no bairro de 

Paripe, subúrbio ferroviário de Salvador (BA). O crime aconteceu próximo ao colégio Dom Pedro e a vítima, 

antes de ser apedrejada até a morte, foi espancada por um casal que mora na mesma região. 

De acordo com a Companhia de Polícia Militar do bairro, a vítima, que ainda não foi identificada, chegou à 

rua Eduardo Doto, onde morava, e foi recebida com violência por um casal. Todo o espancamento e as 

pedradas na cabeça que culminaram com a morte do travesti foram acompanhadas por vizinhos que, logo 

após, chamaram a polícia. 

Não foi possível prestar socorro à vítima, que morreu ainda no local. Os vizinhos relataram que o travesti 

sofria perseguição por parte do casal. A investigação da autoria e motivação do assassinato será feita pela 

Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O corpo segue no Instituto Médico Legal (IML) 

aguardando identificação. 

O crime deve entrar para o grupo dos que foram cometidos em circunstâncias de homofobia. De acordo 

com o Grupo Gay da Bahia, em 2011 houve 266 assassinatos de gays, travestis e lésbicas no Brasil. A Bahia 

lidera o ranking com 28 mortes no período. Na última semana, um casal de lésbicas sofreu violência em 

casa por parte de um vizinho e Djeane Ferreira Lima, 19 anos, foi morta a facadas. 

noticias.terra    acapa    bocaonews    correio24horas     conex10 
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“Madona” | AMÓS LIMA CHAGAS | TRAVESTI – 39 ANOS | ESPANCAMENTO | 
SE, ARACAJÚ 

Publicado por Dudu Michels em 23 de outubro de 2012 em b) Travesti, Espancamento, Preto, SERGIPE 

Travesti é assassinada a pedradas no centro de Aracaju 

“Madona era querido e odiado, ao mesmo tempo”, diz 

comerciante 

http://www.infonet.com.br/cidade/ler.asp?id=135655 

A travesti Amós Lima Chagas, 39, um dos mais populares e conhecidos de Aracaju, que ganhou o apelido 

de Madona, foi assassinado com golpes de paralelepípedo, crime ocorrido na madrugada da última sexta-

feira, 19, no centro de Aracaju. 



Há informações que o assassino teria atingido Madona com paralelepípedos. Ele ainda foi socorrido com 

vida e encaminhado pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital de 

Urgência de Sergipe (Huse), onde morreu na noite desta terça-feira, 23. De acordo com informações do 

Huse, Madona deu entrada no hospital a 1h39 da madrugada da sexta, com traumatismo craniano (TCE) e 

faleceu às 18h44 da terça-feira. 

O corpo de Madona está sem identificação no Instituto Médico Legal (IML). Na casa da rua São Luís, no 

bairro Industrial, onde ele morava, não há sinais de documentos da vítima e, entre os vizinhos o clima é de 

tristeza. “Ele era muito divertido, alegre, gostava muito de dançar, brincar e não fazia mal a ninguém. Só 

gostava de andar nos trinques e quando ouvia um som de carro ia pra lá e pra cá dançando e a gente ria 

muito”, comenta a dona de casa Lívia Maria Vieira, imitando os trejeitos do travesti. 

Diariamente a vizinha costumava preparar as refeições para Madona. “Ele aparecia com massa de cuscuz, 

galinha e me chamava e eu, todo dia, fazia o café dele. Todo dia por penitência, eu fazia a comida”, comenta 

dona Lívia. 

Polícia investiga morte da travesti “Madonna” 

 

Amado e odiado 

Madona foi visto pela última vez na comunidade na última quinta-feira, 18. “Ele passou alegre, de manhã, e 

disse ‘bom dia dona Terezinha’, saiu e não apareceu mais”, diz a também dona de casa Terezinha dos 

Santos Silva, uma outra vizinha do travesti, que não esconde a tristeza pela morte do travesti. “Aqui a gente 

vai sentir muito a falta dele porque era muito respeitoso com a gente, era uma pessoa muito boa. Sempre 

dizia: ‘minha comunidade eu respeito’. Se ele aprontava era pra lá pela rua”, observa dona Terezinha. 

Madona costumava andar pelas ruas do centro da cidade, sofria maus tratos, se comportava de forma 

divertida, mas também tinha reações violentas quando estava sob efeito de drogas, segundo informações 

do pessoal que sempre o encontrava, e também encantava muito com as brincadeiras que costumava fazer 

com os transeuntes. “Ele era querido e odiado, ao mesmo tempo”, observa o comerciante Carlos Alberto 

Rosa, dono de um bar na rua Santa Luzia, no centro. “Tinha mania de grandeza e dizia que a Globo [rede de 

televisão] estava perdendo porque não o contratava como atriz”, lembra o comerciante. “Ele desaparecia 

por um tempo e quando aparecia exibia as roupas de mulher que vestia dizendo que tinha ido a Paris buscar 

confecções”. 

Abandono 

Os vizinhos não sabem do paradeiro dos pais de Madona. A mãe, segundo informou dona Lívia, saiu de 

casa há muitos anos e teria abandonado os filhos. Na casa da rua São Luis, ele morava com dois irmãos: 

Dário e Sidrack. Mas está abandonada. 



De acordo com os vizinhos, Sidrack foi encontrado morto no mercado de Aracaju e o corpo foi enterrado 

como indigente. Alguns falam que Sidrack sofreu choque anafilático. “Dizem que ele estava dormindo e 

jogaram água gelada nele e aí, com o choque, ele morreu”, conta dona Lívia. Outros revelam que há 

comentários que ele teria sido envenenado. “Ouvi dizer que colocaram veneno na comida dele”. 

Já Dário Chagas está preso. Segundo informações da vizinhança, Dario teve um desentendimento com um 

vizinho que prestou queixa contra ele na Delegacia de Polícia. “Mas ninguém falou que ofenderam ele 

[Dario] primeiro e ele reagiu”, disse dona Lívia. “Falar a verdade não é pecado”. 

Parte da casa desabou no dia 14 de setembro do ano passado e a construção foi condenada pela Defesa 

Civil, mas os moradores não fizeram os reparos e, sem grande parte do telhado, eles permaneceram 

vivendo no imóvel. 

 

Por Cássia Santana 

sandoval    jornalistalucyanna     fernandogois     virgulaonline    plugmania 
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NÃO IDENTIFICADA | LESBICA – 26 ANOS | TIROS | SP, SANTA MARIA DA SERRA 

Publicado por Dudu Michels em 23 de outubro de 2012 em c) Lésbica, Casado, SÃO PAULO, Tiros 

Mulher sequestrada e executada na 

região de Piracicaba(SP) 

 

De: abgltafiliadas@yahoogrupos.com.br [mailto:abgltafiliadas@yahoogrupos.com.br] Em nome de FranciscoEnviada em: quinta-feira, 25 de 

outubro de 2012 16:26 

Para: abgltafiliadas@yahoogrupos.com.br 

Assunto: [abgltafiliadas] Mulher sequestrada e executada na região de Piracicaba(SP) seria lésbica 

Notícia publicada na edição de hoje do jornal ‘Gazeta de Piracicaba’ relata o assassinato de uma dona de casa de 26 anos, que foi 

morta anteontem à noite com dois tiros numa estrada rural do município vizinho de Santa Maria da Serra. É interessante notar que o 

jornal cita uma mulher que estava com a vítima como “COMPANHEIRA” dela, o que sugere que a vítima seria lésbica ou talvez 

bissexual (já que tinha um filho de quatro anos). 

A jovem foi morta por quatro homens encapuzados, depois de ser retirada à força do carro onde estava com 

sua COMPANHEIRA, de 43 anos e levada para outro local não muito distante, onde foi morta a tiros. Um 

filho da vítima, de quatro anos, também estava no veículo e viu os bandidos retirarem a mãe do carro onde 

todos estavam.  

Segundo o jornal, o crime ocorreu às 21h30 da terça-feira (23). A Polícia Militar foi chamada assim que os 

encapuzados deixaram para trás as demais pessoas que estavam com a vítima no carro. Seu corpo foi 

encontrado com dois tiros no pescoço, caído na posição lateral. Para a polícia, isso pode indicar que a 

jovem foi obrigada a ficar de joelhos, antes de ser baleada. 



Prof. Michel 

voluntário da 

ONG CASVI 

(Piracicaba/SP) 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

ELIANO CARVALHO CAMPOS | GAY – 38 ANOS | FACADAS | SP, FRANCA 

Publicado por Dudu Michels em 21 de outubro de 2012 em a) Gay, Facadas, SÃO PAULO 

cabeleireiro é morto com oito facadas durante Parada Gay em 
Franca, SP 

 

http://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/noticia/2012/10/homem-e-morto-com-oito-facadas-durante-parada-gay-em-franca-sp.html 

Vítima teria ameaçado homem com faca, quando foi dominado e agredido. 

Suspeito foi preso e disse que a vítima havia brigado com seu namorado. 

Um cabeleireiro de 38 anos morreu esfaqueado na noite deste domingo (21) durante a 6ª edição da Parada 

Gay de Franca (SP). Segundo informações da Polícia Militar, a vítima teria ameaçado um homem com uma 

faca, quando um terceiro – apresentado como namorado do agredido – conseguiu dominá-lo. 

O sargento Eli José Rodrigues contou que o rapaz retirou a faca das mãos do cabeleireiro e o atingiu oito 

vezes no abdome, pescoço e pernas. A vítima chegou a ser socorrida por uma ambulância, mas morreu a 

caminho do hospital. 

O suspeito, de 20 anos, foi preso em flagrante próximo ao Parque de Exposições Fernando Costa, local 

onde acontecia o evento. Em depoimento, ele teria afirmado que o motivo da briga foi um desentendimento 

antigo entre a vítima e seu namorado, de 39 anos, que sofreu apenas ferimentos leves nas mãos. 

O suspeito de matar o cabeleireiro foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Franca. 

Segundo Rodrigues, os três envolvidos possuem antecedentes criminais e o caso será investigado. 

Organização 

De acordo com a organização do evento, uma reunião será agendada para discutir medidas de segurança 

para evitar fatos como o ocorrido no domingo no próximo evento. 

Segundo o organizador Gilberto Mendes de Almeida, cerca de 30 seguranças particulares trabalhavam no 

local e todos os participantes foram revistados ao entrarem no parque. “O que nós precisamos saber é 

como essa faca entrou”, disse Almeida. 



Na página da vítima na rede social Facebook, entre várias postagens com a data deste domingo, ele deixou 

a seguinte mensagem“..quando eu tiver que falar o restante muitos vão mandar me enterrar e muito também 

vão pedir para morrer… To só esperando!!!!! Mexeu agora aguenta!!!”, escreveu Eliano, que ainda de acordo 

com a rede social era autônomo e natural de Guaíra. 

noticias.terra    gazetaderondonia     gcn.net    noticias.bol    jb    folhafrancanews    clicfolha 
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NÃO IDENTIFICADO | TRAVESTI – 33 ANOS | TIROS | SP, SÃO VICENTE 

Publicado por Dudu Michels em 17 de outubro de 2012 em b) Travesti, SÃO PAULO, Tiros 

Travesti é assassinada em São Vicente 

http://noticias.r7.com/sao-paulo/noticias/travesti-e-assassinado-em-sao-vicente-20121017.html 

Criminoso em um carro abordou a vítima e atirou várias vezes na cabeça 
Um travesti de 33 anos foi assassinado na madrugada desta quarta-feira (17) em São Vicente, cidade do 

litoral de São Paulo, no bairro Antiga Aviação. 

De acordo com a Polícia Militar, as testemunhas que viram o crime disseram que um carro se aproximou da 

vítima, um suspeito atirou várias vezes na cabeça e fugiu. 

O local é conhecido como ponto de programa dos travestis e também frequentado por usuários de drogas. 

A polícia abriu um inquérito para tentar identificar o suspeito do crime. 

emprestimoonline     g1.globo 
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“JADE” | LUIZ SÁVIO CLAUDIO MELLO | TRAVESTI – 46 ANOS | FACADAS | RS, 
BALNEÁRIO CASSINO 

Publicado por Dudu Michels em 17 de outubro de 2012 em b) Travesti, Facadas, RIO GRANDE DO SUL 

Travesti Jade é assassinada a facadas no balneário Cassino 

http://www.jornalagora.com.br/site/content/noticias/detalhe.php?e=7&n=34868 

A equipe de investigações da 3ª Delegacia de Polícia está investigado o segundo homicídio do ano 

praticado no balneário Cassino (16º em Rio Grande). A vítima, identificada como Luiz Sávio Claudio Mello 

(Jade),  de 46 anos, foi morta à facadas na madrugada de quarta-feira, 17.  

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 2h30min, a Brigada Militar foi informada que dois 

homens estariam brigando na rua Nunes Duarte, Cassino. De imediato uma guarnição foi deslocada para 

atender o chamado.  

Chegando ao local da ocorrência, os policiais militares encontraram um homem caído no chão, com 

ferimentos na boca e perfurações no abdomem. A vítima foi socorrida e levada para o Posto de Saúde do 

Cassino, sendo posteriormente transferida para o pronto socorro da Santa Casa. 

Ainda durante a madrugada, por volta das 4h29min, a vítima relatou a equipe médica que o autor da 

agressão teria sido seu companheiro. Porém pela manhã, às 11h40min, Luiz não resistiu aos ferimentos, 

vindo a morrer quando estava no bloco cirúrgico por choque hemorrágico. 

Por Patrick Chivanski 

patrick@jornalagora.com.br 

 ____________________________________________________________________________________ 

 

 



WILLIAM DA SILVA FERREIRA | GAY – 21 ANOS | TIROS | RN, NATAL 

Publicado por Dudu Michels em 17 de outubro de 2012 em a) Gay, Pardo, RIO GRANDE DO NORTE, Tiros 

Mortos em cabaré no RN mantinham relações homossexuais, diz 
polícia 

 

Vítimas foram identificadas como Julimar Soares da Silva e William Ferreira. 

http://jotalourencomacau.blogspot.com.br/2012/10/mortos-em-cabare-no-rn-mantinham.html 

Dois homens identificados como Julimar Soares da Silva, 39, e William da Silva Ferreira, 21, foram 

assassinados na madrugada de ontem, em uma casa de prostituição na comunidade Ponta do Mato, em 

Ceará-Mirim. Eles foram arrastados para fora do estabelecimento por quatro elementos encapuzados e 

executados na calçada. 

Segundo informações da Polícia Militar, por volta das 4h os acusados entraram no local procurando por 

armas e drogas, como não encontraram, arrastaram os dois proprietários para fora e os mataram. Duas 

prostitutas da casa onde ocorreu o crime, que estavam com os dois homens, foram amarradas e os dois 

foram retirados do local. Fora do prostíbulo, eles foram executados. 

A PM confirmou que os mortos já tinham sido presos por tráfico de drogas e gerenciavam os negócios no 

prostíbulo. No cabaré, inclusive, os dois também manteriam em funcionamento uma boca de fumo.  

g1.globo   iberoamerica    jotalourencomacau    webnoticia    cidadenewsitau    umarizalnews   omossoroense    treslagoasms 
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JULIMAR SOARES DA SILVA | GAY – 39 ANOS | TIROS | RN, NATAL 

Publicado por Dudu Michels em 17 de outubro de 2012 em a) Gay, RIO GRANDE DO NORTE, Tiros 

Mortos em cabaré mantinham relações homossexuais 

 

http://emergencia190.com.br/geral/2012/10/17/9673/mortos-em-cabare-mantinham-relacoes-homossexuais 

A Polícia Militar do Rio Grande do Norte confirmou a identificação dos dois homens executados a tiros na 

madrugada desta quarta-feira (17), em uma casa de prostituição localizada entre os municípios de Ceará-

Mirim e Ielmo Marinho, na região metropolitana de Natal. 

Segundo o capitão Harrison Moreira, do 11º Batalhão da PM em Macaíba, os mortos foram identificados 

como Julimar Soares da Silva, de 39 anos, e William da Silva Ferreira, de 21. “Os dois já tinham sido presos 

por tráfico de drogas”, revelou o oficial. 

Ainda de acordo com o capitão, a dupla assassinada mantinha uma relação homossexual e gerenciava os 

negócios no prostíbulo. No cabaré, inclusive, os dois também manteriam em funcionamento uma boca de 

fumo. “Acreditamos que o duplo homicídio tenha sido motivado pelo tráfico de drogas. Acerto de contas, 

com certeza”, afirmou Moreira. 

Outra informação confirmada pelo capitão trata da forma como a dupla foi executada. Moreira disse que 

uma das vítimas levou um tiro de espingarda no olho. O outro, tiros de pistola. 

O duplo assassinato foi registrado por volta das 3h30 desta quarta. Na ocasião, quatro homens 

encapuzados e fortemente armados invadiram o cabaré, amarraram duas prostitutas que dormiam na casa, 

arrastaram os dois homens para o lado de fora e, na beira da estrada, os executaram com tiros à queima-

roupa. 

A PM informou que já havia recebido várias denúncias sobre a comercialização de drogas no local, mas 

nunca havia conseguido flagrar a venda dos entorpecentes na casa. 

 _______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



DJEANE FERREIRA LIMA | LESBICA – 19 ANOS | FACADAS | BA, SALVADOR 

Publicado por Dudu Michels em 16 de outubro de 2012 em BAHIA, c) Lésbica, Facadas, Pardo 

Jovem é morta a facadas e namorada fica ferida em crime 
homofóbico em Salvador 

Jovem foi morta na noite de terça-feira 

http://www.correio24horas.com.br/noticias/detalhes/detalhes-1/artigo/jovem-e-morta-a-facadas-e-namorada-fica-ferida-em-crime-homofobico-em-

salvador/ 

Após uma discussão, um vizinho do casal invadiu a casa delas, acompanhado de um 
amigo. Eles esfaquearam as jovens. Uma delas não resistiu e morreu no local 

Uma jovem de 19 anos foi morta a facadas e a sua companheira de 22 anos ficou ferida durante um atentado 

na noite da terça-feira (16), no km 11,5 da Estrada Velha do Aeroporto. O crime aconteceu por volta das 

22h30, quando a residência onde o casal morava, na Vila Coração de Jesus, foi invadida por dois homens. 

Segundo o posto de polícia do Hospital do Subúrbio, Djeane Ferreira Lima e Daiane Almeida dos Santos 

discutiram com um vizinho delas, identificado pelo prenome de Alan, após ele ter feito piadas de teor 

homofóbico sobre as duas. 

As vítimas estavam em casa quando Alan e outro homem invadiram a residência e atacaram as jovens. 

Daiane foi esfaqueada na cabeça, no rosto, braço esquerdo e no queixo. Já a companheira dela, que 

também foi golpeada diversas vezes, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. 

Daiane foi socorrida por uma unidade do Serviço Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital do Subúrbio, 

e teve alta médica no início da tarde desta quarta-feira (17). De acordo com a TV Bahia, as jovens estavam 

juntas há um ano e tinham decidido morar juntas no mês passado. 

O corpo de Djeane Ferreira Lima, 19 anos, foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT), 

onde passou por uma perícia. O sepultamento do corpo da jovem acontece ainda nesta tarde (17), no 

cemitério Quinta dos Lázaros. 

O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), mas até o 

momento Alan e o outro homem envolvido no crime, que ainda não foi identificado, não foram capturados 

pela polícia. 

Confira também. Relatório de crimes contra LGBT em 2011. No Brasil foram 266 e 
na Bahia 28. Clique AQUI! 
Daiane foi socorrida por uma unidade do Serviço Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital do Subúrbio, 

e teve alta médica no início da tarde desta quarta-feira (17). De acordo com a TV Bahia, as jovens estavam 

juntas há um ano e tinham decidido morar juntas no mês passado. 

O corpo de Djeane Ferreira Lima, 19 anos, foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT), 

onde passou por uma perícia. O sepultamento do corpo da jovem acontece ainda nesta tarde (17), no 

cemitério Quinta dos Lázaros. 



O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), mas até o 

momento Alan e o outro homem envolvido no crime, que ainda não foi identificado, não foram capturados 

pela polícia. 

 

Pesquisa IBGE 

O crime de caráter homofóbico aconteceu no dia em que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) divulgou nova pesquisa relacionada ao número de casais gays no país. Nela, o Instituto indicou que 

existem 60 mil casais homoafetivos no Brasil, sendo 20% deles na região Nordeste. 

O número de casais corresponde ao total de domicílios onde os próprios moradores declararam viver uma 

união consensual desse tipo e equivale a 0,1% do total de moradias do país. O IBGE também apontou que 

entre esses casais, 47,4% se declararam católicos. 

Nota do site. O Grupo Gay da Bahia (GGB) encaminhou oficio a Secretária de Segurança Pública e de Justiça, 

Cidadania e Direitos Humanos pedindo justiça para as moças. No documento salientando a importância da apuração 

enérgica e aplicação severa da lei para que sirva de exemplo e outros crimes não aconteçam contra os LGBT. 

politicalivre    mixbrasil    bahianoticias     iberoamerica    dirigida     informegeralitabuna 

Entidade quer punição exemplar para acusados de esfaquear 
lésbicas em Salvador 

Presidente do GGB cobra punição para 

crimes de homofobia 

Recebeu alta do Hospital do Subúrbio, em Peri Peri, a jovem Daiane Almeida dos Santos, de 22 anos, que foi 

esfaqueada junto com a companheira na noite de terça-feira (16), próximo à Estrada Velha do Aeroporto, 

periferia de Salvador.   

As duas foram morar juntas há cerca de um mês, na Vila Coração de Jesus. Segundo a polícia, as jovens 

discutiram na rua com um vizinho, identificado apenas como Alan, que teria proferido xingamentos e piadas 

de teor homofóbico contra o casal. 

Por volta das 22h30, Alan e outro homem invadiram a residência delas, na Vila Coração de Jesus, 

e esfaqueou as mulheres. Djenane Ferreira Lima, 19 anos, morreu no local. O corpo dela foi sepultado nesta 

quarta, no cemitério Quinta dos Lázaros. 

Os suspeitos ainda não foram capturados. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa 

(DHPP) investiga o caso. 

HOMOFOBIA - O crime aconteceu no mesmo dia em que o Grupo Temático Ampliado sobre HIV/AIDS 

no Brasil (GT/UNAIDS), em conjunto com parceiros nacionais e internacionais, encaminhou uma carta para 

a presidente Dilma Rousseff e outras autoridades, solicitando prioridade para o enfrentamento da violência 

e da discriminação por orientação sexual e identidade de gênero.  

O presidente da organização não-governamental Grupo Gay da Bahia, Marcelo Cerqueira, repudiou o crime 

que acredita ter sido praticado com requintes de homofobia. “Estamos vivendo um estado de barbárie, que 

aumenta a necessidade da aprovação do Projeto de Lei 122, que criminaliza a homofobia. Os criminosos 

precisam ser punidos exemplarmente”, reivindica.  



Segundo o ativista, há cerca de dois meses um caso semelhante ocorreu na cidade de Camaçari, onde duas 

lésbicas foram assinadas. “Torna-se ainda mais preocupante quando a violência é praticada contra a 

mulher”, lamentou.  

O Grupo Gay da Bahia divulga, anualmente, um levantamento sobre o número de assassinatos com teor 

homofóbico em todo o País. O relatório de 2011 contabilizou a morte de 266 gays, travestis e lésbicas.  

No último relatório, Alagoas e Paraíba, concrentraram o maior número de casos, totalizando 16%. De acordo 

com a entidade, um levantamento prévio aponta que 18 homossexuais foram mortos este ano na Bahia.   

ne10.uol 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

TATIANE DA SILVA | LESBICA | FACADAS | PE, RECIFE 

Publicado por Dudu Michels em 14 de outubro de 2012 em c) Lésbica, Facadas, PERNANBUCO 

 Mulheres são mortas na frente de duas crianças em Paulista 

Duas mulheres foram mortas a golpes de faca dentro de uma casa em Maranguape 2, Paulista, Região 

Metropolitana do Recife, nesse domingo (14). As jovens Carusca Araújo da Silva, 22 anos, e Tatiane da Silva 

foram mortas na frente de duas crianças, uma de seis meses e outra de dois anos, filhas de Carusca. 

O principal suspeito do homicidio é o ex-marido de Carusca, que estava desconfiado de um relacionamento homossexual entre as 

duas vítimas. 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

CARUSCA ARAÚJO DA SILVA | LESBICA – 22 anos | FACADAS | PE, RECIFE 

Publicado por Dudu Michels em 14 de outubro de 2012 em c) Lésbica, Facadas, PERNANBUCO 

Duas mulheres assassinadas a facadas em Paulista 

 

http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/cidades/policia/noticia/2012/10/15/duas-mulheres-assassinadas-a-facadas-em-paulista-59996.php 

A polícia acredita que o crime foi cometido por motivo passional. Ex parceiros suspeitariam de 

relacionamento homossexual entre as duas amigas assassinadas 



Um duplo homicídio marcou o bairro de Maranguape 2, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife 

neste feriado. As jovens Carusca Araújo da Silva e Tatiane da Silva foram assassinadas a facadas na manhã 

do último domingo (14) na casa de Carusca. A polícia ainda não sabe o responsável pelo crime, mas já há 

suspeitos. 

Por enquanto, a polícia trabalha com duas possibilidades. O ex-marido de Carusca, desconfiado de um 

relacionamento homossexual entre as duas amigas é o primeiro dos suspeitos. Por telefone, ele negou à 

polícia ter cometido os homicídios. A outra hipótese com a qual os investigadores trabalham é o 

envolvimento de mais uma mulher. Uma suposta ex de Tatiane que, inconformada com o fim do 

relacionamento e enciumada pelo novo caso amoroso da ex, teria cometido o crime. 

Testemunhas afirmam, no entanto, que teriam visto um homem saindo da casa momentos antes dos corpos 

serem encontrados. O corpo das duas mulheres foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) no 

Recife. 

Corpos de mulheres mortas em Paulista são enterrados 

Foram enterrados, nessa segunda-feira (15), no Cemitério de Paulista, os corpos das duas mulheres 

encontradas mortas em uma residência em Maranguape 2. Carusca Araújo da Silva, 22 anos, e Tatiane da 

Silva, 25, foram mortas no último domingo (14) na frente de duas crianças. O principal suspeito do 

homicídio é o ex-marido de Carusca, que estava desconfiado de um relacionamento homossexual entre as 

duas vítimas. 

VEJA MAIS  tvjornal    cardinot 

 

 ____________________________________________________________________________________ 

 

 

FRANCISCO SALES DE SILVA | GAY – 36 ANOS | SP, JARDIM COLOMBO 

Publicado por Dudu Michels em 14 de outubro de 2012 em a) Gay, SÃO PAULO 

SP: homossexual é encontrado morto em casa 

 

http://www.band.uol.com.br/primeirojornal/conteudo.asp?ID=100000541757 

Um homem foi encontrado morto nesse domingo, na Vila Sônia, zona sul de São Paulo. O corpo de 

Francisco Sales de Silva, 36 anos, foi localizado dentro de um sofá, na casa em que ele vivia com seu 

companheiro, na comunidade do Jardim Colombo.  



Francisco já estava em estado de decomposição, além de estar amarrado com um edredon. De acordo com 

informações, o companheiro dele, de primeiro nome Bruno, viajou no último domingo para Minas Gerais. 

 ____________________________________________________________________________________ 

 

 

Privado: “KELLY” | VALDIR MOTA DA CONCEIÇÃO | TRAVESTI – 47 ANOS | 
FACADAS | AM, MANAUS 

Publicado por Dudu Michels em 14 de outubro de 2012 em AMAZONAS, b) Travesti, Facadas, Solteiro 

Travesti é encontrada morta na Zona Leste de Manaus 

http://acritica.uol.com.br/noticias/Manaus-

Amazonas-Amazonia-morte-assassinato-policia-cozinheiro-Jorge_Teixeira_0_791920804.html 

Valdir Conceição estava desaparecido desde sexta-feira (12). Há suspeitas de que 
tenha sido vítima de crime de latrocínio (roubo seguido de morte). Vizinhos 
relataram  também que Valdir era querido no bairro e que raramente levava amigos 
para sua casa 
O Instituto Médico Legal (IML) resgatou na manhã deste domingo, na rua Jaboirana, bairro Jorge Teixeira, 

Zona Leste,  o corpo em decomposição do cozinheiro Valdir da Mota Conceição, 47, conhecido também 

como  travesti “Kelly” ou “Preto”. Valdir Conceição estava desaparecido desde sexta-feira (12) e foi  

encontrado dentro da residência onde morava com marcas de violência pelo corpo. 

De acordo com o delegado do 14º Distrito Policial (DIP), Ricardo Medrado, a suspeita é de que Valdir tenha 

sido vítima de crime de latrocínio (roubo seguido de morte). Ele juntava dinheiro para comprar uma casa e 

chegou a comentar o assunto com pessoas do bairro. 

 O mau-cheiro levou os vizinhos a acionar a polícia civil. Segundo peritos, o corpo do cozinheiro 

 apresentava vários sinais de violência física e a casa estava revirada.  

Segundo o delegado, não foram encontradas marcas de tiro no corpo,  mas os peritos irão averiguar sinais 

de facas no corpo do rapaz.      

A irmã de Valdir,  Silvana Mota, disse que havia juntado uma quantia para ajudar o irmão para a compra do 

imóvel.  Ela confirmou que o irmão era travesti, mas comentou: “Meu irmão era solteiro e eu nunca o vi com 

ninguém”. 

Vizinhos relataram  também que Valdir era querido no bairro e que raramente levava amigos para sua casa.  

“Ele era uma pessoa querida e sempre cumprimentava todo mundo”  comentou o vizinho José Marques. 

d24am 



“SHAKIRA” | RONALDO RODRIGUES DOS SANTOS | TRAVESTI – 34 ANOS | TIROS 
| PE, RECIFE 

Publicado por Dudu Michels em 13 de outubro de 2012 em b) Travesti, PERNANBUCO, Tiros 

Travesti Shakira é assassinada após briga de bar em Abreu e Lima 

 

http://www.diariodepernambuco 

 Uma travesti conhecido como Shakira foi assassinada na madrugada deste sábado em um bar no Centro de 

Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife. Ronaldo Rodrigues dos Santos, de 34 anos, estava 

bebendo com amigos quando, após um desentendimento, foi executado com um disparo na cabeça. De 

acordo com a polícia, a vítima era conhecida por cometer pequenos roubos na área, se prostituir e consumir 

drogas. 

Ao ser examinado pelos peritos, foi constatado que o corpo de Shakira ainda guardava marcas de outras 

confusões. Uma cicatriz de garrafada na cabeça foi encontrada próximo ao local atingido pelo disparo. 

Segundo as testemunhas, esta briga teria acontecido no mesmo local, o Bar do Galego. 

O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). 

abreuelimaemdestaque   folhape 

 ____________________________________________________________________________________ 

 

 

ADOLESCENTE | GAY – 15 ANOS | FACADAS | PE, ILHA DE ITAMARACÁ 

Publicado por Dudu Michels em 13 de outubro de 2012 em a) Gay, Facadas, PERNANBUCO, Solteiro 

Adolescente é morto com 63 facadas na Praia de Jaguaribe 

http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/cidades/policia/noticia/2012/10/13/adolescente-e-morto-com-63-facadas-na-praia-de-jaguaribe-59855.php 

Vítima de 15 anos foi encontrada na manhã deste sábado 



O corpo de um adolescente de 15 anos foi encontrado na manhã deste sábado (13) na praia de Jaguaribe, na 

Ilha de Itamaracá. A vítima levou 63 facadas. De acordo com um bombeiro que está no local, há suspeitas 

que o adolescente era homossexual e o amante teria praticado o crime. 

Peritos do Instituto de Criminalística (IC) fizeram a perícia na área e o corpo, que estava na areia da praia, 

seguiu para o Instituto de Medicina Legal (IML). O garoto morava no bairro de Casa Amarela, Zona Norte do 

Recife, e o amante o teria levado para a praia com o objetico de assassiná-lo. 

folhape    acaradevitoria    blogdojulioal     santacruzmais 

 ____________________________________________________________________________________ 

 

 

CLEBSON BERLARMINO DE ARAÚJO | GAY – 18 ANOS | TIROS | AL, 
DELMIRO GOUVEIA 

Publicado por Dudu Michels em 12 de outubro de 2012 em a) Gay, ALAGOAS, Branco, Tiros 

Assassinato de homossexual termina com dois mortos em Delmiro 
Gouveia 

 

http://www.minutosertao.com.br/index.php/noticia/2012/10/13/assassinato-de-homossexual-termina-com-dois-mortos-em-delmiro-gouveia 

Uma das vítimas estava na casa da namorada e acabou sendo atingido com um tiro 
no olho. 
A noite desta sexta-feira (12) foi marcada com a morte de dois jovens, vítimas de disparos de arma de fogo, 

na cidade de Delmiro Gouveia. Clebson Berlarmino de Araújo, conhecido como “Clebinho”, 18, e Weslley 

Sharles Barros, 19, foram mortos, na Rua Joana Angélica, bairro Pedra Velha. 

Conforme o relato de testemunhas, “Clebinho” que é homossexual estava na rua, por volta das 22 h, 

quando dois homens em uma motocicleta não identificada o surpreenderam com vários tiros. A vítima 

tentou escapar, mas foi atingida com um disparo no pescoço, não resistiu ao ferimento e morreu. Durante 

os disparos, o jovem Weslley que estava sentado em uma cadeira, na parte frontal da residência da 

namorada, acabou sendo atingido com um tiro no olho. O jovem teve morte instantânea. Por pouco, a garota 

que tinha saído para dentro de casa não acabou sendo atingida também. Os assassinos fugiram tomando 

destino ignorado. 

A polícia civil do 26º Distrito Policial acredita que Weslley estaria no local e hora errados, pois o alvo dos 

assassinos seria “Clebinho” que já havia sido detido em setembro deste ano acusado de furto. O crime 

pode está relacionado à vingança, apura a polícia. 

Os corpos dos jovens foram removidos pelo Instituto Médico Legal (IML) de Arapiraca. O caso é investigado 

pelo delegado regional Rodrigo Rocha Cavalcanti. 

Clebinho/Facebook 



cabuloso    passeiaki    emergencia190 

Duplo assassinato teve como alvo homossexual 

População e Grupo Gay pedem providências 
Mortos no feriado de Nossa Senhora Aparecida, na última sexta-feira, 12, em Delmiro Gouveia, Clebson 

Belarmino e Wesley Charles Barros, ambos de 18 anos, conforme investigação da polícia uma das vítimas 

era mesmo alvo de bandidos. De acordo com a justiça, existem duas linhas de investigações para 

solucionar o caso das vítimas mortas a tiros.  

Para o delegado Rodrigo Cavalcante, as informações sobre o caso estão em sigilo para não atrapalhar as 

investigações. Rodrigo afirmou que queriam matar Clebson, a morte de Wesley aconteceu por ele estar em 

companhia do alvo. 

As informações da policia constam que Clebson, homossexual, era amigo da namorada de Wesley e não 

tinha uma relação de amizade com a outra vítima. O duplo homicídio foi praticado por homens em uma 

moto. 

Por ter passagem pela polícia, devido a furto, a justiça investiga se o assassinato de Clebson tem a ver com 

o fato. 

A população de Delmiro encontra-se chocada com o duplo homicídio e, para solucionar o impasse o Grupo Gay de Alagoas pediu mais 

agilidade nas investigações. 

primeiraedicao 

 ____________________________________________________________________________________ 

 

 

GUILHERME ARTHUR | GAY – 20ANOS | FACADAS | DF, CRUZEIRO NOVO 

Publicado por Dudu Michels em 11 de outubro de 2012 em a) Gay, Branco, DISTRITO FEDERAL, Facadas 

Morre jovem esfaqueado por ter chamado garçom de “bebê” 

Guilherme Arthur 

teve cinco órgãos perfurados e esteve internado desde julho, quando aconteceu o crime no Cruzeiro Novo, Distrito Federal 

http://paroutudo.com/2012/10/11/morre-jovem-esfaqueado-por-ter-chamado-garcom-de-bebe/ 



Morreu, às 4h da manhã da quinta-feira 11, Guilherme Arthur, de 20 anos, que foi esfaqueado por um 

garçom. O crime ocorreu no fim de julho de 2012 no Cruzeiro Novo por Guilherme ter chamado o 

acusado de “bebê”. Desde então, a vítima, que teve cinco órgãos perfurados, seguia internada. O enterro 

será realizado na sexta-feira 12 no Campo da Esperança. 

Depois do garçom ter demonstrado irritação por conta do ato de Guilherme, a vítima e amigos foram para o 

bar em frente. O acusado então esperou os estabelecimentos fecharem para fazer o ataque. 

O acusado, Laécio Ribeiro de Oliveira, de 18 anos, que está preso, admitiu que a brincadeira feita pelos 

colegas por conta do chamamento o deixou descontrolado. Antes, Oliveira respondia por tentativa de 

homicídio. Agora, o crime a ser julgado é de homicídio. 

Em entrevista para a imprensa na época do crime, a mãe da vítima, Cláudia Gabriela, acreditava que o fato 

ocorreu por discriminação. “Meu filho foi vítima de preconceito. O garçom deve ter achado que meu filho 

estava dando em cima dele”, disse à Rede Record. Amigo que estava com Guilherme confirma a motivação. 

Em sua página no Facebook, o amigo Carlos Andreé  fala de homofobia, lembra o amigo e lamenta o 

fato de ainda haver tal nível de discriminação. 

Garçom esfaqueia cliente após ser chamado de bebê 

O agressor se irritou com comentário e perfurou cinco órgãos da vítima 

 Guilherme Arthur, 20 anos, lanchava em um quiosque no último fim de semana no Cruzeiro Novo, região 

administrativa do DF, quando foi esfaqueado por um funcionário do estabelecimento. 

Laécio Ribeiro de Oliveira, 18 anos, atacou o cliente após ser chamado de bebê. Ele teria se irritado depois 

de ouvir comentários dos colegas de trabalho.  

De acordo com testemunhas, a vítima ainda teria saído do quiosque após perceber que Oliveira se irritou 

com os comentários. Depois de fechar o estabelecimento, Oliveira atravessou a rua e atingiu a vítima com 

golpes de faca. 

Segundo informações de parentes, Guilherme Arthur teve cinco órgãos perfurados e foi internado no 

Hospital de Base de Brasília. O dono do quiosque onde Oliveira trabalhava informou que o jovem não tinha 

antecedentes criminais, e como praticou o crime depois do expediente, ele preferiu não comentar.  

A mãe do jovem agredido, Cláudia Gabriela, acredita que o filho tenha sido vítima de preconceito.  

— Meu filho foi vítima de preconceito. O garçom deve ter achado que meu filho estava dando em cima dele.  

Oliveira foi preso em flagrante. Na delegacia, disse que perdeu a cabeça após ouvir piadas dos colegas de 

trabalho.  

Segundo a representante de um grupo LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgêneros), Paula Ramos, 

está cada vez mais frequente casos de homofobia seguidos de violência.  

— A homofobia não atinge somente os homossexuais, ela pode atingir também pessoas que são 

confundidas eventualmente. O que não justifica. 

Assista ao vídeo: 

 

 ____________________________________________________________________________________ 



“DALILA” | RUSSEL KEIM WODZINSKI ROSA | TRAVESTI – 37 ANOS | TIROS | 
SC, JOINVILLE 

Publicado por Dudu Michels em 10 de outubro de 2012 em b) Travesti, SANTA CATARINA, Tiros 

Travesti leva três tiros e morre em Joinville, Norte de Santa Catarina 

http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2012/10/travesti-leva-tres-tiros-e-morre-em-joinville-norte-de-santa-catarina.html 

Vítima ainda conseguiu andar alguns metros e pedir ajuda para senhora. 

Polícia Militar não tem nenhum suspeito até momento da investigação. 

Na noite de quarta-feira (10), por volta de 20h55, a Polícia Militar de Joinville, no Norte de Santa Catarina, foi 

acionada para atender chamado na rua Lizandro Paulo Santos de Lima. Quando chegou ao local, encontrou 

um homem, identificado como sendo travesti, de 30 anos, morto e com três perfurações no corpo. 

Segundo informações da PM local, após ser baleado, a vítima de 30 anos ainda conseguiu andar até uma 

residência e pedir ajuda. A dona da casa chamou a polícia, mas o homem acabou indo a óbito antes do 

socorro chegar. A vítima já tinha passagens pela polícia por furto. Até o momento nenhum suspeito foi 

preso. 

Corpo de travesti morta em Joinville é identificado 

Identificado o corpo da travesti assassinado a tiros às margens da linha férrea da rua Kesser Zattar, no 

bairro Jarivatuba, na última quarta-feira (10). Russel Keim Wodzinski Rosa, 37 anos, aguardava identificação 

no IML (Instituto Médico Legal) de Joinville e foi reconhecido. Dalila, como o travesti era conhecido na zona 

Sul, atuava como profissional do sexo e era usuário de crack. 

As circunstâncias da morte são investigadas pela Polícia Civil, mas tudo indica que se trata de um caso 

envolvendo o tráfico de drogas. Quando Rosa foi baleado, ele estava acompanhado de Giovane de Lara, 30. 

Ele foi atingido na boca, no tórax e foi socorrido pelo Samu. O homem segue internado no Hospital 

Municipal São José. Seu estado é grave. Com mais esta morte, sobe para 57 o número de pessoas 

assassinadas desde o início deste ano em Joinville. 

ndonline    clicrbs 

Polícia Civil prende suspeito de matar travesti em Joinville, no Norte do Estado 

http://bandsc.com.br/canais/policia/policia_civil_prende_suspeito_de_matar_travesti_em_joinville_no_norte_do_estado.html 

O suspeito foi reconhecido por testemunhas e já se encontra no Presídio Regional da cidade 

A Polícia Civil de Joinville cumpriu Mandado de Prisão Preventiva contra um homem acusado de assassinar um travesti e 

atirar contra outro homem no bairro Jarivatuba. Os crimes aconteceram em outubro de 2012. A ordem judicial foi cumprida 

no dia 17 de dezembro. 

O crime aconteceu ao lado da linha férrea, entre as ruas Kesser Zattar e Luiz Ceratti. A vítima foi Dalila, nome usado por 

Russel Keim Wodzinski Rosa, 37 anos. Ele foi morto com um tiro na axila e um no peito. O outro homem também foi 

baleado, mas conseguiu escapar com vida. 

Para a polícia, a motivação do crime, segundo testemunhas, seria dívida de tráfico de drogas. Mas o preso alegou 

vingança por ter sido roubado pela vítima da tentativa de homicídio e pelo travesti assassinado. Durante as buscas no 

imóvel do suspeito, os agentes da Divisão de Investigação Criminal (DIC) localizaram pedras de crack, 500g de maconha 

e quase R$ 3 mil. Parte da droga estava escondida em um carrinho de bebê. A companheira de Dias, Sirlene Sales de 

Oliveira, 36 anos, foi detida por suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas. 

Desde que começou a investigação, a DIC de Joinville conseguiu indícios do envolvimento de Dias. Segundo o Delegado 

da DIC, Paulo Campos dos Santos, o suspeito não reagiu durante a prisão. Ele confessou a prática do delito, inclusive 

uma tentativa de homicídio ocorrida no mesmo contexto e o tráfico de drogas. 



NÃO IDENTIFICADO | GAY | PB, JOÃO PESSOA 

Publicado por Dudu Michels em 10 de outubro de 2012 em a) Gay, PARAÍBA 

Corpo de homossexual é achado em estado de decomposição na 
Capital 

 

http://portalcorreio.uol.com.br/noticias/policia/assassinato/2012/10/10/NWS,215493,8,155,NOTICIAS,2190-CORPO-HOMOSSEXUAL-ACHADO-

ESTADO-DECOMPOSICAO-CAPITAL.aspx 

A vítima morava há poucos dias nesta comunidade, por isso a população não soube 
informar o nome dela, apenas que se tratava de um albergado. 

O corpo de um homem foi encontrado em estado de decomposição na comunidade conhecida como 

“Feirinha”, no bairro de Mangabeira em João Pessoa nesta quarta-feira (10). De acordo com a polícia o 

crime aconteceu há pelo menos cinco dias. 

A vítima morava há poucos dias nesta comunidade, por isso a população não soube informar o nome dela, 

apenas que se tratava de um albergado.  

A delegada de Homicídios, Maria das Dores, encontrou na residência cinco carteiras de trabalho e na região 

ninguém quis informar o ocorrido. A vítima vivia com um companheiro, que está desaparecido e passa a ser 

o principal suspeito do crime. 

 ____________________________________________________________________________________ 

 

 

CARLOS ALVES DA COSTA | GAY – 76 ANOS | DEGOLADO | AM, MANAUS 

Publicado por Dudu Michels em 8 de outubro de 2012 em a) Gay, AMAZONAS, Asfixia 

Em Manaus, idoso é encontrado degolado vestindo apenas sunga 

 



http://www.d24am.com/noticias/amazonas/em-manaus-idoso-desaparecido-e-encontrado-morto-vestindo-apenas-sunga/70769 

De acordo com a Perícia Civil, a vítima foi degolada e estava com um corte no pé. 
As paredes estavam sujas de sangue 
O idoso Carlos Alves da Costa, de 76 anos, foi encontrado degolado e trajando apenas uma sunga na tarde 

de hoje, dentro do apartamento onde morava na Rua Janauacá, no bairro São José 1, na zona leste de 

Manaus. A polícia suspeita que o idoso tenha sido vítima de um latrocínio, roubo seguido de morte, já que a 

casa estava revirada e eletrodomésticos como um aparelho de ar-condicionado e um televisor sumiram.  

Carlos trabalhava como encarregado de tráfego na empresa de ônibus Vitória Régia e estava desaparecido 

desde a manhã de sábado.  Segundo o amigo da vítima, Marcos Fernando Ferreira, 50, que foi enviado ao 

local por conta do sumiço do colega, ele era homossexual e a família é do Rio de Janeiro (RJ). 

Marcos não soube informar se ele estava se envolvendo com alguém que tivesse acesso à casa dele. 

Vizinhos disseram não ter visto nenhuma movimentação estranha. O apartamento fica no térreo do prédio e 

a porta abria direto para a rua. 

“Chegamos aqui e vimos que o ar-condicionado não estava mais. Chamei a polícia e quando eles chegaram, 

arrombamos. Carlos estava morto no canto todo coberto com panos”, contou. A cama estava 

ensanguentada e o corpo do idoso estava no chão, ainda no quarto. A polícia suspeita que o crime tenha 

acontecido na madrugada de sábado para domingo.  

De acordo com a Perícia Civil, a vítima foi degolada e estava com um corte no pé. As paredes estavam sujas 

de sangue e a polícia acredita que ele tenha travado um luta corporal com os suspeitos. A Delegacia 

Especializada em Homicídios e Seqüestros (DEHS) vai investigar o caso. 

____________________________________________________________________________________ 

 

“Sheila” | VANDERSON VIEGAS SILVA | TRAVESTI – 25 ANOS| ATROPELAMENTO 
| SP, SÃO PAULO 

Publicado por Dudu Michels em 7 de outubro de 2012 em b) Travesti, Espancamento, SÃO PAULO 

Travesti morre após ser arrastada por carro na zona sul de SP 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/1165421-travesti-morre-apos-ser-arrastado-por-carro-na-zona-sul-de-sp.shtml 

Uma travesti de 24 anos morreu após ser arrastado por um carro por duas quadras na manhã deste 

domingo, na zona sul de São Paulo. 

Segundo a polícia, o travesti tinha entrado no carro de um suposto cliente por volta das 7h. Eles estavam 

em um hotel, na avenida dos Bandeirantes, quando houve uma discussão e o Wanderson da Silva saiu do 

carro. 

Ainda de acordo com a polícia, assim que o travesti desceu do veículo, o motorista acelerou. Wanderson, 

então, se agarrou no capô do carro e o motorista continuou dirigindo, arrastando o travesti até alameda dos 

Piratinins. 

Wanderson chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia procura pelo autor da morte. 

O caso foi registrado no 27º DP (Campo Belo), onde o caso será investigado. 

Policial Civil é suspeito de ter matado uma travesti em São Paulo 
A matéria divulgada pelo telejornal Bom Dia São Paulo, revela que Vanderson Viegas Silva de 25 anos, 

conhecido como Sheila, morreu depois de ser atropelado quando saia de um hotel com um suposto cliente. 

Segundo testemunhas que estavam no local, Sheila pulou no capô enquanto o motorista manobrava para 

sair do estacionamento, foi então que o motorista arrancou com o carro, derrubando Sheila no chão que se 

feriu gravemente na cabeça. As testemunhas também reconheceram o carro do investigador que foi 

encontrado com marcas de sangue e uma porção de maconha. 

A polícia conseguiu encontrar o suspeito perto do local do crime, ele foi encaminhado nesta madrugada (9) 

para a Corregedoria da Polícia Civil onde prestou depoimento. 



Agora tanto a Corregedoria quanto o DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) vão 

investigar o caso. 

Segundo a reportagem a Polícia Militar informou que o investigador vai ser indiciado por porte ilegal de 

arma, isso porque o Policial Civil não podia portar armas e estava afastado do trabalho por tratamento 

psicológico. 

Assista a reportagem. 

 

parana    noticias.r7    folha     mais.uol    rederecord.r7    jornaldotocantins    sociedadejusta    d24am    globo       reporterdiario 
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“GABI” | ROBSON SOUZA DE ALMEIDA | TRAVESTI – 21 NAOS | FACADAS | 
MT, CUIABÁ 

Publicado por Dudu Michels em 6 de outubro de 2012 em b) Travesti, Facadas, MATO GROSSO 

Homem mata mulher e travesti a facadas na periferia de Cuiabá 

http://www.passeiaki.com/noticias/revoltado-traicao-homem-mata-mulher-travesti-facadas-periferia-cuiaba 

A polícia está à procura de um homem de 36 anos suspeito de matar duas pessoas e ferir outras duas 

a facadas no bairro Novo Paraíso II, em Cuiabá. Segundo informações repassadas ao pelo tenente-coronel 

da Polícia Militar, Gilberto Duarte Vitório, o suspeito invadiu a residência na madrugada de sábado (6) e 

desferiu vários golpes de faca contra as quatro pessoas. 

O motivo, segundo o policial, seria uma traição. “Ele descobriu que a mulher dele o estava traindo com 

outra mulher”, afirmou. Ainda de acordo com a polícia, no local do crime, o suspeito encontrou a mulher, a 

amante dela e mais dois rapazes, sendo um travesti. Uma das vítimas, de 22 anos, foi atingida com uma 

facada no peito e morreu no local. A polícia não sabe se a vítima era a mulher do suspeito. 

Já o travesti, de 21 anos, que seria amigo da amante, foi atingido com três facadas no peito. Ele chegou a 

ser socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado 

para o pronto-socorro da capital em estado grave. 

Neste domingo (7), porém, a Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) confirmou que a vítima 

não resistiu e morreu. As outras duas vítimas também foram socorridas e passam bem. Depois do crime, o 

suspeito fugiu do local e, até o momento, ainda não foi localizado pela polícia. 

24horasnews 

 

 

 

 

 



Homossexuais são executados em Cuiabá 
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DENISE CRISTINA DA SILVA | LESBICA – 26 anos | FACADAS | MT, CUIABÁ 

Publicado por Dudu Michels em 6 de outubro de 2012 em c) Lésbica, Facadas, MATO GROSSO 

Revoltado por traição, homem mata mulher e travesti a facadas na 
periferia de Cuiabá 

http://www.odocumento.com.br/materia.php?id=408320 

DUPLO ASSASSINATO – Um duplo homicídio seguido de uma dupla tentativa de assassinato. Uma pessoa 

morreu na madrugada de sábado (06) e a segunda vítima morreu à noite do mesmo dia. Ciúmes da esposa 

suspeita de ter um caso amoroso com uma lésbica teria sido o motivo fútil da tragédia. 

O jovem travesti Robson Souza de Almeida, conhecido como “Gabi”, de 21 anos, foi assassinato a facadas. 

Ele foi atingido por volta das 3 horas da madrugada de sábado em um bar na Rua das Crianças, no Jardim 

Novo Paraíso-2, em Cuiabá. 

Robson foi levado em estado grave para o Pronto-Socorro Municipal de Cuiabá (PSMC) juntamente com 

outras duas vítimas também esfaqueadas no mesmo bar por um homem identificado pela Polícia como 

Adão Vicente da Silva. 

No local, segundo a Polícia Militar, Adão ficou com ciúmes ao ver a mulher dele conversando com uma 

suposta lésbica, saiu desferindo facadas para todos os lados e ferindo pesssoas inocentes que não tinha 

nada a ver com o caso. Uma jovem inocente foi esfaqueada e morreu no local. 

A primeira vítima fatal foi Denise Cristina da Silva, de 26 anos. A jovem morreu no local. Outras três 

pessoas, segunda a Polícia esfaqueadas por Adão foram levadas para o PSMC. Robson, não resistiu e 

morreu na noite deste sábado. 

Apesar do corpo de Robson ter sido liberado por investigadores da Delegacia de Homicídio e Proteção a 

Pessoa (DHPP), chefiada pelo delegado Anto Carlos Garcia de Mattos, o caso será investigado pela equipe 

do delegado João Bosco de Barros, que atendeu a primeira ocorrência. 

24horasnews 

Homossexuais são executados em Cuiabá 
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RICARDO JÚNIOR DE JESUS | TRAVESTI | MG, ITUIUTABA 

Publicado por Dudu Michels em 4 de outubro de 2012 em b) Travesti, Branco, MINAS GERAIS 

Ossada humana é encontrada às margens da BR-365, em Ituiutaba 

Ossada pode pertencer ao travesti Ricardo Júnior de Jesus, desaparecido há 7 

meses 

http://uipi.com.br/destaques/ 

A Polícia Militar localizou uma ossada humana em um canavial às margens da BR-365, no trecho entre 

Ituiutaba e o trevão, região mais conhecida como Venda Amarela. A suspeita é de que os restos mortais 

sejam do travesti Ricardo Júnior de Jesus, desaparecido há sete meses na cidade. 

Os militares foram acionados por cortadores de cana de açúcar. Segundo o sargento Valentim, apesar de 

não ser possível identificar se a ossada pertencia a homem ou mulher, é possível que se trate de Ricardo, já 

que ele esta desaparecido e, ao lado do corpo, foram encontradas duas próteses de silicone. 

O travesti, segundo informações, trabalhava como garota de programa na rotatória da entrada da cidade. 

“Tudo leva a crer que seja dele, pelo silicone, pela peruca e pelo desaparecimento do mesmo”, disse o 

sargento. 



Também havia ao lado da ossada dois projéteis e o crânio apresentava uma perfuração. Todo o material foi 

encaminhado ao IML para exames de DNA, que devem ficar prontos dentro de 30 dias. 

Ricardo Júnior de Jesus trabalhava como garota de programa, segundo informações  

 ____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

RODRIGO FERREIRA | GAY – 21 ANOS | TIROS | AL, CAPELA 

Publicado por Dudu Michels em 3 de outubro de 2012 em a) Gay, ALAGOAS, Tiros 

PM prende acusado de matar homossexual em Capela 

 

http://correiodopovo-al.com.br/index.php/noticia/2012/10/05/pm-prende-acusado-de-matar-homossexual-em-capela 

Nesta quinta-feira, dia 4, policiais militares da 4ª Companhia Independente de Polícia Militar prenderam, na 

cidade de Capela, um homem identificado como Tiago Sampaio Loureiro, de 28 anos, acusado de ter 

assassinado Rodrigo Ferreira, de 21 anos, vítima de arma de fogo na madrugada da quarta-feira, na cidade 

de Capela. 

Segundo informações da polícia, Rodrigo teria sido visto durante toda a noite da quarta-feira na companhia 

de Tiago em um bar do município. Esta teria sido a última vez que Rodrigo foi visto com vida. Horas depois 

ele foi encontrado morto em um uma região de mata próximo da sua residência. 

Também de acordo com a polícia, Tiago teria confessado o crime. Segundo a polícia, a versão do acusado é 

de que a vítima tetou assaltá-lo e isto o teria motivado a sacar um revólver calibre 38 de sua propriedade. A 

polícia ainda investiga se o caso deve ser tratado como crime passional, já que ‘Preguinho’ – como era 

conhecido Rodrigo – era homossexual. 

Os policiais realizaram diligências e, por volta das 14h da ontem, Tiago foi capturado na casa de uma tia, 

onde estaria hospedado há cerca de um mês. Uma arma de calibre igual ao do que vitimou Rodrigo também 

foi recuperada pela polícia. 

Natural de São Miguel dos Campos, Tiago foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Capela, onde foi 



autuado. Na delegacia a polícia constatou que o acusado tem passagem pela polícia de São Paulo e São 

Miguel dos Campos pelos crimes de roubo, porte ilegal de arma de fogo e estelionato. 

O nome de Rodrigo não foi divulgado no relatório da Perícia Oficial entre os corpos que deram entrada no 

IML. 

alagoas24horas   emergencia190    gazetaweb 
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RARYSON WILLIAMS PAIXÃO DA SILVA | GAY – 19 ANOS | TIROS | PA, BELÉM 

Publicado por Dudu Michels em 2 de outubro de 2012 em a) Gay, PARÁ, Tiros 

Jovem de 19 anos é morto depois de ir à Parada Gay 

 

http://www.orm.com.br/projetos/oliberal/interna/default.asp?modulo=251&codigo=611698 

Família suspeita de cabeleireiro amigo da vítima, que sumiu após o crime 
Após participar da 11ª Parada do Orgulho GLBT (lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais), no 

centro de Belém, Raryson Williams Paixão da Silva, 19, se dirigiu para o município de Ananindeua na 

companhia do amigo identificado como André, que é cabeleireiro. Durante o percurso, no conjunto Cidade 

Nova VIII, Raryson foi assassinado. Mas ninguém sabe informar como ocorreu o crime. A família da vítima 

não sabe se o tiro era para acertar André, uma vez que ele já tinha sofrido atentado, ou se Raryson foi 

executado pelo próprio amigo, já que ele fugiu do local. 

A família de Raryson está inconformada com o crime, que ocorreu durante a madrugada de ontem, por volta 

de meia-noite no conjunto Cidade Nova. A irmã da vítima, Raquel Solange Paixão, estava desesperada com 

a perda. Na manhã de ontem, em contato com a reportagem, ela disse que a família desconhece o motivo do 

crime contra Raryson. “O que a gente sabe é que eles tinham saído da Parada Gay e estavam a caminho da 

casa do André, de motocicleta”, declarou a irmã da vítima. 

Mas o crime deixou incógnita à polícia e à família. “De início foi repassado que o tiro era para acertar André, 

pois ele tinha envolvimento com pessoas erradas, mas o que nos intrigou é que ele (André) fugiu e até 

agora (final da manhã de ontem) nós não temos notícias, sem falar que o tiro que acertou o meu irmão foi à 

queima-roupa”, completou a moça. 

O caso foi repassado para os policiais da Seccional da Cidade Nova, que já iniciaram as investigações. O 

policial que está a frente do caso, que pediu para não ter o nome divulgado, foi até ao local do crime e está 

em busca de imagens de sistema de segurança de estabelecimentos localizados nas proximidades de onde 

ocorreu o homicídio, com a tentativa de identificar o criminoso. 

No local, os moradores informaram à polícia que não presenciaram a violência. “Nós fomos até ao local e 

estamos em busca de imagens, mas até o momento (ontem de manhã) ainda não tem nada esclarecido com 

relação ao homicídio. O que sabemos é que o André já tinha sofrido um atentado esse ano, não sabemos se 

o crime é para ser contra ele”, explicou o investigador. O objetivo da polícia é encontrar André para que ele 

preste esclarecimentos a respeito do que aconteceu. 

orm   doistercos    mixbrasil 



” TCHESCA” | FRANCESCO FELIPE VIEIRA PINHO | TRAVEST – 29 ANOS | 
FACADAS | SP, PIRAJUÍ 

Publicado por Dudu Michels em 29 de setembro de 2012 em b) Travesti, Facadas, Pardo, SÃO PAULO 

Travesti é morta a facada em Pirajuí 

A Polícia Militar procura o suspeito de ter matado a vítima 
de 25 anos nesta madrugada, no Centro 
http://www.redebomdia.com.br/noticia/detalhe/34270/Travesti+e+morta+a+facada+em+Pirajui+ 

A Polícia Militar de Pirajuí procura um suspeito de ter matado uma travesti de 25 anos na madrugada deste 

sábado. O corpo de Francesco Felipe Vieira Pinho, conhecido como Tchesca, foi encontrado na quadra 7 da 

rua Rachid Cury, no Centro da cidade.  

Segundo informações da PM, uma testemunha viu o corpo e ligou para o 190. Tchesca foi encontrada já sem 

vida, com uma perfuração nas costas provocada por golpe de faca. A arma usada no crime estava ao lado 

da travesti.   

O corpo foi encontrado por volta das 5h da madrugada.   

Em Bauru, duas travestis foram assassinadas este ano, também durante a madrugada. Em janeiro, o 

cabelereiro Josimar Ferreira Severino, conhecido como Safira, 23, foi morto com cinco tiros na região 

central, onde encontrava clientes para prostituição. Em julho, o corpo de  Carlúcio de Oliveira, 40 anos, 

conhecido como Camila, foi encontrado numa rua da Vila Antártica com ferimentos no pescoço e no nariz.  

 jcnet   pirajui 
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“Carlinha” | CARLOS HENRIQUE | TRAVESTI -19 ANOS | PEDRADAS | 
RO, ARIQUEMES 

Publicado por Dudu Michels em 28 de setembro de 2012 em Apedrejamento, b) Travesti, RONDÔNIA 

Travesti é morta com uma pedrada em Ariquemes, RO 

 

http://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2012/09/travesti-e-morto-com-uma-pedrada-em-ariquemes-ro.html 



Na manhã desta sexta-feira (28), por volta das 10h, um travesti identificado como Carlos Henrique, de 19 

anos, foi assassinado com uma pedrada na cabeça, numa boate abandonada no bairro Marechal Rondon, 

em Ariquemes, RO. Segundo testemunhas, o local é usado por usuários de drogas, e uma discussão teria 

motivado o assassinato. 

Marcela da Silva Nascimento testemunhou o crime e contou que dormia juntamente com a vítima e outra 

mulher, de nome Aldelia Maria da Silva na varanda da boate desativada. Marcela conta que o namorado de 

Adelia chegou ao local nesta manhã e começou uma discussão. “Ele chegou e agrediu a namorada e pegou 

uma pedra para acertar nela, mas ela desviou e a pedra pegou na cabeça do Carlos”, explica. 

Já Adelia conta que estava dormindo e que não viu o autor do crime. “Quando vi a pedrada saí correndo”, 

justifica. De acordo com moradores da vizinhança, no local funcionava uma boate há alguns anos e 

atualmente o lugar é usado por usuários de drogas. 

Conforme o policial militar Vinicius Oliveira, a PM está realizando buscas, mas o autor do crime ainda não 

foi encontrado. 

 

alertanoticias    maratimba    ariquemesagora 

Suspeito de ter matado é preso 

Por volta das 13hs40min de sexta-feira (28) quando a guarnição estava registrando a ocorrência receberam 

informações de “Gambá” acusado de matar o Travesti “Carlinha” estaria no Bar do Gaúcho, localizado no 

Setor Marechal Rondon, próximo ao Campo de Futebol. 

Diante desta informação foram realizadas diligencias pela guarnição da Base de Patrulhamento Móvel, 

composta pelos policiais militares Vinicius, Damaren e Martisvaldo, com apoio das demais guarnições no 

intuito de localizar o infrator, sendo localizado Denis de Souza Lima, 24 anos, “vulgo Gambá” no referido 

bar bebendo cerveja com uma mulher não identificada, como se nada houvesse acontecido, sendo que de 

imediato foi dada ordem de prisão e como resposta a voz de prisão dada “Gambá” reagiu e investiu conta a 

guarnição com socos e pontas pés, porém foi detido, imobilizado, algemado e conduzido a Delegacia de 

Polícia Civil de Ariquemes para que fossem tomadas as medidas que o caso requer.  

Chegando à delegacia “Gambá” voltou-se para guarnição e disse de forma fria e calma, porém em tom de 

ameaça: “Vocês são manchões né? Quero ver se são assim sem farda! Vocês tem família, vocês tem um 

ponto fraco e eu vou achar!”. 
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LUIZ MATHIAS JUNIOR | GAY | TIROS | RO, OURO PRETO DO OESTE 

Publicado por Dudu Michels em 28 de setembro de 2012 em a) Gay, Pardo, RONDÔNIA, Tiros 

CABELEIREIRO HOMOSSEXUAL E ASSASSINADO A TIROS EM 
OURO PRETO. 

 

http://noticias190.com/vernoticia.php?id=198 

O homicídio aconteceu nesta Sexta-feira (28) por volta das 23:30h na Av. Duque de Caxias em Ouro Preto Do 

Oeste. 

Segundo informações da policia a vitima, Luiz Mathias Junior estava em uma Distribuidora de bebida 

quando a agente chegou com uma arma de fogo e efetuou dois (02) disparos frontal, um no tórax na altura 

do peito e outro no pescoço.  

O agente após execução do crime evadiu-se do local em uma motocicleta HONDA BROS de cor VERMELHA. 

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros até o Hospital Municipal, mas não resistiu os ferimentos e 

veio a óbito.  



Segundo a Policia, o agente já foi identificado e ao realizarem busca na casa do suposto agente 

encontraram a referida motocicleta que, foi entregue na Delegacia de Policia de Ouro Preto. 

 

vipnoticias 
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MIGUEL ANGELO BASIL | TRAVESTI -36 ANOS | PEDRADAS | MG, MANHUAÇU 

Publicado por Dudu Michels em 26 de setembro de 2012 em b) Travesti, Espancamento, MINAS GERAIS 

Travesti morta com pedradas na cabeça e afogada em lagoa 

 

http://www.cabuloso.xpg.com.br/portal/galleries/view/travesti-morto-com-pedradas-na-cabeca-e-afogado-em-lagoa 

Três andarilhos foram presos pela Polícia Militar no início da tarde desta quarta-feira (26/09). Eles são 

suspeitos de matar um travesti, Miguel Angelo Basil, 36. O crime aconteceu atrás do Posto Barrigão, em 

Realeza, distrito de Manhuaçu, próximo ao Posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF).Segundo informações, 

os três andarilhos queriam fazer um programa com o travesti.  

Eles iniciaram discussão, até que um atingiu uma pedrada na cabeça da vítima. Não satisfeitos, os 



suspeitos ainda teriam levado o rapaz até as margens do rio, onde o afogaram até a morte. Depois de 

matarem o travesti, os acusados deixaram o corpo dentro d’água. Testemunhas presenciaram os fatos e 

ligaram para a Policia Militar. Rapidamente uma equipe compareceu ao local e iniciaram diligência com o 

objetivo de capturar os responsáveis. Dois foram presos imediatamente após o fato. Um outro teria tentado 

se esconder dentro de um banheiro, mas foi achado e também detido. O Corpo de Bombeiros foi acionado, 

mas ao chegar no local a vítima já estava sem vida. A ocorrência transcorreu com ação da Polícia 

Rodoviária Federal (PRF) de Realeza. As causas reais do crime não foram informadas. Os três andarilhos 

foram presos e encaminhados à Delegacia de Manhuaçu. 

Vítima Miguel Angelo Basil 

 

manhuacu 
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SEVERINO MOMÉDIO DE MELO | GAY – 32 ANOS | ESPANCAMENTO | AL, 
SÃO SEBASTIÃO 

Publicado por Dudu Michels em 24 de setembro de 2012 em a) Gay, ALAGOAS, Espancamento 

Homem mata homossexual e bebe sangue da vítima 

 



http://emergencia190.com.br/interior/2012/12/21/11253/homem-mata-homossexual-e-bebe-sangue-da-vitima 

Policiais civis de duas Delegacias no Agreste de Alagoas se mobilizaram para prender um homem suspeito de um 

assassinato. 

Edvaldo da Silva Galdino Maia, 25, o “Val da Peroba” foi preso na quinta-feira, 20, após as investigações concluírem que 

foi ele quem executou, com requintes crueldade, um homossexual no município de São Sebastião. O crime foi registrado 

no último dia 23 de setembro. 

A vítima, Severino Momédio de Melo, 32, a “Severina”, foi morta na casa que residia. Severino foi atingido com uma forte 

pancada na cabeça e ao cair desacordado no chão foi novamente – durante várias vezes – golpeado na região da 

cabeça, lhe provocando traumatismo craniano encefálico. 

Em depoimento a polícia, “Val da Peroba”, preso no Povoado Mata Verde, no município de Traipu, confessou o crime e 

alegou que a motivação do crime foi ciúmes acrescentando que após assassinar o homossexual cortou a língua da vítima 

e bebeu seu sangue. Edvaldo da Silva está preso na carceragem da Delegacia Regional de Penedo no aguardo de seu 

encaminhamento para o Sistema Prisional. 

Por: Antonio C Melo 

tribunahoje    aquiacontece     alagoas24horas      fatimanews     minutoarapiraca     maceioagora 
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RAIONY BATALHA | TRAVESTI – 40 ANOS | FACADAS | AM, MANAUS 

Publicado por Dudu Michels em 24 de setembro de 2012 em AMAZONAS, b) Travesti, Facadas 

Travesti é encontrada morta dentro de casa, no Alvorada 

 

http://www.d24am.com/noticias/amazonas/homem-e-assassinado-dentro-da-propria-casa-com-uma-facada/69486 

O funcionário público Raiony Batalha, 40, foi assassinado com uma facada no abdômen na madrugada de 

hoje, dentro da própria casa, na Rua 16 do bairro Alvorada 2, zona oeste de Manaus. A principal suspeita, 

segundo a Polícia Civil (PC), é uma vizinha identificada como Maria Aparecida, que estaria devendo mil reais 

à vítima.  

O policial da 10ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Cleomir Brígido, informou que uma tia de 

Raiony  foi até a casa dele na manhã de ontem, mas ele não respondeu. Intrigada, ela resolveu chamar um 

vizinho, que precisou pular o muro da casa para entrar na residência. No local, eles encontraram Raiony 



morto, com os braços amarrados e de bruços. A faca utilizada no crime foi encontrada dentro de uma 

privada, enrolada em um guardanapo. 

Testemunhas afirmaram que a última vez que viram a vítima foi na noite de domingo, bebendo com os 

amigos. Um vizinho, que preferiu não ter o nome divulgado, disse que o funcionário público costumava 

fazer muitas festas na casa onde morava. “Era comum ele trazer os amigos pra ficarem bebendo e usando 

drogas. Ele era homossexual, mas não tinha um namorado fixo”, contou.  

Segundo a delegada do 10º Distrito Integrado de Policial (Dip), Íris Coelho, familiares informaram que uma 

vizinha chamada Maria Aparecida tinha algumas desavenças com Raiony, e que ela já havia o ameaçado de 

morte algumas vezes. Na casa dele, foram encontradas cinco latas de cerveja vazias e objetos revirados. 

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) está investigando o caso. 

emtempo    maskate 
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“MICHELE” | ROMÁRIO RIBEIRO DE ALMEIDA | TRAVESTI – 18 anos | FACADAS | 
PR, LONDRINA 

Publicado por Dudu Michels em 23 de setembro de 2012 em b) Travesti, Facadas, PARANÁ 

Homossexual é encontrado morta na Estrada da Fábrica de Papel, 
em Tamarana 

http://londrina.odiario.com/policia/noticia/604423/travesti-e-morto-com-duas-facadas-na-zona-rural/ 

Um homicídio foi registrado em Tamarana (55 km de Londrina) na madrugada deste sábado (22). Populares 

encontraram o corpo da vítima já no início da manhã, na Estrada da Fábrica de Papel, na zona rural do 

município. 

Segundo informações da rádio Paiquerê AM, a vítima foi identificada como Romário Ribeiro de Almeida, 

travesti conhecido na cidade como Michele. Duas facadas na região do abdômen seriam a causa da morte. 

Almeida já teria sido espancado na noite de sexta-feira (21), pois foi acusado do furto de um celular, que 

nem mesmo teria cometido. A polícia vai investigar se os autores da agressão também seriam os do 

homicídio. 

Ainda será investigada a possibilidade do assassinato estar relacionado a dívidas do tráfico, já que o 

homem era usuário de crack. Seu corpo será encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Londrina. 

cgn   tnonline 

Adolescentes confessam que mataram a travesti a facadas em 
Tamarana 

Dois adolescentes foram apreendidos, nesta quarta-feira (17), acusados do assassinato de Romário Ribeiro 

de Almeida, em Tamarana (55 km de Londrina). O corpo da vítima foi encontrado no dia 22 de setembro, na 

Estrada da Fábrica de Papel, na zona rural do município. 

Segundo informações da rádio Paiquerê AM, os garotos confessaram o crime e afirmaram que o motivo foi 

um desentendimento sobre a dívida da compra de um aparelho celular. Além da dupla, um outro jovem já 

estava detido desde o dia 23 de setembro, acusado do homicídio. 

Os suspeitos teriam matado Almeida a facadas e levado seu corpo em um carro até o local onde ele foi 

encontrado. A vítima era homossexual e trabalhava como travesti na cidade, sendo conhecido como 

Michele. 

No dia em que o corpo foi achado surgiram as informações de que a vítima teria se envolvido em uma 

discussão, em que inclusive teria sido agredida. As pistas levaram a policia aos autores do crime. 

londrina.odiario 
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NÃO IDENTIFICADO | TRAVESTI | QUEIMADA | SP, SOROCABA 

Publicado por Dudu Michels em 22 de setembro de 2012 em b) Travesti, Carbonizado, SÃO PAULO 

Travesti é encontrada queimada perto de córrego 

 

http://www.cruzeirodosul.inf.br/acessarmateria.jsf?id=421223 

Um homem com formas femininas teve o corpo queimado na margem de um córrego no final da rua 

Tamoios, na Vila Jardini. O desconhecido pode ter sido torturado antes de ser morto. Ele tinha ferimento no 

pescoço e estava com as mãos e pés amarrados. 

O crime, ocorrido durante a madrugada de ontem, assustou moradores da vizinhança. Foram ouvidos 

barulho de uma motocicleta e um carro. O corpo da vítima porém só foi encontrado de manhã. Quando 

policiais chegaram, no início da manhã, ainda havia fumaça. 

De acordo com o delegado Acácio Aparecido Leite, da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), o homem foi 

morto em outro lugar e possivelmente levado para a beira do córrego por mais de uma pessoa. O ponto 

onde estava o corpo faz fundo com algumas casas da rua Guarani. Uma moradora disse à reportagem que 

acredita que o corpo foi levado para a margem do córrego entre 3h e 4h. 

O desconhecido foi quase totalmente queimado, restando partes das mãos e das costas. As mãos e pés 

tinham sido amarrados com algum tipo de corda e o corpo enrolado num edredon. Havia ainda arame em 

torno do edredon. 

Conforme o delegado, que esteve no local, restaram pedaços de uma blusa verde e o elástico da cueca, da 

marca D”Uomo. O homem era branco, magro e tinha cerca de 1,65 metro de altura. O rosto também foi 

queimado. Uma tatuagem de ideograma japonês ou chinês na costas pode ajudar na identificação da vítima, 

por meio do reconhecimento por parte de parente ou conhecido. 

As impressões digitais puderam ser coletadas e auxiliarão no processo de identificação. Até ontem não 

havia boletim de ocorrência registrado na polícia sobre o desaparecimento de pessoa com as mesmas 

características físicas. 



As formas femininas indicam que o homem podia ser um travesti. Apesar de a vítima não ter sido 

identificada, essa informação serve de ponto de partida para a investigação, diz Leite. 

A avenida General Carneiro, onde normalmente travestis se oferecem para programas sexuais, fica perto da 

Vila Jardini. Quem tiver qualquer informação que possa ajudar no esclarecimento do crime deve avisar a 

Polícia Civil, pelo telefone 197. 

Repúdio 

Felipe de Melo Martins, coordenador setorial LGBT do PT-Sorocaba e vice-presidente do grupo Diversidade, enviou à 

redação nota de repúdio pelo crime ocorrido. “Peço que os órgãos competentes estejam sensíveis ao fato e que o 

tratamento e a segurança sejam uma rotina. O travesti merece todo o respeito e o principal direito à vida. A vida e a 

integridade física do cidadão devem ser garantidas e respeitadas em todos os segmentos, principalmente os mais 

marginalizados.” Ele lembra que Sorocaba já dispõe da Lei nº 8292 (5 de novembro de 2007 de Sorocaba, projeto de Lei 

nº 140/2006 de autoria da vereadora Tânia Bacceli) que pune toda e qualquer forma de discriminação por orientação 

sexual, prática de violência ou manifestação que atente contra a cidadã e o cidadão homossexual, bissexual, travesti, 

transexual ou transgênero. “Vamos trabalhar ainda este ano para sua regulamentação na cidade”, encerra. 

Travesti queimada ainda não foi identificada 
O corpo de uma travesti encontrado amarrado e queimado na Vila Jardini ainda não foi identificado pela 

polícia. Falta pista que leve a qualquer pessoa da família ou conhecido. O corpo foi achado na madrugada 

de 22 de setembro na beira de um córrego, com acesso pela rua Tamoios. Ele tinha ferimento no pescoço e 

pés e mãos amarrados com corda. 

Pedaços de um cheque numa carteira parcialmente queimada poderia servir como ponto de partida para a 

identificação da vítima. Havia nome no cheque e investigadores fizeram contato com essa pessoa, uma 

comerciante que mora em Salto de Pirapora. Segundo o delegado Acácio Aparecido Leite, da Delegacia de 

Investigações Gerais (DIG), a mulher disse que o cheque era antigo e havia sido furtado em 2008. Ela, 

portanto, nada sabia sobre a vítima do homicídio. 

Investigadores também conversaram com travestis que costumam fazer ponto na avenida General Carneiro 

e ruas próximas. Nenhum deles soube indicar quem seria nem deram pela falta de alguém conhecido. Não 

houve desaparecimento de pessoa com descrição física semelhante à da vítima, diz o delegado.   Exame de 

DNA 

 

Sem a identificação, o esclarecimento do crime se torna mais difícil para a polícia. Segundo Leite, foi 

colhida amostra de tecido do corpo para eventual comparação de DNA. Também foram retiradas as 

impressões digitais do morto, sepultado como desconhecido.  

O corpo enrolado num edredon e por arame ficou totalmente queimado, restando partes das mãos e das 

costas, onde tinha uma tatuagem de ideograma japonês ou chinês, que foi fotografada. Sobraram pedaços 

de uma blusa verde e o elástico da cueca, da marca Duomo. O homem era branco, magro e tinha cerca de 

1,65 metro de altura. O rosto também foi queimado, o que dificulta o seu reconhecimento. 

redebomdia   cruzeirodosul    
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ANDRÉ LIMA GONÇALVES FERREIRA | GAY – 39 ANOS | FACADAS | AL, MACEIÓ 

Publicado por Dudu Michels em 21 de setembro de 2012 em a) Gay, ALAGOAS, Branco, Facadas 

Arquiteto é morto a facadas no mesmo motel que professor 
universitário 

Arquiteto André Lima foi encontrado morto em motel 

http://www.tribunahoje.com/noticia/40257/policia/2012/09/21/arquiteto-e-morto-a-facadas-no-mesmo-motel-que-professor-universitario.html 

Crime aconteceu após uma discussão com um garoto de programa; acusado foi preso 

Um arquiteto foi encontrado morto a facadas, na madrugada desta sexta-feira (21), no quarto de um motel 

no bairro da Santa Lúcia. André Lima Gonçalves Ferreira, de 39 anos, foi assassinado com 12 facadas 

durante a discussão com um jovem, já identificado e preso pela polícia. 

Segundo informações divulgadas no relatório do Centro Integrado de Operações da Defesa Social (Ciods), o 

arquiteto chegou ao motel Oasis, localizado na Rua Manoel Afonso de Melo, em seu automóvel Fiesta, de 

cor vermelha, acompanhado de um jovem. Por volta da meia-noite, o corpo foi encontrado em um dos 

quartos por funcionários do estabelecimento. 

No local do crime, os agentes da Delegacia de Homicídios e policiais militares encontraram sinais de luta 

corporal e a faca usada para matar André. Com a suspeita de que o assassino pudesse estar ferido, foi feita 

uma chamada geral para todas os hospitais de emergências de Maceió. 

Durante a madrugada, a polícia constatou que o jovem Luciano Herbert Ramalho dos Santos, de 19 anos, 

deu entrada no Hospital Geral do Estado (HGE), apresentando ferimentos. Policiais civis foram acionados e 

ele acabou sendo preso em flagrante. 

Após receber atendimento médico, Luciano Herbert foi conduzido para a Delegacia de Homicídios, onde foi 

autuado em flagrante. Os detalhes do crime ainda não foram divulgados, mas a polícia investiga a 

informação de que a discussão entre o acusado e o arquiteto teria sido motivada por dinheiro. 

A perícia constatou que André Lima foi morto com facadas no peito, pescoço, costas e cabeça. O corpo foi 

levado para o Instituto Médico Legal Estácio de Lima. 

Segundo crime 

Este foi o segundo assassinato ocorrrido dentro do motel Oasis em 2012. Em março, o professor 

universitário José da Silva Neiva foi encontrado morto em um dos quartos do estabelecimento. 

A Polícia Civil levantou que o professor do Cesmac chegou ao motel com um jovem e depois foi morto por 

estrangulamento. Até hoje o crime não foi esclarecido. 

 gazetaweb   reporteralagoas    gazetaweb.globo    arapiracanews     tudonahora     tribunahoje    cadaminuto 



FLORISVALDO DE OLIVEIRA SILVA | GAY – 40 ANOS | TIROS | PA, BELÉM 

Publicado por Dudu Michels em 17 de setembro de 2012 em a) Gay, PARÁ, Tiros 

Homossexual foi morto depois de ter prestado depoimento 
sobre assalto ocorrido. 
http://www.orm.com.br/projetos/oliberal/interna/default.asp?modulo=251&codigo=609521 

O homossexual Florisvaldo de Oliveira Silva, de 40 anos, o “Flor”, foi morto a tiros na madrugada de ontem, 

no Aurá, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém. A vítima foi atingida com cinco tiros, dois deles 

na cabeça, e morreu na hora. Nenhum morador da área quis falar sobre as circunstâncias e possíveis 

motivações do crime. O assassinato ocorreu por volta das 4 horas, na quadra 34 da Estrada do Aurá, local 

classificado pela Polícia Militar como zona vermelha, por conta do alto índice de violência e concentração 

de bocas de fumo. Peritos do Instituto de Criminalística (IC), que pertence ao Centro de Perícias Científicas 

Renato Chaves, chegaram ao local ainda durante a madrugada. Após levantamento de local de crime, o 

cadáver foi removido e encaminhado para necropsia no Instituto Médico-Legal (IML). 

Uma equipe da Polícia Militar foi encaminhada ao local do crime e obteve informações preliminares sobre o 

assassinato. Segundo informações de familiares repassadas à polícia, Flor pode ter sido eliminado porque 

testemunhou um assalto ocorrido recentemente no bairro. “A vítima teria prestado depoimento à polícia 

informando detalhes sobre o assalto, o que teria irritado os assaltantes e bandidos que agem no bairro. Pelo 

que ouvimos no local, tudo indica que a morte foi motivada por vingança, mas tudo ainda será investigado”, 

disse um dos policiais militares que estiveram no local do crime. Maria de Lurdes Oliveira, irmã de Flor, 

esteve no local do crime e acompanhou a remoção do corpo do irmão. Muito abalada, ela negou que o irmão 

tenha delatado o autor do assalto ocorrido no bairro. 

Uma equipe da Divisão de Homicídios (DH) da Polícia Civil esteve no local coletando provas que possam 

ajudar nas investigações. O relatório dos agentes da Divisão de Homicídios será encaminhado para a 

Seccional de Ananindeua, responsável pelas investigações. Até o início da tarde de ontem a polícia ainda 

não tinha informações sobre a identidade dos assassinos. 

diarioonline   g1.globo 
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DAMIÃO MELO | GAY | CARBONIZADO | SP, SÃO PAULO 

Publicado por Dudu Michels em 17 de setembro de 2012 em a) Gay, Carbonizado, SÃO PAULO 

 travesti incendiou barraco após briga com companheiro, que 
morreu carbonizado 

 

http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=1182717 

De acordo com a Polícia, Uma pessoa morreu e 300 ficaram desabrigadas em um incêndio, ontem, na favela 

do Moinho, que fica embaixo de um viaduto, no Centro de São Paulo. O mesmo local pegou fogo em 

dezembro de 2011. Só neste ano, a cidade já registrou 68 incêndios deste tipo. 



No início da tarde de ontem, quando o fogo já havia sido controlado, o suspeito de ter causado a tragédia foi 

preso. O travesti Fidelis Melo de Jesus era usuário de drogas e incendiou o barraco onde morava após 

discutir com o companheiro Damião Melo, que morreu carbonizado. 

Levado para o 77º DP (Santa Cecília), o suspeito foi indiciado por homicídio qualificado e por provocar 

incêndio. 

folhape 
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“SANDY” | CLÉBER DURÃES ROSA VUGO | TRAVESTI – 24 anos | 
ESPANCAMENTO | SP, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

Publicado por Dudu Michels em 17 de setembro de 2012 em b) Travesti, Espancamento, SÃO PAULO 

Travesti é espancada até a morte em São José dos Campos 

 

Uma travesti foi espancado até a morte na madrugada desta segunda-feira (17) no bairro Campo dos 

Alemães, zona sul deSão José dos Campos. O local do crime é conhecido por abrigar moradores de rua, 

inclusive dentro de terrenos particulares, cercados por muros. 

De acordo com a Polícia Civil, a vítima – conhecida como Sandy – foi assassinada por ocupantes de dois 

carros que pararam próximo ao local em que o travesti estava e o espancaram. A Polícia ainda não sabe o 

número de agressores. 

A vítima chegou a ser socorrida ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos, principalmente na cabeça. A 

polícia foi acionada por uma moradora que ouviu os gritos da vítima. 

Ainda segundo a Polícia Civil, ainda não há suspeitos do crime. 

diariosp    ovale 

————————– 

Nome: Indianara Siqueira 

Email: 

Noticias: via facebook por Kika Medina 

há 59 minutos próximo a São José dos Campos, São Paulo 

MAIS UMA TRAVESTI É MORTA A PAULADAS EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS!!!! 

RECEBI HJ UM TELEFONEMA DA PM E DE UM JORNALISTA ME PERGUNTANDO SOBRE UMA TRAVESTI ENCONTRADA MORTA NA 



PERIFERIA DE SÃO JOSÉ, ME ASSUSTE AINDA NÃO SABIA , SEGUNDO O JORNALISTA O CORPO ESTAVA NO IML SEM 

RECONHECIMENTO, IMEDIATAMENTE FUI PRA LA. AO ENTRAR NUMA SALA MEDONHA A PESSOA PUXA UMA GAVETA E ME DEPAREI 

COM UM CORPO DE UMA PESSOA JOVEM NO MÁXIMO 23 24 ANOS COM O ROSTO DESFIGURADO SEM ORELHA TOTALMENTE ROXO 

DE HEMATOMAS, IRRECONHECÍVEL A UNICA CARACTERÍSTICA DE TRAVESTI ERA UNHAS MAL PINTADAS DE VERMELHO UM 

LONGO CABELO ESCURO LAVADO DE SANGUE SEM NENHUM SILICONE UM SUTIÃ MUITO SUJO,TALVEZ UMA PESSOA CHEIA DE 

SONHOS E ILUSÃO DE QUE SER TRAVESTI É SINÔNIMO DE MUITO DINHEIRO, CORPO ESCULPIDO A MÃO, GRANDES SEIOS , 

EUROPA E MUITO GLAMOUR MAS QUE COM A DECEPÇÃO ACABOU SE ENTREGANDO A DROGA E MARGINALIDADE TENDO TUDO 

TERMINADO NUM TERRENO NA PERIFERIA MORTA A PAULADAS E NÓS MAIS UMA VEZ VEMOS ESSA SENA SE REPETIR 

INDIGNADAS E SE PERGUNTANDO ATÉ QUANDO? ATE CHEGAR A NOSSA VEZ DE SERMOS A VÍTIMA DESSA VIOLÊNCIA, A NOTÍCIA 

DO DIA, MESMO NÃO TENDO ENVOLVIMENTO COM DROGAS TEMOS MEDO.OBRIGADA MEU DEUS NOS MEUS 52 ANOS ACHANDO 

QUE AS COISAS EVOLUIRAM E AINDA VEJO ISSO MAS CONTINUO LUTANDO PRA QUE TUDO MUDE. DESCULPEM O DESABAFO!! 
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“VITÓRIA” | MARCOS GUSTAVO DA SILVA COSTA | TRAVESTI – 21 ANOS | 
FACADAS | SP, VOTUPORANGA 

Publicado por Dudu Michels em 16 de setembro de 2012 em b) Travesti, Facadas, Pardo, SÃO PAULO 

Travesti é degolada e tem pênis 

cortado em Votuporanga 

 

http://www.regiaonoroeste.com/portal/materias.php?id=41165 

Um travesti com idade aparente de 20 anos, moreno, foi brutalmente assassinado nesta madrugada (16/9) 

em Votuporanga. A vítima levou várias facadas pelo corpo, inclusive no pescoço. O criminoso também 

semi-amputou o pênis do jovem.  

O corpo foi encontrado pela manhã, em uma área desabitada, nos fundos do Ecotudo Sul. Segundo o 

delegado Fabrício Goulart Boschilia, não havia documentos ou qualquer identificação da pessoa.  

De acordo com policiais, o terreno é utilizado como local para programas sexuais por homossexuais e 

garotas de programa. A suspeita é que o rapaz tenha sido levado até o local por um suposto cliente.  



A polícia suspeita que a vítima seja de outra cidade. Uma testemunha disse à polícia já ter visto o travesti 

“fazendo ponto” na avenida Nasser Marã

testemunha não soube precisar a identidade da vítima. Equipe da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) 

foi acionada.  

Policiais encontram o corpo de Vitória (rosto no detalhe): homofobia 

dirigida   acidadevotuporanga     recordriopreto    diarioweb

Presos os autores do assassinato

A polícia suspeita que a vítima seja de outra cidade. Uma testemunha disse à polícia já ter visto o travesti 

“fazendo ponto” na avenida Nasser Marão em outras oportunidades. Ele seria de Ribeirão Preto, contudo, a 

testemunha não soube precisar a identidade da vítima. Equipe da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) 

Policiais encontram o corpo de Vitória (rosto no detalhe): homofobia 

diarioweb 

Presos os autores do assassinato da travesti em Votuporanga

 

A polícia suspeita que a vítima seja de outra cidade. Uma testemunha disse à polícia já ter visto o travesti 

o em outras oportunidades. Ele seria de Ribeirão Preto, contudo, a 

testemunha não soube precisar a identidade da vítima. Equipe da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) 

Policiais encontram o corpo de Vitória (rosto no detalhe): homofobia é uma das hipóteses 

 

da travesti em Votuporanga 



http://www.regiaonoroeste.com/portal/materias.php?id=41201 

19/09/2012 

O crime bárbaro contra um jovem de 21 anos de Tanabi, em Votuporanga, na madrugada do último domingo 

(16/9), que foi morto a facadas em um terreno, no Distrito Industrial.  

Dois homens foram presos em uma operação conjunta das policiais Militar e Civil (DIG) nesta manhã, no 

bairro Pro-Povo.  

Os acusados são um padrasto de 26 anos e o enteado, de 19 anos.  

O pedreiro de 26 anos admitiu ter matado o transexual com golpes de canivete. Segundo ele, a arma foi 

retirada das mãos da vítima, durante uma discussão motivada pelo valor cobrado por um programa sexual.  

O homem não soube precisar o número de golpes, mas disse que a orelha decepda foi jogada em um 

terreno baldio, perto da cena do crime.  

Os suspeitos contaram que encontraram a vítima na avenida Nasser Marão e a levaram em um Del Rey até o 

local do crime. A polícia chegou aos supostos autores através de imagens gravadas por empresas próximas 

do local.  

O celular da vítima foi apreendido na casa deles. Segundo o delegado João Donizete Rossini, da DIG, a 

prisão temporária dos suspeitos será pedida à Justiça. 

Polícia encontra orelha da travesti morto jogado no bueiro 

Além de dar uma “gravata” na vítima que ficou desacordada antes de morrer, os criminosos desferiram 

vários golpes de canivete (da própria vítima) e depois ainda cortou o pênis e a orelha do travesti. A orelha 

foi arrancada da vítima e levada pelos crimonosos embora. No final da tarde desta terça-feira (18), os 

investigadores da DIG localizaram a orelha da vítima, conforme os criminosos apontaram o local. 

Segundo informações colhidas pela reportagem, a parte do corpo da vítima estava dentro de uma garrafa 

pet que foi jogada em uma boca-de-lobo na zona norte da cidade. Contudo, a garrafa ficou enroscada dentro 

do bueiro, facilitando a localização da orelha pelos investigadores. 

Os acusados estão na Cadeia Pública de Votuporanga à disposição da Justiça e deverão ser transferidos 

para alguma unidade prisional da região. 

Segundo o delegado Rossini, de momento está descartada a participação de um terceiro envolvido no 

crime, fato que os dois acusados já disseram à polícia. 

Psicólogas afirmam que  há fortes indícios de crime homófobico 
A psicóloga Gisele Lelis Vilela de Oliveira afirma que há fortes indícios de que o crime que tirou a vida da 

profissional do sexo Vitória (Marcos Gustavo da Silva Costa),  21 anos, em Votuporanga,  pode ser 

classificado como homofóbico pelos requintes de crueldade do assassino. “É possível que se trate de um 

psicopata, mas seria necessário fazer uma avaliação. Geralmente a psicopatia é caracterizada por 

insensibilidade, crueldade, impulsividade e emoções superficiais. Além de ausência de sentimento de culpa. 

Eles são manipuladores e tendem a se envolver com atividades criminosas”, afirma ela.  

A psicóloga Ana Soares Santana também afirma que é um crime motivado por  intolerância sexual. “É 

inegável que neste caso há traços de um crime homofóbico.  Tudo leva a crer que o assassino é perverso e 

cruel. Ele  tem  ódio com a identidade de gênero”, afirma a psicóloga.  

Segundo ela,  só um diagnóstico mais técnico poderá avaliar o que o motivou a matar, degolar, cortar o 

pênis e arrancar  uma das orelhas da vítima.   

Para a travesti Carla Lopes, não há  dúvidas sobre a motivação para o crime. “O assassino é louco, cruel e  

homofóbico. Tem de ser preso”, afirma. Ainda segundo ela, as travestis só fazem programas para conseguir 

sobreviver. “Não há oportunidades de empregos para nós. A sociedade finge que nos aceita. Se nos 

considerassem, nos dariam empregos e não teríamos de vender o corpo”, disse. 

Delegado da DIG pede prorrogação de inquérito que investiga  mortes de duas travestis em Rio Preto 

O delegado da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Rio Preto Alceu de Oliveira Júnior pediu  a 

prorrogação por mais 30 dias do inquérito policial que investiga a morte de duas travestis, na madrugada do 

dia 15 do mês passado. Além das  mortes das travestis Eduarda (Carlos Eduardo Vasconcelos), de 30 anos, 

e Izabelly (Abelardo dos Santos Freier), 24, outras duas foram baleadas nas mãos.  No dia  17 do mês 



passado, a polícia prendeu o ex-policial militar Benedito de Jesus Carvalho, de 50 anos,  acusado de ter 

cometido o duplo homicídio por encomenda da  travesti Taila (Fabrício Silva), 31. De acordo com a polícia,  

as duas travestis teriam sido mortas porque não admitiam ser extorquidas por Taila. “Estamos esperando 

ainda resultados de alguns laudos para concluir o inquérito. 

Mas há fortes indícios da relação entre o autor e a travesti presa. O que pode ter gerado a combinação do 

ataque”, afirma o delegado Fernando Augusto Nunes Tedde. 

País da intolerância 
Nos Estados Unidos, com 100 milhões a mais de habitantes que o Brasil, foram registrados nove 

assassinatos de travestis em 2011. Enquanto que nos estados brasileiros, foram executados 98. O risco de 

um homossexual ser assassinado no Brasil é 800% maior do que nos Estados Unidos, de acordo com o  

Relatório Anual de Assassinatos de Homossexuais de 2011. 

sistemamega    redebomdia 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

ANDERSON XAVIER DE ALMEIDA LOUSADA, | TRAVESTI – 28 ANOS | TIROS | 
ES, VITORIA 

Publicado por Dudu Michels em 15 de setembro de 2012 em b) Travesti, ESPÍRITO SANTO, Tiros 

Travesti é morta a tiros enquanto trabalhava em um bar em Vila 
Velha 

 

http://www.folhavitoria.com.br/policia/noticia/2012/09/travesti-e-morto-a-tiros-enquanto-trabalhava-em-um-bar-em-vila-velha.html 

Uma travesti foi morto a tiros dentro de um bar no bairro Santa Rita, em Vila Velha, na noite de sábado (15). 

Segundo a polícia, Anderson Xavier de Almeida Lousada, de 28 anos, trabalhava no estabelecimento com o 

tio, Waldemar de Almeida, que foi atingido na mão. 

Policiais informaram que dois homens já invadiram o local atirando. Anderson ainda tentou se esconder no 

banheiro, mas não resistiu aos ferimentos. No Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, a família 

preferiu não falar sobre o caso. 

 _____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



BENHUR MONTEIRO CASTRO | GAY – 40 ANOS | FACADAS | SC, CAMBORIÚ 

Publicado por Dudu Michels em 14 de setembro de 2012 em a) Gay, Facadas, SANTA CATARINA 

Menor mata sepeense com mais de 40 facadas 

Um crime cometido em Balneário Camboriú (SC) chocou a comunidade de São Sepé. Na noite de sexta-feira, 

o garçom Benhur Monteiro Castro, 40 anos, foi assassinado com mais de 40 facadas. Sepeense, Castro 

morava no litoral catarinense há cerca de 10 anos. Quando o corpo do garçom foi enterrado no Cemitério 

Municipal de São Sepé, na manhã de domingo, a identidade do assassino já era conhecida. O autor 

confesso do crime é um jovem de 16 anos. 

Conforme a Delegacia da Comarca de Balneário Camboriú, o crime ocorreu entre 22h30min e 23h30min, num condomínio da Rua Maria 

Mansoto, no bairro São Judas Tadeu. O assassinato foi descoberto por volta meia-noite, quando o adolescente passou por uma viatura 

da Polícia Militar em uma avenida da cidade, dirigindo um Clio que pertencia à vítima. Os policiais desconfiaram da idade do condutor e 

o abordaram. Questionado sobre a procedência do veículo, o menor confessou o crime. 

Em seguida, policiais militares foram ao apartamento indicado pelo adolescente. Lá, encontraram o corpo de Castro. A vítima estava na 

sala, seminua, com várias perfurações de faca no peito, nos braços, no rosto e nas costas. Segundo o Comissariado da Polícia Civil, o 

adolescente alegou ter sido convidado por Castro para ir jantar em sua casa, e que, em dado momento, o anfitrião teria tentado abusar 

sexualmente dele. 

A tentativa virou uma discussão, que acabou em luta corporal com Castro. O jovem diz que cometeu o crime em legítima defesa. 

Após prestar depoimento, o adolescente ficou detido na Delegacia da Comarca, de onde foi levado para o Centro de Internamento 

Provisório (CIP), em Itajaí. 

Solteiro e sem filhos, Castro era filho de um conhecido motorista de ônibus de São Sepé, e tinha quatro irmãos. O Diário não 

conseguiu o contato com a família do garçom. 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

VALDEGREIDSON BRANDÃO VASCONCELOS | GAY – 36 ANOS | FACADAS | CE, 
JIJOCA DE JERICOACOARA 

Publicado por Dudu Michels em 13 de setembro de 2012 em a) Gay, Branco, CEARÁ, Facadas 

Homossexual é encontrado morto com faca cravada no peito em 
Jijoca de Jericoacoara. 

 

http://www.cearaemrede.com.br/2012/09/homossexual-e-encontrado-morto-com-faca.html 



Um homem foi encontrado morto em casa com uma perfuração a faca, nesta quinta-feira, 13, por volta das 

14h40min, no centro do município de Jijoca de Jericoacoara, distante 294,9kms de Fortaleza.  

Valdegreidson Brandão Vasconcelos, de 36 anos, estava no quarto, sobre a cama, com uma faca encravada 

na altura do peito esquerdo.  

Os policiais chegaram até o local atendendo a um chamado dos vizinhos, que acharam estranho a porta da 

residência estar aberta.  

A vítima, que era homossexual, trabalhava como cozinheiro.  

Não se sabe ainda o horário em que o crime foi praticado. As investigações estão sendo conduzidas pela 

polícia local. 

_________________________________________________________________________ 

 

NOELIO ANDRÉ DE JESUS | GAY – 37 ANOS | APEDREJAMENTO | BA, 
NOVA CANAÃ 

Publicado por Dudu Michels em 13 de setembro de 2012 em a) Gay, BAHIA, Branco, Espancamento 

HOMOSSEXUAL É APEDREJADO ATÉ A MORTE 

 

http://www.itapetinganamidia.com/?p=13217 

Um bárbaro crime marcou esta quinta-feira (13) em Nova Canaã, cidade distante 102 quilômetros de 

Itapetinga.  

Noelio André de Jesus, de 37 anos, foi encontrado com a cabeça esfacelada por pedradas, em um terreno 

baldio, próximo a um muro. O crime chocou a população que conhecia a vítima.  

Os peritos do DPT de Itapetinga estiveram no local e fizeram o levantamento cadavérico, constatando de 

que o criminoso utilizou uma pedra com peso aproximado de dez quilos para tirar a vida de Noélio.  

Noélio era homossexual e, de acordo com a polícia de Nova Canaã, era alvo de homofobia. 

  

POLICIAIS AGEM RÁPIDO E PRENDEM AUTOR DO BÁRBARO CRIME  



 

A delegada Ana Cristina, tão logo tomou conhecimento do fato, passou a comandar as investigações. 

Denúncias anônimas chegaram ao telefone da Delegacia dando conta da pessoa que foi vista junto com 

Noélio, ainda na madrugada de quinta-feira.  

Policiais civis e militares saíram em diligência e prenderam o autor do crime por volta das 14:00h. Trata-se 

de Moisés Oliveira Ribeiro, de 23 anos, que confessou a autoria do bárbaro homicídio.  

O motivo, segundo Moisés:  

“Tive relações sexuais com ele e ele não me pagou. Por isso o apedrejei até a morte.”  

A delegada Ana Cristina autuou Moisés em flagrante por crime de homicídio. Segunda ela, Moisés cumpriu 

pena de seis anos, no Presídio de Itabuna, por assalto à mão armada. 

circuito10 

 

 

“LORENA LAYALLA” | CARLOS HENRIQUE FORTUNATO DA SILVA | TRAVESTI – 
27 ANOS | TIROS | PE, PAULISTA 

Publicado por Dudu Michels em 13 de setembro de 2012 em b) Travesti, Branco, PERNANBUCO, Tiros 

Corpo de travesti encontrada morta nas margens da PE 22 em 
Paulista é identificado 

 



AUGUSTO SPASIUK | GAY – 51 ANOS | FACADAS | PR, PONTA GROSSA 

Publicado por Dudu Michels em 11 de setembro de 2012 em a) Gay, Facadas, PARANÁ, Solteiro 

Funcionário da UEPG é morto a facadas dentro de casa 

 

http://edilsonfogaca.blogspot.com.br/2012/09/funcionario-da-uepg-e-morto-facadas.html 

Mais um crime bárbaro chocou os moradores de Ponta Grossa. Augusto Spasiuk, 51 anos, que era 

funcionário da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), foi encontrado morto dentro de casa, na 

manhã de ontem. Segundo a Polícia Militar, ele foi vítima de latrocínio (roubo seguido de morte). Os 

bandidos roubaram aparelhos eletrônicos e o carro da vítima, encontrado abandonado no início da tarde. 

De acordo com a PM, Augusto morava sozinho na Rua Euzébio da Mota, bairro Ronda. Ele foi visto 

chegando em casa por volta de 21 horas desta segunda-feira e, uma hora e meia depois, vizinhos teriam 

observado o carro dele saindo, mas não perceberam quem estava dirigindo. 

Às 7 horas desta terça-feira, um sobrinho passou pela frente e estanhou o fato de a residência estar aberta e 

chamou o pai, irmão de Augusto. Ao entrar, deparou-se com o corpo da vítima caído, ao lado da cama, 

ensanguentado. Os familiares sentiram falta da televisão e também do carro. Os ladrões ainda teriam 

roubado dinheiro. Equipes do Instituto de Criminalística, do Instituto Médico Legal e das Polícias Civil e 

Militar estiveram no local e constataram que o morador foi morto com várias facadas. Dentro da residência 

também foram encontrados punhais, que foram apreendidos para perícia. 

O Ford Escort pertencente a Augusto foi localizado por volta das 13 horas, na Rua João Adamovicz, no final 

do Jardim Gianna. Peritos do Instituto de Criminalística, que já haviam coletado dados na casa da vítima, 

também foram ao encontro do carro. Segundo a PM, havia manchas de sangue nos bancos. Augusto teria 

sofrido outra tentativa de assalto, dias atrás, quando chegava em casa.  

jmnews   jornaldelondrina   radionajua    taiconunes 

Polícia prende assassino de funcionário da UEPG 

 

http://www.diariodoscampos.com.br/policia/policia-prende-assassino-de-funcionario-da-uepg-62297/ 



WILSON ALVES DE SOUZA | TRAVESTI – 44 anos | TIROS | SP, RIBEIRÃO PRETO 

Publicado por Dudu Michels em 11 de setembro de 2012 em b) Travesti, SÃO PAULO, Tiros 

Polícia registra 2º homicídio em cinco dias contra travestis em 
Ribeirão 

http://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/noticia/2012/09/policia-registra-2-homicidio-em-cinco-dias-contra-travestis-em-ribeirao.html 

Nova vítima morreu baleada após ser socorrida por casal que desapareceu.  No sábado, 
uma travesti foi encontrada morta com sinais de espancamento. 

Uma travesti foi morta com dois tiros na noite de terça-feira (12) em Ribeirão Preto (SP). A vítima chegou a 

ser socorrida e encaminhada para uma unidade de saúde do bairro Quintino Facci II, mas não resistiu aos 

ferimentos. 

Este é o segundo caso de homicídio envolvendo travestis registrado na cidade nos últimos cinco dias. 

Segundo o delegado Ricardo Turra, porém, não há relação entre as mortes. “A vítima desta terça-feira teria 

roubado o celular de um cliente e pode ter sido morto por esse suspeito, que está sendo procurado”, disse. 

Turra afirmou que o travesti foi levado ferido ao pronto-socorro por um casal, que não aguardou a chegada 

dos policiais ao local. O homem e a mulher ainda não foram identificados. A polícia solicitou um exame de 

coleta datiloscópica – impressão digital – para confirmar se um cartão de vacinação encontrado junto ao 

corpo pertencia à vítima baleada. 

Violência  

No sábado (8), uma travesti também foi encontrado morta ao lado de um barraco erguido no canteiro central 

da Avenida Marechal Costa e Silva, no bairro Vila Elisa. 

De acordo com a polícia, a vítima foi localizada por uma frentista que trabalha em um posto de combustíveis 

em frente ao local. A testemunha disse em depoimento que foi até o canteiro da avenida depois que um 

homem desconhecido entrou no estabelecimento e disse a ela que o travesti estava morto. Os ferimentos 

podem ter sido provocados por pedradas. 

As imagens feitas pelas câmeras de segurança do estabelecimento podem ajudar a polícia a identificar o 

suspeito. Até o momento, ninguém foi preso. 

Atualizado em 12/09/2012    jornalacidade 

Um travesti baleado na noite desta terça-feira (11) foi levado por um casal até a UBDS Norte, em Ribeirão 

Preto. A vítima usava sutiã e vestia camiseta rosa choque. 

Segundo informações do Boletim de Ocorrência, registrado como homicídio simples consumado, o casal 

afirmou aos funcionários do posto que conhecia o  travesti, que foi encontrado caído. 

Uma enfermeira que trabalha na pronto-socorro disse que Wilson Alves de Souza, de 44 anos, já deu 

entrada na unidade em óbito. Um relatório do Cemel (Centro de Medicina Legal) aponta morte por arma de 

fogo, com duas perfurações no ombro e outra na axila. 

A vítima não portava documentos, porém o casal deixou uma caderneta de vacinação no posto e foi embora 

antes da chegada dos policiais. O homem e a mulher não foram identificados. 

Atualizado em 13/09/2012    jornalacidade 

Agente penitenciário é detido suspeito de matar travesti 

Um agente penitenciário foi detido nesta quinta-feira (13) suspeito de ter assassinado um travesti no dia 11, 

em Ribeirão Preto. O agente confessou o crime em depoimento à polícia e responderá em liberdade por 

homicídio doloso (quando há intenção). 

Segundo o delegado Ricardo Turra, da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), o agente penitenciário, de 

29 anos, disse, em depoimento, que foi para um motel com duas garotas de programa, no dia 9. Nesse dia, o 

travesti Wilson Alves de Souza, 44, entrou no quarto onde o agente estava e anunciou um assalto. 

Wilson teria roubado o celular do agente e fugiu. No dia 11, o agente conseguiu encontrar o travesti próximo 

ao ponto que ele costumava ficar, no Jardim Salgado Filho, zona Norte. “Ele contou que o travesti disse que 



já havia trocado o celular por drogas, mas que daria dinheiro ao agente. Eles marcaram de se encontrar no 

mesmo lugar à noite”, afirma o delegado. 

O agente chegou ao local confirmado armado e exigiu o dinheiro. “Ele disse que começou a juntar umas 

pessoas e o travesti falou que era pra ele sair de lá”, conta Turra. Nesse momento, o agente disparou três 

vezes com seu revólver calibre 38 contra Wilson. 

O agente penitenciário trabalhava no CDP (Centro de Detenção Provisória) de Ribeirão, mas estava afastado 

e passava por tratamento psicológico. A polícia não soube informar o motivo do afastamento. “Como não 

tem flagrante e nem antecedentes, ele responderá em liberdade”, afirma o delegado. 

Outro crime 

Na noite do dia 8, um travesti foi encontrado morto no canteiro central da avenida Costa e Silva, zona Norte. 

O travesti, que ainda não foi identificado, foi assassinado com diversos golpes na região da cabeça. 

Agente confessa assassinato 

Agente penitenciário diz que matou a travesti por causa de um celular 

roubado: ele respoderá em liberdade !!! 

http://www.tribunaribeirao.com.br/materia/morte-de-travesti-agente-confessa-assassinato/ 

Um agente penitenciário confessou ter matado a tiros a travesti Wilson Alves de Souza, de 44 anos, na 

terça-feira, 11 de setembro, noi Jardim Salgado Filho I, em Ribeirão Preto. O funcionário público se 

apresentou ao delegado Ricardo Turra, da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), e disse que matou a 

vítima por causa do roubo de um celular.  

O suspeito informou em seu depoimento que no dia 9 de setembro teria ido a um motel com duas garotas 

de programa. Em determinado momento, o travesti teria entrado no quarto e furtado o telefone celular do 

agente, empreendendo fuga.   

Dois dias depois o homem encontrou a vítima no local onde fazia “ponto” na avenida Brasil e exigiu que ela 

lhe devolvesse o celular. O travesti teria dito que havia trocado o celular por drogas, mas que o agente 

deveria voltar no dia seguinte que ele daria o dinheiro no valor do aparelho.  

No outro dia o suspeito foi até o local marcado, mas o travesti teria o mandado sair de lá, pois se não a 

coisa ficaria ruim. “Foi nesse momento que começou a juntar gente  e o acusado disparou três tiros contra 

o agente”, contou o delegado.  

O agente penitenciário atirou três vezes, mas só acertou dois tiros, um no braçoe outro na axila. Ele alega 

que os disparos foram feitos por legítima defesa. A arma do crime, um revólver calibre 38, foi apreendido e 

será periciada. O agente penitenciário está lotado no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Ribeirão 

Preto, mas está de licença médica para tratamento psicológico. Como não houve prisão em flagrante, o 

agente responderá pelo crime em liberdade. Ribeirão Preto já contabilizou 51 assassinatos este ano.  

A Polícia Civil ainda não identificou o travesti encontrado morto na noite de sábado, 8 de setembro, na 

avenida Costa e Silva, no bairro Vila Elisa, em Ribeirão Preto. A vítima foi encontrada pelo funcionário de 

um posto de combustíveis que fica em frente ao local do crime.  

A polícia apurou que o travesti teria erguido um barraco no canteiro central da avenida onde estava 

morando. O corpo apresentava sinais de violência, principalmente na cabeça que estava coberta com um 

lençol. Ele foi encaminhado ao Cemel de Ribeirão Preto.  

Em março, um jovem de 25 anos, foi assassinado a facadas. Ele também era travesti. A Polícia Civil 

descarta a possibilidade de os crimes terem ligação e os assassinos terem agido por homofobia.  

 

 

 

 

 

 



“YARA” | CLEBER DURÃES ROSA | TRAVESTI – 24 ANOS | PAULADAS | 
RO, CUJUBIM 

Publicado por Dudu Michels em 10 de setembro de 2012 em b) Travesti, Espancamento, Pardo, RONDÔNIA 

Travesti é Morta a Pauladas Por Ex- Amasio 

 

 



 

http://www.vejanoticias.com.br/noticia/cujubim-travesti-e-morto-a-pauladas-por-ex-amasio-ndash-imagens-fortes,policia,4349.html 

A travesti Cleber Durães Rosa vugo “Yara”, de 24 anos, foi morto a pauladas na noite desta segunda-feira, 

em Cujubim (RO). A polícia foi acionada por testemunhas a comparecer na rua sabia setor 07, informando 

que no local um homem estaria agredindo uma pessoa com pedaço de pau, ao chegar no local foi localizado 

Cleber Durães Rosa, com varios ferimentos na cabeça. Que foi socorrido até o posto de saúde e foi 

confirmado pelo medico de plantão o óbito de Cleber. Segundo informações colhida pela Policia, Cleber 

Durães Rosa vugo “Yara” vinha sendo ameaçado de morte pelo seu ex – companheiro indentificado por 

Lucas de Almeida Silva. Segundo a polícia , ele recebeu várias pancadas na cabeça com um objeto 

contundente, um pedaço de pau. A policia investiga as hipóteses de desentendimento e de um possível 

\”crime por ódio e ciume\” 

De posse de informações da testemunha que presenciou o homicidio, que o autor do crime seria Lucas ex 

amasio de Cleber. A Policia realizou diligencias nas proximidades onde o infrator poderia ser localizado, 

logrando êxito e prendendo em flagrante o mesmo, sendo que o mesmo confessou o homicidio.  

 

gazetacentral 



RAIMUNDO AMORIM GUEDES | GAY – 60 ANOS | PERFURAÇÃO | PI TERESINA 

Publicado por Dudu Michels em 10 de setembro de 2012 em a) Gay, Branco, Facadas, PIAUÍ 

Homossexual é assassinado com talhadeira 

enfiada no pescoço em Parnaíba-PI 

 

http://www.mortebrutal.com/2012/09/homossexual-e-morto-com-uma-talhadeira.html 

Na manhã desta segunda-feira (10), um homem de aproximadamente 60 anos, identificado como Raimundo, 

foi encontrado morto, na garagem de sua residência, na rua Guaporé, nº 106, bairro São Francisco, por volta 

de 8h da manhã.  

Segundo informações de uma amiga do senhor Raimundo, que não quis se identificar, ele era homosexual. 

O corpo foi encontrado por um pedreiro não identificado, que estava fazendo um serviço na residência de 

Raimundo Amorim. Ao chegar hoje, pela manhã, o pedreiro bateu no portão, mas ninguém abriu, quando 

entrou, encontrou o homem, com uma talhadeira enfiada no pescoço, já sem vida. 

A Polícia Militar militar preservou o local do ocorrido. O sargento Vaz Gomes informou que além do objeto 

cravado no pescoço, Raimundo Amorim apresentava escoriações no braço direito e manchas rochas pelo 

corpo.  

tvcanal13   combatepolicial    jornaldaparnaiba    maranhao190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATEUS SANTOS COUTINHO BEZERRA | GAY – 18 ANOS | FACADAS | 
SE, ARACAJU 

Publicado por Dudu Michels em 9 de setembro de 2012 em a) Gay, Facadas, SERGIPE 

Jovem é assassinado em parada gay no Sergipe 

Jovem morre na porta de hospital (Foto: Bruno Cesar/SES) 

http://www.infonet.com.br/cidade/ler.asp?id=133525 

Uma confusão na parada gay ocorrida no bairro Santos Dumont neste domingo, 9, culminou com o 

assassinato de um jovem e dois adolescentes ficaram feridos. Mateus Santos Coutinho Bezerra, 18, foi 

atingido com golpes de facas e ainda sofreu agressões físicas. Ele chegou a ser socorrido com vida, mas 

morreu meia hora depois que chegar ao Hospital de Urgência de Sergipe (Huse). 

De acordo com informações da Assessoria de Comunicação do hospital, o jovem faleceu na ambulância do 

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). 

As circunstâncias da confusão ainda não foram esclarecidas. O fato foi registrado na Delegacia Plantonista. 

De acordo com informações da Secretaria de Estado da Segurança Pública, o jovem chegou a disparar tiros 

de arma de fogo que atingiram dois adolescentes. Os adolescentes foram encaminhados à Unidade de 

Pronto Atendimento (UPA) Zona Norte [Nestor Piva], um deles já recebeu alta e está apreendido na 

Delegacia Especial de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA). 

Porte ilegal de arma 

Agentes do Grupo Especial de Rondas e Blitz da Polícia Civil (Gerb) foram acionados para atender a esta 

ocorrência e acabaram prendendo um rapaz por porte ilegal de arma. No primeiro momento, suspeitou-se 

do envolvimento de Alex Santos Silva, 23, no assassinato ocorrido no local onde estava sendo realizada a 

parada gay, mas posteriormente esta possibilidade foi descartada. 

Os agentes do Gerb perceberam a atitude suspeita de Alex e o seguiram até a residência dele. Na casa, a 

arma foi encontrada atrás do botijão. O suspeito foi encaminhado à Delegacia Plantonista onde foi autuado 

em flagrante por porte ilegal de arma. 

Aos policiais, Alex confessou que estava na festa, contou que teria encontrado a arma no chão e disse que 

não sabia explicar como aquela arma teria sido jogada no local onde ele a encontrou. Ainda não há 

confirmação se aquela teria sido a arma supostamente usada por Mateus para atirar contra os desafetos. 

clicksergipe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDICLELSO FREITAS GOMES | GAY – 27 ANOS | FACADAS | AM, MANAUS 

Publicado por Dudu Michels em 9 de setembro de 2012 em a) Gay, AMAZONAS, Facadas 

Corpo de industriário é encontrado em estância na Praça 14, em 
Manaus 

 

http://www.d24am.com/noticias/amazonas/corpo-de-industriario-e-encontrado-em-estancia-na-praca-14-em-manaus/68161 

Ediclelso Gomes, 27, morreu após ser atingido com dois golpes de faca nas costas. 

Manaus - O industriário Ediclelso Freitas Gomes, 27, morreu após ser atingido com dois golpes de faca, 

desferidos nas costas, na madrugada deste domingo (9). O crime aconteceu na Rua Major Gabriel, Praça 14, 

zona sul de Manaus, dentro do quarto da estância onde o rapaz morava há quatro anos. De acordo com a 

Polícia Civil, os moradores apontam um homem conhecido como ‘Loirinho’ como o autor do crime. 

Segundo moradores que não quiseram ter o nome divulgado, um pedreiro viu o momento em que ‘Loirinho’ 

saiu do prédio por volta das 3h da madrugada. “Nós chamamos o Ediclelso para ir a uma festa, mas ele 

disse que ficaria em casa descansando. Só ficou ele aqui. Quando chegamos ele estava na escada, morto”, 

disse um colega de Ediclelso. 

Moradores disseram não ter ouvido nenhuma briga, discussão ou pedido de socorro. 

A polícia trabalha com a hipótese de que a motivação do crime tenha sido passional, já que o industriário 

era homossexual e pode ter tido relações com o suspeito antes do crime. Já os moradores, descartam essa 

hipótese e acreditam que ‘Loirinho’ tenha entrado na estância para assaltar o jovem e afirmaram 

desconhecer qualquer relação entre os dois. 

“Provavelmente ele sabia que Ediclelso tinha recebido um dinheiro”, falou um dos vizinhos. O industriário 

havia deixado a família no Pará, de onde era natural, para estudar e trabalhar em Manaus.  

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) está investigando o caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NÃO IDENTIFICADO | TRAVESTI | APEDREJAMENTO | SP, RIBEIRÃO PRETO 

Publicado por Dudu Michels em 8 de setembro de 2012 em b) Travesti, Espancamento, SÃO PAULO 

Travesti é espancada até a morte na zona Norte de Ribeirão Preto 

 

http://www.passeiaki.com/noticias/travesti-espancado-ate-morte-zona-norte-ribeirao-preto 

Corpo foi localizado por mulher que trabalha em um posto próximo ao local.  Vítima 
apresentava graves ferimentos na cabeça, segundo a polícia. 

Uma travesti – ainda não identificado – foi encontrado morto ao lado de um barraco erguido no canteiro 

central de uma movimentada avenida de Ribeirão Preto (SP), na noite de sábado (8), no bairro Vila Elisa. A 

vítima, segundo a polícia, foi localizada por uma frentista que trabalha em um posto de combustíveis na 

Avenida Marechal Costa e Silva, em frente ao local. O caso foi registrado como homicídio qualificado. 

Ninguém foi preso. 

A testemunha informou à polícia que foi até o canteiro da avenida depois que um homem desconhecido 

entrou no estabelecimento na noite de sábado e disse a ela que o travesti estava morto. Sem saber o que 

fazer, a mulher foi até o local e localizou a vítima já sem vida com a cabeça gravemente ferida e coberta por 

um lençol. Segundo a PM, os ferimentos no travesti podem ter sido provocados por pedradas. 

A frentista disse ainda à polícia que, há três dias, o travesti havia montado o barraco na área pública, onde 

estava ‘morando’ com dois homens. A mulher não soube informar que destino levou o rapaz que esteve no 

posto de combustíveis para avisá-la sobre o crime e negou conhecer a vítima. 

As imagens feitas pelas câmeras de segurança do estabelecimento serão entregues à polícia e poderão 

ajudar na identificação do suspeito. 

O corpo da vítima foi levado ao Centro de Medicina Legal de Ribeirão Preto (Cemel). 

dirigida   viaeptv   jornalacidade 



WINDNEY CARLOS DA SILVA MACHADO | TRAVESTI – 20 ANOS | FACADAS | 
GO, GOIÂNIA 

Publicado por Dudu Michels em 7 de setembro de 2012 em b) Travesti, Facadas, GOIÁS, Pardo 

Travestis são assassinadas a dois dias de Parada Gay em GO 

 

Na região metropolitana de Goiânia, quatro travestis foram mortos em dois crimes diferentes. Em um deles, 

Windney Carlos da Silva Machado foi esfaqueado e morto. Dois homens foram presos acusados pelo 

assassinato, Henrique Alexandre Rodrigues e Jurivan Pereira dos Santos.  

No outro, em uma região onde existem vários motéis, os travestis Juliano Almeida de Andrade, Valdir 

Gabriel de Santana e outro, identificado apenas como Milena, foram mortos a tiros. Reportagem exibida no 

SBT Brasil.  

g1.globo 

 

 

 

“MUNIQUE” | JULIANO ALMEIDA DE ANDRADE | TRAVESTI | TIROS | GO, GOIÂNIA 

Publicado por Dudu Michels em 7 de setembro de 2012 em b) Travesti, GOIÁS, Tiros 

Travestis são assassinadas a dois dias de Parada Gay 

 



http://www.campograndenews.com.br/cidades/titulo-principal-08-09-2012-10 

Na Região Metropolitana de Goiânia, quatro travestis foram mortos em dois crimes diferentes.   

Em um deles, Windney Carlos da Silva Machado foi esfaqueado e morto. Dois homens foram presos 

acusados pelo assassinato, Henrique Alexandre Rodrigues e Jurivan Pereira dos Santos.   

No outro, em uma região onde existem vários motéis, os travestis Juliano Almeida de Andrade, Valdir 

Gabriel de Santana e outro, identificado apenas como Milena, foram mortos a tiros. 

brasil247     maisgoias     aredacao 

 

 

 

“Gabriela Santana” | VALDIR GABRIEL DE SANTANA | TRAVESTI | TIROS | 
GO, GOIÂNIA 

Publicado por Dudu Michels em 7 de setembro de 2012 em b) Travesti, GOIÁS, Pardo, Tiros 

Quatro travestis são assassinadas em Goiás 

http://noticias.r7.com/cidades/noticias/quatro-travestis-sao-assassinados-em-goias-20120907.html 

Três foram assassinadas em Aparecida de Goiânia e uma em Hidrolândia 

Quatro travestis foram assassinados durante a madrugada desta sexta-feira (7) em cidades na região 

metropolitana de Goiânia, em Goiás. Três vítimas foram mortas em Aparecida de Goiânia e outra em 

Hidrolândia.  

De acordo com a Polícia Militar, as vítimas faziam ponto nas ruas do bairro Nossa Senhora de Lourdes, em 

Aparecida de Goiânia, quando suspeitos se aproximaram armados e mandaram elas deitarem e dispararam. 

A região é conhecida por ter muitos travestis e motéis.  

Leia mais notícias de Cidades 

A última vítima foi morta a facadas enquanto fazia ponto em uma rodovia que corta Hidrolândia. Dois 

homens foram presos suspeitos do crime. No próximo domingo (8) acontece a 16ª Parada Gay de Goiânia.  

Travesti de Campo Grande é assassinada a tiros em Goiás 

Crime foi na madrugada dessa sexta-feira. Outras três travestis também foram mortas 

A travesti Gabriela Santana foi assassinada em Goiás. 

http://www.campograndenews.com.br/cidades/titulo-principal-08-09-2012-10 

A travesti de Campo Grande identificada como Valdir Gabriel de Santana, foi assassinada a tiros na 

madrugada dessa sexta-feira, em Goiás. Outras três travestis também foram mortas e dois suspeitos estão 

presos. 

Valdir, que era conhecido como Gabriela Santana, e outras duas travestis – Juliano Almeida de Andrade e 

outra identificada como Milena -, foram mortas quando estavam em uma região de motéis em Aparecida 

de Goiânia, região metropolitana de Goiânia. 

De acordo com informações de jornais do município, as três se prostituíam quando um homem se 

aproximou e mandou que elas deitassem no chão e atirou. 

As travestis foram mortas com tiros na cabeça. Duas delas estavam de mãos dadas. Nenhum suspeito pelo 

triplo homicídio foi preso. 

Segundo Cris Stefanny, presidente da Associação de Travestis de Mato Grosso do Sul, Gabriela estava em 

Goiânia há aproximadamente seis meses. 

Na mesma madrugada, em outro ponto da região metropolitana de Goiânia, a também travesti identificada 

como Windney Carlos da Silva Machado foi esfaqueada e morta. Dois homens foram presos acusados pelo 

assassinato, Henrique Alexandre Rodrigues e Jurivan Pereira dos Santos. 



Conforme Cris Stefanny, o corpo de Gabriela deve chegar em Campo Grande na noite deste sábado. (Com 

informações do Uol) 

Família fala em homofobia 
Assassinada a tiros na madrugada de sexta-feira em Aparecida de Goiânia, região metropolitana de Goiânia, 

Goiás, a travesti Valdir Gabriel Santana pretendia voltar para Campo Grande na próxima semana. A 

informação é da família, que acredita em crime homofóbico e está revoltada com o caso. Irmã da vítima, a 

atendente Rosenir Santana, 43 anos, conta que Gabi Santana, como a travesti era conhecida, foi para Goiás 

há oito meses para visitar uma amiga e acabou ficando por lá.  

Neste período, o contato com a família foi pouco, no entanto, na quinta-feira – poucas horas antes de ser 

morta – ligou para ‘casa’ e avisou que voltaria na próxima semana. “Ela disse que iria voltar e que estava 

tudo bem”.  

Rosenir, que acompanha o velório de Gabi na Capital junto com outros parentes e amigos, acredita que a 

morte da irmã e das outras três travestis em Goiás tenha sido crime homofóbico. Amiga de Gabi, a 

promotora de vendas Luciana Fernandes, 41 anos, tem a mesma opinião. “A Gabi vai ser mais uma na 

estatística”, disse.  

Luciana conta que assim que soube dos assassinatos pesquisou sobre a cidade e verificou que o município 

é o quinto mais homofóbico do País. Gabriela Santana e outras duas travestis – Juliano Almeida de Andrade 

e outra identificada como Milena -, foram mortas quando estavam em uma região de motéis. De acordo com 

informações de jornais do município, as três se prostituíam quando um homem se aproximou, mandou que 

elas deitassem no chão e atirou.  

As travestis foram mortas com tiros na cabeça. Duas delas estavam de mãos dadas. Nenhum suspeito pelo 

triplo homicídio foi preso. Na mesma madrugada, em outro ponto da região metropolitana de Goiânia, a 

também travesti identificada como Windney Carlos da Silva Machado foi esfaqueada e morta. Dois homens 

foram presos acusados pelo assassinato, Henrique Alexandre Rodrigues e Jurivan Pereira dos Santos. 

Nenhum suspeito pela morte de Gabriela foi preso.(CG News) 

http://www.chapadensenews.com.br/?pg=noticiasVis&idNot=3404&idCat=3 

Câmera de motel registra momento em que 
as travestis são mortas em GO 

 

 

 

 

 



“Milena” | NÃO IDENTIFICADO | TRAVESTI | TIROS | GO, GOIÂNIA 

Publicado por Dudu Michels em 7 de setembro de 2012 em b) Travesti, GOIÁS, Tiros 

A dois dias da Parada Gay, 4 travestis são mortas na Grande 
Goiânia 

 

Suspeitos armados assassinaram três jovens em Aparecida de Goiânia. 

Quarta vítima, esfaqueada em Hidrolândia, morreu em hospital da capital. 

http://g1.globo.com/goias/noticia/2012/09/dois-dias-da-parada-gay-4-travestis-sao-mortos-na-grande-goiania.html 

07/09/2012 

Quatro travestis foram assassinadas na Região Metropolitana de Goiânia na madrugada desta sexta-feira 

(7), a dois dias da XVI Parada do Orgulho LGBT [Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 

Transexuais] de Goiânia. Três desses homicídios aconteceram no Bairro Nossa Senhora de Lourdes, 

conhecido pelo grande número de motéis, em Aparecida de Goiânia. Segundo a polícia, testemunhas 

disseram que as vítimas se prostituíam na região quando homens armados chegaram, mandaram-nas deitar 

no chão, atiraram e fugiram. 

O quarto crime aconteceu na cidade de Hidrolândia. A vítima, de 20 anos, foi esfaqueada em um posto de 

combustível, às margens da rodovia aonde supostamente se prostituía. O jovem chegou a ser levado para o 

Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), em Goiânia, mas não resistiu aos ferimentos. Dois andarilhos, 

suspeitos do crime, foram presos e levados para o 4º Distrito Policial de Aparecida de Goiânia. 

Neste domingo (9), acontece a XVI Parada do Orgulho LGBT [Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 

Transexuais] de Goiânia. O evento está marcado para começar às 12h, no Mercado Aberto da Avenida 

Paranaíba, no centro. O término está previsto para as 23h. 

noticias.r7   sbt   uol    brasilocal    campograndenews 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NÃO IDENTIFICADO | TRAVESTI – 34 ANOS | TIROS | SP, TAUBATÉ 

Publicado por Dudu Michels em 6 de setembro de 2012 em b) Travesti, SÃO PAULO, Tiros 

Travesti é executada com tiro na nuca 

http://www.ovale.com.br/nossa-regi-o/travesti-e-executado-com-tiro-na-nuca-1.309667 

September 6, 2012 

A arma usada no crime é de uso exclusivo das polícias; ainda não se sabe quem teria disparado o tiro. O crime 

está sendo investigado 

Taubaté 

Uma travesti de 34 anos foi encontrado morto hoje Às 8h40h, no bairro Parque Três Marias, em Taubaté. 

Segundo a polícia, a vítima foi atingida por um tiro na nuca. O ferimento foi provocado por uma arma de 

grosso calibre (.40) de uso exclusivo das polícias. 

Com ele foram encontrados R$ 230 em moedas, um chaveiro e um preservativo. O corpo foi encaminhado 

para o IML (Instituto Médico Legal) para ser periciado. 

A polícia acredita que o assassinato tenha sido cometido por um cliente, mas ainda não há suspeitos e o 

crime está sendo investigado. 

paradiario   g1   saopaulodiario    vnews   robsonsouzza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JAILSON JOSÉ DOS SANTOS VIANA | GAY – 52 ANOS | TIROS | PE, RECIFE 

Publicado por Dudu Michels em 5 de setembro de 2012 em a) Gay, Branco, PERNANBUCO, Solteiro, Tiros 

Ex-baixista de banda é assassinado 

 

http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/cidades/policia/noticia/2012/09/05/morre-baixista-pernambucano-lito-viana-55224.php 

O músico Lito Viana (Jailson José dos Santos Viana), 52 anos, foi atingido por uma bala na praia de Gaibu, 

no Litoral do Sul do Estado, e faleceu. O corpo foi reconhecido na tarde desta quarta-feira (5), no Instituto de 

Medicina Legal (IML), por familiares do baixista pernambucano, que atualmente integrava a equipe de 

músicos da cantora Isaar França e dava aulas de música no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife. 

Segundo Nalva, ele havia partido para Gaibu no domingo. A partir de então, os familiares perderam o 

contato com o músico. Primeiramente, “chegou um boato de que ele estaria internado com ferimentos leves 

em um Hospital do Cabo. Depois, a gente foi pesquisar e descobriu”, contou. 

Lito não era casado e também não tinha filho. “Meu irmão era um homem muito bom. Não tinha desafetos. O 

que nos passaram até agora é que foi uma bala perdida. Não sabemos mais informações”, declarou Nalva 

Viana.  

ne10   jconline   radiojornal    folhape   blogdocaxorrao 

 

 

 

EDMILSON PEREIRA| GAY – 35 anos | ASFIXIA | RJ, NOVA IGUAÇU 

Publicado por Dudu Michels em 5 de setembro de 2012 em a) Gay, Asfixia, Branco, RIO DE JANEIRO 

Mais um crime de homofobia. 

 



http://eugenio28.blogspot.com.br/2012/09/militante-gay-do-grupo-28-de-junho-e.html?zx=36db1097b805de83 

Publicado por : Eugenio da Saúde 

O SR Edmilson Pereira- Eddy Taylor( Como gostava se ser chamado peos amigos do grupo 28 de junho), 

era cozinheiro, comerciário, gay assumido,morador do bairro Cabuçu ( nova Iguaçu). 

Saiu de casa dia 02( domingo) para ir a 9a parada LGBT de Nova Iguaçu e desapareceu. O seus amigos 

desconfiaram do desaparecimento, foram a sua procura e o econtraram ( Hoje dia 05 ) amarrado e morto e 

asfixiado em uma casa no bairro ceramica perto do supermercado Macro. 

Segundo informações o mesmo foi visto pela ultima vez na parada gay de Nova Iguaçu. 

Edmilson Pereira, tinha 35 anos trabalhava como cozinheiro no Supermecado Macro, na Via Dutra. 

O crime foi registrado na 58 DP Posse. 

Estarei me reunindo com o delegado para contribuir com as investigações. 

Quem tiver mais informação por favoir ligar para 08000234567 ou para o disque denuncia 22531177. 

Contamos com a colaboração do povo do bairro cerâmica. 

Eddy Taylor 

Era militante do grupo 28 de junho ha bastante tempo. 

Na sua página do orkut e no seu perfil estava escrito a seguinte reflexão; 

Sobre Eddy 

Eu… 

já perdoei erros quase imperdoáveis, tentei substituir pessoas insubstituíveis e esquecer pessoas inesquecíveis. Já fiz coisas por 

impulso, já me decepcionei com pessoas que nunca pensei decepcionar, mas também decepcionei alguém.Já abracei pra proteger, já 

dei risada quando não podia, fiz amigos eternos, já amei e fui amado, mas também já fui rejeitado, fui amado e não amei.Já gritei e 

pulei de tanta felicidade, já vivi de amor e fiz juras eternas, “quebrei a cara” muitas vezes.Já chorei ouvindo musica e vendo fotos, já 

liguei só pra escutar uma voz, me apaixonei por um sorriso, já pensei q fosse morrer de tanta saudade e tive medo de perder alguém 

especial(e acabei perdendo).Mas vivi!E ainda vivo.Não passo pela vida…e você também não deveria passar, viva…bom mesmo é ir à 

luta com determinação, abraçar a vida e viver com paixão, perder com classe e vencer com ousadia, porque o mundo pertence à quem 

se atreve e a vida é muito para ser insignificante!!!!!!!!!!!!! 

facebook 

 

 

 

JOÃO NETO | GAY – 18 ANOS | SUICÍDIO | PI, TERESINA 

Publicado por Dudu Michels em 3 de setembro de 2012 em a) Gay, Branco, PIAUÍ, Suicídio 

Polícia apura se morte de jovem tenha sido motivada por bullying 

 



http://www.portalaz.com.br/noticia/policia/250533_policia_apura_se_morte_de_jovem_tenha_sido_motivada_por_bullying.html 

Por Cinnara Sales 

A morte do jovem João Neto (foto ao lado), de 18 anos, ocorrida na última segunda-feira (03) tem causado 

comoção não só em sua família, mas também em seus seguidores da rede social Twitter. O falecimento do 

jovem ficou entre os trending topics, assuntos mais comentados. O possível suicídio, hipótese investigada 

pela polícia, é vista por seus “seguidores” como consequência de bullying sofrido pela vítima. 

João era fã da cantora Britney Spears e possuía perfil nas duas redes sociais mais conhecidas do mundo, 

Twitter e Facebook, atualizadas por ele e amigos com informações da cantora. As páginas eram 

frequentadas por milhares de pessoas que lamentam a morte do jovem. Em um dos post um colega 

chamado Fernando Oleveira diz que João Neto curtia Britney Spears e era gay e que por isso ele teria se 

matado. 

Além da declaração do jovem, muitas outras aparecem na rede social lamentando a morte de Neto e todos 

afirmam que ele era um garoto bastante carinhoso. Mas além das declarações dos amigos, é possível ver 

que João Neto tinha problemas dentro de sua própria casa. 

Em uma postagem no dia 25 de agosto ele afirma que brigou com o pai e diz aos amigos que eles não 

sabem o que é conviver com o pai, que é uma pessoa muito difícil, assim como seu irmão. Na ocasião ele 

diz que o irmão é “puxa saco do pai”. 

A morte de Neto aconteceu por volta das 14h da última segunda-feira (03), no hotel Poty, de propriedade da 

família da vítima. Segundo o delegado Mamede Rodrigues, a família ainda não registrou Boletim de 

Ocorrência, para que o caso seja investigado por problemas na impressora da delegacia, mas que ele já foi 

comunicado. 

“Aguardamos que os familiares venham na parte da tarde. Nos falaram que foi suicídio e que aconteceu por 

volta das 14h e que o IML e a perícia já haviam sido comunicados”, afirmou o delegado que aguarda o 

registro oficial do BO e do laudo que ateste o motivo da morte. 

Ao ser questionado sobre quais as conseqüências caso se ateste que o motivo de Neto ter tirado a própria 

vida, foi motivado por ter sofrido bullying, Mamede disse apenas que não pode se manifestar ainda, já que 

não foi feito o registro oficial. 

Confira abaixo os prints feitos no perfil de João Neto: 

 



 

 

 

LUTO  ono do Fã-Clube BSLovers de Britney Spears ,comete suicídio ! 

O dia de hoje foi muito triste para os Fãns Brasileiros da cantora Britney Spears, o jovem João Neto dono do maior fc de 

Britney Spears no país ,cometeu suicídio por não aguentar a pressão da sociedade pelo fato dele ser homessexual,não 

foram divulgadas muitas informações o twitter do fc continua de luto . A tag #PrayForJoãoNeto ficou em primeiro lugar nos 

tt´s Brasil. 

Eu @well986 também sou fã da cantora e estou profundamente triste pelo ocorrido,quero desejar a família e aos amigos 

de João Neto que Deus os conforte nesse momento tão triste .que ele possa descansar em paz! 

http://megaovo.blogspot.com.br/2012/09/luto-dono-do-fa-clube-bslovers-de.html 

 



“CARLA” NÃO IDENTIFICADO | TRAVESTI | TIROS | PR, CAMPO MOURÃO 

Publicado por Dudu Michels em 2 de setembro de 2012 em b) Travesti, PARANÁ, Tiros 

Travesti é encontrada morta com tiros na cabeça 

 

http://www.programaricardoborges.com.br/noticias/1320/1.html 

Por volta das 22h, deste domingo (2), uma equipe da Polícia Militar se deslocou até a Av. Comendador 

Norberto Marcondes, na região central de Campo Mourão, onde conforme denuncia anônima, duas pessoas 

em uma motocicleta Honda/CB300 de cor vermelha efetuaram vários disparos de arma de fogo contra um 

cidadão.  

No local os policiais constataram que havia uma pessoa caída em via publica, já em óbito, com perfurações 

na cabeça. Segundo testemunhas a vitima era conhecida por “Carla” não sendo possível a sua identificação 

pois não havia documentos com a vitima. O corpo foi encaminhado ao IML.  

itribuna   peabirunarede    rondapolicial   portalararuna    colunadorato   passeiaki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FRANCISCO CANINDÉ MARREIRO JÚNIOR | GAY – 23 ANOS | TIROS | RN, NATAL 

Publicado por Dudu Michels em 2 de setembro de 2012 em a) Gay, RIO GRANDE DO NORTE, Tiros 

Homossexual é assassinado no Pajuçara 

 

http://portalbo.com/materia/Homossexual-e-assassinado-no-Pajucara 

A polícia registrou mais um homicídio na zona Norte de Natal, na noite deste domingo (2). A vítima da vez foi 

Francisco Canindé Marreiro Júnior, cozinheiro, de 23 anos. Um homem teria abordado o jovem quando ele 

estava em uma parada de ônibus. Após atirar, o acusado chegou a roubar a bolsa do rapaz. 

O crime aconteceu no fim da noite, mas foi testemunhado por uma amiga de Francisco Canindé e por outro 

rapaz que se disse companheiro dele. O homicídio aconteceu na estrada de Genipabu, em frente ao Bar do 

Primo. A vítima trabalha como cozinheiro e a polícia ainda não sabe se Francisco sofreu um latrocínio ou 

uma execução. 

De acordo com testemunhas, o autor dos disparos estava escondido por trás de uma árvore escuro, 

próximo à parada onde Francisco Canindé desceu do ônibus. Com isso, a polícia suspeita que o bandido já 

estava a espera da vítima para atirar contra ela. No entanto, como os objetos foram roubados, também 

existe a possibilidade de roubo seguido de morte, o crime de latrocínio. 

Após efetuar os disparos, o autor do crime fugiu. Francisco Canindé foi atingido por cinco tiros, a maioria 

na cabeça. O jovem ainda tentou se proteger colocando as mãos no rosto, no entanto, os tiros perfuraram 

suas mãos. 

blogdobg   vcartigosenoticias  g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ‘Anita’ | ERIVALDO DOMINGOS DOS SANTOS | TRAVESTI – 28 ANOS | TIROS | PB, 
CAMPINA GRANDE 

Publicado por Dudu Michels em 29 de agosto de 2012 em b) Travesti, PARAÍBA, Tiros 

Polícia investiga crime de travesti 

Apesar da relação com as drogas, a hipótese de homofobia não está descartada; corpo 
foi encontrado no bairro do Araxá. 

http://www.jornaldaparaiba.com.br/noticia/90789_policia-investiga-crime-de-travesti 

29/08/2012 

A Delegacia de Homicídios de Campina Grande já identificou os suspeitos de um assassinato ocorrido no 

bairro do Araxá. 

Policiais realizaram buscas e colheram vestígios ontem no local onde foi encontrado um corpo na tarde da 

última quarta-feira. O cadáver foi identificado como do travesti Erivaldo Domingos dos Santos, 28 anos, 

conhecido também como ‘Conan’ e ‘Anita’. 

Segundo a família, ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas. 

Segundo o laudo preliminar do Núcleo de Medicina e Odontologia Legal (Numol), o homem foi morto a tiros. 

O corpo em estado de decomposição foi encontrado às 18h de quarta-feira, mas segundo os parentes 

Erivaldo estava desaparecido havia uma semana. Apesar da relação com as drogas, a hipótese de 

homofobia não está descartada. 

De acordo com a família, residente no mesmo bairro, o travesti era usuário de drogas e devia dinheiro a 

traficantes da região, sendo vítima de um possível acerto de contas. Após sumir no último dia 23, o corpo 

de Erivaldo foi encontrado no ‘Morro do Pinto’, por trás do cemitério do bairro do Araxá. 

A delegada Maíra Roberta pretende embasar o pedido de prisão nos próximos dias, após receber o laudo do 

Numol e os dados colhidos no Instituto de Polícia Científica (IPC). “Apenas após os resultados das perícias 

saberemos exatamente o que houve. 

Confirmamos o homicídio e nossa equipe está tentando apurar mais informações. Já temos suspeitos 

identificados e recolhemos vestígios que possibilitem embasar o pedido de prisão”, disse. 

Duas hipóteses continuam a ser relacionadas na linha investigativa da Delegacia de Homicídios. “A 

princípio seguimos a linha da dívida de drogas, pois, segundo apuramos, ele vinha sendo ameaçado por 

causa disso. Mas a hipótese de crime homofóbico não está completamente descartada”, alertou a delegada. 

 

 

 

“Natasha” | ALEX SANDRO DE MORAES CAMILO | TRAVESTI – 23 ANOS | 
ENXADADA | SP, CLEMENTINA 

Publicado por Dudu Michels em 29 de agosto de 2012 em b) Travesti, Facadas, SÃO PAULO 

Travesti é encontrada morta 

com enxada no pescoço 

http://noticias.terra.com.br/brasil/noticias/0,,OI6118797-EI5030,00-vc+reporter+travesti+e+encontrado+morto+com+enxada+no+pescoco.html 

31 de agosto de 2012 

Uma pessoa foi encontrada morta, na noite da última quarta-feira, com uma enxada encravada no pescoço, 

no quintal de uma casa no município de Clementina, a 527 km de São Paulo. 



De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a vítima era o travesti Alex Sandro de Moraes 

Camilo, colega de Júnior César Becuzzi, 23 anos, que afirmou ter encontrado o corpo da vítima já sem vida 

no quintal de sua casa. 

Segundo a mãe de Júnior, que também mora no local, ela teria ouvido latidos do cachorro e alguém pulando 

o muro da casa enquanto ela ainda estava sozinha em casa, e chamou a polícia. Pouco tempo depois, o filho 

Júnior chegou em casa, e ao sair para o quintal, começou a gritar afirmando ter encontrado o corpo. 

As evidências, no entanto, acabaram transformando Júnior em suspeito do crime. À polícia, ele confirmou 

que momentos antes esteve com Alex Sandro e outro amigo, o lavrador Magno Silva de Oliveira, 26 anos, 

em um bar bebendo cerveja. 

Dentro da casa dele, foram encontrados um porrete de madeira com sangue e duas latas de cerveja, sobre a 

mesa da cozinha. Segundo a mãe, a enxada encravada no corpo da vítima pertence à família e ficava no 

quintal da residência. Júnior negou a autoria do crime, mas foi preso pela Polícia Militar, levado pela 

delegacia da cidade e indiciado por homicídio. 

O outro suspeito, Magno Oliveira, chegou a ir para casa com uma mochila e pediu que algum familiar o 

levasse à rodoviária. Ele acabou tentando fugir de moto, mas foi localizado pela PM escondido debaixo da 

cama de uma ex-companheira, e foi preso após resistência. 

Segundo o Boletim de Ocorrência do caso, Magno confessou em um SMS enviado de seu celular que havia 

cometido um homicídio. 

iberoamerica   estounamidia   lr1 

 

 

ROBSON FRANCO PEREIRA | TRAVESTI – 26 ANOS | TIROS | SP, CAMPINAS 

Publicado por Dudu Michels em 27 de agosto de 2012 em b) Travesti, Branco, SÃO PAULO, Tiros 

Travesti é encontrada morta no centro de Campinas 

27/08/2012 
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NÃO IDENTIFICADO | TRAVESTI | FACADAS | AM, MANAUS 

Publicado por Dudu Michels em 26 de agosto de 2012 em AMAZONAS, b) Travesti, Facadas 

Travesti é assassinada em Manaus com facada no coração 

Vítima seria um 

suposto travesti da área do Centro de Manaus (Márcio Melo) 

http://www.d24am.com/noticias/amazonas/homem-nao-identificado-pela-policia-e-morto-com-facada-no-coracao/67019 

26 Ago 2012 

A suspeita, Eunice Andrade de Almeida, 40, foi detida e encaminhada ao 1º Distrito Integrado de Polícia (1º 

DIP) 

Manaus - Um homossexual ainda não identificado pela Polícia Militar (PM) foi assassinado com uma facada 

no coração, na tarde deste domingo (26), na Rua Barão de São Domingos, Centro de Manaus. A suspeita, 

Eunice Andrade de Almeida, 40, foi detida e encaminhada ao 1º Distrito Integrado de Polícia (1º DIP). 

De acordo com o tenente Wallace Reis, os dois tiveram uma discussão e a vítima chamou Eunice de 

‘prostituta’. Chateada com o xingamento, a mulher esfaqueou o homem, que morreu na hora. 

Uma identidade com o nome de João Bernaldo Custódio Braga, 40, foi encontrada junto com os pertences 

da vítima, mas a polícia não confirmou se o documento era do homem. Segundo testemunhas, ele 

costumava fazer programa naquela área e Eunice vende peixe no local. 

O corpo do homossexual foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) para fazer a papiloscopia.  

emtempo   d24am   acritica 

 

 

 

 

 

 

 

 



FRANCISCO DE ASSIS MARÇAL | GAY – PROFESSOR | FACADAS | MG, POÇOS 
DE CALDAS 

Publicado por Dudu Michels em 24 de agosto de 2012 em a) Gay, Facadas, MINAS GERAIS, Pardo 

Polícia de Poços prende assassinos do professor Francisco de 
Assis Marçal 

 

http://www.parabrisa.com.br/index.php?page=noticias&stl=1&id=6462 

A Polícia Civil de Poços de Caldas/MG, representada pela equipe de investigadores Paulo Silva, Sinval, 

Gilberto e Bárbara, sob o comando do Delegado Hernanni, apurou em menos de quatro dias, um  bárbaro 

crime de latrocínio que abalou Poços de Caldas e região. 

No último domingo (26 de agosto), por volta das 15h 30min, na Fazenda Bela Vista do Selado, zona rural de 

Poços de Caldas/MG, foi encontrado o corpo de um homem, até então desconhecido, com um corte no 

pescoço e diversos traumas na cabeça, e com as mãos amarradas com uma toalha, indicando que teria sido 

vítima de homicídio, aparentando estar mais de 24h morta. 

Imediatamente foram iniciadas as investigações, sendo que na noite de domingo, a Polícia Militar de 

Campestre/MG foi procurada por familiares de Francisco de Assis Marçal, narrando que ele estaria 

desaparecido desde a última sexta-feira (24). Assim, foram encaminhados ao IML local onde reconheceram 

o corpo encontrado como sendo de Francisco. 



Restou apurado pela Polícia Civil, que Francisco era homossexual e constantemente se deslocava a Poços 

de Caldas, onde frequentava bares e estabelecimentos comerciais destinados ao público GLS. 

Na data de seu desparecimento, ele estava conduzindo seu veículo VW CrossFox de placas HFO 5343, 

portando além de valores, documentos pessoais e um aparelho celular. 

Também chegou ao conhecimento da Polícia Civil, que no dia do desaparecimento de Francisco, ele teria 

ligado para um amigo e teria dito que estava acompanhado de dois homens. 

Ficou apurado que a toalha usada para amarrar as mãos da vítima tinha bordada as iniciais de um motel da 

cidade. Assim, a Polícia Civil compareceu ao estabelecimento onde constatou que o veículo da vítima teria 

adentrado naquele motel por volta das 21h da sexta (24), tendo deixado o quarto aproximadamente vinte 

minutos depois. 

Houveram informações que dois indivíduos estariam conduzindo o veículo da vítima no fim da noite de 

sexta pela cidade de Bandeira do Sul/MG e Campestre/MG ou seja, após a morte da vítima, e inclusive, em 

uma dessas oitivas, uma testemunha narrou que um dos acusados teria lhe confidenciado que seria um dos 

responsáveis pela morte, apresentando inclusive uma mensagem SMS relacionada ao crime. 

Os investigadores conseguiram a qualificação dos suspeitos, sendo eles Stefanio Negrini de Paula 19 anos 

e Robson Eduardo da Silva, 20 anos, ambos moradores de Bandeira do Sul/MG. 

O primeiro é morador da região onde o corpo foi deixado e provavelmente foi executado, ou seja, Serra do 

Selado. 

Contra esses dois suspeitos foi representado pela expedição de mandado de prisão temporária, o que foi 

deferido pelo MM. Juiz Plantonista. 

A Polícia Militar de Botelhos tinha conhecimento que a dupla estaria tentando fugir de Bandeira do Sul, 

tendo então realizado a abordagem dos mesmos. 

Durante suas oitivas, Stefano negou qualquer participação no crime, tendo apresentado versão totalmente 

desassociada com o conjunto probatório, inclusive apresentando contradições durante o interrogatório. 

Por sua vez, Robson assumiu ter participação do crime, alegando que a morte de Francisco teria se dado 

pelas mãos de Stefanio. Alegou que marcaram um encontro com a vítima, contudo, tinham a intenção de 

praticar um roubo, sendo que Stefano estava armado com uma faca. 

No interior do motel, renderam a vítima, tendo a amarrado com a tolha e em seguida rumaram sentido 

Bandeira do Sul, pela estrada da Serra do Selado, onde, no meio do caminho, Stefanio pediu para que 

parasse o carro, uma vez que iria deixar a vítima amarrada em um pé de café, porém, Stefanio teria ceifado a 

vida da vítima com facadas na garganta e pedradas e pauladas na cabeça, uma vez que ele era conhecido 

da vítima e poderia ser “dedurado” pelo crime.  

Foram subtraídos aproximadamente R$ 100,00 (cem reais) da vitima, bem como seu veículo, o qual teria 

sido trocado no dia seguinte, por 150g (cento e cinquenta gramas) de cocaína. 

Agora a Polícia Civil volta sua atenção para a localização do veículo e a qualificação do receptador. 

Se condenados pelo crime de latrocínio, poderão pegar até 30 anos de reclusão. 

A foto de Stefanio com a faca está em seu perfil no facebook  

 

 

 

 

 

 



MAIARA DIAS DE JESUS | LESBICAS – 22 ANOS | TIROS | BA, CAMAÇARI 

Publicado por Dudu Michels em 24 de agosto de 2012 em BAHIA, c) Lésbica, Casado, Pardo, Tiros 

Duas jovens são assassinadas em suposto caso de homofobia 

 

24 de agosto de 2012 

Familiares das vítimas acreditam em crime de homofobia. Os tiros que mataram as duas 
garotas vieram de uma única pessoa, que ainda não foi identificada pela polícia 

Duas jovens foram assassinadas na noite da última sexta-feira (24), em Camaçari, na Região Metropolitana 

de Salvador (RMS). Laís Fernanda dos Santos, 25 anos, e Maiara Dias de Jesus, 22 anos, que moravam 

juntas há quatro meses e mantinham uma relação homoafetiva, foram mortas a tiros quando estavam juntas 

na rua Alto da Cruz. 

Maiara foi baleada na cabeça e Laís foi atingida por quatro tiros em várias partes do corpo. Os tiros que 

mataram as duas garotas vieram de uma única pessoa, que ainda não foi identificada pela polícia. 

Familiares das vítimas acreditam em crime de homofobia. “É o único motivo, porque elas não tinham 

envolvimento com drogas, nem problema com ninguém. Não pode ter sido ao acaso”, disse o padastro de 

Laís, Edenil Nunes dos Santos. 

O crime foi registrado na 18ª Delegacia de Polícia, em Camaçari. O Serviço de Investigação (SI) apura se o 

crime tem origem homofóbica, mas o laudo da perícia continua inconclusivo. (Companheira LAÍS 
FERNANDA) 

Jovens são mortas quando andavam de mãos dadas em Camaçari 

Duas jovens foram assassinadas a tiros no final da noite desta sexta-feira (24), na rua Alto da Cruz, em 

Camaçari, Região Metropolitana de Salvador. Segundo testemunhas, elas tinham um relacionamento 

amoroso e caminhavam de mãos dadas no momento do crime. Identificadas como Lais Fernanda Pereira 

dos Santos, 25 anos, e Maira Dias de Jesus, 22, as jovens foram atingidas na cabeça e morreram na hora. 

Segundo investigação preliminar do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), os tiros 

teriam partido de um único atirador. A polícia, entretanto, não confirmou se o crime tem relação com a 

relação afetiva entre as jovens. Os corpos foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica 

(DPT) do município. Em junho deste ano, dois irmãos foram mortos quando confundidos com um casal de 

homossexuais na cidade. Informações do Correio. 

bahianoticias 

De: conferenciaglbtbahia 

Assunto: [conferenciaglbtbahia] LESBICAS – Duas mulheres acabam de ser assassinadas na rua atrás do Todo Dia 

Laís Fernandes Pereira dos O pai de Maiara, disse a imprensa local que desconfia de crime passional, pois Laís havia terminado um 

relacionamento com um rapaz para ficar com sua filha e que segundo ele isso pode ter sido a motivação do crime. Maiara e Laís  trabalhavam  



no Centro Comercial de Camaçari.Santos, 25 anos, Maiara Dias de Jesus, 22 anos, que foram assassinadas com vários tiros na cabeça na noite 

desta sexta-feira (24) em Camaçari na Rua Manoel Mercês, situada no Bairro Alto da Cruz, (rua que fica atrás do supermercado Todo Dia) 

podem ter sido vítimas de homofobia. 

Segundo informações elas caminhavam de mão dadas (tanto que os corpos estavam caídos um ao lado do outro) e o próprio pai de uma das 

vítimas declarou a imprensa que elas tinham um relacionamento amoroso. Nas páginas de rede social de ambas é possível ver fotos das duas 

juntas e com declaração de carinho. 

Mãe avisou jovens sobre riscos de crimes homofóbicos em 
Camaçari 

Uma semana antes de ser assassinada a tiros ao lado na namorada, Maiara de Jesus, 
22 anos, enviou para o celular do pai, o soldador Jorge de Jesus, uma mensagem de 
despedida 

Ronney Argolo 

ronney.argolo@redebahia.com.br 

Uma semana antes de ser assassinada a tiros ao lado na namorada, Maiara de Jesus, 22 anos, enviou para o 

celular do pai, o soldador Jorge de Jesus, uma mensagem incomum. “Às vezes, por coisas sem sentido, 

acabamos perdendo pessoas importantes. Às vezes erramos, às vezes arriscamos e somos felizes. (…) O 

destino reserva para todos os humanos uma certeza: a morte. No dia em que eu deixar de existir, lembre-se 

de que parti feliz, porque tive a oportunidade de ter tido uma pessoa como você”, afirmou ela, via celular. 

Para Jorge, o texto hoje soa como uma premenitória despedida. “É como se ela soubesse que algo ia 

acontecer”, interpreta. 

Maiara foi assassinada em Camaçari, no final da noite de sexta-feira, quando voltava do camelódromo onde 

trabalha com a namorada Laís Fernanda dos Santos, 25 anos. Dois homens passaram em uma moto 

atiraram três vezes contra Laís – atingida no tórax e na cabeça – e uma vez contra Maiara, na cabeça. 

Saudade Sem encontrar uma explicação para a morte da filha, a mãe de Laís, Josefa Pereira dos Santos, 

conhecida como Dete, deixa transparecer toda a tristeza ao entrar no quarto onde o jovem casal vivia, nos 

fundos da casa de uma vizinha. 

Ontem, encontrou sobre a cama roupas ainda por passar e, nas estantes, retratos com imagens de bons 

momentos de Laís e Maiara. “Elas eram o meu pé e a minha mão. As duas muito carinhosas, viviam me 

abraçando. Maiara me conquistou e eu tinha um amor de mãe por ela. Laís tem dois irmãos homens e era 

minha única filha. Não consigo parar de pensar nem em uma, nem na outra. Mas sei que nada vai trazer elas 

de volta”, lamenta Dete. 

Ela trabalha junto com a filha e a nora no camelódromo. Todos os dias, às 7h30, acordava as duas. Laís e 

Maiara cuidavam da barraca pela manhã e Dete fazia o almoço. Levava a comida ao meio-dia e ficava por lá. 

Enquanto Maiara era a melhor vendedora, Laís ajudava com o controle do estoque. No final do dia, eram as 

jovens que fechavam o caixa. 

Sonhos 

Antes do crime, Maiara aguardava a resposta de uma entrevista de emprego numa loja em Camaçari. Laís 

queria concluir o supletivo noturno para “vencer na vida”. Preferia trabalhar do que estudar e já 

acompanhava a mãe no camelódromo desde os 7 anos. 

“Ela ia fazer uma tatuagem no tornozelo com a frase ‘Dete, eu te amo’. Escrevia isso nos relógios, nos 

diários, nas pulseiras, em todos os lugares. Ela era muito próxima de minha mãe, gostava muito dela”, 

conta o irmão de Laís, Luiz Fernando Santos, 23 anos. 

Família  

Assim como entre os familiares de Laís, o casal tinha boa relação com a família de Maiara, que saiu de Dias 

D`ávila aos 18 anos. No última Dia dos Pais, 12 de agosto, Jorge de Jesus conheceu a mulher com quem a 

filha vivia há cerca de dois meses e assim soube que a filha era gay.    



“Eu gostei da garota. Disse a Maiara que a amava acima de tudo e que a aceitava”, lembra. Maiara não 

contou para a mãe, evangélica, por medo da reação. “Ela disse que ia falar, mas não teve tempo pra isso”, 

lamenta Jorge. 

Faltou tempo também para as famílias se conhecerem. Jorge já tinha combinado um encontro, por telefone, 

com o empilhador Enedil Nunes dos Santos, pai de Laís. Eles falaram sobre a relação das filhas e chegaram 

a marcar uma reunião familiar para setembro. “Todos em minha casa estão muito chocados. Tenho mais 

dois filhos e tenho que dar suporte a eles”, conclui. 

Mãe avisou filha sobre possíveis ataques homofóbicos 

A delegada titular de Homicídios da Região Metropolitana, Maria Tereza dos Santos, reafirmou ontem que a 

investigação segue por duas linhas, sem, no entanto, sivulgar quais linhas seriam estas. Ela não acredita na 

homofobia  como motivação do crime, mas a família não descarta. 

“As pessoas têm preconceito aqui. Desde que os gêmeos foram agredidos por serem confundidos com 

gays que eu falava para Laís tomar cuidado”, lembra Josefa dos Santos, mãe de Laís Fernanda. A agressão 

a que ela se refere ocorreu em junho, contra os irmãos José Leonardo e José Leandro da Silva, de 22 anos. 

Leonardo morreu. 

Josefa não acredita que o ex-namorado da filha, Luciano Pereira, o Bubu, de 24 anos,tenha participação no 

crime, que poderia ter sido motivado por ciúme. “O namoro acabou numa boa. Ele foi para o enterro, me 

apoiou. Não faria isso”, afirma. 

Outros familiares e amigos das vítimas também defendem o rapaz. “Não sei o que aconteceu. As duas eram 

muito queridas. Mas o Bubu está sendo acusado sem provas”, disse Ana Cláudia Fernandes, amiga e 

vizinha das vítimas.  

correio24horas 

 

 

 

LAÍS FERNANDA DOS SANTOS | LESBICAS – 25 ANOS | TIROS | BA, CAMAÇARI 

Publicado por Dudu Michels em 24 de agosto de 2012 em BAHIA, c) Lésbica, Casado, Pardo, Tiros 

Duas jovens são assassinadas em suposto caso de homofobia 

 

http://180graus.com/geral/duas-jovens-sao-assassinadas-em-suposto-caso-de-homofobia-555086.html 

24 de agosto de 2012 

Duas jovens foram assassinadas na noite de sexta-feira, 24, em Camaçari, na Região Metropolitana de 

Salvador (RMS). Laís Fernanda dos Santos, 25 anos, e Maiara Dias de Jesus, 22 anos, que moravam juntas 

há quatro meses e mantinham uma relação homoafetiva, foram mortas a tiros quando estavam juntas na rua 

Alto da Cruz. 



Maiara foi baleada na cabeça e Laís foi atingida por quatro tiros em várias partes do corpo. Os tiros que 

mataram as duas garotas vieram de uma única pessoa, que ainda não foi identificada pela polícia. 

Familiares das vítimas acreditam em crime de homofobia. “É o único motivo, porque elas não tinham 

envolvimento com drogas, nem problema com ninguém. Não pode ter sido ao acaso”, disse o padastro de 

Laís, Edenil Nunes dos Santos. 

O crime foi registrado na 18ª Delegacia de Polícia, em Camaçari. O Serviço de Investigação (SI) apura se o 

crime tem origem homofóbica, mas o laudo da perícia continua inconclusivo. 

Namoradas executadas em Camaçari receberam ameaças pelo celular 

Casal foi morto no meio da rua baleadas na cabeça. 

A lembrança mais viva que o soldador Jorge de Jesus, 45 anos, tem da filha Maira Dias de Jesus, 23, foi do 

último Dia dos Pais, quando comemoraram a data com um churrasco em Dias D´Ávila, Região Metropolitana 

de Salvador. 

Naquele domingo, ele foi apresentado à  namorada da filha, Laís Fernanda dos Santos, 25 anos. O que ele 

não sabia é que, menos de 15 dias depois, receberia a notícia do assassinato das duas, em Camaçari. 

No final da noite de sexta-feira, Maira e Fernanda voltavam do camelódromo da cidade, onde 

trabalhavam, quando dois homens passaram em uma moto e atiraram contra elas, na Rua Manoel Mercedes. 

Fernanda foi atingida por dois tiros no tórax e mais um na cabeça. Maira recebeu um tiro na cabeça. Ambas 

morreram no local. 

“Elas estavam felizes. Minha filha já tinha conversado comigo sobre o relacionamento”, conta Jorge de 

Jesus. Segundo ele, tanto Maira quanto Fernanda já haviam tido relacionamentos heterossexuais e se 

conheceram no camelódromo. Lá, passaram a trabalhar juntas vendendo DVDs e brinquedos. 

Há cerca de dois meses, as jovens passaram a viver juntas num imóvel atrás da casa da família de 

Fernanda, no bairro Ficam. No Dia dos Pais, Jorge chegou a falar com o pai de Fernanda por telefone. 

Ciúme  

Mas, segundo vizinhos e familiares das vítimas, o relacionamento incomodava um ex-namorado de 

Fernanda, que não aceitava o fim do relacionamento. “Parece que foi um crime por vingança”, comenta o 

pai de Maira. 

Ele se baseia num fato ocorrido na véspera do crime. “As meninas receberam ameaças por celular durante 

toda a quinta-feira”, comentou o soldador. O celular está em poder da polícia e vai passar por perícia. 

O ex-namorado de Fernanda, Luciano Franco Pereira,  24 anos, afirma que não houve briga ao fim do 

relacionamento. “Terminamos porque não estava dando certo. Eu não gostava muito das amigas que ela 

tinha em Dias D’Àvila e de uns tempos para cá, ela toda hora ia pra lá”, diz o jovem, que esteve na cerimônia 

de enterro do corpo de Fernanda, em Camaçari. 

De acordo com a delegada titular de homicídios da Região Metropolitana, Maria Tereza Santos Silva, foram 

traçadas duas linhas de investigação para o assassinato. 

Sem revelar quais são estas linhas, a delegada diz que não acredita que o crime tenha sido motivado por 

homofobia. “Não posso revelar os caminhos da investigação para não atrapalhar na nossa ação”, disse 

ontem. Alguns familiares e pessoas próximas às vítimas já prestaram depoimento ontem na Delegacia de 

Camaçari, para auxiliar as investigações. 

Homofobia  

Se a delegada optou por não divulgar quais as hipóteses para o duplo assassinato, o presidente do Grupo 

Gay da Bahia (GGB), Marcelo Cerqueira, não tem dúvida em afirmar que este foi mais um caso de 

“homofobia bárbara”. “O cara que fez isso é um monstro. É muito chocante e brutal matar duas meninas tão 

novas”, diz. 

Cerqueira acrescenta que é preciso que o governo implante políticas públicas urgentes para que crimes 

com traços homofóbicos não fiquem impunes. “Sem dúvida, um monstro desse ainda torturou muito elas 

antes de fazer isso”, avalia o presidente do GGB. 

O depoimento de parentes e amigos deixa transparecer que as duas jovens eram queridas por quem as 

conhecia. “Todo mundo gostava delas por aqui. De domingo a domingo estavam trabalhando lá no 

camelódromo. Elas não gostavam muito de farra, de festa. Era de casa para o trabalho e do trabalho para 



casa”, conta Jadson de Araújo, 21 anos, amigo do casal.“A família só quer que quem matou nossa menina 

pague por isso”, conclui o padrasto de Fernanda, Enedil Nunes dos Santos. 

Casal planejava ir à Parada Gay de Feira de Santana 

Amigos, famíliares e até o ex-namorado estiveram no Cemitério de Camaçari, na tarde ontem, para dar o 

último adeus a Fernanda. Inconsolável, a mãe da vendedora ambulante, Josefa Pereira dos Santos, 

desmaiou ao ver o caixão da filha sendo levado após o velório. 

Vestidos com camisas que estampavam o rosto das duas jovens assassinadas, os amigos alugaram um 

ônibus para  ir ao enterro. “Até agora eu não consigo acreditar que mataram minha amiga. Eu olho para ela 

e parece que ela está dormindo”, conta em prantos Diana Nunes, 26, amiga de Fernanda há mais de 15 anos. 

“Se elas não tivessem sido vítimas desse crime terrível, elas com certeza iriam para a Parada Gay de Feira 

de Santana (na tarde de hoje)”, conta Diana. 

Muito abalados, os irmãos de Fernanda preferiram não conversar com os jornalistas. Também na tarde de 

ontem, o corpo de Maira foi enterrado no cemitério de Dias D’Àvila, e alguns amigos compareceram nas 

duas cerimônias. 

Irmão morreu após agressão sofrida ao lado do irmão 

O assassinato das duas jovens, na sexta-feira, ocorre dois meses após um caso de agressão motivada por 

homofobia que também resultou em morte e chocou os moradores de Camaçari. No dia 24 de junho, os 

irmãos gêmeos José Leonardo e José Leandro da Silva,  22 anos, andavam abraçados após sair de uma 

festa de São João quando foram atacados por um grupo de oito jovens. 

Leonardo morreu  no Hospital Geral de Camaçari (HGC) e deixou a namorada grávida. “A gente foi agredido 

por chute, murro, soco. Aí eu perguntei o que foi. ‘São duas mulherzinhas’. Chamavam a gente de 

‘mulherzinhas’. Eu acho que é a homofobia que está surgindo no mundo aí, que homem não pode sair 

abraçado com outro homem, pai não pode abraçar um filho. Quero que a Justiça vá até o fim. Meu irmão era 

minha alma gêmea. Trabalhava junto, a gente saía, a gente se divertia junto. É uma dor que eu nunca vou 

superar”, disse Leandro dias após o crime. Os suspeitos de terem cometido o crime – todos com idades 

entre 19 e 23 anos, estão presos na Delegacia de Camaçari à disposição da Justiça. 

Há anos, a Bahia vive uma epidemia de assassinatos ligados a homofobia. Segundo o GGB, desde 2006, o 

estado sempre finaliza o ano como o campeão de homicídios a homossexuais.   

Em 2011, foram 28, à frente de Pernambuco (25) e São Paulo (24). Em 2012, caso as investigações 

confirmem que o crime de ontem teve caráter homofóbico, o número de homossexuais mortos na Bahia 

subiria para 17. Em todo o Brasil, ainda de acordo com o GGB, ocorreram 266 homicídios ligados a 

homofobia no ano passado.  

(Companheira MAIARA DIAS) 

correio   atarde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARCOS ROBERTO DE SOUZA VIEIRA | TRAVESTI – 31 ANOS | MS, 
TRÊS LAGOAS 

Publicado por Dudu Michels em 24 de agosto de 2012 em b) Travesti, MATO GROSSO DO SUL 

Travesti é encontrada morta em Três Lagoas 

 

http://www.capitalnews.com.br/ver_not.php?id=236502&ed=Pol%EDtica&cat=Not%EDcias 

A Polícia Civil de Três Lagoas investiga a causa da morte da travesti Marcos Roberto de Souza Vieira, 31 

anos, encontrado morto, na noite desta sexta-feira (24), no bairro Jardim Alvorada. 

O corpo da vítima foi localizado na avenida Ranulpho Marques Leal com a rua Bernardino Rodrigues 

Montalvão durante ronda policial. A vítima estava caída no chão e não apresentava sinais de violência 

física.  

O corpo foi levado ao Intituto Médico Legal (IML), para os procedimentos necessários. O caso foi registrado 

e o exame deve constatar a causa da morte do “travesti”. 

Fonte: Karin Seben – Capital News   perfilnews    milnoticias    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NÃO IDENTIFICADO | GAY – 24 ANOS | GOLPES DE BARRA DE FERRO | 
PE, RECIFE 

Publicado por Dudu Michels em 23 de agosto de 2012 em a) Gay, Espancamento, Pardo, PERNANBUCO 

 Homem morto com golpes de barra de ferro na cabeça 

 

http://ne10.uol.com.br/canal/cotidiano/grande-recife/noticia/2012/08/23/homem-encontrado-morto-na-muribeca-363448.php 

O corpo de um homem que parece ter aproximadamente 24 anos foi encontrado na tarde desta quinta-feira 

(23), no bairro da Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. A vítima não portava 

documentos e ainda não foi identificada. 

Policiais da Delegacia de Prazeres confirmaram que o homem foi assassinado, mas não foi informado se o 

crime foi cometido com arma de fogo ou branca. 

Uma viatura do Instituto de Medicina Legal (IML) segue para o local para recolher o corpo. Policiais do 

Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e do Instituto de Criminalística (IC) farão uma 

perícia para iniciar as investigações. 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CELSO RAFIK ALBARNAZ GERMANOS | GAY – 48 ANOS | FACADAS | RS, CAPÃO 
DA CANOA 

Publicado por Dudu Michels em 22 de agosto de 2012 em a) Gay, Branco, Facadas, RIO GRANDE DO SUL, Solteiro 

Médico é morto a facadas em Capão da Canoa 

 

http://www.correiodopovo.com.br/Noticias/?Noticia=456776 

22 /08/ 2012 

Vítima foi encontrada em sua casa por uma funcionária 

Um médico oftalmologista foi encontrado morto em Capão da Canoa, no Litoral Norte, na manhã desta 

quarta-feira. Conforme a Brigada Militar (BM), Celso Rafik Albarnaz Germanos, de 48 anos, foi localizado por 

uma funcionária em cima da cama no quarto de casa, que fica na rua Guilherme Guitmann, no bairro Zona 

Nova no município. 

O corpo tinha marcas de facadas, segundo o comandante do 2º Batalhão de Policiamento de Áreas 

Turísticas (BPAT), tenente-coronel Paulo Ricardo Garcia da Silveira. Ele acredita que se trate de um crime 

passional. A caminhonete  Captiva de propriedade de Germanos foi localizada também na manhã desta 

quarta-feira na cidade. Segundo o comandante, o veículo foi utilizado na fuga após o crime, que deve ter 

ocorrido na madrugada. 

Discreto e reservado, o oftalmologista era solteiro e não tinha filhos. Germanos tinha apartamento na 

Capital e a casa onde foi morto, em Capão. 

Segundo amigos, Germanos era poliglota, falava alemão, francês e inglês, gostava de viajar para a Europa e frequentar academias. 

O corpo da vítima será enterrado na tarde desta quarta-feira. A Polícia Civil promete emitir uma nota oficial 

sobre o caso. 



 

litoralemmovimento   gaz   capaoweb   litoralemmovimento   blogdainseguranca   licrbs 

 

 

 

 

“Bruna” | TIAGO DA SILVA OLIVEIRA | TRAVESTI – 25 anos | TIROS | 
PE, PERNANBUCO 

Publicado por Dudu Michels em 20 de agosto de 2012 em b) Travesti, Branco, PERNANBUCO, Tiros 

Travesti assassinada e polícia encontra faca entre as nádegas da 
vítima 

    

http://www.cardinot.com.br/travesti-assassinado-e-policia-encontra-faca-entre-as-nadegas-da-vitima/ 

Polícia está perto de chegar as autores na morte da travesti conhecido como Bruna 

 

 

 

 



JOHNY ALEX MACHADO ROMAN | GAY – 22 ANOS | AFOGAMENTO | PR, 
TELÊMACO BORBA 

Publicado por Dudu Michels em 19 de agosto de 2012 em a) Gay, Asfixia, Branco, PARANÁ 

Radialista encontrado morto em Telêmaco Borba 

 

Johny Alex Machado Roman, 22 anos, era homossexual e a polícia acredita em crime passional 

http://www.diariodoscampos.com.br/policia/radialista-encontrado-morto-em-telemaco-borba-59160/ 

21/08/2012 

A Polícia Civil de Telêmaco Borba investiga a morte do radialista e professor de dança Johny Alex Machado 

Roman, 22 anos. O corpo foi encontrado na tarde de domingo, às margens da Represa Mandaçaia. O 

Instituto Médico Legal (IML) de Ponta Grossa informou, preliminarmente, que a causa da morte foi 

afogamento, no entanto, havia sinais de agressão pelo corpo e também na cabeça. A principal hipótese é 

homicídio, mas ainda não foi descartada a tese de latrocínio (roubo seguido de morte), uma vez que sumiu o 

notebook do rapaz. O carro dele foi encontrado na manhã de ontem, abandonado, perto da área industrial de 

Telêmaco. 

O delegado Jonas Peixoto do Amaral, da 18ª Subdivisão Policial (SDP), já ouviu algumas pessoas que 

estavam com Johny horas antes de seu desaparecimento. “Na noite de sábado, ele estava num churrasco, 

do qual saiu entre 0h30 e 1 hora de domingo e foi para uma danceteria com amigos. Pelos relatos, dentro 

desse local, ele teria conversado com um rapaz e fez um sinal para se encontrarem depois”, informou o 

delegado, acrescentando que Johny era homossexual. Em seguida, o jovem saiu sem se despedir dos 

amigos, mas quando eles deixaram a danceteria viram o carro dele estacionado. “Mas eles não foram ver 

com quem ele estava”, disse o delegado. 

 

 

 



“LARYSSA SILVEIRA” R.F.S.G | TRAVESTI – 24 ANOS | TIROS | SP, PIRACICABA 

Publicado por Dudu Michels em 17 de agosto de 2012 em b) Travesti, Branco, SÃO PAULO, Tiros 

Travesti é encontrada morta com três tiros em rodovia de 
Piracicaba, SP 

 

http://saopaulo.gay1.com.br/2012/08/travesti-e-encontrada-morta-com-tres.html# 

Segundo Polícia Civil, corpo foi encontrado após denúncia anônima via 190. 

Caso é investigado pela Delegacia de Investigações Gerais do município.  

17 de agosto de 2012 

Uma travesti de 24 anos foi encontrada morta na madrugada desta sexta-feira (17), no quilômetro 43 da 

Rodovia Cornélio Pires (SP-127), que liga Piracicaba (SP) a Tietê (SP). Segundo a Polícia Civil, a vítima 

estava com marcas de três tiros: no peito, no rosto abaixo do nariz e uma de raspão na bochecha direita. O 

corpo estava no acostamento da estrada. 

Ainda segundo a Polícia Civil, o corpo foi encontrado após uma denúncia anônima via 190. A travesti 

possuía uma tatuagem na coxa direita e outra, uma fênix negra, nas costas. Após ser reconhecida por um 

amigo, o corpo foi levado ao IML (Instituto Médico Legal) de Piracicaba. O caso é investigado pela Delegacia 

de Investigações Gerais (DIG), pelo delegado Wilson Lavorenti. Nada foi levado dela, já que estava com a 

bolsa e pertences pessoais. 

Para o autônomo Renner Silveira de Goes, de 18 anos, que reconheceu a travesti, a amiga era tranquila e 

não tinha inimigos. “Nem sei o que pensar, pois foi algo muito recente”, afirmou. A polícia ainda não sabe o 

motivo do crime. Lavorenti foi procurado pela reportagem, mas não foi localizado por estar em ocorrência 

desta sexta. 

Laryssa não teria inimigos declarados, diz testemunha; 

PM prende traficante 

Um travesti foi encontrado morto na madrugada desta sexta-feira (17) na Rodovia Cornélio Pires (SP-127), 

que liga Piracicaba a Tietê. A vítima, de 24 anos, identificada pelo nome de R.F.S.G., levou três tiros, sendo 

um no peito, um no rosto abaixo do nariz e um de raspão na bochecha direita. O corpo estava no 

acostamento da rodovia.  



O delegado Wilson Lavorenti (DIG) comanda as investigações. Ele explicou que sua equipe chegou à 

identificação da vítima após visitar, durante a madrugada, locais que o travesti frequentava. Reuniu 

informações com colegas da vítima e chegou à família do rapaz.  

O corpo foi reconhecido por um dos irmãos do travesti. “Ainda é muito cedo para levantar quaisquer 

suspeitas”, disse Lavorenti.  

O travesti era cabeleireiro e conhecido pelo nome de Laryssa Silveira. Morava com a família em uma casa na 

rua dos Topázios, no bairro Mário Dedini.  

Nada foi levado de Laryssa e a vítima não tinha inimigos, segundo uma das testemunhas que reconheceu o 

corpo.  

Segundo o boletim de ocorrências (B.O) 7072/2012, quando os policiais civis chegaram, “Laryssa” já estava 

morta.  

Nas redes sociais é possível conhecer o travesti. Cabelos longos e loiros. A foto mostra um travesti bem 

produzido e com seios fartos e seliconados.  

O corpo de Laryssa está sendo velado na sala 1 do Cemitério da Vila Rezende e será sepultado às 8 horas, 

no Cemitério da Saudade. 

transrevolucao   rac 

—————– 

Assunto: [abgltafiliadas] Travesti sósia da Britney Spears é assassinada em Piracicaba(SP) 

Mais um crimes homofóbico ocorreu em Piracicaba (SP), que vem se tornando referência negativa em Segurança Pública para os LGBTs da 

região. 

Desta vez uma travesti ‘sósia’ da Britney Spears foi a vítima, achada morta na madrugada de hoje,  numa das rodovias de acesso à cidade. 

Leiam notícia do G1, que não cita o nome da vítima (embora já reconhecida). 

Luiz Mott: mais uma vítima para contabilizar nas estatísticas do GGB. 

Prof. Michel 

voluntário da 

ONG CASVI 

(Piracicaba/SP) 

———————– 

Assunto: [abragay] Assassinato/MOTT 

Foi uma perda enorme e de grande impacto para a população LGBT de Piracicaba, tendo em vista que Larissa era muito conhecida e querida no 

município; REVOLTANTE! 

DEIXARÁ SAUDADES! 

OBS: O DEPARTAMENTO JURÍDICO DO E-JOVEM PIRACICABA E DO GLITTER JÁ FORAM ACIONADOS E ESTÃO ACOMPANHANDO O 

CASO. 

 

 

  



 “YSABELE” | ABELARDO DOS SANTOS FREIER | TRAVESTI | TIROS | SP, 
SÃO PAULO 

Publicado por Dudu Michels em 15 de agosto de 2012 em b) Travesti, SÃO PAULO, Tiros 

Travesti piauiense é assassinada a tiros em São Paulo 

 

http://180graus.com/ilha-grande/travesti-de-ilha-grande-e-assassinada-em-sao-paulo-552464.html 

15/08/2012 

Na manhã desta quarta-feira (15/08) mais um homossexual entrou para as estatísticas dos números da 

homofobia. Desta vez foi o travesti Ysabele, que era natural de Ilha Grande do Piauí, mas há algum tempo 

residiu em Parnaíba; e atualmente estava em São Paulo. O mesma fora a São Paulo com um grupo de 

amigas também de Parnaíba. 

Segundo informações recebidas por telefone, Ysabele estava em um ponto quando dois homens numa moto 

dispararam tiros nos travestis que se encontravam no local, cerca de quatro foram atingidos. 

(Redação Teresina) 

COMO FOI 

Um homem causou pânico na madrugada dessa quarta-feira (15), em São José do Rio Preto (438 km de São 

Paulo). Ele baleou quatro travestis, em dois pontos tradicionais de prostituição da cidade. Dois deles 

tiveram morte imediata. 

Por volta da meia-noite da quarta-feira, um senhor, com idade entre 40 e 50 anos, numa moto vermelha, 

combinou um programa com Carlos Eduardo Vasconcelos, a Eduarda, na avenida Cenobelino de Barros 

Serra. 

O atirador saiu com Eduarda até uma estrada de terra, próxima dali. Ao chegar lá disparou contra o peito do 

travesti. Logo em seguida, ele retornou à avenida e foi atrás da sua segunda vítima da noite, Abelardo dos 

Santos Freier, a Izabeli, (o piauiense). 

Ele se aproximou da vítima, sacou a arma e atirou no queixo de Freier. As duas vítimas morreram antes da 

chegada dos médicos. Antes de ir embora, o homem ainda fez outra vítima. Atirou contra J.C.B., que teve 

sua mão direita perfurada pela bala. 

Em seguida, o atirador foi até o centro da cidade, no cruzamento das ruas Prudente de Moraes com General 

Glicério, também um dos locais frequentados por travestis. Lá, disparou contra Renata Spears, miss gay de 

São José do Rio Preto, que foi atingida numa das mãos. Ela está internada, em observação. Nada foi levado 

das vítimas. 

O homem está foragido. O delegado Fernando Augusto Nunes Tedde, da Delegacia de Investigações Gerais, 

afirmou que ainda é cedo para determinar o motivo dos crimes. Ele não descarta homofobia “Ainda é cedo 



para saber a causa. Estamos com equipe na rua trabalhando para prendê-lo”, afirmou o delegado em 

entrevista à TV TEM. 

chamadageralparnaiba   piauihoje 

Preconceito é principal causa de crimes contra travestis, diz psicóloga 
 

Preso acusado de matar a travesti de Ilha Grande em São Paulo 

http://www.meionorte.com/noticias/policia/preso-acusado-de-matar-travesti-de-ilha-grande-em-sao-paulo-178081.html 

A Polícia Militar prendeu na tarde desta sexta-feira (17) o suspeito de matar dois travestis e atirar em outros 

dois, na madrugada de quarta-feira, em São José do Rio Preto, no Estado de São Paulo. Um dos mortos era 

a travesti Ysabelle, natural do município de Ilha Grande/PI. A vítima tinha ido morar na capital paulista há 

algum tempo, juntamente com outras travestis de Parnaíba.  

Durante um patrulhamento de rotina na avenida Clóvis Oger, os agentes abordaram Benedito de Jesus 

Carvalho, 50 anos. Ele estava em uma motocicleta como a descrita pelas vítimas sobreviventes quando foi 

parado. Os policiais perceberam que sua aparência era a mesma do atirador e constataram se tratar do 

suspeito procurado.Na pensão onde vivia, foi encontrada uma arma, que pode ter sido a usada para efetuar 

os disparos.  

A PM confirmou a autoria dos crimes e Carvalho acabou confessando, sem revelar o motivo. “Ele alegou 

certo ódio em relação a homossexuais. Mas isso será trabalhado, já que existe a participação de outra 

pessoa”, afirmou o delegado Fernando Augusto Nunes Tedde, da Delegacia de Investigações Gerais (DIG). 

 

Durante todo o depoimento, o acusado descreveu os crimes como se tivesse agido sozinho. Ele ainda alega 

que a arma apreendida na pensão onde mora, não é a arma utilizada nos assassinatos. O revólver será 

encaminhado para perícia.  

Benedito, que mora em São José do Rio Preto há poucos meses, era policial e já atuou no 14º Batalhão de 

Osasco, no entanto, foi expulso, em 1985, por ter praticado dois homicídios. Ele é foragido e tem passagem 

por um hospital psiquiátrico. É considerado, pelo delegado da DIG, uma pessoa perigosa.  

O segundo envolvido, que também já está preso, é o travesti Fabrício Domingues da Silva, 31 anos. Ele seria 

o responsável por vários pontos de prostituição na cidade e cobrava taxas dos outros homossexuais para 

atuarem nos locais. Como alguns não estariam pagando os valores exigidos, Silva encomendou as mortes a 

Carvalho. “Fabrício não confessou nada. Ele nega os crimes, mas uma testemunha reconheceu o autor dos 

disparos como seu amigo. Já temos uma prova de sua participação”, salienta Tedde.  

Algumas testemunhas informaram ao delegado terem sido ameaçadas pelo travesti por não pagarem a taxa 

cobrada pelo ponto. Os dois acusados responderão por duplo homicídio e dupla tentativa de assassinato. 

Caso seja confirmada a participação de outras pessoas, poderão responder também por formação de 

quadrilha. 

Confira abaixo videorreportagem sobre o caso  

Em cana! Fim da linha para acusados de matar travestis 



“EDUARDA” | CARLOS EDUARDO VASCONCELOS | TRAVESTI – 30 ANOS | TIROS 
| SP, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 

Publicado por Dudu Michels em 15 de agosto de 2012 em b) Travesti, Branco, SÃO PAULO, Tiros 

Dois travestis são mortas e duas ficam feridas em atentado em 
Rio Preto 

A primeira vítima, de 30 

anos, foi morta em uma estrada de terra. A segunda, de 24 anos, foi assassinada na avenida Cenobelino. As outras duas tiveram ferimentos nas 

mãos e ombro. 

http://noticias.r7.com/sao-paulo/fotos/travestis-sao-assassinados-no-interior-20120815.html 

15/08/2012 

Dois travestis foram assassinados e dois ficaram feridos em um atentado na madrugada desta quarta-feira 

(15), em São José do Rio Preto, cidade do interior de São Paulo. De acordo com a Polícia Militar, já existem 

pistas do suspeito, mas ele está foragido.  

A polícia informou que o homem teria feito um programa com as quatro travestis, separadamente, e 

cometido o crime depois. Três foram baleadas, no bairro Parque Industrial, em ruas próximas e outra no 

centro do município. O suspeito atirou de uma moto.  

A primeira vítima, de 30 anos, foi morta em uma estrada de terra. A segunda, de 24 anos, foi assassinada na 

avenida Cenobelino. As outras duas tiveram ferimentos nas mãos e ombro. Elas estão internadas em 

hospitais diferentes da região, mas não correm risco de morte.  

A polícia disse que ouviu o depoimento das sobreviventes e montará um retrato falado do suspeito a partir 

das informações prestadas por elas. Elas teriam dito que o homem cometeu os crimes por vingança, porque 

uma delas teria tentado roubá-lo em outra ocasião. A polícia disse acreditar que não se trata de um crime 

por preconceito. 

Polícia Civil diz que travesti morta foi obrigado a ajoelhar antes de levar tiro. 

http://noticias.r7.com/sao-paulo/noticias/policia-civil-diz-que-travesti-morto-foi-obrigado-a-ajoelhar-antes-de-levar-tiro-20120815.html 



A Polícia Civil afirmou que um dos travestis que morreram em São José do Rio Preto, cidade a 438 km de 

São Paulo, foi obrigado a ajoelhar antes de receber tiros. Dois travestis morreram após um motoqueiro 

atirar contra eles.   

Dois outros travestis também foram atingidos por tiros e tiveram ferimentos. A polícia informou que o 

homem teria feito um programa com as quatro travestis, separadamente, e cometido o crime depois. Três 

foram baleadas, no bairro Parque Industrial, em ruas próximas e outra no centro do município.  

Segundo a representante do movimento LGTB (lésbicas, gays, transexuais e bissexuais) Patrícia Trindade, o 

crime foi uma tragédia anunciada.  

— Uma travesti morta já sofreu outras agressões outras vezes. Também na rua. Então foi uma coisa que foi 

acontecendo aos poucos.  

Dois são presos por matar travestis 

http://www.diarioweb.com.br/novoportal/Noticias/Cidades/105765,,Dois+sao+presos+por+matar+travestis+.aspx 

Foi preso agora à tarde, Benedito de Jesus Carvalho, de 50 anos, natural de Neves Paulista. Em depoimento 

à polícia, ele confessou ter assassinado dois travestis e atirado em outros dois, na madrugada de quarta-

feira, dia 15, em Rio Preto. Com ele, a polícia encontrou a arma e a moto utilizadas na noite do crime. Um 

travesti, com nome social de Tayla, também foi preso, há suspeita que ele seja o mandante do crime.  

No momento da prisão, Carvalho apresentou uma identidade falsa com o nome de Roberto de Castro Silva, 

de 51 anos, o que foi logo descoberto pela polícia. Carvalho está foragido da Justiça desde agosto de 2011 

por ter cometido dois roubos e dois e homicídios na cidade de São Paulo.  

Como ele tinha as mesmas características do criminoso, a polícia o deteve nesta tarde. Em seguida, 

confessou o crime e levou os policiais até um uma pensão, na rua Páscua Vale, na Vila Maceno. Lá, foram 

encontradas a arma e também a moto utilizada por ele na noite do crime. No local, ele também escondia 

diversos medicamentos para impotência sexual.  

Policiais chegaram até ele graças a descrição fornecida pelas vítimas e testemunhas. Além disso, uma das 

vítimas que sobreviveu ao crime o reconheceu. À polícia, ele teria afirmado que o assassinato foi de 

natureza homofóbica, pois não gosta de travestis. Segundo o suspeito, na noite do crime ele bebeu e saiu 

atirando pela rua. Neste momento, a polícia aguarda a chegada de um mandado de prisão para encaminhá-

lo à delegacia.  

Já Tayla foi presa sob a acusação de receptação de produto de roubo. Em sua casa foi achada uma 

motocicleta já desmanchada. No entanto, testemunhas apontaram a travesti como mandante dos crime. De 

acordo com o delegado Fernando Tedde, a motivação foi porque as vítimas não pagavam à Tayla uma 

“taxa” para trabalharem na rua.  

Entenda como foi o crime  

Na madrugada da última quarta-feira, dia 15, um atirador disparou friamente contra quatro travestis. Dois 

deles – atingidos à queima-roupa no peito e no queixo, respectivamente – tiveram morte instantânea. Os 

outros dois só não morreram porque falavam ao celular no momento do disparo e foram protegidos pelo 

aparelho.  

Os assassinatos, cometidos em série, tiveram início por volta da meia-noite. Segundo testemunhas, 

pilotando uma motocicleta vermelha, o atirador se aproximou do cruzamento da avenida Cenobelino de 

Barros Serra com a São João, ponto tradicional de travestis, e combinou um programa com um deles.  

Carlos Eduardo Vasconcelos, 30 anos, conhecido como Eduarda, saiu com o acusado em direção à 

estradinha de terra Fonte Santa Terezinha. Lá, quando a vítima já estava subjugada – ajoelhada de frente 

para o agressor -, o atirador disparou contra seu peito.  

Na sequência, o atirador retornou à avenida Cenobelino e abordou a segunda vítima: Abelardo dos Santos 

Freier, 24 anos, a Izabeli. Segundo a polícia, quando Abelardo questionou sobre o paradeiro de Eduarda, o 

agressor sacou a arma. Quinze policiais da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) trabalhavam para 

esclarecer o crime.  

Confira abaixo videorreportagem sobre o caso  

 



ERLAN RAIMUNDO SOBRINHO | TRAVESTI | FACADAS | PE, CABO DE 
SANTO AGOSTINHO 

Publicado por Dudu Michels em 14 de agosto de 2012 em b) Travesti, Facadas, PERNANBUCO 

Corpo de travesti assassinada é identificado 

 

 

 

 

 

PAULO SANTOS SOARES| GAY 59 ANOS | FACADAS | PA, BELEM 

Publicado por Dudu Michels em 14 de agosto de 2012 em a) Gay, Facadas, PARÁ 

Homossexual é morto a facadas em casa 

http://www.diariodopara.com.br/N-159738-HOMOSSEXUAL+E+MORTO+A+FACADAS+EM+CASA.html 

14/08/2012 

Na madrugada de ontem, por volta das 3h, um homem com o corpo totalmente esfaqueado foi encontrado 

morto dentro do quarto de uma vila de kitnets, onde morava, na travessa Nove de Janeiro, entre as 

passagens Santa Lúcia e Alegria, bairro da Cremação, em Belém. De acordo com a polícia, o aposentado 

Paulo Santos Soares, 59, era homossexual, viciado em drogas e a motivação do crime ainda é 

desconhecida. Assassino ainda não foi identificado. 

De acordo com informações de moradores do prédio, Paulo Soares era homossexual, morava sozinho, mas 

a sua casa seria movimentada. Ele costumava consumir entorpecentes dentro do quarto com outros 

viciados que frequentavam constantemente o local e supostos parceiros sexuais também sempre iam ao 

local.  



Mas, sobre o crime, os moradores evitaram relatar informações, alegando que não ouviram barulhos, gritos, 

movimentação de pessoas ou qualquer atitude suspeita no interior do kitnet da vítima.  

O sargento PM Alfaia, da viatura 9401, da 1ª Companhia, proveniente do 20º Batalhão de Polícia Militar 

(BPM), disse que a guarnição foi acionada por volta das 3h de ontem, mas o crime pode ter sido cometido 

algumas horas antes. 

“Por volta das 3h, moradores daqui do local viram o quarto da vítima com as portas e a janela abertas e que 

um homem estava morto. Fomos acionados pelo Ciop (Centro Integrado de Operações) e viemos verificar a 

situação. Encontramos o corpo do homem estirado no meio do quarto, com várias facadas pelo corpo. 

Supõe-se que ele tenha sido morto pelo menos quatro horas antes”, disse. 

EVIDÊNCIAS  

O cenário na vila de kitnets era aterrorizante. Muito sangue pelo piso, parede e móveis, e objetos 

espalhados pelo cômodo. O corpo da vítima estava despido, estirado de bruços no chão, ensopado de 

sangue e dentro do próprio quarto. Próximo ao corpo havia algumas garrafas de bebidas alcoólicas 

espalhadas e resíduos de entorpecentes, que seriam de pedras de óxi. Nenhum objeto teria sido roubado. 

A faca usada pelo criminoso foi abandonada e estava bastante retorcida, indicando a violência dos golpes. 

Na sala do kitnet havia várias pegadas pelo piso marcadas de sangue. As marcas saíam do quarto da vítima 

e seguiam em direção a uma pia. De acordo com a polícia, o criminoso saiu do cômodo onde assassinou 

friamente Paulo Soares e lavou os pés antes de ir embora.  

CRIME PASSIONAL 

Policiais civis da Divisão de Homicídios, comandados pela delegada Cláudia Guedes, foram ao local 

levantar informações sobre o caso. Conforme a delegada disse, a motivação do crime ainda é 

desconhecida, mas apontou possíveis hipóteses para as linhas de investigação. 

“Recebemos informações que ele era viciado, mantinha a presença de outros usuários na casa dele e de 

parceiros dele. Normalmente, a maioria das pessoas mortas a facadas dentro de sua casa são alvos de 

vingança ou motivo passional. Ainda não sabemos o que aconteceu, mas possivelmente houve alguma 

discussão que acabou desta forma”, explicou. 

Segundo a delegada, apenas uma pessoa pode ter cometido o homicídio e comentou sobre crimes a 

facadas.  

“As marcas de pé no piso indicam que foi um homem que o matou. Crimes a facadas e dentro de residência 

são mais fáceis de solucionar porque os elementos que compõem o local do crime ficam em um local 

fechado e são mais claros e evidentes para a identificação do autor do crime”, finalizou. 

(Diário do Pará) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALISSON MICHEL SANTOS DE OLIVEIRA | GAY | FACADAS | BA, SALVADOR 

Publicado por Dudu Michels em 14 de agosto de 2012 em a) Gay, BAHIA, Facadas 

Casal de homossexuais briga e um termina 
morto no bairro de Marechal Rondon 

 

http://www.metro1.com.br/portal/?varSession=noticia&varEditoriaId=9&varId=16325&busca= 

14/08/2012 

Policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prenderam Alex Conceição Santos. 

Conforme divulgado, nesta quarta-feira (15), pela Assessoria de Comunicação da Polícia Civil, ele confessou 

que matou o seu companheiro Álisson Michel Santos de Oliveira, durante uma briga entre os dois no imóvel 

onde viviam na rua Francisco Alves, no bairro de Marechal Rondon, em Salvador. 

De acordo com as investigações, os dois passaram a madrugada toda, desta terça-feira (14), fumando crack 

e maconha. Até que por volta do meio-dia, eles começaram a brigar e Álisson recebeu 18 golpes de faca em 

várias partes do corpo, morrendo no local. 

No interior do imóvel onde aconteceu a briga, os policiais encontraram o corpo da vítima caído no quarto, 

337 trouxas de maconhaos e 10 munições calibre 38. Além disso, os móveis estavam revirados e duas 

facas, do tipo peixeira, sujas de sangue, o que indicava que o autor também estaria ferido. Eles iniciaram 

então as buscas pelos hospitais e postos de saúde da região onde encontraram Alex, que aguardava 

atendimento.  

No depoimento, Alex confirmou o relacionamento amoroso entre ele e a vítima, confessando que estavam 

separados há algum tempo, cada um morando em endereços diferentes. No fim de semana, entretanto, 

Álisson o procurou e passaram a noite juntos, assistindo vídeos, bebendo e consumindo drogas. 

Ele encontra-se custodiado no Hospital do Subúrbio e foi autuado em flagrante por homicídio, tráfico de 

drogas e porte ilegal de munição. 

metro1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NÃO IDENTIFICADO | TRAVESTI – 15 A 18 ANOS | TIROS | BA, FEIRA DE SANTANA 

Publicado por Dudu Michels em 12 de agosto de 2012 em b) Travesti, BAHIA, Tiros 

Feira de Santana: Travestí é morta com três tiros no centro 
comercial 

http://centraldepoliciafsa.blogspot.com.br/2012/08/feira-de-santana-travesti-e-morto-com.html 

Permanece sem identificação no Departamento de Polícia Técnica (DPT), o corpo de um travestí que foi 

morto com três tiros por volta das 5h da manhã deste domingo (12).  

O crime ocorreu  na avenida Marechal Deodoro, esquina com a praça da Bandeira, no centro comercial de 

Feira de Santana.  

A vítima aparentava ter entre 15 a 18 anos e trajava uma camisa de manga comprida na cor cinza, além de 

uma saia estampada.  

A polícia civil não divulgou se as câmeras instaladas pela prefeitura captaram as imagens na hora do 

assassinato contra o homossexual.  

Blog Central de Polícia, com informações de Denivaldo Costa.  

Travesti assassinada no final de semana ainda não foi identificado 

A polícia suspeita que a vítima seja natural de Salvador e que estava há cerca de 15 dias em Feira de 

Santana. O jovem aparenta ser menor de idade. 

Policiais civis da Delegacia de Homicídios (DH) de Feira de Santana estão investigando o assassinato de um 

travesti, ocorrido na madrugada do último domingo (12), na Rua Marechal Deodoro, centro de Feira de 

Santana.  

A vítima foi morta a tiros, tem idade entre 15 e 18 anos e ainda está sem identificação. Segundo a delegada 

Milena Calmon, titular da DH, a principal dificuldade das investigações é a falta de informações sobre o 

travesti.  

Segundo a delegada, há a suspeita de que o travesti seja natural de Salvador e que estava em Feira há cerca 

de 15 dias. 

?Estamos trabalhando com duas hipóteses. Pode ser que houve algum problema com um cliente dele. Na 

mesma noite também houve um arrombamento em uma loja próxima ao local do crime. Estamos 

investigando se o homicídio tem alguma relação com isso?. 

O corpo da vítima permanece no necrotério do  Departamento de Polícia Técnica até que seja identificado 

por familiares.  

A Polícia Civil solicita que denúncias sobre as circunstâncias e a autoria do crime sejam feitas pelos 

telefones181 e 197 (ligação gratuita). As informações podem ser prestadas de forma anônima.    

(As informações são de Kleiton Costa) 

bocaonews  itaberabanoticias   cabuloso   acordacidade   aragaonoticias   bahianoticias   tribunafeirense 

———————- 

Prezad@s, 

estive  hoje  na Delegacia de Homicídios de Feirade Santana,  para saber informações sobre o Assassinato da Travesti  na  madrugada de 

sábado  para domingo. A  Polícia ainda não identificou  o corpo da vítima que espera por  reconhecimento no IML. 

Busquei informações  de outras  travestis e  tive a  informação  queao  se negar  a fazer  um  programa  a mesma  levou  os três  tiros,a polícia 

ainda  não tem  pista  do autor dos disparos,  mais  estamos  procurando mais  informações   que  possam elucidar  mais  este   crime   que  

agora   soma-se  a  mais   02  anteriores,  totalizando   3  assasinatos em  Feira de Santana   este  ano. 

Fábio Ribeiro 
Presidente do GLICH 
Coordenador Geral da APGFS 
Acesse: http://glichfsa.blogspot.com 
Cel:0xx(75)-8140-5479 

 



FÁBIO | GAY | FACADAS | PA, BELÉM 

Publicado por Dudu Michels em 12 de agosto de 2012 em a) Gay, Facadas, PARÁ 

Alvo de vingança, homem leva dois tiros na Condor, mas sobrevive  

http://www.orm.com.br/amazoniajornal/interna/default.asp?modulo=831&codigo=604727 

12/08/2012 

Um homem foi baleado na tarde de ontem, no bairro da Condor, em Belém. Rosival de Souza Ferreira estava em 
frente à residência, na passagem São Jorge, entre a travessa Tupinambás e rua Gaiapós, quando um homem em 
uma motocicleta parou no local e disparou três tiros, sendo que dois atingiram o abdômen e o braço direito da 
vítima, que não morreu. Rosival foi socorrido por familiares e encaminhado ao Pronto-Socorro do Guamá, mas 
precisou ser transferido para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua, onde 
passaria por uma cirurgia. 

A tentativa de homicídio foi registrada na seccional da Cremação e, segundo a polícia, foi motivada por 
vingança. O acusado do crime é Bruno Rodrigues Vilhena Santos, sobrinho de Fábio Ferrão Santos, 35 anos, 
que foi assassinado com 18 facadas, em 12 de agosto, por quatro pessoas, entre elas o irmão de Rosival, Robert 
Souza dos Reis, vulgo “Pop”. “No dia do crime, Bruno jurou vingança pela morte do tio. Hoje à tarde, por volta 
das 15 horas, o sobrinho de Fábio foi à casa de ‘Pop’, mas baleou Rosival. Para eles, balear um parente de ‘Pop’ é 
uma maneira de vingança”, contou o delegado Eliezer Machado, diretor da seccional. 

O titular da seccional da Cremação explicou que Fábio, que era homossexual, foi morto porque divulgou na 
internet um vídeo em que ele tinha relação sexual com um dos assassinos.Inconformado, Robert chamou 
outros amigos para se vingarem de Fábio. “A vítima do dia 12 era homossexual e amante de um dos acusados. O 
problema foi que ele filmou o ato sexual e colocou na internet. Com raiva, eles foram se vingar e omataram com 
várias perfurações pelo corpo“, contou Eliezer Machado. O assassinato de Fábio ocorreu na residência dele, 
localizada na travessa Tupinambás, entre a rua Gaiapós e Lauro Malcher, na Condor. 

O sargento Alfaia, da 3ª Área Integrada de Segurança Pública (Aisp), disse que a polícia estava fazendo ronda 
pelo bairro da Condor para tentar localizar o acusado da tentativa de homicídio. No entanto, até o final da 
tarde, ele não foi preso. 

  

 

GABRIEL RODRIGUES DOS SANTOS | GAY – 15 ANOS | FACA | MA, SÃO LUIZ 

Publicado por Dudu Michels em 11 de agosto de 2012 em a) Gay, Facadas, MARANHÃO 

Adolescente é assassinado a facada na Praia Grande 

http://www.jornalpequeno.com.br/2012/8/13/adolescente-e-assassinado-a-facada-na-praia-grande-209015.htm 

11 de agosto de 2012 

Um adolescente de 15 anos foi morto, na madrugada de sábado (11), no Centro Histórico, conhecido como 
Projeto Reviver (Praia Grande, centro de São Luís). Gabriel Rodrigues dos Santos Sá foi atingindo por uma 
facada na barriga, por volta de 1h, por um homem ainda não identificado. 

De acordo com informações de testemunhas, o autor do homicídio seria um homossexual, que costuma se 
travestir de mulher no Reviver. Segundo o registro no Instituto Médico Legal (IML) de São Luís, a vítima residia 
na Rua Padre Madureira, n° 23-A, no Bairro do Bom Jesus. 

Após ter sido golpeado na barriga, Gabriel foi socorrido e levado para o Hospital Municipal Djalma Marques 
(Socorrão 1), mas não resistiu ao ferimento. O corpo teve entrada no IML por volta de 1h43 e às 2h10 foi 
liberado para os familiares. 



  

  

 

ANTÔNIO DE FÁTIMA INHESTA | GAY – 58 ANOS – PORTEIRO | ASFIXIA | 
SP. BAURU 

Publicado por Dudu Michels em 10 de agosto de 2012 em a) Gay, Asfixia, SÃO PAULO 

Homem é encontrado estrangulado dentro de casa 

O assassino teria usado um fio de ferro de passar roupa para matá-lo 

 

Homem foi encontrado morto dentro de casa; ele teria sido estrangulado por seu suposto parceiro 

http://www.jcnet.com.br/Policia/2012/08/homem-e-encontrado-estrangulado-dentro-de-casa.html 

10/08/12 

Um homem foi encontrado morto, na manhã desta sexta-feira (10), em sua residência, localizada à rua 
Demétrio Arieta, Vila Carolina, em Bauru. A suspeita da polícia é de que ele tenha sido assassinado por seu 
suposto parceiro. 

Segundo o delegado de plantão, Paulo Calil, testemunhas teriam visto o suposto autor do crime sair da casa com 
o carro da vítima e diversas sacolas na mão. Diante da suspeita de roubo, os vizinhos ligaram para a polícia. 

Ao chegar no local, a equipe encontrou a porta trancada e foi preciso o auxílio de um chaveiro para abri-la. 
Dentro da casa, a polícia encontrou Antônio de Fátima Inhesta, de 58 anos, caído no chão do quarto, morto. 

Ainda segundo informações do delegado, a vítima teria sido estrangulada com fio de ferro de passar roupa. 

A perícia foi chamada ao local e o suspeito está sendo procurado pela polícia. 

Testemunhas 

Segundo uma amiga da vítima, que não quis se identificar, Antônio, o Toninho, como era conhecido, era 
homossexual e suspeita-se que o autor do crime fosse seu parceiro. 



Ainda segundo a testemunha, que era amiga da vítima há muitos anos, na semana passada ela, o marido e 
Toninho teriam ido juntos a um barzinho em Bauru, onde o suspeito, de 19 anos, que não foi identificado, teria 
chegado ao estabelecimento e sentado à mesa com eles.    

As características apresentadas pelos vizinhos à polícia batem com a do possível parceiro de Toninho, que 
estava no barzinho, segundo a testemunha.   

Toninho Inhesta está sendo velado no Centro Velatório Municipal, na quadra 13, da avenida Rodrigues Alves, 
em Bauru. O sepultamento será neste sábado (11), no Cemitério do Redentor, em horário a ser definido pela 
família. 

http://www.jcnet.com.br/Policia/2012/08/fio-e-usado-para-estrangular-vitima.html 

  

 

CHAIANE NAZÁRIO| LESBICA – 23 ANOS – GARÇONETE | TIROS | 
SC, FLORIANÓPOLIS 

Publicado por Dudu Michels em 9 de agosto de 2012 em Branco, c) Lésbica, SANTA CATARINA, Tiros 

Garçonete é encontrada morta e amarrada à pedra com marcas de 
dez tiros em Santa Catarina 

 

Pelo corpo de Chaiane Nazário havia marcas de, pelo menos, dez perfurações de bala 

http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2012/08/09/garconete-e-encontrada-morta-amarrada-a-pedra-e-com-marcas-de-dez-tiros-em-

porto-belo-sc.htm 

09/08/2012 

A polícia investiga o caso de uma mulher de 23 anos, encontrada morta em Porto Belo (60 km de Florianópolis). 
Pelo corpo de Chaiane Nazário havia marcas de, pelo menos, dez perfurações de bala. Ela estava amordaçada, 
com pés e mãos amarradas às costas. 

Segundo a Polícia Militar, uma denúncia anônima levou a um riacho perto da BR-101, onde os policiais acharam 
a vítima nesta quarta-feira (08). Além dos sinais de violência, Chaiane tinha pedras amarradas aos pés. 



Parentes reconheceram o corpo de Chaiane no Instituto Médico Legal (IML) de Balneário Camboriú. A família 
teria se mudado para Tijucas, cidade próxima a Porto Belo, por causa da insegurança no Loteamento Jardim 
Paraíso, mas Chaiane teria permanecido no local. 

A Polícia Civil trabalha com a hipótese de que houve alguma desavença entre a jovem e alguém da comunidade, 
tendo sido morta e depois levada de carro para onde foi jogada, pois não há vestígios de sangue ou cápsulas de 
pistola próximo do riacho. Nenhum suspeito ainda foi identificado. 

Segundo familiares, Chaiane trabalhava como garçonete e não tinha envolvimento com tráfico de drogas. De 
acordo com informações das redes sociais, a moça mantinha um relacionamento homoafetivo.  

vipsocial 

  

 

JESSICA | LÉSBICA – 19 ANOS | SUICÍDIO | SE, SERGIPE 

Publicado por Dudu Michels em 8 de agosto de 2012 em Branco, c) Lésbica, SERGIPE, Suicídio 

Garota de 19 anos se envenena para esconder caso homossexual 

 

http://www.ocontroledamente.com/2012/08/garota-de-19-anos-se-envenena-para.html 

O fato de uma jovem ter tomado chumbinho e ter chegado a óbito no dia de ontem chama a atenção da 
sociedade tanto pela facilidade da compra do veneno, quanto para o fato de ainda existir preconceito contra 
homossexuais em Sergipe. Isso porque, segundo informações, a garota de prenome Jessica, de 19 anos de idade, 
era lésbica e chegou a tomar chumbinho depois de ter sido pressionada pela namorada para assumir o romance 
para a família. Sem coragem para enfrentar os familiares, amigos e até mesmo a sociedade, Jéssica acabou 
tomando chumbinho. 

Ela chegou a passar cinco dias internada no Hospital João Alves Filho, mas não resistiu aos efeitos do raticida e 
chegou a óbito na manhã de ontem. Como se não bastasse essa situação, a família ainda enfrentou problemas 
no Instituto Médico Legal (IML) para a liberação do corpo da jovem. “Estou aqui desde ás 9 horas da manhã, já 
são quase 16 horas e eles ainda não liberaram o corpo de minha sobrinha. Disseram que só podem liberar após 
o laudo médico, mas o médico que está aqui no IML disse que só vai fazer isso depois que examinar outros 
corpos”, disse angustiada a tia da jovem, que preferiu não ser identificada. 

O presidente da Associação de Defesa Homossexual de Sergipe (Adhons), Marcelo Lima, disse que, 
infelizmente, a sociedade ainda tem muito preconceito com pessoas que se relacionam com outras do mesmo 
sexo. O que leva muitos jovens homossexuais ao suicídio, ou a tentativas de morte. “Infelizmente isso só vem ao 



conhecimento da família quando acontece uma situação dessas. A família não aceita o fato de o jovem ou a 
jovem serem homossexuais e há um número muito grande de tentativas de suicídio aqui, em Sergipe, por conta 
disso”, declarou. 

Segundo ele, outro fato que chama a atenção é que o preconceito maior vem da própria família. “Para um jovem 
assumir uma relação homossexual é muito difícil. Muitos acabam entrando em um processo de depressão. 
Roda e vira a Adhons recebe a informação de que um jovem foi espancado pelo pai, ou que foi expulso de casa 
pela mãe. Os direitos são iguais para todos, mas infelizmente vivemos em um país que não avança nesse 
sentido. A educação familiar é pautada frente ao heterossexualismo. Ou seja, a mulher tem que casar e ter 
filhos”, lamentou. 

Marcelo Lima disse que ele é um exemplo vivo do preconceito contra homossexuais em Sergipe. “Sofri 
preconceito de gestores. Quando entregava um currículo para pedir um emprego diziam: professor, você? Um 
‘viado’ professor de criança? Infelizmente, somos marginalizados. Essa jovem, possivelmente, sofreu essa 
situação de marginalidade. Na verdade são vários fatores que levam um jovem homossexual ao suicídio ou a 
tentativa dele. Temos muitos casos de tentativas registrados na Adhons”, ressaltou. De acordo com ele, a 
entidade luta para que sejam implantadas na Educação diretrizes de combate à homofobia. 

estanciaonline     lagartense 

  

 

“Dandara ” | JOSÉ IRAQUITAM DA COSTA | TRAVESTI – 32 ANOS | PAULADAS | 
RN, NATAL 

Publicado por Dudu Michels em 7 de agosto de 2012 em b) Travesti, Espancamento, Preto, RIO GRANDE DO NORTE 

HOMOSSEXUAL É ASSASSINADO COVARDEMENTE A PAULADAS NA CIDADE DA 
ESPERANÇA 

 

http://www.transitoenoticia.com/2012/08/natalrnhomossexual-e-assassinado.html 

16 de agosto de 2012 

Nesta terça feira, 14 de Agosto, o cidadão conhecido como Xuxete, Tcham, Glória Maria, Lázaro Ramos, oh pai 
ó, Thaynar, cinquenta centaRRo, Dandara entre outros nomes, foi BRUTALMENTE assassinado à pauladas no 
bairro Cidade da Esperança. 
A vítima era muito querida no bairro, e não se sabe ainda qual o motivo que levou ao tão cruel assassinato. 
fica entre os vizinhos, amigos e conhecidos o sentimento de revolta e impunidade. 



 

  

 

NÃO IDENTIFICADO | TRAVESTI | MS, TRÊS LAGOAS 

Publicado por Dudu Michels em 7 de agosto de 2012 em b) Travesti, MATO GROSSO DO SUL 

Corpo encontrado na saída para Três Lagoas pode ser de travesti 

http://www.aquidauananews.com/0,0,00,7854-206532-CORPO+ENCONTRADO+NA+SAIDA+PARA+TRES+LAGOAS+PODE+SER+DE+TRAVESTI.htm 

07/08/2012 

Pode ser de um travesti o corpo encontrado hoje pela manhã (7) em uma estrada vicinal na saída para Três 
Lagoas, em Campo Grande. A suspeita é decorrência da conta da roupa que a vítima estava usando e as 
características físicas.  

O corpo foi encontrado em um local utilizado para despacho de macumba, próximo do KM 310, a 10 KM da BR-
267, por volta das 8h30. Um trabalhador rural passava pelo local e acionou a Polícia. A suspeita é de que o 
corpo esteja no local há pelo menos 30 dias.  

De acordo com a Polícia, o corpo apresentava três perfurações, tudo indica que seja de faca, mas só um exame 
necroscópico para constatar a causa da morte.  

O corpo foi encaminhado para o IMOL (Instituto Médico e Odontológico Legal). A Polícia vai iniciar a 
investigação apurando os casos de desaparecimento ocorrido nos últimos 40 dias. 

  

 

 

 



ANDRÉ ALVES DE AZEVEDO | GAY – 22 ANOS | FACADAS | RS, PORTO ALEGRE 

Publicado por Dudu Michels em 2 de agosto de 2012 em a) Gay, Facadas, Pardo, RIO GRANDE DO SUL 

Passista é assassinado e gera ações contra impunidade à 
homofobia no RS 

 

http://sul21.com.br/jornal/2012/08/passista-e-assassinado-e-gera-acoes-contra-impunidade-a-homofobia-no-rs/ 

2 de agosto de 2012 

O passista André Alves, de 22 anos, foi assassinado na noite da última quinta-feira (2) por esfaqueamento. O 
crime revoltou familiares e a comunidade de Tapes, na Região Metropolitana de Porto Alegre.  O caso é o 
segundo em menos de três meses com possível motivação homofóbica. Para evitar a impunidade destes casos e 
enfrentar a violência contra homossexuais no estado, as entidades de direitos LGBT  solicitam nesta quinta-
feira (2), às 11 horas,  audiência pública sobre o tema na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. 

O pedido será formalizado na Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia, presidida pelo 
deputado estadual Miki Breier (PSB). Além da audiência, no próximo domingo (5), familiares, amigos e a escola 
de samba do passista assassinado farão caminhada de protesto em Tapes. O ato está marcado para às 16 horas. 

O crime contra André ocorreu próximos das 21 horas, na Zona Central da cidade, na Rua João Atalibha Wolff – 
a chamada Rua dos Engenhos. O passista foi morto no calçadão onde há um ponto de encontro do público LGBT 
(Lésbicas, Gays, Bissexuais,Travestis e Transexuais) em Tapes. O irmão da vítima, Sandro Alves acredita que a 
razão do homicídio foi homofobia. “Ele era gay. Mas sempre foi muito discreto e não se travestia. Sempre foi 
muito querido por todos na cidade”, fala ao Sul21. 

As causas ainda estão sendo apuradas pela Delegacia de Polícia de Tapes. A falta de testemunhas está 
dificultando as investigações, afirma o delegado Armando Selig. “Só tenho dois depoimentos. Ninguém fala 
nada. Sabemos que há testemunhas. Outros homossexuais que estavam com ele viram e ainda serão chamados. 
Tem muita mentira nessa história”, diz o delegado. Segundo Selig, à Brigada Militar uma testemunha chegou a 
dizer no local do crime que “foi um alemão grande”. “É tudo que sabemos. Até podemos indiciar uma autoria, 
mas seria muito leviano. Vamos apurar mais provas”, conta. 

A obscuridade do caso é comum quando se trata de crime de homofobia, que não é passível de pena pela 
legislação brasileira. Geralmente, quando a violência é cometida por preconceito devido à orientação sexual da 
vítima, são utilizados requintes de crueldade . O laudo da perícia ainda não foi emitido, mas o irmão de André 
Alves diz que ele foi golpeado com duas facadas nas costas, uma no pescoço e tinha sinais de fratura na face. 
“Ele estava com o nariz quebrado. Ele estava acompanhado de duas travestis na hora. A polícia foi atrás e elas 
negam que tenham saído de casa aquele dia”, diz Sandro. 

Próximo de fechar uma semana do fato, a família do passista contratou advogado com receio de arquivamento 
do caso. “Ninguém sabe de nada. Não vão perguntar para ninguém sobre o caso. Estamos buscando ajuda de 
todos os lados para tentar saber o que houve e não deixar cair na impunidade”, fala o irmão da vítima. De 
acordo com Sandro, há suspeitas de que uma das testemunhas que acompanhava André Alves se tratava de uma 



travesti filha de uma inspetora de polícia da cidade. “Acho que podem não estar querendo expor o caso”, 
argumenta. 

“O próximo Carnaval será difícil para todos nós”, diz 2º passista 

Premiado em todos os concursos que participou e dedicado à escola de samba, André Alves era popular entre os 
moradores de Tapes. O pai é ex-presidente da agremiação e a irmã e os sobrinhos também são integrantes da 
Apito de Ouro. “Ele sempre foi um guri dedicado. Do bem. Nunca fez mal para ninguém. Alegre e apaixonado 
pelo samba e pela escola. Era um ótimo passista”, conta o presidente licenciado da escola Marco Antonio Pilger. 

“Foram pessoas que o conheciam que fizeram isso e tentaram ocultar o celular e a jaqueta para tratar como 
roubo. Se ele não fosse homossexual, provavelmente não estaria naquele lugar”, avalia o sambista. 

O segundo passista que dançava no Grupo Show da escola de samba com André Alves, Roger Sutil deixou Tapes 
há cinco anos para morar em Porto Alegre. “Aqui a minha vida e orientação sexual não interessa para as 
pessoas. Lá (Tapes), eu dizia para o André, é muito preconceito. Cidade pequena. Eu incentivava ele a vir para 
Porto Alegre se divertir aqui”, afirma Roger. 

A morte de André foi a primeira registrada com tamanha brutalidade em Tapes. Ele era o principal destaque da 
escola tapense e deixará saudades no próximo Carnaval. “Não sei como será nos próximos ensaios. O carnaval 
já está quase ai. Todos sentirão a sua falta”, conta o amigo Roger. 

“A partir de agora, o samba dele será no plano superior, com tantos outros que já passaram pro lado de lá. Mas 
sempre estará conosco, inquieto, arrumando aquele cabelo, planejando alguma festa, Dilmara Flores, 
presidente da Apito de Ouro. 

Homofobia: Veja as fotos do protesto em memória 

ao passista morto em Tapes 

 

O caso e André Alves foi o segundo em menos de três meses com possível motivação homofóbica. Para evitar a 
impunidade destes casos e enfrentar a violência contra homossexuais no estado, as entidades de direitos LGBT 
 solicitaram audiência pública sobre o tema na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. 

  

 



JOSÉ MARCOS EUGÊNIO DA SILVA | GAY – 30 ANOS | ELETROCUTADO | AL, PASSO 
DO CAMARAGIBE 

Publicado por Dudu Michels em 31 de julho de 2012 em a) Gay, ALAGOAS, Carbonizado 

Homem mata primo com cerca elétrica em Passo do Camaragibe 

http://gazetaweb.globo.com/noticia.php?c=319374&e=14 

31 de julho de 2012 

Givanilson Feitosa da Silva, acusado do crime que teria motivação homofóbica, está 
foragido 

No meio do caminho havia uma cerca de arame farpado eletrificada e José Marcos Eugênio da Silva, 30 anos, 
morreu eletrocutado ao tentar atravessá-la, a caminho de casa, na Vila do Liu, município de Passo do 
Camaragibe, Litoral Norte de Alagoas. O corpo foi encontrado na tarde da última terça-feira (31) e sepultado 
nessa quarta-feira (01) sob comoção e revolta. Para a Polícia Civil e familiares de José Marcos, a cerca, na 
verdade, era uma armadilha mortal montada pelo próprio primo da vítima, Givanilson Feitosa da Silva, de 21 
anos, que não tolerava a homossexualidade do parente e, por isso, o atraiu para a morte. 

  

“Ele vivia incomodado porque José Marcos trazia amigos para dentro de casa aqui na Vila. Certa vez, puxou uma arma de fogo e 

ameaçou matá-lo. Tinha raiva porque era homossexual”, contou Adriana Maria Eugênio da Silva, irmã de José Marcos. 

A versão a seguir é contada pelos parentes da vítima e do acusado, confirmada pela Polícia Civil. Todos os familiares residem na Vila 

do Liu, um agrupado de cinco acanhadas casas localizadas na Rua Antônio Vitoriano, Centro de Passo do Camaragibe. Depois da 

ameaça, Givanilson Feitosa não se contentou: engendrou o plano macabro e o executou friamente. 

http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/noticia.php?c=206307 

  

 

NÃO IDENTIFICADO | TRAVESTI | ES, RODOVIA DO CONTORNO 

Publicado por Dudu Michels em 31 de julho de 2012 em b) Travesti, ESPÍRITO SANTO 

Corpo de travesti assassinada é encontrado em terreno baldio na 
Rodovia do Contorno 

 

http://www.folhavitoria.com.br/policia/noticia/2012/08/corpo-de-travesti-assassinado-e-encontrado-em-terreno-baldio-na-rodovia-do-contorno.html 



O corpo de um travesti assassinado foi encontrado em um terreno baldio na Rodovia do Contorno, na noite 
desta terça-feira (31). 

O crime aconteceu próximo a um posto de combustível no município da Serra. Segundo informações da Polícia 
Civil, um cachimbo possivelmente usado para o consumo de crack foi encontrado ao lado da vítima. 

O travesti usava uma camisola rosa, sutiã vermelho e brincos. A vítima ainda não foi identificada e a polícia 
investiga a motivação do assassinato. 

  

 

“PÂMELA SCHEYFON” | TRAVESTI | TIROS | RN, SÃO JOSÉ DE MIPIBU 

Publicado por Dudu Michels em 30 de julho de 2012 em b) Travesti, Branco, RIO GRANDE DO NORTE, Tiros 

Assassinato da amiga e voluntária travesti Pâmela Scheyfon 

 

http://mipibunews.blogspot.com.br/2012/07/nota-de-pesar.html 

30 de julho de 2012 

Nós que fazemos a STVBrasil – Sociedade Terra Viva manifestamos nosso pesar ante o assassinato da amiga e 
voluntária travesti Pâmela Scheyfon, barbaramente assassinada, nas primeiras horas desta segunda-feira, 
30, ao sair de uma casa noturna na cidade de São José de Mipibu – RN. 

Pâmela, que fora eleita Rainha da Diversidade na última edição da Parada Gay do Agreste, era jovem, pessoa de 
bem com a vida e querida por todos na comunidade. 



O crime, ainda sem explicação, ocorreu quando Pâmela conversava com dois homens na porta de uma casa 
noturna e os três foram surpreendidos por um outro homem que apareceu e passou a efetuar disparos de arma 
de fogo atingindo mortalmente Pâmela e ferindo os outros dois homens. Após o crime o assassino evadiu-se, a 
pé, do local e a polícia não tem informações sobre a sua identidade. 

A STVBrasil – Sociedade Terra Viva, através de sua assessoria jurídica, estará disponibilizando apoio aos 
familiares de Pâmela e acompanhará o caso. 

Aos familiares e amigos a nossa solidariedade. 

Cordialmente, 

Conceição Barbosa 

Diretora Executiva 

 http://omipibuense.blogspot.com.br/ 

STVBrasil – Sociedade Terra Viva 

11 anos de luta em defesa dos direitos humanos 

  

 

“ALINE CABOQUINHA” | TRAVESTI – 19 ANOS | TIROS | RR, BAIRRO BURITIS 

Publicado por Dudu Michels em 29 de julho de 2012 em b) Travesti, RORAIMA, Tiros 

CASO “ALINE” – Grupo DiveRRsidade cobra rápida solução para 
assassinato 

http://www.roraimahoje.com.br/home/policial/11597-caso-aline-grupo-diverrsidade-cobra-rapida-solucao-para-assassinato.html 

29 de julho de 2012 

A travesti “Aline Caboquinha”, 19, foi morto com um tiro de pistola calibre 7.65, no fim de semana passado. O 
crime ocorreu na madrugada de domingo, por volta das 3h, na avenida dos Bandeirantes, bairro Buritis. Uma 
guarnição do sargento Paulo Soares, que passava pelo local, encontrou o corpo. 

A repercussão do homicídio, com características de execução, fez com que o presidente da Associação 
Roraimense pela Diversidade Sexual, Sebastião Diniz, convocasse a imprensa na manhã de segunda-feira (30) 
para contestar algumas informações veiculadas até então. Segundo Diniz, “Aline” era uma pessoa calma, não 
usava nenhum tipo de droga e nunca esteve envolvida em confusão. 

As informações contrárias foram dadas por uma suposta amiga do travesti, o que, segundo o presidente da 
Associação, diverge da opinião de colegas de trabalho. “Nós fizemos um levantamento da vida ‘dela’ e 
constatamos que não era usuária de nenhum tipo de entorpecente. Sabemos dos travestis que cometem assaltos 
e estão envolvidos em confusão. Assim como ‘Aline’, há outras vivendo ilegalmente e fazendo ponto no trevo”, 
disse. 

Para Diniz, o protesto é necessário para que esse crime não caia no esquecimento como outros cometidos 
contra vários homossexuais. “Vários homossexuais foram assassinados em Roraima, mas até hoje os assassinos 
não foram presos. Nós reivindicamos que as investigações sejam minuciosas e as autoridades policiais prendam 
logo esse assassino”, afirmou. 

O presidente do grupo DiveRRsidade disse ainda acreditar que o travesti foi assassinado por engano. “Eu acho 
que ‘ela’ caiu em uma emboscada no lugar de outra pessoa. ‘’Ela estava super tranquila nos últimos dias e não 
creio que estivesse sofrendo ameaças, pois se estivesse se esconderia”, considerou. 



VIZINHOS 
 
Procurada pelo Roraima Hoje, a companheira de quarto de “Aline”, conhecida como Mari, disse que soube da 
morte dela por volta das 5h de domingo. Segundo ela, as duas moraram juntas por aproximadamente sete 
meses. Enquanto a equipe de reportagem a entrevistava, outros moradores da estância em que o travesti vivia 
prestaram informações. 

Todos asseguraram que se tratava de uma pessoa muito serena e nunca houve nenhum registro de confusão em 
que estivesse envolvida, mas foram unânimes em afirmar que era usuária de drogas, embora rejeitasse bebida 
alcoólica. Ainda segundo eles, “Aline” não tinha dívidas com traficantes. 

Tereza Reis Tofer, proprietária dos aposentos, disse estar surpresa com o assassinato de “Aline”. “Era uma 
pessoa que não me causava nenhum tipo de problema, era na dela e não incomodava ninguém”, afirmou.  

ILEGAL 
 
“Aline” estava morando ilegalmente em Roraima e não possuía nenhum tipo de documentação. De uma 
comunidade indígena da Guiana, segundo Diniz, por ser homossexual ela foi rejeitada pelos parentes, que a 
teriam expulsado de casa ainda em nova. Desde então, veio tentar a ‘sorte’ em Boa Vista se prostituindo na 
rotatória do Trevo, famoso ponto de encontro de travestis. Alguns vizinhos informaram que o prenome de 
batismo da vítima é Edson,  o que ainda não foi confirmado oficialmente. 

Devido à falta de documentos e de informações sobre parentes, o corpo do travesti ainda está no Instituto 
Médico Legal (IML) para que seja feito o reconhecimento por algum parente, o que não havia acontecido até o 
final da tarde de ontem (30). Segundo uma amiga, há parentes da vítima na Guiana e possivelmente em Boa 
Vista, com os quais ela teria rompido relações por causa da opção sexual. “Todos a rejeitaram e não a queriam 
por perto de jeito nenhum”, disse. 

folhabv 

  

 

JEFFERSON LUÍS FERREIRA COSTA | GAY – 36 ANOS – VENDEDOR | 
ESPANCAMENTO | PA, BAIRRO JARDIM SANTARÉM 

Publicado por Dudu Michels em 29 de julho de 2012 em a) Gay, Espancamento, PARÁ, Pardo 

Homem assassinado no Parque da Cidade 

 

Corpo de Jefferson (detalhe) foi encontrado com o pescoço quebrado 

http://www.oimpacto.com.br/jornal-o-impacto/homem-e-encontrado-morto-no-parque-da-cidade/ 



Mesmo com intensas buscas, a Polícia ainda não conseguiu elucidar o crime do qual foi vítima o vendedor 
Jefferson Luís Ferreira Costa, 36 anos, morador na Rua Violeta – nº 2080, bairro Jardim Santarém. Seu corpo 
foi encontrado no domingo, 29,07, por volta de seis da manhã, em frente à Vila da Aeronáutica, por trás da 
recém criada Escola de Arte, no parque da Cidade, em Santarém. 

Seu corpo foi encontrado com o pescoço quebrado, usando apenas calça Jeans sem camisa e somente com um 
dos pés calçados com tênis branco. Segundo informações, Jefferson ganhava a vida como vendedor de livros, 
em escolas da cidade. Seu corpo foi encontrado pelo vigia Diocley Ribeiro, que deixava o serviço naquele 
começo do dia. 

Pistas são desencontradas: Fontes ligadas à Polícia dizem que o homem assassinado na verdade seria 
homosexual. O que pode ter ocorrido é que Jefferson, por causa de um “garotão”, teria entrado em confronto 
com outro rival, também homossexual. O que resultou em briga corporal, onde Jefferson levou a pior, ficando 
sem o “bofe” e sem sua preciosa vida. 

Mesmo assim, surgem outros fatos e pistas que podem levar a Polícia a prender o verdadeiro criminoso. O 
delegado Nélson Silva e equipe chefiada pelo destemido Hélio Rego estão investigando. 

A área onde foi encontrado o corpo do vendedor de livros, no Parque da Cidade, é conhecida pela falta de 
iluminação e serve para centro de encontros entre casais, hetero e homossexuais, por ser de difícil acesso. 

Homem se suicida na Prainha: Falta de Deus no coração ou um simples caso de desespero que termina em 
tragédia? Eis a questão. A Polícia ainda não sabe os motivos que levaram Gessivaldo Martins Evangelista, de 36 
anos, a cometer suicídio, se enforcando em uma corda. A tragédia aconteceu no sábado, dia 28, pela manhã. 

O que se conseguiu apurar é que Gessivaldo Martins morava na Passagem Guamá, entre Dom Frederico Costa e 
Planalto, no bairro de Santana, na grande Prainha. 

Familiares não sabem informar o que levou o jovem a cometer este ato sem limites contra sua própria vida. 
Dizem que foi um caso de amor mal resolvido entre ele e uma jovem, mas nada foi apurado de concreto até o 
fechamento desta edição. 

Este infelizmente é mais um caso de suicídio, dentre muitos que ultimamente acontecem quase diariamente em 
Santarém e que somos obrigados a noticiar, com pesar. 

Por: Carlos Cruz 

  

  

ALESSANDRO BORGES | GAY | FACADS | PA, ANANINDEUA 

Publicado por Dudu Michels em 28 de julho de 2012 em a) Gay, Facadas, PARÁ 

Autônomo é assassinado brutalmente 

http://www.diariodopara.com.br/N-159192-AUTONOMO+E+ASSASSINADO+BRUTALMENTE.html 

Na manhã do último sábado (28), um crime assustou os moradores do bairro Distrito Industrial, em 
Ananindeua. O autônomo Alessandro Borges foi encontrado morto, apresentando sinais de esfaqueamento, 
dentro de uma kitnet, localizada na rua Belém, próximo da avenida Zacarias de Assunção. Os golpes de facadas 
atingiram o coração da vítima, que foi encontrada sem roupa, ao lado de vários cigarros, garrafas de bebidas 
alcoólicas e preservativos usados. 

“Segundo informações dos vizinhos, o rapaz era homossexual, residia sozinho e costumava realizar festinhas na 
kitnet em que morava. Pelas circunstâncias do crime, tudo indica que no local houve uma farra com sexo e 
drogas e o assassino ou os assassinos compartilharam o momento de farra junto com a vítima. Pois na casa não 
há nenhum indício de arrombamento”, relatou um investigador da Divisão de Homicídios durante os primeiros 
levantamentos do crime. 



Na vila onde fica localizada a kitnet, moradores disseram que Alessandro teria passado a noite consumindo 
bebida alcoólica junto com um grupo de pessoas e que nenhum sinal estranho foi ouvido no local. “Ninguém 
ouviu nada de anormal durante o tempo em que eles estavam bebendo. A gente só veio se dar conta da situação 
e encontrar o rapaz morto, no início da manhã”, revelou um morador que prefere não se identificar. 

Após ouvir relatos de moradores da área, policiais civis da Divisão de Homicídios, sob o comando do delegado 
Lenoir Cunha, conseguiram a identificação de duas pessoas que estariam consumindo bebida alcoólica com a 
vítima. De acordo com a polícia, os principais suspeitos do crime são Eliseu Pinto e um homem identificado 
apenas como “Paraíba”. “Conforme foi colhido no local do crime, tanto o Eliseu como o Paraíba estiveram na 
casa da vítima e, além disso, estão foragidos desde o momento do crime. Portanto, são sim, os principais 
suspeitos desse homicídio”, afirmou o investigador. 

O caso foi registrado na Seccional Urbana de Ananindeua. 

(Diário do Pará) 

  

 

“BIA” | ALBERTO DA SILVA.| TRAVESTI – 23 ANOS| TIROS |PB, JOÃO PESSOA 

Publicado por Dudu Michels em 23 de julho de 2012 em b) Travesti, PARAÍBA, Tiros 

Homossexual tem casa invadida e é executada no bairro de 
Mandacaru 

http://portalcorreio.uol.com.br/noticias/policia/assassinato/2012/07/23/NWS,212322,8,155,NOTICIAS,2190-HOMOSSEXUAL-CASA-INVADIDA-

EXECUTADO-BAIRRO-MANDACARU.aspx 

Testemunhas disseram que os acusados foram em direção da vítima e efetuaram vários 
disparos. 

Um homossexual conhecido como ‘Bia’ foi assassinado a tiros dentro de casa na Avenida Iaiá Paiva, no bairro 
de Mandacaru, em João Pessoa. O homicídio ocorreu na madrugada desta segunda-feira (23). 

De acordo com informações do Centro Integrado de Operações Policiais, Ciop, Alberto da Silva, de 23 anos, 
identificado pelo vulgo de ‘Bia’ estava dormindo quando homens desconhecidos invadiram o imóvel, por volta 
das 03h30. 

Testemunhas disseram que os acusados foram em direção da vítima e efetuaram vários disparos. 

Alberto da Silva ainda foi socorrido para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, mas não resistiu 
aos ferimentos e veio a óbito. 

aligagay   guiacampina 

PM faz segurança em enterro da travesti morto em Mandacaru 

 



http://www.190pb.com.br/detalhe_noticias.php?id=15278 

Duas viaturas da Polícia Militar foram designadas no final da tarde desta segunda-feira (23), para acompanhar 
o sepultamento do corpo de um travesti assassinado na madrugada de hoje no bairro de Mandacaru, em João 
Pessoa. 

De acordo com informações policiais, denúncias informavam que dois homens em uma motocicleta iriam 
tentar matar uma pessoa que participava do cortejo. As guarnições, comandadas pela tenente Gabriela 
seguiram para o Cemitério Santa Catarina para manter a segurança no local. 

Um adolescente identificado como ‘Neguinho de Rosas’ foi detido horas após o crime, principal suspeito de ter 
matado o homossexual Alberto da Silva. Ele está detido na Delegacia do Menor na Capital. 
Um dos policiais que participou da apreensão de ‘Neguinho’ informou que ele já foi detido várias vezes, mas, 
por ser menor de idade, é liberado. 

rededenoticias  guiacampina    aligagay 

  

 

“BETERRABA” | CARLOS CHAVES DO AMARAL | TRAVESTI – 26 ANOS | TIROS | 
PA, PARAUAPEBAS 

Publicado por Dudu Michels em 19 de julho de 2012 em b) Travesti, PARÁ, Pardo, Tiros 

Pistoleiro executa travesti com três tiros na cabeça 

     

http://blogdovelapreta.blogspot.com.br/2012/07/pistoleiro-executa-travesti-com-tres.html 

Mais um crime de pistolagem foi registrado na via pública, desta vez tendo como vítima fatal o travesti Carlos 
Chaves do Amaral, 26 anos, conhecido popularmente por “Beterraba”, natural de Tauá (CE). O homicídio 
aconteceu por volta das 23h30 da última segunda-feira (16), na Avenida Brasil, nas proximidades da Rua Sol 
Poente, Bairro Rio Verde, Parauapebas. 

De acordo com o que apurou a reportagem junto ao delegado plantonista Bruno Fernandes Lima, “Beterraba” 
foi trucidado por dois homens que chegaram numa moto, conversaram com a vítima e em seguida um dos 
desconhecidos puxou uma arma da cintura e fez os três disparos na cabeça do travesti, que morreu ali mesmo, 
antes mesmo de ser atendido. 

Segundo ainda a polícia, “Beterraba” era velho freguês da cadeia de Parauapebas, por se envolver com o tráfico 
e consumo de droga e pequenos furtos praticados contra pessoas indefesas na cidade. 

No momento em que foi assassinada, a vítima usava um vestido cur-to na cor preta, com detalhe de “x” nas 
costas, calcinha, pulseiras nos dois braços e sandálias de dedo. (Vela Preta/Waldyr Silva) 



MANOEL GERMANO DA SILVA | GAY – 25 anos| TIROS | RJ, NOVA IGUAÇU 

Publicado por Dudu Michels em 19 de julho de 2012 em a) Gay, Pardo, RIO DE JANEIRO, Tiros 

Morte de gays alerta a Baixada 

 

Manuel e Carlitos eram homossexuais assumidos e parentes acreditam que eles foram mortos por preconceito 

Assassinato de dois homossexuais em cinco dias em Nova Iguaçu mobiliza entidades 

http://www.foradoarmario.net/2012/08/homofobia-na-baixada-fluminense.html 

Rio -  As entidades LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais e Travestis) que defendem os direitos dos homossexuais 
estão em estado de alerta na Baixada Fluminense. 

Eles apontam um aumento na frequência de casos de homofobia em Nova Iguaçu. Foram registrados dois 
assassinatos em menos de cinco dias na cidade. 

A primeira vítima, Carlos Oliveira Machado, conhecido como Carlitos, de 45 anos, foi assassinado a tiros no dia 
15 de julho, no bairro do Cabuçu. Já Manuel Germano, de 25 anos, foi encontrado morto a pauladas e com 
marcas de tiros, em Marapicu, quatro dias depois. 

Carlitos trabalhava como cozinheiro e, segundo relatos de amigos, era muito querido em Cabuçu, onde morava. 
A outra vítima, Manuel Germano, estava em casa e foi chamado no portão por um grupo, que o espancou. 

Entidades LGBT afirmam que os dois casos foram registrados pela 56ª DP (Comendador Soares) e que os 
autores ainda não foram identificados. Em comum, as duas vítimas tinham apenas o fato de serem 
homossexuais assumidos e morarem em Nova Iguaçu. 

A polícia investiga e os grupos gays da região acreditam que eles foram vítimas de criminosos homofóbicos que 
estariam agindo na cidade nos últimos anos. 

É o que afirma o presidente do Grupo 28 de Junho e fundador do Movimento LGBT da cidade, Eugênio 
Ibiapino. Ele conta que também já foi agredido em Nova Iguaçu duas vezes. A última agressão aconteceu no dia 
22 de janeiro do ano passado. 



“Nunca se matou tanto homossexual no Brasil por causa de preconceito e ódio como agora. É preciso tomar 
uma providência rapidamente contra essa violência”, diz. Ibiapino pede com urgência a criação de um centro de 
referência para homossexuais na cidade. 

Em dois anos, 16 gays mortos na região 

Nesta sexta-feira, o coordenador do Rio Sem Homofobia do Governo do Estado, Claúdio Nascimento, anunciou 
que Nova Iguaçu vai ganhar um Centro de Referência até dezembro. 
Nascimento também confirmou que a situação da Baixada é preocupante e que o Estado está em alerta. “Muitos 
presenciam agressões e não denunciam”, comentou. 

Segundo ele, no período de 1º de junho de 2009 a 30 de setembro de 2011, 16 homossexuais morreram na 
Baixada. Foram registradas 167 ocorrências homofóbicas na região. 

O coordenador lembra que muitos gays e famílias não admitem a homossexualidade na hora de registrar 
crimes.  

Reportagem de Diego Valdevino  

  

  

 

TARSO CESAR CARMONA | GAY – 19ANOS – ESTUDANTE | TIRO | SP, 
JARDIM POPULAR 

Publicado por Dudu Michels em 17 de julho de 2012 em a) Gay, SÃO PAULO, Tiros 

Estudante morto havia se envolvido em briga por ser homossexual, 
diz irmã 

 

http://noticias.r7.com/sao-paulo/noticias/estudante-morto-havia-se-envolvido-em-briga-por-ser-homossexual-diz-irma-20120717.html 



O estudante de 19 anos, morto com um tiro na cabeça na madrugada desta terça-feira (17) no Jardim Popular, 
zona leste de São Paulo, havia se envolvido em um “desentendimento por ser homossexual” há cerca de três 
semanas. A informação foi dada pela irmã do jovem à polícia.  

A polícia, no entanto, diz não ser possível afirmar nem descartar a hipótese de crime motivado por homofobia. De acordo com o 

delegado José Francisco Rodrigues, do 24º DP (Ponte Rasacom), o jovem e um amigo de 18 anos, que também foi baleado mas passa 

bem, eram conhecidos por arrumar confusões no bairro, e o crime pode ter sido uma retaliação.  

 

 

Um estudante morre e outro é ferido em ataque na zona leste  

 

Rodrigues afirmou que ainda é muito cedo para falar sobre os motivos do crime e que, por enquanto, a polícia não pode passar mais 

informações sobre o caso para não atrapalhar as investigações.  

Segundo ele, duas equipes da Polícia Civil estão nas ruas “trabalhando intensivamente” para cuidar do caso. Até agora ninguém foi 

preso.  

Familiares do jovem morto informaram que as acusações de que ele e o amigo eram conhecidos por arrumavar 
confusões são mentiroras e alegou que os dois tinham um ótimo comportamento. 

O crime 

 

http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/sp/2012-07-17/um-estudante-morre-e-outro-e-ferido-em-ataque-na-zona-leste-de-sp.html 

Segundo contou à polícia o estudante de 18 anos baleado no rosto, ele e o jovem morto estavam num ponto de 
ônibus na esquina da avenida Calim Eid com a rua Corin quando um motorista de táxi que aparentava ter 60 
anos desceu do carro e começou a atirar contra eles. Ele disse que um dos estudantes havia acenado para o táxi 
antes, mas decidiram não pegá-lo.  

Após os disparos, o motorista fugiu. Policiais militares chegaram e encontraram um dos jovens caído no chão com um ferimento na 

cabeça e o outro com um ferimento no rosto. Eles foram levados ao hospital Ermelino Matarazzo, onde o rapaz de 19 anos morreu e o 

outro estudante foi medicado e liberado.  

O crime ocorreu por volta da 0h45. 

 

 

 

 



Irmã de jovem morto por taxista pede justiça pelo crime homofóbico 

 

Estudante morto havia se envolvido em briga por ser homossexual, diz irmã 

http://www.dirigida.com.br/news/pt_br/estudante_morto_havia_se_envolvido_em_briga_por_ser_homossexual_r7/redirect_9389924.html 

O estudante de 19 anos, morto com um tiro na cabeça na madrugada desta terça-feira (17) no Jardim Popular, 
zona leste de São Paulo, havia se envolvido em um “desentendimento por ser homossexual” há cerca de três 
semanas. A informação foi dada pela irmã do jovem à polícia.  

A polícia, no entanto, diz não ser possível afirmar nem descartar a hipótese de crime motivado por homofobia. Segundo as 

investigações, o jovem e um amigo de 18 anos, que também foi baleado mas passa bem, eram conhecidos por arrumar confusões no 

bairro, e o crime pode ter sido uma retaliação. A polícia, no entanto, nunca foi acionada em nenhuma dessas supostas confusões e não 

há registro oficial delas. 

  

 

CARLOS OLIVEIRA MACHADO | GAY – 36ANOS | TIROS | RJ, NOVA IGUAÇU 

Publicado por Dudu Michels em 15 de julho de 2012 em a) Gay, RIO DE JANEIRO, Tiros 

O holocausto continua na baixada fluminense. 

Na madrugada do dia 15 de julho ( domingo) o corpo do meu amigo Carlos Oliveira Machado (Carlitos), 36 anos, 
foi encontrado crivado de balas, no bairro Cabuçu Município de Nova Iguaçu. 

Sobre a vitima. 
Nome; Carlos Oliveira Machado, conhecido como Carlitos, Tinha 36 anos, cozinheiro, era muito querido na 
localidade, era gay assumido. 
Modalidade. Tiros. 
Data, 15 de julho de 2012.  
Local. Cabuçu Nova Iguaçu. 
Autor/autores do crime; Desconhecido/os 

Qualquer informação sobe o crime favor ligar sem se identificar para; 
O8000-234567 
2253 11 77 
Não vamos deixar essa covardia ficar impune! 

Eugenio da Saúde 



  

 

Não identificado | GAY | FACA | CE, SOBRAL 

Publicado por Dudu Michels em 8 de julho de 2012 em a) Gay, CEARÁ, Facadas 

Homem é encontrado morto em motel de Sobral/CE 

http://www.zonamix.com.br/noticias/12447/2012-07-09/Homem_e_encontrado_morto_em_motel_de_Sobral/CE 

Na noite deste domingo (08/07), um homem foi encontrado morto em um motel na cidade de Sobral, Região 
Norte do Ceará, por volta das 22h, segundo informações do Comando de Policiamento do Interior (CPI). 

De acordo com a polícia, o homem foi vítima de latrocínio. Segundo o CPI, a vítima foi encontrada por uma 
funcionária do motel. Ela percebeu que o homem estava ferido e chamou a polícia. A perícia, de acordo com o 
CPI, confirmou que o homem morreu devido a uma perfuração no lado direito do pescoço. 

 @com informações do G1/Ceará 

  

 

IRENILDO JOAQUIM DA SILVA | GAY – 25 ANOS | FACADAS E TIRO | PE, SÃO 
LOURENÇO DA MATA 

Publicado por Dudu Michels em 8 de julho de 2012 em a) Gay, Facadas, PERNANBUCO 

Homem é encontrado morto dentro de casa em São Lourenço da 
Mata 

De acordo com a família, vítima era homossexual e morava sozinho 

 

Corpo foi encontrado na rua Beira Rio (Widio Joffre/Folha de Pernambuco) 

http://www.folhape.com.br/cms/opencms/folhape/pt/cotidiano/policia/arquivos/2011/outubro/0976.html 

Na noite do último sábado (07) um homem foi encontrado morto dentro de sua própria residência, no bairro de 
Penedo, em São Lourenço da Mata, Região Metropolitana do Recife. Segundo informações de familiares, o 
cobrador de ônibus Irenildo Joaquim da Silva, de 25 anos, estava desaparecido há alguns dias e, após várias 
buscas, seu corpo foi localizado na casa de nº 46 da Rua Beira Rio, na comunidade. 



De acordo com a polícia, o pai da vítima conseguiu adentrar a casa e encontrou o jovem esfaqueado sobre a 
cama em meio a muito sangue. Informações preliminares fornecidas por técnicos do Instituto de Criminalística 
(IC), que estiveram no local, dão conta de seis lesões, sendo cinco facadas e um tiro na cabeça 

Ainda segundo a família, Irenildo Joaquim era homossexual e teria sido visto dias antes, com um rapaz 
desconhecido na moto de sua propriedadede, de placa KGF-0186. O veículo não foi encontrado nas 
proximidades da casa, sendo localizado posteriormente no bairro de Timbi, em Camaragibe, cidade vizinha.  

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), no bairro de Santo Amaro, área central do Recife. As 
investigações ficarão a cargo da Força Tarefa Sul de Homicidios, do Departamento de Homicidios e Proteção à 
Pessoa (DHPP).  

pernambucoviolento 

  

 

EDIVANILDO MARCELINO PEREIRA | GAY – 39ANOS | FACADAS | SE, ESTÂNCIA 

Publicado por Dudu Michels em 8 de julho de 2012 em a) Gay, Facadas, Pardo, SERGIPE 

Homossexual é assassinado dentro da própria casa em Estância, 
SE 

 

http://g1.globo.com/se/sergipe/noticia/2012/07/homossexual-e-assassinado-dentro-da-propria-casa-em-estancia-se.html 

Um homossexual de 39 anos foi assassinado na madrugada deste domingo (8) no município de Estância, 
localizado a 75 Km de Aracaju. O corpo dele foi encontrado na sala da sua casa por seus vizinhos, com 
perfurações de arma branca, na Avenida Raimundo Silveira Souza, no Bairro Alagoas 

De acordo com informações de populares, o crime ocorreu após uma discursão. “Ouvimos gritos e palavrões, 
mas não consideramos nada de grave, até que eles se calaram, em seguida fomos até a casa dele para saber o 
que tinha acontecido mas ele já estava morto após receber diversos golpes de faca”, relata um vizinho da vítima 
que prefere não ser identificado. 

Os moradores da região ficaram chocados com o crime. “Ele era uma pessoa do bem e querido por todos, não 
entendemos como alguém pode ter coragem de fazer isso”, lamenta uma amiga dele. 

O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal e librado para sepultamento na manhã deste 
domingo. 

A Polícia Militar e Civil estiveram no local para investigar o crime e não descartam a possibilidade de 
homofobia ou desafeto amoroso. 

jornaldesaodomingos    ozildoalves   radioclube   faxaju   sergipereporter 

Estancianos fazem a última homenagem ao professor e dançarino assassinado no 
último domingo. 

Didjio será sepultado em Paulo Afonso 



 

http://www.diariosergipano.com.br/ler.php?op=noticia&id=2788 

Durante a tarde desse domingo, 08, amigos do coreógrafo Didjio fizeram a última homenagem ao profissional 
da dança que fora brutalmente assassinado durante a madrugada com golpes de faca. Didjio foi velado por 
algumas horas na sede da Escola de Samba Amantes do Samba, agremiação carnavalesca a qual o dançarino 
fazia parte e defendia as suas cores. 

Durante o velório, muita dor, comoção e revolta dos amigos do professor que agora desejam apenas que a 
justiça seja feita.Sobre o caixão, flores, uma faixa e a bandeira da agremiação que tanto ele defendeu. 

Edivaldo Marcelino Pereira, o Didjio, era natural de Paulo Afonso, interior da Bahia e morava sozinho na 
cidade de Estância. Após a sua morte, irmãos e amigos da vítima vieram até a cidade de Estância para tratar do 
velório que será realizado nessa segunda feira na Bahia. Após o velatório em Estância, Didjio foi conduzido até 
a sua cidade natal onde será sepultado. 

Adolescentes são apreendidos por morte de homossexual em Sergipe 

Delegado diz que os dois confessaram ter esfaqueado a vítima. 
Eles praticaram o ato infracional e seguiram para uma festa. 

Dois adolescentes de 15 e 17 anos foram apreendidos na tarde desta quinta-feira (12) no município de Estância, 
em Sergipe. Eles são suspeitos de envolvimento no homicídio do professor de dança, de 39 anos, que foi 
assassinado a facadas na madrugada de domingo (8) dentro da própria casa. Segundo a delegada Michele 
Araújo dos Santos, os adolescentes confessam o homicídio. 

“Os jovens foram à residência da vítima para pegar a motoneta para ir a uma festa. Eles beberam na casa e 
como o professor não queria emprestar o veículo, porque o adolescente já havia se envolvido em acidente de 
trânsito, começou uma discussão. Então o mais novo deu dois golpes de canivete no pescoço do professor que 
teria ficado desnorteado. A partir de então o mais velho continuou a golpeá-lo com uma faca grande”, relata o 
explica o delegado Hugo Leonardo de Oliveira Melo que também investiga o caso. 

Ainda de acordo com Hugo Leonardo, depois do homicídio os rapazes tomaram banho na casa do coreógrafo e 
foram para uma festa de motoneta. A polícia chegou aos suspeitos através do depoimento de pessoas próximas 
à vítima e de ligações anônimas. O celular do coreógrafo foi encontrado com o jovem de 15 anos e a motoneta 
estava na casa do rapaz de 17 anos, já parcialmente desmontada. 

Em troca de benefícios 

“O mais velho morava com uma moça e tinha um filho, mas disse que mantinha relações sexuais com o professor em troca de bens 

materiais e de poder utilizar a motoneta da vítima. Já o mais novo também era beneficiado com bebidas em festas, mas disse que não 

se relacionava com o coreógrafo”, explica o delegado Hugo Leonardo de Oliveira Melo que também investiga o caso. 

Os adolescentes estão na Delegacia de Estância em celas separadas até que sejam transferidos para a Unidade 
Socioeducativa de Internação Provisória (Usip) na capital sergipana. 

http://g1.globo.com/se/sergipe/noticia/2012/07/adolescentes-sao-apreendidos-por-morte-de-homossexual-em-sergipe.html 



ERISVALDO COUTINHO DOS SANTOS | GAY – 48ANOS | FACA | BA, PORTO SEGURO 

Publicado por Dudu Michels em 7 de julho de 2012 em a) Gay, BAHIA, Facadas, Pardo 

Polícia ainda procura assassinos de ‘Ana do Acarajé’ 

 

Erisvaldo, a ‘Ana do Acarajé’, tinha 48 anos 

http://www.radar64.com/ler.php?doc=13430&fb_source=message 

07 de julho de 2012 

EUNÁPOLIS – A polícia de Porto Seguroainda busca pistas dos assassinos de Erisvaldo Coutinho dos Santos, 48 
anos.  

Conhecido como ‘Ana do Acarajé’, ele era muito popular na cidade de Eunápolis, onde, por muitos anos, vendeu acarajé em um 

tabuleiro no centro da cidade. 

Erisvaldo desenvolvia a mesma atividade em Trancoso, litoral sul de Porto Seguro, onde foi morto com 10 facadas na tarde do último 

sábado (7).  

O crime, que aconteceu na Rua Tancredo Neves, no centro do distrito, deixou os clientes de Erisvaldo revoltados. A motivação do 

homicídio também é desconhecida. 

  

 

NÃO IDENTIFICADO | TRAVESTI | CARBONIZADA | SP, LENÇÓIS PAULISTA 

Publicado por Dudu Michels em 7 de julho de 2012 em b) Travesti, Carbonizado, Pardo, SÃO PAULO 

Corpo de suposto travesti é encontrado carbonizado 

http://www.jcnet.com.br/Regional/2012/07/corpo-de-suposto-travesti-e-encontrado-carbonizado.html 

07/07/12 

Lençóis Paulista – Funcionários de uma empresa de Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru) encontraram 
um corpo carbonizado numa propriedade rural às margens da rodovia Osni Mateus (SP-261), que liga o 
município à Macatuba, na altura do quilômetro 261. Até o fechamento desta edição, a vítima – que aparenta ser 
travesti – não havia sido identificada. A Polícia Civil trabalha com a hipótese de homicídio. 



A Lwarcel Celulose, proprietária da Fazenda Rondon, onde o corpo foi localizado, informou que, por volta das 
6h, o plantão florestal da empresa foi acionado para conter um foco de incêndio na propriedade, onde há uma 
plantação de eucaliptos. 

“No local, durante a contenção, foi encontrado o corpo carbonizado que, provavelmente, provocou o foco do 
incêndio”, informa. 

A vítima 

Segundo a polícia, a vítima é um homem de cor parda, com tatuagens no braço e tórax, que vestia saia, mini-
blusa e meia-calça. 

Durante análise preliminar, porém, não foi possível constatar se o corpo apresentava alguma perfuração por 
golpes de faca ou disparo de arma de fogo. Equipes fizeram diligências para tentar identificar o homem. Existia 
a suspeita de que o corpo pudesse ser de jovem suspeito de praticar pequenos furtos no Distrito Industrial da 
cidade, mas essa possibilidade foi descartada. 

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Bauru para realização de exame necroscópico. Até 
o fechamento desta edição, a Polícia Civil não tinha pistas sobre o autor do provável crime. 

Outros casos 

Se for confirmado que o corpo encontrado carbonizado é mesmo de travesti e que a vítima foi assassinada, esse 
será o terceiro crime do tipo cometido na região de Bauru este ano. 

Na madrugada do dia 8 de janeiro, o cabeleireiro Josimar Ferreira Severino, de 23 anos, conhecido como 
Safira, foi executado com cinco tiros no cruzamento das ruas Borba Gato e Benjamin Constant, em Bauru. 

Na madrugada do dia 30 de junho, Carlúcio de Oliveira, de 40 anos, conhecido como Camila de Vison, foi morto 
com duas facadas, uma delas no pescoço, na quadra 3 da rua Luiz Bagnol, na vila Antártica, também em Bauru. 
Há registros também de agressão sem morte – inclusive em outras regiões. 

auriverde   blogay 

  

 

“PRISCILA” | AGRAILSON BEZERRA DOS SANTOS | TRAVESTI – 23anos | TIROS | 
PE, SAIRÉ 

Publicado por Dudu Michels em 6 de julho de 2012 em b) Travesti, Pardo, PERNANBUCO, Tiros 

Travesti é encontrada morta em Sairé, no Agreste de Pernambuco 

 



http://www.blogdoadielsongalvao.com/2012/07/travesti-e-assassinado-em-saire.html 

6 de julho de 2012 

A homofobia fez mais uma vítima fatal em Pernambuco. Dessa vez foi um travesti, no município de Sairé, no 
Agreste do estado. 

O corpo da vítima foi encontrado na manhã desta sexta-feira (6), na rodovia BR 232, próximo ao condomínio 
Monte Castelo, no município. O travesti assassinado era de cor parda e tinha cabelos ruivos, além, de uma 
tatuagem de um sol entre as costas.  

Após ser levado ao IML de Caruaru, foi constatado que a causa da morte foi seis disparos de arma de fogo, que atingiu braços, costas e 

nuca da vítima que ainda não foi identificada. 

   

ne10   cheiodebabados.com   estacaojatauba  blogdoadielsongalvao 

  

 

JOSÉ PEDRO DOS SANTOS | GAY | FACADAS | BA, MUNICÍPIO DE IBITITÁ 

Publicado por Dudu Michels em 6 de julho de 2012 em a) Gay, BAHIA, Facadas 

Jovem homossexual é esfaqueado e morto em Ibititá 

http://www.irecereporter.com.br/noticia/1277/jovem-homossexual-e-esfaqueado-e-morto-em-ibitita 

Dois homens confessaram o crime e já estão presos 

Foi preso neste sábado (7), em Irecê, Marcelo Bispo de Oliveira. Ele e outro comparsa identificado como 
Luciano Ferreira Marques, que também já está preso, confessaram ter assassinado com mais de 30 facadas José 
Pedro dos Santos. O crime aconteceu durante uma discussão, na madrugada desta sexta-feira (6), em uma 
localidade chamada de Canoãozinho, no município de Ibititá. A dupla confessou que a morte do jovem teve 
motivação homofóbica. Segundo a polícia, Luciano Ferreira, o “Capetinha”, já responde por um crime na cidade 
de Barreiras. (Fonte: Irecê Repórter) 

http://www.sapecanoticias.com/?p=4507 

  

 



FRANCISCO WALDIR DOS SANTOS | GAY – 42ANOS | GOLPES DE PICARETA | 
CE, FORTALEZA 

Publicado por Dudu Michels em 6 de julho de 2012 em a) Gay, CEARÁ, Facadas, Pardo 

Homem é morto por não pagar programa 

 

http://www.jangadeiroonline.com.br/videos/brasil-urgente-ce/homem-e-morto-por-nao-pagar-programa/ 

Drogas, álcool e orgia sexual. Essa perigosa combinação resultou no assassinato de um homem, no início da 
tarde desta sexta -feria (7), no bairro Conjunto Palmeiras, em Fortaleza. O homem não quiz pagar o programa e 
acabou assassinado pelo homossexual. A vítima foi morta a golpes de picareta. Confira:  

 

ATHO LEITE DA SILVA | GAY – 20ANOS | tiros | AL, MACEIÓ 

Publicado por Dudu Michels em 5 de julho de 2012 em a) Gay, ALAGOAS, Pardo, Tiros 

Homem é morto com tiros na cabeça na Mata do Rolo 

http://emergencia190.com.br/interior/2012/07/06/7296/homem-e-morto-com-tiros-na-cabeca-na-mata-do-rolo 

Foi assassinado a tiros no final da noite da quinta-feira (05) o jovem Atho Leite da Silva, 20, que residia no 
Conjunto José do Egito, na cidade de Rio Largo, Região Metropolitana de Maceió (RMM). 

A vítima foi morta no Loteamento Vila Rica, na Mata do Rolo. Atho foi morto com três tiros na cabeça e segundo 
a equipe motorizada Rio Largo 09, pertencente ao 8º Batalhão da Polícia Militar (8º BPM), os matadores ainda 
atingiram a cabeça da vítima com um objeto pontiagudo.  O crime será investigado por policiais da Delegacia de 
Rio Largo. 

De: Grupo Gay de Alagoas GGAL [mailto:ggal10anos@hotmail.com] 

Enviada em: terça-feira, 10 de julho de 2012 19:57 

Para: luiz Mott; AFILIADAS ABGLT; Lista ABGLT 

Assunto: DÉCIMA VÍTIMA DA HOMOFOBIA EM ALAGOAS 

Prezado Mott, 

 

Esta é a décima vítima da homofobia em Alagoas 

SÉRGIO ROBERTO LIMA PADILHA | GAY – 51ANOS | FACA | PE, RECIFE 



Publicado por Dudu Michels em 3 de julho de 2012 em a) Gay, Facadas, PERNANBUCO 

Preso suspeito de ter matado homem no edifício Holiday 

 

http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/cidades/policia/noticia/2012/07/03/preso-suspeito-de-ter-matado-homem-no-edificio-holiday-47727.php 

03/07/2012 

Foi preso na noite de segunda-feira (03), no edifício Holiday, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife, um 
homem suspeito de ter matado Sérgio Roberto Lima Padilha, de 51 anos, encontrado em seu apartamento no 
edifício também na segunda. Robson Gonçalves de Lavor, de 19, estava encondido em outro apartamento no 
Holiday.  

Segundo o delegado Erivaldo Guerra, o motivo do crime teria sido um discussão entre a vítima e o acusado que 
aconteceu na noite do domingo (1º). “Os dois passaram a madrugada bebendo no apartamento de Sérgio em 
companhia de mais uma pessoa. Robson, que havia recebido dinheiro para comprar maconha, retornou com 
crack, o que culminou numa briga entre eles”, afirmou o delegado. 

Durante a briga, Robson teria efetuado um golpe de faca peixeira no peito de Sérgio, que não resistiu aos 
ferimentos e faleceu no local. Após a execução, o suspeito fugiu para outro apartamento, que pertence a ele, 
tentando se esconder, mas o vizinhos o denunciaram. 

Robson Gonçalves de Lavor foi autuado em flagrante pelo crime de homicídioqualificado e será encaminhado 
novamente ao Centro de Triagem (Cotel), em Abreu e Lima, no Grande Recife, pois possui antecedentes 
criminais por roubo e havia sido liberado há duas semanas do Cotel. 

tvjornal.ne10  

 

 

“NEGUINHO” | NÃO IDENTIFICADO | GAY | ESPANCAMENTO | CE, FORTALEZA 

Publicado por Dudu Michels em 3 de julho de 2012 em a) Gay, CEARÁ, Espancamento 

Corpo de homossexual é encontrado boiando em praia de 
Fortaleza 

http://www.jangadeiroonline.com.br/policia/corpo-de-homossexual-e-encontrado-boiando-em-praia-de-fortaleza/ 

O corpo de um homem foi encontrado boiando na praia do Pirambu, em Fortaleza, na manhã desta terça-feira 
(3). Segundo populares, a vítima, conhecida como “Neguinho”, era homossexual, tinha problemas mentais e 
costumava frequentar terreiros de macumba. 

Quando policiais chegaram à praia, o cadáver estava coberto por algas e areia e sujo de sangue. A perícia 
constatou que o homem tinha sofrido uma pancada na cabeça. Uma pessoa que disse morar com “Neguinho” 
confirmou que ele sofria de problemas mentais e que erahomossexual. 



Segundo ela, a vítima teria saído de casa na noite desta segunda-feira (2), para ir ao terreiro de macumba, mas 
não retornou, como de costume. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde deve passar 
por exame de necrópsia, para identificar a real causa da morte. 

http://www.cnews.com.br/conteudo_noticias.aspx?id=153745 

 

 

NÃO IDENTIFICADO | GAY – 41 ANOS | GOLPES DE MACHADINHA | GO, GOIÂNIA 

Publicado por Dudu Michels em 2 de julho de 2012 em a) Gay, Facadas, GOIÁS 

Professor é morto a golpes de machadinha em fazenda de Goiás 

http://g1.globo.com/goias/noticia/2012/07/professor-e-morto-golpes-de-machadinha-em-fazenda-de-goias.html 

Um professor de 41 anos foi morto a golpes de machadinha na noite de segunda-feira (2), na fazenda Mata do 
Rio Verde, na zona rural do município de Carmo do Rio Verde, a 172 quilômetros de Goiânia. De acordo com a 
Polícia Militar (PM), o suspeito do crime é um homem com quem a vítima mantinha um relacionamento 
amoroso. 

Segundo informações preliminares da PM, o suspeito disse aos policiais que matou o companheiro por ciúmes, 
pois acreditava que o professor estava envolvido com um adolescente. Ainda de acordo com a polícia, o homem 
fugiu após cometer o crime, mas foi preso horas depois. 

Um parente da vítima foi quem acionou a PM, depois encontrar o homem morto na varanda da fazenda. Após 
ser detido, o suspeito indicou o local onde havia escondido a arma do crime, uma mata da região.Ele foi 
autuado em flagrante por homicídio. 

  

 

MAVIEL MENEZES DE ALMEIDA| ESFAQUEAMENTO | GAY – 46 anos | 
PE, PALMARES 

Publicado por Dudu Michels em 1 de julho de 2012 em a) Gay, Facadas, PERNANBUCO 

Médico é encontrado morto embaixo de uma ponte 

 

Vítima e acusado (com farda da PM alagoana) em momento de descontração 

http://emergencia190.com.br/brasil/2012/07/02/7153/medico-e-encontrado-morto-embaixo-de-uma-ponte 



01 de julho de 2012 

A polícia investiga o assassinato do médico Maviael Menezes de Almeida, de aproximadamente 46 anos, que 
estava desaparecido desde a madrugada da quinta-feira (28) passada. O corpo da vítima foi encontrado na tarde 
do domingo (01) embaixo de uma ponte na PE-46, na estrada que liga os municípios de Barreiros e Palmares, 
entre os engenhos Coqueiral e Jundiá. O caso está sendo investigado pelo delegado João Brito, do 
Departamento de Homicídios e Proreção a Pessoa (DHPP), que já começou a ouvida de familiares. 

O cadáver apresentava vários ferimentos à faca, que foi encontrada no local, suja de sangue. Nas proximidades 
também foram deixados uma garrafa de wisky, um lençol e cordas. O médico vestia uma sunga de banho e uma 
camisa de malha. O que chamou a atenção dos policiais foi o relógio encontrado dentro da sunga da vítima, 
como se ele estivesse tomando banho e tivesse guardado o acessório. O carro dele, uma caminhonete Hillux, foi 
encontrado em Porto de Galinhas. 

Um vizinho de Maviael o viu sair com dois rapazes na madrugada da quinta-feira. A empregada doméstica 
esteve na casa do médico no domingo e fez uma limpeza no imóvel, localizado na Rua Santos Dumont, na Cohab 
II, centro de Palmares. No entanto, os peritos encontraram manchas de sangue no quarto e no banheiro. Nada 
da casa foi roubado. Nenhum familiar da vítima esteve no local do crime. 

PM de Alagoas é preso acusado de matar médico em Pernambuco 

 

PM de Alagoas no momento em que foi preso em Água Preta (PE) 

http://www.alagoas24horas.com.br/conteudo/?vEditoria=Pol%EDcia&vCod=130956 

Um policial militar de Alagoas foi preso na tarde desta terça-feira, dia 21, acusado de matar e ocultar o corpo do 
médico Maviel Menezes de Almeida, de 52 anos, assassinado com 17 facadas dentro da sua residência, na cidade 
de Palmares (PE). O médico era homossexual e integrante de família tradicional. Sua mãe é ex-prefeita e o pai 
ex-deputado estadual. O brutal assassinato chocou a população do interior pernambucano.  

Segundo o laudo da perícia, o médico foi assassinado na sua cama, teve o corpo envolto em lençóis e tapetes e 
foi abandonado embaixo de uma ponte na PE-96, em Barreiros, sendo encontrado dois dias após o assassinato. 
Quando a perícia foi autorizada a entrar na casa do médico, encontrou-a totalmente limpa e organizada. Os 
peritos precisaram utilizar o reagente luminol para determinar a dinâmica do crime.  

Já o veículo do médico foi encontrado no distrito de Nossa Senhora do Ó, em Ipojuca, com várias manchas de 
sangue. Ainda segundo a polícia pernambucana, o médico teria sido assassinado por alguém conhecido, uma 
vez que não havia sinais de arrombamento e as motivações seriam questões passionais ou roubo.  

Ontem, a Polícia Civil cumpriu mandado de prisão em desfavor de Antonio Augustinho Alves Muniz Filho, 
conhecido como Augustinho, que seria amigo pessoal do médico. O militar de Alagoas foi preso na companhia 
de um primo na sua cidade natal, Água Preta (PE). O delegado Franklin Soriano comandou a operação e colheu 
o depoimento do militar. No interior do veículo onde a dupla estava, um Polo, a polícia afirma ter encontrado 
uma trouxinha de maconha, que a polícia investiga se pertencia ao policial ou ao seu primo.  



Na página de um site de relacionamentos é possível constatar a relação estreita entre a vítima e o militar. São 
encontradas várias fotos, nas mais variadas situações. 

alagoas24horas 

  

 

CARLÚCIO DE OLIVEIRA | TRAVESTI – 40 ANOS | FACADAS | SP, BAURU 

Publicado por Dudu Michels em 30 de junho de 2012 em b) Travesti, Facadas, SÃO PAULO 

Travesti morta a facadas em Bauru mora em Agudos 

 

vários objetos encontrados da vítima 

http://www.diariosp.com.br/noticia/detalhe/26336/Travesti+morto+a+facadas+em+Bauru+mora+em+Agudos 

A vítima estava toda ensanguentada, provavelmente devido a uma facada no pescoço e outra no nariz. 

RODRIGO VIUDES  
rodrigo.viudes@bomdiabauru.com.br 

O travesti encontrado morto na manhã deste sábado (30) na rua Luiz Bagnol, Vila Antártica, é Carlúcio de 
Oliveira, 40 anos. Segundo informações da Polícia Militar, ele nasceu em Salinas, Minas Gerais, e atualmente 
morava em Agudos.  

 Foi encontrado ensanguentado, provavelmente devido a uma facada no pescoço e outra de raspão no nariz. Em 
suas mãos foi encontrado dinheiro, supostamente proveniente de um programa sexual. 

 Bauru vive uma onda de ataques a travestis. O assassinato desta sexta já é o segundo deste ano. Em janeiro, o 
cabeleireiro Josimar Ferreira Severino, 23 anos, foi morto a tiros, no Centro da cidade. Em 9 de fevereiro, Erick 
Ribeiro, a Evelyn, foi espancada e jogada em um matagal. 

Travesti assassinado é reconhecido pela irmã 

http://www.bomdiajundiai.com.br/noticia/detalhe/26415/Travesti+morto+neste+sabado+e+reconhecido 

Ele foi assassinado a facadas na madrugada deste sábado na Vila Antártica, em BauruCRISTINA CAMARGO 
cristina.camargo@bomdiabauru.com.br 

 O travesti Carlúcio de Oliveira, 40 anos, foi reconhecido neste domingo (1) por uma irmã que liberou o corpo 
no IML (Instituto Médico Legal).  Morador de Agudos, ele é o travesti assassinado na madrugada de sábado na 



Vila Antártica, em Bauru.  Ruas do bairro são tradicionais pontos de prostituição. Foi o terceiro caso grave de 
violência contra travestis na cidade este ano.   

http://www.jcnet.com.br/Policia/2012/07/policia-identifica-travesti-morto-a-facadas-em-bauru.html 

http://94fm.com.br/noticias/policia/travesti-de-40-anos-e-morto-a-facadas-na-vila-antarctica/ 

  

 

NÃO IDENTIFICADO | TRAVESTI | CARBONIZADA | PR, PINHAIS 

Publicado por Dudu Michels em 28 de junho de 2012 em b) Travesti, PARANÁ 

Corpo encontrado carbonizado em Pinhais é de uma travesti 

 

 http://bandab.pron.com.br/jornalismo/policia/corpo-encontrado-carbonizado-em-pinhais-e-de-um-travesti-39694/ 

O corpo com características femininas encontrado carbonizado em Pinhais, na região metropolitana de 
Curitiba, na verdade era de um travesti. A informação foi confirmada pela delegacia do município. A vítima 
tinha as unhas pintadas, entre outras características femininas, mas tratava-se de um homem. 

O corpo com características femininas encontrado carbonizado em Pinhais, na região metropolitana de 
Curitiba, na verdade era de um travesti. A informação foi confirmada pela delegacia do município. A vítima 
tinha as unhas pintadas, entre outras características femininas, mas tratava-se de um homem. 

A confirmação não foi dada no local do crime pela polícia pelo fato da genitália da vítima estar queimada. O 
próximo passo para a Polícia Civil é a identificação do cadáver, que está no Instituto Médico Lega de Curitibal 
(IML). 

 O reconhecimento pode ser feito por meio de foto. Basta entrar em contato diretamente com a Delegacia de 
Pinhais pelo telefone: 3218-6100 

parana-online    pron 

E.G.N. | GAY – 57 ANOS | ESTRANGULÁMENTO | SP, SÃO VICENTE 

Publicado por Dudu Michels em 26 de junho de 2012 em a) Gay, Asfixia, SÃO PAULO 



Homem confessa ter matado homossexual durante programa 
amoroso 

http://www.atribuna.com.br/noticias.asp?idnoticia=162213&idDepartamento=11&idCategoria=0 

Tiago de Brito, de 20 anos, confessou na segunda-feira o assassinato do contador E.G.N., de 57 anos, ao ser 
interrogado pelo delegado Fernando Faria, do 7º DP de Santos. Segundo o rapaz, ele conheceu a vítima em uma 
sala de bate-papo na internet e o crime foi motivado por desentendimento ocorrido durante programa amoroso 
entre ambos.  

O homicídio aconteceu no apartamento do contador, no Gonzaga, e estrangulamento foi a causa de sua morte. O crime foi descoberto 

no dia 26 de junho. Nessa data, um irmão de E. recebeu telefonema da empresa do contador relatando que a vítima não comparecia ao 

trabalho havia dois dias. Preocupado, o irmão foi até o apartamento de E., na Avenida Marechal Floriano Peixoto, 123, e tocou a 

campainha, não sendo atendido. Em seguida, ele percebeu que forte odor exalava do imóvel. 

Um chaveiro foi acionado para abrir a porta do apartamento. O contador estava despido e morto sobre a cama, tendo uma toalha 

envolta ao pescoço. O quarto estava bastante desarrumado e nele havia marcas de sangue. A chave do imóvel não foi encontrada no 

local, porém, eventual falta de outros objetos não pôde ser constatada, porque a vítima era solteira e morava sozinha. 

Preliminarmente, o caso foi registrado como morte suspeita. Depois, o médico legista Francisco Sampaio Feitosa, do Instituto 

Médico-Legal (IML) de Santos, atestou asfixia mecânica mediante estrangulamento como causa do óbito, caracterizando o crime de 

homicídio qualificado, cuja pena varia de 12 a 30 anos. Funcionário de uma empresa da área portuária, o contador teve o corpo 

embalsamado e trasladado de avião para Aracaju (SE), onde houve o sepultamento.  

Confissão 

Investigadores da equipe de Ademir Mira Marques identificaram Tiago, que confessou o crime. Na presença de seu advogado, o rapaz 

foi interrogado pelo delegado Faria e contou que conheceu o contador pela internet, em uma sala de bate-papo. Segundo o jovem, ele 

usava o computador de uma lan house, no bairro onde mora, o Quarentenário, na Área Continental de São Vicente. 

A vítima usava o pseudônimo de “Aldo Guimarães” e ofereceu a Tiago a importância de R$ 150,00 por um programa amoroso no 

apartamento dela, ainda conforme o rapaz. O jovem também destacou que ficou combinado de ele fazer apenas a parte ativa. Ambos 

marcaram um encontro na Praia do Itararé, próximo ao ponto final das lotações, e depois seguiram para a moradia do contador. 

Sobre a razão de ter matado a vítima, Tiago explicou que, após ele ter feito o que fora previamente estipulado, ela quis inverter os 

papéis. Como o jovem não aceitou, o contador não quis deixá-lo sair do apartamento. Ao insistir para ser liberado e cobrar os R$ 

150,00 supostamente prometidos, o acusado ouviu E. alegar que só pagaria R$ 20,00 porque não fora feito tudo o que ele queria. 

A partir daí, o homem e o jovem discutiram e brigaram. De acordo com Tiago, ele levou um soco no nariz, que começou a sangrar. O 

rapaz, então, relatou que imobilizou a vítima com uma chave de braço no pescoço. Em seguida, usou uma toalha que estava na cama 

para estrangulá-la. O acusado declarou que só soltou a toalha após ela “desmaiar”. Por fim, afirmou que não quis matá-la e só soube 

do crime ao ser procurado pelos policiais. 

  

  

 

 

 

 

 

JOSÉ HONORATO DA SILVA | GAY – 58 ANOS | PE, GARANHUNS 

Publicado por Dudu Michels em 25 de junho de 2012 em a) Gay, Espancamento, PERNANBUCO, Preto 



EX-PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO COLÉGIO DIOCESANO É ENCONTRADO MORTO EM 
GARANHUNS 

 

http://www.blogdoadielsongalvao.com/2012/06/ex-professor-de-educacao-fisica-do.html 

Foi encontrado na manhã desta segunda-feira (25) em uma praça em frente ao Mosteiro de São Bento em 
Garanhuns, o corpo do ex-professor de Educação Física, José Honorato da Silva, de 58 anos. Ele residia na Rua 
Pascoal Lopes no centro da cidade. 

 Professor Honorato era ex-professor do colégio Diocesano de Garanhuns e segundo informações da polícia o 
corpo do professor pode ter sido colocado nesse local nas primeiras horas da manhã tendo em vista que o corpo 
não apresentava rigidez cadavérica e não havia sangue no local, uma vez que ele estava com um corte na cabeça. 
Alguns preservativos intactos foram encontrados próximo ao corpo. 

 O que chamou a atenção da polícia foi o corpo do professor está com as partes intimas para fora da calça, o que 
para muitas pessoas pode ser característica de crime passional. O professor também tinha procurado a polícia 
para presta uma queixa alegando que estava sendo ameaçado. Até o momento não se sabe a causa da morte. 

 

O corpo foi encaminhado para o IML de Caruaru e a polícia Civil aguarda o laudo Tanastocópico. 

itapuamafm   agresteviolento   vecgaranhuns   julyosouza 

  

 

 

JOSÉ LEONARDO DA SILVA | HETEROSSEXUAL – 22 ANOS | ESPANCAMENTO | 
BA, CAMAÇARI 

Publicado por Dudu Michels em 24 de junho de 2012 em BAHIA, d) Heterossexual, Espancamento, Pardo 



Irmãos gêmeos são alvo de atentado motivado
Camaçari. 

Foto do JOSE LEONARDO DE CAMAÇARI, GEMEO 

Abaixo-assinado Ordem dos Advogados

do Brasil, socorro!!! 

Irmãos gêmeos são alvo de atentado motivado por homofo
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Vítima foi morta na madrugada de domingo. 

(Foto: Luciano da Matta/Agência A Tarde/AE) 

 

 

24 de junho de 2012 

Um jovem morreu e seu irmão gêmeo ficou gravemente ferido na madrugada deste domingo (24) após sofrerem 
um atentado na cidade de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador. 

Segundo informações da Central de Polícia e do posto policial do Hospital Geral de Camaçari (HGC), José 
Leonardo da Silva e José Leandro da Silva, ambos de 22 anos, estavam na festa de São João da cidade quando 
foram abordados por um grupo de homens, ainda não identificados, por volta das 4h30.  



As vítimas foram espancadas e segundo informações da polícia o motivo da agressão foi a suspeita dos jovens 
serem homossexuais. Eles foram socorridos por uma viatura da Polícia Militar (PM) para o HGC, mas Leonardo 
não resistiu aos ferimentos e morreu durante o atendimento na unidade hospitalar. 

Leandro continua internado. Seu estado de saúde é desconhecido. Ainda segundo o posto policial, os acusados 
foram presos e se encontram na carceragem da 18ª Delegacia Territorial (DT/Camaçari), que investiga o caso. 

correio24horas   radiofmam   bahiadiadia   rmsnoticias 

Delegada de Homicídios diz que agressão e assassinato contra 
gêmeos foi homofobia 

 

Adan, Douglas – assassino confesso de José Leonardo, e Adriano permanecerão custodiados na carceragem da 18ª DT/ Camaçari à disposição da justiça e 

responderão pelos crimes de formação de quadrilha e homicídio (Foto: CFF/Andrezza Moura) 

http://www.camacarifatosefotos.com.br/todos-os-fatos/3-destaque/7821-delegada-de-homicidios-diz-que-agressao-e-assassinato-contra-gemeos-foi-

homofobia.html 

Homofobia. Este foi o motivo pelo qual os irmãos gêmeos José Leonardo da Silva e José Leandro da Silva, de 22 
anos, moradores do Parque das Mangabas, foram agredidos brutalmente e um deles assassinado. Na 
madrugada do último domingo (24), por volta das 4h30, os jovens foram atacados por cerca de 10 homens nas 
imediações do posto de combustível que fica perto do Espaço Camaçari, quando saiam do Camaforró. 

De acordo com a delegada titular da Delegacia de Homicídio de Camaçari, doutora Maria Tereza, os irmãos 
estavam voltando para casa abraçados, quando um rapaz de prenome Cristóvão ia passando de carro e ofereceu 
uma carona; neste mesmo instante, um microônibus que estava transportando um grupo de jovens de Paripe e 
de Ilha de São João passou no local e os viu juntos, então, ainda com o transporte em movimento, Diogo dos 
Santos Estrela, 20 anos, que estava armado com um canivete,  desceu e começou a agredi-los. 

Na confusão, José Leonardo conseguiu desarmar Diogo e saiu em busca de ajuda para José Leandro, mas logo 
foi surpreendido por Douglas dos Santos Estrela, (19), que reconheceu a arma de Diogo, seu irmão e, 
desesperado, indagou “cadê meu irmão?”, José Leonardo sem entender o que estava acontecendo 
respondeu,“eu não sei quem é seu irmão, mas posso te ajudar a procurar”. Acreditando que o Diogo estivesse 
morto, Douglas conseguiu convencer José Leonardo a jogar o canivete no chão e logo após começou a atacá-lo. 

Neste mesmo momento, José Leonardo foi atingido por um paralelepípedo jogado por Adriano Santos Lopes da 
Silva (21) e ao cair no chão foi golpeado na cabeça com a mesma pedra diversas vezes, por Douglas, vindo a 
óbito no local. Enquanto isto, José Leandro estava tentando se desvencilhar dos socos desferidos por Adan 
Jorge Araújo Benevides, (22), socos estes, tão violentos que afundaram a face da vítima. Leandro foi socorrido e 
encaminhado para o Hospital Geral de Camaçari (HGC), onde continua internado. 



Depois de fugir do grupo, Cristóvão que presenciou inerte as agressões contra seus amigos, conseguiu avisar a 
Polícia Rodoviária sobre o ocorrido; uma viatura foi deslocada, interceptou e conduziu o microônibus até a 18ª 
Delegacia Territorial de Camaçari, onde ficaram detidos Douglas, assassino confesso de José Leonardo, 
Adriano e Adan, além de Tiago Lopes dos Santos e Miller Muniz Silva Issa por supostamente terem participado 
das agressões. 

Questionados sobre a motivação do crime, os acusados disseram que foi uma simples briga e que não tinha 
nada a ver com homofobia. Porém, a delegada Tereza garantiu que o crime realmente foi motivado por 
preconceito sexual, pois não houve nenhuma briga e eles nem se conheciam. “Eu só posso enxergar como 
homofobia. É um absurdo em pleno século XXI vermos crimes como este; homossexualidade não é doença é 
apenas uma opção sexual”, concluiu a delegada.     

“Agi por instinto, inconscientemente, tava achando que meu irmão estava morto, naquela hora não pensava em 
nada”, disse Douglas, relatando o momento de fúria que acabou com a morte de José Leonardo, que deixou a 
esposa grávida de três meses. 

O presidente do Grupo Gay de Camaçari (GGC), Paulo Paixão, revelou que somente nos primeiros meses deste 
ano já foram registrados quatro casos de homofobia no município: “Apesar dos gêmeos não serem 
homossexuais, não vou dizer que este não foi um crime de homofobia. É um ato que tem que ser punido com 
rigidez e a delegacia tem que apurar; não tenho dúvidas que isto seja feito, pois a doutora Tereza é nossa 
parceira”. 

Douglas, Adriano e Adan permanecerão custodiados na carceragem da 18ª DT/ Camaçari à disposição da justiça 
e responderão pelos crimes de formação de quadrilha e homicídio, já Tiago e Miller, depois de ouvidos serão 
liberados e Diogo, o pivô da confusão, permanece foragido.    

Estatística de Homofobia 
 
Na Bahia somente entre os meses de janeiro e abril foram registrados 12 casos de assassinatos de 
homossexuais, fazendo com que o estado lidere o ranking no país. Em Camaçari, nos primeiros seis meses já 
foram quatro crimes, número considerado alto pelo presidente do GGC, que acredita ser preciso investir em 
ações mais rígidas para combater esta crescente criminalidade contra o público LGBT (Lésbicas, Gays, 
Bissexuais e Transgêneros). 

‘Meu irmão era tudo para mim’, diz gêmeo de rapaz morto em 
Camaçari 

http://g1.globo.com/bahia/noticia/2012/06/meu-irmao-era-tudo-para-mim-diz-gemeo-de-rapaz-morto-em-camacari.html 

http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/mundo/brasil/noticia/2012/06/27/gemeos-pernambucanos-sao-confundidos-com-homossexuais-e-um-acaba-

morto-47149.php 

http://www.tribunahoje.com/noticia/31510/brasil/2012/06/28/abraco-de-irmaos-termina-em-ataque-homofobico-e-morte-na-bahia.html 

Gêmeo espancado em ataque homofóbico recebe alta e pede justiça 
pela morte do irmão 

http://www.ibahia.com/detalhe/noticia/gemeo-espancado-em-ataque-homofobico-recebe-alta-e-pede-justica-pela-morte-do-irmao/ 

Caso similar 
O caso lembra o ocorrido em julho do ano passado em São João da Boa Vista, cidade do interior paulista. Pai e 
filho foram espancados por estarem abraçados e também terem sido confundidos com um casal gay. 

HETEROSSEXUAL VÍTIMA DA HOMOFOBIA 

Leonardo Freitas da Silva foi surpreendido pelos agressores quando saía da 5ª DP (Gomes Freire), onde foi registrar a perda de 

documentos e acabou tendo que voltar para registrar a agressão. 

http://www.gay.com.br/2011/08/05/hetero-tambem-pode-ser-vitima-de-homofobia-rapaz-apanha-no-centro-do-rio/ 



LUCAS RIBEIRO PIMENTEL | GAY -15 ANOS | PAULADAS | RJ, VOLTA REDONDA 

Publicado por Dudu Michels em 21 de junho de 2012 em a) Gay, Pardo, RIO DE JANEIRO, Solteiro, Tiros 

Jovem homossexual é morto a pauladas e jogado no Rio Paraíba, 
em Volta Redonda 

 

 

LUCAS RIBEIRO PIMENTEL, 15 ANOS, GAY, ESPANCADO, EMPALADO, OLHOS ARRANCADOS, JOGADO NO RIO. Volta Redonda, 

Motivo: ser homossexual!!! 

O delegado da 93ª DP (Volta Redonda), Antônio Furtado, está investigando a morte de Lucas Ribeiro Pimentel, 
de 15 anos. A polícia já sabe que o latrocínio – roubo seguido de morte -, também teve motivações homofóbicas, 
uma vez que o crime foi praticado com requintes de crueldade. 

O corpo do jovem foi encontrado na quinta-feira, justamente no Dia do Orgulho Gay, boiando no Rio Paraíba do 
Sul, próximo ao bairro Retiro, em Volta Redonda, no Sul Fluminense. O vice-presidente do Conselho Municipal 
da Juventude, Adeílson Paula de Oliveira, foi ao sepultamento do jovem nesta sexta-feira, no Cemitério 
Municipal de Volta Redonda. 

- Antes de ser jogado no rio, o rapaz foi espancado a pauladas e empalado, além de ter os dois olhos furados. Eu 
o conhecia. Ele era gay assumido. Ele não fazia mal a ninguém e não era envolvido com drogas – disse Adeílson. 

Segundo testemunhas, o rapaz estava com R$ 900, que foram roubados. Lucas foi visto pela última vez na noite 
de sábado em um show, na Ilha São João. Antes de desaparecer, ele chegou a informar a dois conhecidos que 
viajaria para o Rio após o evento. A família de Lucas chegou a registrar o desaparecimento dele na delegacia. 

O rapaz morava no bairro Açude. Ele costumava a frequentar a casa da mãe, no bairro Voldac, também em 
Volta Redonda. 

Nesta semana, um caso de homofobia na Bahia ganhou destaque na mídia. Dois gêmeos que caminhavam 
abraçados foram espancados por cerca de oito pessoas na madrugada do último domingo quando voltavam do 
Camaforró, na cidade de Camaçari (Grande Salvador). José Leonardo da Silva, de 22 anos, morreu no local ao 
receber várias pedradas na cabeça. José Leandro foi levado ao Hospital Geral de Camaçari com um 
afundamento na face, mas recebeu alta. 

diariodepernambuco   englishtips.dihitt    oglobo 

Polícia Civil diz que jovem homossexual de Volta Redonda foi morto a tiros. 

http://mixbrasil.com.br/pride/rj-policia-ouve-12-pessoas-sobre-morte-de-jovem-gay.html#rmcl 



Com uma investigação que já ouviu pelo menos 12 pessoas, a Polícia Civil de Volta Redonda, Estado do Rio de 
Janeiro, divulgou que o jovem Lucas Ribeiro Pimentel, de 15 anos, foi morto a tiros antes de ser jogado dentro 
do Rio Paraíba do Sul. O corpo dele foi encontrado boiando na água no último dia 28, Dia Internacional do 
Orgulho Gay. 

Segundo informou na última terça-feira, 3 de julho, o delegado titular da 93ª DP, Antônio Furtado, o laudo do 
Instituto Médico legal (IML) apontou que o rapaz foi morto com dois tiros. A polícia investiga ainda se Lucas 
teve seus dois olhos arrancados antes de morrer ou se foram os peixes do rio que o comeram. 

“Já tenho algumas pessoas suspeitas, a partir dos depoimentos das testemunhas, sendo investigadas. Certo 
mesmo, até agora, é que o rapaz foi morto com dois tiros”, declarou ao “O Globo” o delegado. “Também estou 
apurando o fato de Lucas ter sido encampado.” 

O superintendente de Direitos Individuais, Coletivos e Difusos da Secretaria de Estado de Assistência Social e 
Direitos Humanos, Cláudio Nascimento, e o coordenador do Centro de Referência da Cidadania LGBT da 
capital, Almir França, estiveram na segunda-feira em Volta Redonda para acompanhar as investigações. 

Com base no que foi divulgado, entidades cobram esclarecimento 

A morte de Lucas continuava repercutindo em movimentos sociais de defesa dos direitos LGBT, até o final da 
semana passada, ainda como um crime motivado por homofobia. Veja trechos de uma nota divulgada na 
quinta-feira (5) pela Central de Movimentos Populares do Rio de Janeiro: “A Central de Movimentos Populares 
CMP Brasil Setorial LGBT e entidades filiadas, subscrevem o presente Manifesto expressando sua indignação 
pelo brutal assassinato do jovem Lucas Ribeiro Pimentel, 15 anos, gay, espancado, empalado, olhos arrancados, 
jogado no Rio Paraíba do Sul, encontrado no dia 28 de junho de 2012, em Volta Redonda. Repudiamos mais este 
crime brutal contra um jovem negro e homossexual, a prova da crescente onda homofóbica e racista que está 
em todo o Brasil (…) Estamos vivendo o terror no Brasil, e nós LGBTs somos caçados, atacados, torturados e 
assassinados, e os criminosos homofóbicos tem a certeza da impunidade. E são estimulados e apoiados por 
pastores e bispos, em pregações de ódio, de grupos políticos religiosos fundamentalistas, que tem atuado contra 
os LGBTs em, todas as esferas (…) E Lucas é mais uma vítima anunciada desta campanha de ódio e terror; até 
quando Brasil conviverá com a impunidade dos crimes contra LGBTs e de jovens negros (…) Prisão dos 
assassinos de Lucas Ribeiro Pimentel! Fora homofobia e racismo”.  

Laudo enfraquece suspeita de homofobia 

Repercutido em todo o país, principalmente por movimentos de defesa dos homossexuais, o assassinato 
de Lucas Ribeiro Pimentel, de 15 anos, no final do mês passado, em Volta Redonda, muito provavelmente não 
foi motivado por homofobia. O crime chamou a atenção até da Secretaria Nacional dos Direitos Humanos, mas 
a hipótese de que Lucas tenha sido morto porque era gay está prestes a ser descartada pela polícia. E o principal 
motivo é o laudo do Instituto Médico Legal que não traz sequer indícios de uma série de informações que 
chegaram a ser publicadas na imprensa – inclusive pelo FOCO REGIONAL – que levavam à suspeita de que o 
homicídio teve motivação homofóbica. 

Depois de quase duas semanas de investigações, que incluiu o depoimento de quase duas dezenas de pessoas, o 
delegado Antônio Furtado – embora ainda não desconsidere a possibilidade, admite que não há elementos 
capazes de sustentar que Lucas foi morto porque era gay. O laudo do IML não constatou, por exemplo, que 
Lucas tenha sido empalado, conforme foi alardeado. Outra informação desmentida pelo laudo da necropsia é 
que o adolescente tenha tido os olhos perfurados. “As informações que foram divulgadas não guardam relação 
com o laudo”, afirmou Furtado ao FOCO REGIONAL na quinta-feira (5). 

Em relação aos olhos de Lucas, o IML atestou que as pálpebras estavam preservadas, o que seria impossível se 
eles tivessem sido perfurados ou arrancados. Quanto a ter sido empalado, a constatação foi de que não havia 
nenhuma rotura no ânus da vítima para sustentar a suspeita. O corpo de Lucas, que desapareceu no início da 
madrugada de 23 de junho, ao sair de um show na Ilha São João, foi encontrado dois dias depois no Rio Paraíba 
do Sul, na Vila Mury, com duas perfurações no queixo e na parte de trás da cabeça, indicando que ele levou dois 
tiros. As balas atravessaram a caixa craniana do menor. 

Além disso, o cadáver apresentava na testa um ferimento extenso causado por algum objeto contundente, que 
pode ter sido provocado por um pedaço de pau ou uma barra de ferro. Também não havia sinais no corpo para 
comprovar que o adolescente tenha sido torturado, conforme também foi alardeado. “O exame técnico (do 
corpo) não comprovou isso”, acrescentou o delegado, salientando que houve a divulgação de que Lucas teria 
sido submetido “a uma tortura extrema”. 



- O laudo, que é a peça técnica do inquérito, afasta esta suposta tortura – resumiu. 

Antônio Furtado confirmou que os investigadores estão concentrados no caso, com a finalidade de identificar 
quem matou o adolescente, independentemente da motivação: “Essa é a nossa determinação. O que podemos 
dizer é que ele não foi morto por apenas uma pessoa, mas o motivo do crime saberemos quando os assassinos 
foram identificados e presos”. 

A suspeita de que Lucas teria sido morto por ser homossexual foi levantada pelo vice-presidente do Conselho 
Municipal de Juventude, Adeilson Paula de Oliveira. Outras notícias que foram publicadas a respeito de Lucas 
também não foram confirmadas por nenhuma das 16 pessoas que, até a quinta-feira passada prestaram 
depoimento à polícia. Uma delas, por exemplo, dava conta de que o menor estaria envolvido em pequenos 
furtos. “Nenhuma testemunha mencionou isso”, disse o delegado, citando inclusive que a versão de que o 
menor teria furtado de um comerciante R$ 900,00 não foi confirmada pelos que já depuseram. “A origem 
do dinheiro está sendo apurada. Uma testemunha alegou que a origem do dinheiro era presente da mãe de 
Lucas, que tinha acabado de completar 15 anos, mas a mãe negou”, esclareceu Furtado. 

Parentes de Lucas negaram que ele consumisse drogas, o que, também de acordo com pessoas que foram 
ouvidas pela polícia, não é verdade. O menor teria, inclusive, ido ao Vale Verde comprar cocaína, antes de 
seguir para a Ilha São João. De acordo com o delegado, a mãe de Lucas afirmou que não costumava dar grandes 
quantias em dinheiro ao filho justamente por seu envolvimento com as drogas. 

A prisão dos assassinos é fundamental mesmo para a polícia determinar o que motivou o homicídio. “Lucas não 
tinha uma vida regular, exatamente por causa das drogas. Consta que ele tinha hábito de se vestir de mulher e 
há relatos de brigas dele com travestis. Tudo isso está sendo investigado”, acrescentou Furtado. 

As informações de que Lucas agenciava menores para que mantivessem relações sexuais com um comerciante 
também não foi comprovada até agora. “Ainda não consegui achar nenhuma das pessoas que teriam sido 
aliciadas pelo Lucas para este fim”, disse o policial, desmentindo também que a polícia tenha recebido qualquer 
informação de que o tal comerciante seja portador do vírus da Aids, conforme chegou a ser publicado em 
alguns blogs da região. “Isso é boato. Ninguém falou sobre isso e olha que já ouvimos bastante gente”, 
sentenciou. Furtado disse esperar que, esta semana, a polícia possa ter algumas conclusões que permitam 
elucidar por inteiro o crime. “É para isso que estamos trabalhando”. 

http://www.focoregional.com.br/v2/page/impnoticiasdtl.asp?t=LAUDO+ENFRAQUECE+SUSPEITA+DE+HOMOFOBIA&idnoticia=23455 

Delegado apresenta segundo suspeito de assassinar adolescente 

 

O primeiro suspeito apresentado aos jornalistas foi Lucas Silva do Amaral, 18 anos, no dia 18 de julho 

http://www.avozdacidade.com/site/page/noticias_interna.asp?categoria=7&cod=18576 

VOLTA REDONDA 

O delegado titular da 93ª Delegacia de Polícia (DP), Antonio Furtado, apresentou à imprensa, na tarde de hoje, 
Anderson Rafael Nunes da Rocha, 19 anos. É o segundo suspeito apresentado pela Polícia Civil por 
envolvimento no assassinado, no final de junho, do adolescente Lucas Ribeiro Pimentel, 15 anos. O primeiro 
suspeito apresentado aos jornalistas foi Lucas Silva do Amaral, 18 anos, no dia 18 de julho. 



De acordo com o delegado Furtado, Anderson Rafael foi preso no dia 17 de julho pela Polícia Civil de São Luiz, 
no Maranhão. Ele permaneceu na DP de Maiobão até quinta-feira quando foi transferido para a delegacia de 
Volta Redonda. Ele chegou à unidade policial por volta das 22 horas de sexta-feira. Ainda segundo o delegado, 
tudo indica que Anderson fugiu logo depois que o corpo do adolescente foi encontrado. “Ele alega que temia que 
a família ficasse sabendo do caso e pensasse que ele estivesse envolvido. Por isso, decidiu deixar a cidade e ir 
para o Maranhão onde também tem parentes”, informa Furtado.  

Segundo Furtado, a prisão de Anderson Rafael se deu graças ao bom trabalho desenvolvido no Maranhão pelo 
delegado Henrique Perlmuter. “Desde quando informamos o caso ao delegado, sua equipe iniciou os trabalhos 
para prender Anderson. Não podemos esquecer o empenho da equipe do delegado Henrique Perlmuter”, 
declara Furtado, ressaltando que mesmo negando, está clara a participação de Anderson no assassinato contra 
o menor. Furtado lembrou ainda que a informação é de que Anderson teria esfaqueado uma pessoa no 
Maranhão e fugido para Volta Redonda, o que até o momento não foi confirmado. 

O delegado explicou que, Anderson se recusou a responder a qualquer pergunta sobe o crime na 93ª DP. Ele só 
teria informado que o crime nada teve com homofobia. Na delegacia do Maranhão, ele teria negado o crime 
informando que somente assistiu. Não é o que a testemunha chave, uma menor de 16 anos namorada do outro 
suspeito, informou. Segundo foi apurado, Lucas Silva teria dado uma gravata na vítima que caiu. Em seguida, 
Anderson Rafael começou a dar socos e chutes na vítima. A informação é ainda de que a vítima pediu para não 
morrer dizendo que faria tudo que os suspeitos quisessem. Foi no momento em que, de acordo com o que  foi 
apurado, Anderson teria dito que queria a alma da vítima. Anderson teria oferecido ainda para buscar uma faca 
na casa dele, mas Lucas Silva disse que não precisava de faca. 

PONTAPÉS DE ANDERSON FIZERAM O ADOLESCENTE DESMAIAR 

De tanto levar socos e pontapés, o adolescente acabou desmaiando. Foi no momento em que Lucas Silva pegou 
no local uma pedra de, aproximadamente três quilos e bateu três vezes na cabeça do menor, o que causou 
esfacelamento do crânio. Em seguida, o corpo foi jogado no Rio Paraíba do Sul, em frente ao bairro Vila Mury. 
Durante as investigações, o delegado e sua equipe estiveram no local com o primeiro suspeito preso que 
confessou o crime. 

Na ocasião, Lucas Silva foi quem mostrou a pedra usada no crime e narrou como aconteceu. Ele admitiu que o 
crime aconteceu pelo fato da vítima ter prometido comprar mais drogas, mas não cumpriu. Antes, o menor, 
juntamente com os dois suspeitos e uma menor, a teria bancado bebida e droga que eles buscaram no Vale 
Verde. Só que querendo mais, a vítima teria prometido mais drogas e não cumpriu. Os suspeitos não teriam 
ficado satisfeitos e decidiram executar o adolescente que era homossexual assumido. 

O delegado declarou ontem que o caso de homofobia, que no inicio estava sendo bastante cogitada, não ficou 
bem clara, mas pelo depoimento da testemunha e do próprio Lucas Silva, a falta de mais drogas para consumo 
foi a razão do crime. Vale ressaltar que na noite anterior ao crime, a vítima teria participado de um show na 
Ilha São João e teria sido visto com os suspeitos. 

Segundo o delegado, Lucas Silva, como confessou fazer parte da facção Comando Vermelho (CV), está preso em 
uma unidade da Polinter, no Rio de Janeiro. Já Anderson, que garantiu não fazer parte de nenhuma facção, 
será transferido, nas próximas horas para a Casa de Custódia, no bairro Roma. Furtado informou ainda que, os 
dois deverão responder, igualmente pelo crime. Eles deverão ser condenados a 30 anos de prisão. A 
adolescente, que por três vezes foi a DP e mentiu em dois depoimentos, resolvendo a falar somente na terceira 
vez, irá responder por ato infracional, por falso testemunho. 

  

 

“Carla” | CARLITO BARBOSA DA SILVA | TRAVESTI -29 ANOS | ASFIXIA | SP, 
SÃO PAULO 

Publicado por Dudu Michels em 19 de junho de 2012 em Asfixia, b) Travesti, SÃO PAULO 

Travesti é encontrada morta em casa no centro de SP 

http://noticias.r7.com/sao-paulo/noticias/travesti-e-encontrado-morto-em-casa-na-regiao-central-de-sao-paulo-20120619.html 



Vítima foi encontrada por um amigo com os pés e mãos amarrados e a boca tampada 

Um travesti foi encontrado morto no apartamento onde morava, no bairro da República, região central da 
capital paulista. O corpo foi encontrado por volta das 05h20 desta terça-feira (19), na rua Rego Freitas. 

De acordo com a polícia, a vítima foi encontrada por um amigo com os pés e mãos amarrados e a boca tampada. 
Uma equipe do SAMU foi acionada, mas quando chegou ao local a vítima já estava morta. 

Há a suspeita, ainda não confirmada, de que o travesti tenha sido estrangulado ou asfixiado. A ocorrência deve 
ser registrada no 77º Distrito Policial de Santa Cecília. 

Um menor foi detido e outro homem já foram detidos, informou a 
polícia 

http://noticias.r7.com/sao-paulo/noticias/policia-prende-terceiro-suspeito-e-esclarece-homicidio-de-travesti-20120919.html 

Policiais do DHPP (Departamento de Homicídios do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à 
Pessoa) prenderam, nesta quarta-feira (19), o terceiro e último suspeito de ter participado do assassinato de um 
travesti, de 29 anos, no dia 19 de junho.  

Um menor foi detido e outro homem já foram detidos, informou a polícia. 

A vítima, conhecida como Carla, foi encontrada morta por dois amigos na cama do apartamento onde morava, 
no centro de São Paulo, por volta das 5h30. Os colegas também viviam no apartamento.  

Segundo testemunhas, o jovem era estilista e também se prostituía. No dia em que foi morto, ele estava em casa 
com mais três homens.  

Os amigos, que também são travestis, estranharam a demora do programa de Carla com o trio. Eles tentaram 
contato com a vítima pelo celular, mas Carla não atendia. Pouco tempo depois, os travestis viram três homens 
correrem de dentro do prédio onde a vítima morava. 

Matador de travesti é preso na zona leste de São Paulo 
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MAURO JOSÉ PEREIRA PIRES | GAY – 43anos | QUEIMADO | BA, FEIRA 
DE SANTANA 

Publicado por Dudu Michels em 18 de junho de 2012 em a) Gay, BAHIA, Branco 

Professor de Feira de Santana morre após ter 80% do corpo 
queimado 

 

http://www.acordacidade.com.br/noticias/91886/professor-de-feira-de-santana-morre-apos-ter-80-do-corpo-queimado.html 

O professor Mauro José Pereira Pires, 43 anos, que morava na ruaOlhos Castanhos, bairro Gabriela, 
em Feira de Santana, morreu naúltima segunda-feira (18), na unidade de queimados do Hospital Regional de 
Santo Antônio de Jesus. 

 Segundo Daiane, sobrinha da vítima, no último dia 28 de maio, 
Mauro estava na avenida Maria Quitéria, próximo a umaconcessionária de veículos, por volta de meia-noite, 
 quandohomens não identificados jogaram álcool nele e atearam fogo. 

 Mauro foi socorrido por uma pessoa que tentou apagar as chamascom 
um extintor e acionou o Serviço de Atendimento Móvel deUrgência (Samu). Ele foi levado para o 
Hospital Geral CléristonAndrade e transferido em estado gravíssimo para o hospital em Santo Antônio de 
Jesus.  

 Com  cerca 80% do corpo queimado a vítima não resistiu e faleceudias depois.  O cunhado do 
professor disse ao Acorda Cidade queele era homossexual e acredita que o 
crime pode ter sido motivadopor discriminação. Segundo Daiana, ele era usuário de crack. 

Assunto: [forum_glbt_ba] Crime Horrendo- Gay tem queimado Vivo em Feira de Santana, 

Prezados Senhores (as) 

 O GLICH de forma muito chocada registra a triste morte de um dos seus membros o professor Mauro, queimado vivo na ultima segunda-feira (18) com 

80% do corpo queimado faleceu hoje no hospital de Santo Antonio de Jesus para tinha sido transferido. 

Todas as informações sobre o Mauro na reportagem procede, mas não acreditamos que a droga (cracker) tenha sido o motivo da morte, Mauro era gay que 

sem muito aparatos se travestia de mulher, alto, um pouco desengonçado e quase sempre sem fazer os pelos, ele virava motivo de chacotas e perseguição 

quando “travestido” o crime banal pode ter sido motivado pela travestilidade ao qual de vez em quando Mauro fazia uso. Ou simplesmente por conta da sua 

homossexualidade. 

Mauro visita freqüentemente a sede do Glich. 

Repudiamos o fato e iremos acompanhar de perto as investigações de mais um bárbaro crime homossexual em nossa cidade. 

 Sentido, 

 Rafael Carvalho-GLICH 



“BIANCA” | NAZARENO CASEIRO JUNIOR DA SILVA | TRAVESTI – 24anos | TIROS | 
PA, BELEM 

Publicado por Dudu Michels em 17 de junho de 2012 em b) Travesti, Branco, PARÁ, Tiros 

Ataque a travestis deixa um morta e outra ferida em Belém 

 

 

http://g1.globo.com/pa/para/noticia/2012/06/ataque-travestis-deixa-um-morto-e-outro-ferido-em-belem.html 

Vítimas foram atraídas por dois homens que estavam em uma moto. 
Policial acredita que crime tenha sido motivado por um acerto de contas. 

Um travesti foi assassinado na madrugada deste domingo (17), na travessa Barão do Triunfo com a avenida 
Almirante Barroso, bairro do Marco, em Belém. A polícia ainda não tem pistas dos autores do crime. 

Segundo informações da 1ª Zona de Policiamento da capital (1ªzpol), dois homens em uma moto pararam na 
esquina da Barão do Triunfo e chamaram três travestis que estavam no local. 

Quando os travestis se aproximaram, o homem que estava na garupa da moto disparou contra eles. Uma das 
vítimas morreu na hora. Os tiros acertaram outro travesti que ficou ferido e foi levado para o Pronto Socorro da 
travessa 14 de Março. 

O terceiro travesti conseguiu fugir sem ferimentos. Policiais da Divisão de Homicídios estiveram no local do 
crime para levantar as informações do assassinado. A vítima fatal não foi identificada porque não portava 
documentos. 



Um cabo da Polícia Militar contou que o crime pode ter sido um acerto de contas, uma vez que, segundo ele, a 
vítima tinha envolvimento com pequenos delitos. 
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Família quer justiça !!! 

Tristeza e muita comoção marcaram o velório do travesti Nazareno Caseiro Junior da Silva, de 24 anos, morto 
neste final de semana com quatro tiros. Familiares, parentes e amigos da vitima estiveram no local prestando 
homenagens póstumas. 

O velório aconteceu na casa dos pais de Júnior, como era conhecido por seus amigos em Vila do Conde, área industrial de Barcarena 

nordeste do Estado. 

Sua mãe, a técnica em enfermagem dona Sandra Lucia Caseiro, ainda em estado de choque, lamenta a perda do filho em uma morte 

tão brutal. Revoltada, a mãe de Júnior, que sofre de hipertenção e está sob efeito de medicamentos, pede justiça pela forma em que 

perdeu seu filho. 

Segundo o padrasto da vítima, o supervisor de operações Antonio Ferreira da Silva, a noticia que foi ao ar no programa Cidade Contra 

o Crime foi um susto, porque no sábado a vitima ainda estava em casa e comentou que iria à Belém somente para uma festa e que 

traria seus amigos para casa no domingo. Disse que a mãe de Júnior teria insistido para que o filho não fosse para a capital. 

Preocupado no sentido que sejam adotadas medidas que tentem impedir que não aconteçam mais estes tipos de crimes, seu Antonio 

pede às autoridades competentes que achem os culpados de um crime tão bárbaro. 

O corpo de Junior da Silva será enterrado hoje por volta das 18h no cemitério São João Batista em Vila do Conde. 

http://diariodopara.diarioonline.com.br/N-157449-FAMILIA+DE+TRAVESTI+QUER+JUSTICA.html 

Corpo de travesti morto no Pará já foi reconhecido pela família 

 

Polícia investigas se o crime foi por vingança ou homofobia. 
ONG pede investigação e denúncia violência contra homossexuais. 

O Corpo do travesti conhecido como “Bianca”, assassinado na madrugada deste domingo (17), em Belém (PA), 
já foi identificado pela família e deve ser liberado pelo Instituto Médico Legal  (IML) na manhã desta terça-feira 
(19). O estado de saúde das duas outras vítimas é estável. A polícia investiga motivação do crime e organização 
de defesa dos direitos de homossexuais, em Belém, pede providências. 



Segundo a polícia, os três travestis foram baleados por volta das 2h da manhã do último domingo (17) na 
esquina entre as Avenidas Almirante Barroso e Barão do Triunfo, na bairro do Marco. 

Bianca levou cinco tiros e não resistiu aos ferimentos, já Elóa, de 24 anos, e Letícia, de 31 anos, também foram 
baleadas, mas, conseguiram ser socorridas a tempo pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 
(Samu). Eles foram encaminhados ao Hospital Metropolitano de Belém, onde estão em observação com o 
quadro de saúde estável e sem previsão de alta. 

De acordo com o delegado que investiga o caso, duas hipóteses tem sido consideradas para o crime: vingança e 
homofobia. “Um encaminhamento possível é vingança. Temos registros policiais de pessoas que foram 
assaltadas no local onde as vítimas fazem seu trabalho e uma das vítimas [que foram assaltadas] pode ter 
voltado ao local e praticado os crimes”, conta o delegado Lenoir Cunha. 

Questionado sobre as investigações sobre homofobia, ele diz que  a hipótese tem sido considerada pela 
polícia. ”Estamos fazendo triagem das informações para chegar a uma dessas linhas de informação [vingança 
ou homofobia] e levar a diante o trabalho”, explica. 

Segundo a organização não governamental Gretta, que defende os direitos de homossexuais em Belém, em 
2011, 22 assassinatos de homossexuais foram registrados na cidade. ”O aumento desse tipo de homicídio 
preocupa e muito porque outros tipos de violência nem são registrados”, explica Bruna Loreaene. 

 

http://g1.globo.com/pa/para/noticia/2012/06/corpo-de-travesti-morto-no-para-ja-foi-reconhecido-pela-familia.html 

O corpo do travesti que foi morto na madrugada do último domingo (17), na travessa Barão do Triunfo, entre as 
avenidas Almirante Barroso e João Paulo II, no bairro do Marco, em Belém (PA), segue no Instituto Médico 
Legal (IML). Ninguém deu entrada ao processo de retirada. 

“Bianca”, como foi chamado pelos outros travestis que sobreviveram ao ataque de dois homens, era do 
município de Barcarena (PA) e havia chegado em Belém no sábado. Aquela era a primeira vez que o travesti, 
ainda não identificado, “fazia ponto” nessa esquina. 

As outras duas vítimas, Letícia (Renilson Cabral Ribeiro), de 31 anos, e Elóa (Leandro Oliveira Matos), de 24, 
que também foram baleadas, seguem na enfermaria do Hospital Metropolitano, em Ananindeua (PA). 

Eles foram socorridos por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), passaram 
por cirurgias e já não correm risco de morte. 



O ataque 

Segundo Eloá, que conversou com a reportagem do Diário do Pará enquanto era atendida pela equipe do Samu, 
dois homens pararam em uma moto, pediram para que eles se ajoelhassem atrás de um depósito de lixo e 
começaram a atirar. 

“Foi horrível. Nós ainda tentamos correr, mas não adiantou. Todas nós fomos baleadas”, contou. 

Conforme a vítima, os autores do crime são dois homens morenos que, minutos antes, teriam passado pelo 
local e perguntado o preço do programa. 

“Não deu para identificar o rosto deles porque os dois estavam de capacete. Só sei que eles são morenos e fortes 
e estavam rondando a área há algum tempo”, revelou. 

A polícia acredita em execução sumária, em que os criminosos tinham apenas como objetivo acabar com a vida 
dos três.(DOL) 

Pesar e solidariedade à comunidade LGBT  

Crime de homofobia no centro de Belém. 

 http://bordalo13.blogspot.com.br/2012/06/travesti-e-assassinada-e-mais-duas.html 

Meu pesar e solidariedade à comunidade LGBT diante da execução da travesti Bianca, crime ocorrido na 
madrugada de domingo. No ataque, duas outras travestis foram feridas a bala e estão no Hospital 
Metropolitano. O crime foi cometido por dois homens em uma motocicleta. 

O ataque tem toda a cara de homofobia.  Acompanhe a notícia noDiário on line: 

Um travesti morre e dois são baleados no Marco 

Um crime com indícios de execução sumária, segundo a polícia, assustou moradores do bairro do Marco e a 
comunidade LGBT (Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais) de Belém. Na madrugada de ontem, 
três travestis que faziam programa na travessa Barão do Triunfo, entre as avenidas Almirante Barroso e João 
Paulo II, foram baleadas por dois homens que estavam numa motocicleta de marca não identificada. Na ação, 
uma travesti que era de Barcarena, identificada apenas como Bianca, morreu na hora e as outras duas, de 
prenomes Letícia (registrada com o nome de Renilson Cabral Ribeiro, 31 anos) e Elóa (Leandro Oliveira Matos, 
24 anos), tiveram ferimentos graves e foram encaminhadas para o Hospital Metropolitano, em Ananindeua. 

“Foi horrível. Os dois homens pararam a moto na nossa frente, pediram para a gente se ajoelhar atrás de um 
depósito de lixo e começaram a atirar. Quando eles começaram a efetuar os disparos, nós ainda tentamos 
correr, mas não adiantou. Todas nós fomos baleadas”, contou Elóa, enquanto era atendida por uma equipe do 
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Segundo ela, os autores do crime são dois homens morenos 
que, minutos antes, teriam passado pelo local e perguntado o preço do programa. “Não deu para identificar o 
rosto deles porque os dois estavam de capacete. Só sei que eles são morenos e fortes e estavam rondando a área 
há algum tempo”, revelou. 

No local, rastros de sangue, bolsas, batons, preservativos e espelhos espalhados pelo chão eram a prova da 
correria das vítimas durante a ação criminosa. “Teve uma delas que ainda invadiu o auditório da Escola 
Adventista, onde estava sendo celebrada uma vigília religiosa. Assim que ela chegou à recepção, toda 
ensanguentada, os seguranças ainda tentaram colocá-la para fora. Porém, quando ela começou a falar sobre o 
caso, teve muita gente que saiu na mesma hora para chamar o socorro e ver o que estava acontecendo”, contou 
um jovem que participava da vigília de oração. 

Policiais militares da 8ª Área de Segurança Pública (Aisp) estiveram no local minutos depois do crime. Segundo 
o tenente Rodrigo Reis, ainda foram feitas buscas na área, mas a polícia não encontrou nenhum indício sobre 
os acusados. “Pelas informações que levantamos, os executores dos disparos estavam numa motocicleta, mas 
ninguém soube identificar a marca do veículo, o que dificulta o nosso trabalho”, afirmou o tenente. 

Para o militar, responsável pela segurança do local do crime, todos os indícios do ocorrido levam a polícia a 
acreditar em execução premeditada. “Pelo que uma das vítimas relatou, a ideia era matar os três. E só não 
conseguiram porque os travestis correram na hora. Fora isso, a informação de que os dois homens na moto 



estavam rondando a área aumenta ainda mais as suspeitas de um crime com caráter de execução sumária, que 
tinha como objetivo acabar com a vida dos três homossexuais”, garantiu Reis. 

Moradores da rua onde ocorreu o baleamento disseram ter ouvido vários disparos por volta da meia-noite. 
Segundo uma mulher, que prefere não ser identificada, essa não é a primeira vez que o grupo de travestis é 
vítima de atentado. “Eu nunca tinha visto a situação chegar a esse extremo. Mas é comum elas serem agredidas 
fisicamente e até haver tiros no local, mas elas sempre conseguem escapar. Pena que dessa vez elas não tiveram 
a mesma sorte”, afirmou a moradora. 

A informação da mulher foi confirmada por várias travestis que estiveram no local. Segundo, Jennifer, 25 anos, 
que faz programa na travessa Timbó, próximo ao Instituto Federal do Pará, o ponto da travessa Barão do 
Triunfo é um dos mais perigosos de Belém. “Já tive várias colegas que trabalhavam aqui e foram espancadas 
durante a noite. Eu não sei sobre esse caso, mas geralmente as agressões são feitas por clientes que transam 
com elas, não pagam pelo programa e ainda tentam extorquir as meninas”, revelou. 

Especulações 

Para o porteiro André Lima, que trabalha num prédio próximo ao local do crime, o atentado contra as travestis 
foi motivado por vingança. “Quem trabalha ou mora aqui perto sabe o quanto elas se envolvem em roubo. Não a 
cabe mim dizer se as travestis são culpadas ou não. Mas na área é muito constante ter ocorrências de gente que 
é roubado por elas. Vai ver que esse crime foi isso. Algum cliente foi roubado pelas três e voltou para se vingar”, 
especulou o porteiro. 

Policiais civis da Seccional Urbana de São Brás, onde o caso foi registrado, e uma equipe da Divisão de 
Homicídios, sob o comando do delegado Lenoir Cunha, estiveram no local. Para os investigadores da DH, ainda 
é cedo para fazer qualquer afirmação. “A polícia ainda precisa de mais subsídios para dar qualquer informação 
sobre o caso, mas a hipótese de execução sumária é certamente uma das mais fortes na nossa linha de 
investigação”, afirmou um investigador. 

De acordo com médicos do Hospital Metropolitano, as duas vítimas encaminhadas para aquela unidade de 
saúde passaram por cirurgias e não apresentam mais risco de morte. 

Choque para a comunidade LGBT 

O atentado contra as três travestis que faziam programa na travessa Barão do Triunfo assustou membros de 
comunidades LGBT de Belém. Para Simmy Larrat, coordenadora do Grupo de Resistência dos Travestis e 
Transexuais da Amazônia (Greta), o crime é um claro exemplo de homofobia. “Infelizmente, esse caso não é um 
fato isolado. Crimes homofóbicos, principalmente contra travestis, que são as mais vulneráveis nesse grupo, 
têm se tornado rotina na Grande Belém e nenhuma providência é tomada pelas autoridades de segurança 
pública”, afirmou. Segundo ela, somente ano passado, o Pará apresentou 22 casos de homicídios envolvendo 
homossexuais e 50% desses registros foram contra travestis. 

“E esses números podem ser muitos maiores, já que muitas vezes, durante a ocorrência do crime, a orientação 
sexual das vítimas não é levada em conta. Na verdade, a maioria dos casos que ficamos sabendo é pela 
imprensa, pois o fato de a polícia não considerar a orientação sexual durante o registro dos dados dificulta e 
muito o nosso trabalho no acompanhamento quantitativo desses casos, que muitas vezes permanecem 
impunes”, revelou. (Diário do Pará) 

Parentes reconheceram o corpo no IML durante a noite de segunda (18). 
Família quer acompanhar de perto as investigações sobre o assassinato. 

O corpo da travesti morta a tiros na madrugada no último domingo (17) em Belém, foi reconhecido na noite de 
segunda-feira pelos familiares e está sendo velado na cidade onde a vítima residia, em Vila do Conde, Barcarena 
(PA). O enterro também acontece em Barcarena. 

O tio da vítima, que reconheceu o corpo, informou que pretende retornar a Belém nesta quarta-feira (20) para 
acompanhar de perto as investigações sobre a morte da sobrinha e também para prestar depoimento à polícia. 
 Gay1 Brasil 

Corpo de travesti morto a tiros é reconhecido por familiares 

Familiares do travesti, morto na madrugada do dia 16 de junho, reconheceram o corpo da vítima nesta segunda-
feira (18). O Centro de Perícias Científicas Renato Chaves deve liberar o corpo ainda na noite de hoje. 



 Nazareno Caseiro Junior da Silva, de 35 anos, conhecido como ‘Bianca’, morreu na Travessa Barão do Triunfo, 
entre as avenidas Almirante Barroso e João Paulo II, no Marco. Além do travesti morto, outros dois homens 
também ficaram gravemente feridos na ação criminosa.  
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Divulgado retrato falado de suspeito de matar travesti 

 

A Polícia Civil divulgou, na manhã desta quarta-feira (25), o retrato falado do homem acusado de ser o 
assassino do travesti Bianca, morto na madrugada do dia 16 de junho, na Rua Barão do Triunfo, bairro do 
Marco. 

A imagem foi confeccionada a partir de informações prestadas por uma das vítimas do ataque. Ao todo foram três travestis atacados, 

sendo que dois sobreviveram. O retrato foi divulgado pelo delegado Lenoir Cunha, responsável pelas investigações. 

O acusado tem entre 25 e 30 anos, por volta de 1,60 m de altura. Ele é moreno e forte, segundo a descrição de uma das vítimas. 

O delegado revelou o que foi relatado por essa vítima sobre o dia do crime. Segundo as vítimas, dois homens chegaram em uma moto. 

O autor dos disparos estava na garupa da moto. Ele teria ido mais cedo, perguntando sobre o travesti. Como ele não estava, voltou na 

madrugada.  

Ainda de acordo com a versão das vítimas, os dois homens mandaram que os travestis se abaixassem em frente a alguns contêineres 

de lixo e começaram a atirar. ‘Segundo ele, os dois disseram que eram da polícia e que eles iriam morrer’, contou o delegado. 

Nove pessoas já foram ouvidas no inquérito, mas a polícia diz que ainda não pode afirmar a motivação do crime, nem o piloto da 

moto, pois ele estava de capacete e nenhuma das testemunhas conseguiu prestar informações sobre ele. 

No ataque, Renilson recebeu quatro tiros no tórax; Leandro, um no braço, e ‘Bianca’ recebeu cinco tiros, morrendo em seguida. Os 

outros travestis feridos foram levados para o hospital e sobreviveram. 

Segundo a polícia, ‘Bianca’ se chamava Nazareno Caseiro Júnior da Silva, 24 anos, e morava em Barcarena. 

A Policia pede que quem tiver qualquer informação sobre o acusado entre em contato pelos fones 190 ou 181. Assim que ele for 

identificado deve ter a prisão decretada. 

Caso - O crime aconteceu no início da madrugada do dia 16 de junho, na Travessa Barão do Triunfo, entre as avenidas Almirante 

Barroso e João Paulo II, no Marco. Além do travesti morto, outros dois homens também ficaram gravemente feridos na ação 

criminosa. Há duas versões sobre o fato. 



Uma delas aponta que ‘Bianca’ estava com Renilson C. R., 31 anos, e Leandro O. M., 24 anos, praticando pequenos crimes na área. As 

transgressões não foram especificadas pela polícia. Com isso, uma das vítimas voltou ao local para se vingar deles.  

A outra versão dá conta de que dois homens com capacetes passaram em uma motocicleta e atiraram contra os três. A polícia trabalha 

com as duas hipóteses, mas também investiga outras possibilidades para a motivação do crime, como, por exemplo, um acerto de 

contas. 

‘Bianca’ foi atingida com pelo menos cinco tiros no corpo e morreu na hora. Renilson e Leandro também foram atingidos pelos tiros, 

mas foram socorridos, levados para o hospital e sobreviveram. 

Redação Portal ORM 

Polícia do Pará se capacita para receber denúncias sobre homofobia 

 
A partir da próxima semana, os atendentes do disque denúncia do Pará estarão aptos para receber informações 
sobre homofobia e crimes discriminatórios. Os servidores passam por uma capacitação nesta quinta-feira (26). 

“Muitos casos de violência não são denunciados. A partir de agora, a vítima terá a certeza de que receberá um 
atendimento de qualidade e será bem orientada”, declara Bruna Lorrane, representante do movimento LGBT.  

A capacitação faz parte do Plano Estadual de Segurança Pública e Combate a Homofobia. Além de policiais civis, 
policiais militares, bombeiros, servidores do Sistema Penitenciário do Pará (Susipe), do Centro de Perícias 
Científicas Renato Chaves e do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran) participarão do 
treinamento. 

saiba mais 

  

• Ataque a travestis deixa um morto e outro ferido em Belém 

• Corpo de travesti continua no IML aguardando reconhecimento  

• Corpo de travesti morto no Pará já foi reconhecido pela família 

• Corpo de travesti morto a tiros em Belém é velado em Barcarena, PA  

Os agentes ainda buscam informações sobre o segundo suspeito que estava dirigindo a motocicleta no momento 
do crime. “Ele usava capacete e estava com a moto preparada para dar fuga ao homicida”, explica o delegado. 

Segundo a organização não governamental Gretta, que defende os direitos de homossexuais em Belém, em 
2011, 22 assassinatos de homossexuais foram registrados na cidade. “O aumento desse tipo de homicídio 
preocupa e muito porque outros tipos de violência nem são registrados”, explica Bruna Lorrane, representante 
da ONG.  

Fonte:  http://g1.globo.com/pa/para/noticia/2012/07/policia-divulga-retrato-falado-de-suspeito-de-assassinar-travesti-no-pa.html 

  

S.D.N | GAY – 56 ANOS | RN, NATAL 

Publicado por Dudu Michels em 15 de junho de 2012 em a) Gay, RIO GRANDE DO NORTE 

Arquiteto é encontrado morto dentro de casa em Neópolis 

Um arquiteto de 56 anos foi encontrado morto dentro de casa, no início da noite desta quinta-feira (14), em 
Neópolis, na zona Sul de Natal. A vítima foi identificada como S.D.N e morava sozinha na residência. A polícia 
ainda não sabe se ele morreu de morte natural, acidente doméstico ou se foi assassinado. 

S….. foi encontrado no banheiro da casa, vestindo apenas uma cueca, que estava na altura dos joelhos. O corpo 
já estava em estado de decomposição, mas os peritos do Instituto Técnico-Científico de Polícia identificaram um 
possível ferimento na região do ânus do homem, no entanto, ainda não é possível precisar o que teria 
provocado o ferimento. 



A vítima foi levada para a sede do ITEP, onde passará por exames necroscópicos e o resultado irá indicar a real 
causa da morte. Populares contaram aos policiais militares que foram até a casa que N estava sem ser visto 
pelos vizinhos há aproximadamente três semanas. 

Nos últimos dias, um forte odor começou a vir de dentro da casa, o que fez com que vizinhos acionassem o 
Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp). Os policiais foram até o local e encontraram na 
casa, constatando a morte.  

* Fonte: Portal BO 

http://tribunadonorte.com.br/noticia/arquiteto-e-encontrado-morto-dentro-de-casa-em-neopolis/223062 

  

 

NÃO IDENTIFICADO | GAY – 19ANOS | ESPANCAMENTO | SP, PIRACICABA 

Publicado por Dudu Michels em 15 de junho de 2012 em a) Gay, Espancamento, SÃO PAULO 

Jovem morto em pasto de Piracicaba foi vítima de homofobia, 
afirma ONG 

 

Família presente no velório do jovem que teve o caixão lacrado (Foto: Edijan Del Santo/EPTV) 

http://g1.globo.com/sp/piracicaba-regiao/noticia/2012/06/jovem-morto-apedrejado-em-matagal-foi-vitima-de-homofobia-afirma-ong.html 

Garoto de 19 anos teve rosto desfigurado após ser arrastado para matagal. 
Amigos gays denunciaram que a vítima vinha sofrendo ameaças no bairro. 

O jovem de 19 anos, encontrado desfigurado e morto em um matagal de Piracicaba (SP) na madrugada do dia 15 
de junho, foi vítima de homofobia (agressão contra homossexuais). É o que aponta nesta quinta-feira (28) a 
organização não governamental (ONG) Casvi. O garoto vinha sendo ameaçado há meses no bairro onde mora, 
no Jardim Oriente. 

Nesta sexta-feira (29), a entidade fará um ato público e caminhada em comemoração ao Dia Mundial do 
Orgulho LGBT, a partir das 9h, em frente ao Mercado Municipal. A passeata, que seguirá até a praça José 
Bonifácio, também lembrará a população das práticas homofóbicas que, segundo a ONG, vem aumentando na 
cidade nos últimos anos. 

Vestimenta e sexualidade 
Segundo o presidente da ONG Casvi, Anselmo Figueiredo, a entidade recebeu denúncias de que a vítima vinha 
sendo ameaçada há meses no bairro. “Amigos homossexuais do garoto disseram que ele sofria bullying, 
principalmente devido às roupas e à sexualidade”, afirmou. Amigos do jovem não quiseram se identificar por 
medo de represálias. 



“Soubemos que ele era humilhado e ouvia sempre muitas piadas por causa das roupas e do jeito mais 
afeminado”, contou Figueiredo. A ONG não entrou em contato com a família. No ano passado, um travesti 
também foi assassinado em Piracicaba, ainda segundo a ONG. 

Morte e prisão de grupo  
O rapaz foi levado à força por um grupo para um pasto, no Jardim Oriente, segundo uma testemunha que não 
quis se identificar, por volta das 22h do dia 14 de junho. Ele foi espancado até a morte e teve o rosto 
desfigurado. O boletim foi registrado, na ocasião, como homicídio qualificado. 

No dia 22 de junho, a Polícia Civil de Piracicaba prendeu um grupo que confessou ter participado do assassinato 
do jovem. Um adolescente e três rapazes disseram ter matado a vítima porque ele estaria seminu em um pasto 
do bairro. 

  

 

VALDINEY| GAY – 21anos | ESPANCAMENTO | SP, JANDIRA 

Publicado por Dudu Michels em 15 de junho de 2012 em a) Gay, Espancamento, SÃO PAULO 

HOMOCÍDIO EM JANDIRA-SP 

Postado por Diversidade Barueri em 15 jun, 2012 | Deixe um comentário 

MORTO POR VÍTIMA DE PRECONCEITO POR SER GAY 

Um garoto de apenas 21 anos foi espancado, enforcado e exposto pendurado na coluna de uma obra no bairro 
Fátima, em Jandira (SP). Algumas pessoas se manifestaram nas redes sociais afirmando que Valdiney foi vítima 
de homofobia, mas vale lembrar que até o momento ninguém sabe o real motivo do homicídio. 

Houve requintes de crueldade? Sim! Mas só pelo fato do mesmo ser homossexual não significa que o crime foi 
em razão de homofobia, intolerância ou como queiram chamar. 

Estivemos no local do crime, conversamos com os familiares e a imprensa local, mas ainda não há nada 
concreto. 

Vamos acompanhar o caso e estamos aguardando mais informações para o devido pronunciamento a respeito e 
providências cabíveis junto ao DHPP e DECRADI, caso o crime realmente tenha ocorrido por delito de 
intolerância. 

Atenciosamente, 

Dennis Mitchell 
Comunicação e Mídias Sociais 
contato@diversidadebarueri.com.br 

http://www.diversidadebarueri.com.br/homicidio-em-jandira-sp/ 

  

 

 

 

 

 



ERICK PATRICK VILA FLOR | GAY – 36anos | QUEIMADO | BA, ALAGOINHAS 

Publicado por Dudu Michels em 13 de junho de 2012 em a) Gay, Asfixia, BAHIA, Pardo 

DIA DOS NAMORADOS MACABRO: HOMOSSEXUAL GALEGA MATOU NAMORADO COM ÁGUA FERVENTE 

 

http://www.vermelhinhodabahia.com/2012/06/dia-dos-namorados-macabro-homossexual.html 

13 de junho de 2012 

Policiais da CETO na viatura 0465, estiveram na residência de numero 1126 na rua Dr. João Dantas bairro Santa 
Terezinha,em Alagoinhas, onde prenderam: Edvanio Pereira Pinho, 46 anos, homossexual assumido, ele que 
ateou fogo em Erick Patrick Vila Flor de 36 anos de idade. 

Erick teve 70% do corpo queimado, foi socorrido pela Equipe da SAMU e encaminhado para o Hospital Regional 
Dantas Bião, não resistiu aos ferimentos vindo a óbito. 

Pesa contra Edvanio outro homicídio que aconteceu a 21 anos atras, na data 6 de outubro de 1991, na rua Dr. 
João Dantas ao lado de uma igreja evangélica, o mesmo matou um homem de nome Edmundo Marcelo com 
vários golpes de faca nas costas.  
Segundo informações ele ficou com ciumes ao ver Edmundo com a namorada. 
Edvanio também é acusado de tentar matar um parente a dois anos atrás.  

vermelhinhodabahia   unabahianoticias   aurelinolealalerta 

  

 

 

 

 



“PAOLA” | SIDISLEI DA SILVA | TRAVESTI – 32anos | TIROS | ES, LINHARES 

Publicado por Dudu Michels em 12 de junho de 2012 em b) Travesti, ESPÍRITO SANTO, Tiros 

Homossexual é assassinada e jovem é baleado no Interlagos 

http://www.sitedelinhares.com.br/noticia-7387-Homossexual+e+assassinado+e+jovem+e+baleado+no+Interlagos  

Um homem, identificado preliminarmente apenas como “Paola”, foi assassinado com um tiro no peito, na noite 
desta terça-feira (12), na Rua João Ubaldo de Souza, no bairro Interlagos. A vítima, que era homossexual, 
estava com uma saia jeans, uma blusa preta de mangas compridas, e, em um dos bolsos da saia, a polícia 
encontrou duas pedras de crack. “Paola” foi morta dentro da residência de Anderson Rodrigues Lirio, de 32 
anos, onde também estava Alessandro Felipe, de 33 anos, conhecido como Creisson. Este foi baleado na face, e 
levado para o Hospital Geral de Linhares (HGL). O crime foi registrado pouco antes das 21 horas. 

O homem baleado, segundo a polícia, disse que quem atirou nele e em “Paola” foi Gerles Wellington de Jesus, 
de 25 anos, que não foi preso. O crime pode estar ligado ao tráfico de drogas. 

gazetaonline 

15/6/2012 

Identificado corpo de homossexual assassinado no Interlagos 

Uma Carteira de Trabalho estava na casa da ex-patroa de “Paola” 

14/06/2012 – 14h07 – Atualizado em 14/06/2012 – 14h53 

Familiares de um travesti de prenome Fábio, o Paola, saíram da Serra, na Grande Vitória, para reconhecer o 
corpo dele, no início da tarde desta quinta-feira (14), no Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. Mas o feito 
não chegou a ser consumado. 

É que a identificação não “bate” com a de Sidislei da Silva, a Paola, que no dia 09 de maio último completou 32 
anos. Sidislei era homossexual e foi assassinado com um tiro no peito, na noite de terça-feira (12), dentro de 
uma residência que seria usada para o comércio de drogas, no bairro Interlagos. 

Veja também: Homossexual é assassinado e jovem é baleado no Interlagos 

A vítima, de acordo com a polícia, tinha passagem pela polícia, na cidade de São Mateus, por prática de furto. A 
identificação de “Paola” se deu graças a uma Carteira de Trabalho, fornecida por uma pessoa que faz parte de 
uma família, onde a vítima trabalhou como doméstica. 

http://www.sitedelinhares.com.br/noticia-7399-Identificado+corpo+de+homossexual+assassinado+no+Interlagos 

A polícia está no encalço do acusado 

A polícia está no encalço de Gerles Wellington de Jesus, 25 anos, acusado de ser o autor do assassinato do 
homossexual Paola, e da tentativa de homicídio contra Alessandro Felipe, 33 anos, conhecido pelo vulgo 
deCreissom, que foi atingido por um tiro no rosto e levado para o Hospital de Linhares, onde permanece em 
observação médica. 

Segundo registro policial, o crime aconteceu por volta das 21h de terça-feira, 12, na Rua Ubaldo de Souza, no 
Bairro Interlagos, na residência de Anderson Rodrigues Lírio, 32 anos, onde Paola estava. 

Paola, que estava de saia jeans e blusa preta de mangas compridas, foi morto com um tiro no peito. No bolso da 
saia do homossexual a polícia encontrou duas pedras de crack. 

Como Alessandro também estava na casa no momento do crime, foi atingido por uma bala no rosto, mas teve 
mais sorte que Paola, que morreu na hora. Depois do crime o indivíduo evadiu-se do local, não sendo localizado 
pela polícia. 



No hospital, Creissom disse à polícia o nome do autor do crime e, em virtude disso, o delegado responsável pelo 
inquérito policial acredita que o crime possa ter ligações com o tráfico de drogas na região. 

http://bocalarga.com.br/?p=2164 

18/6/2012 

Assassinato de homossexual: PC prende suspeito, e ele explica o motivo do crime 

 

Operação foi realizada no mesmo bairro onde aconteceu o crime 

Elucidado o assassinato de Sidislei da Silva, a Paola, 30 anos. De acordo com a polícia, o travesti morreu porque 
andava praticando furtos na região do bairro Interlagos, o que estava incomodando o assassino. Pelo menos foi 
isso que explicou o suspeito, Gerlis Wellington de Jesus Almeida (foto), 26 anos, o Eltinho, ao delegado Fabrício 
Licindo Lima, neste domingo (17), ao ser ouvido na Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV). 

Eltinho foi preso na manhã do mesmo dia em que prestou depoimento, quando estava no Interlagos, bairro 
onde o homossexual foi assassinado com um tiro no peito, na noite do dia 12 último, dentro de uma casa. Na 
mesma ocasião foi baleado Alessandro Felipe, de 33 anos, conhecido como Creisson. O tiro atingiu o rosto da 
vítima, que foi levada para o Hospital Geral de Linhares (HGL). Creisson, não corre risco de morrer. 

Em interrogatório, Eltinho, de acordo com o delegado, confessou o crime e disse que usou um revólver calibre 
32 para matar a vítima. Paola, inda de acordo com o delegado, tinha duas passagens pela polícia por furto, e o 
autor do crime uma passagem por roubo e duas por porte ilegal de arma de fogo. Ele encontra-se preso nas 
dependências do DPJ, aguardando transferência para um Centro de Detenção Provisória do Estado. A operação 
foi respaldada por mandado de prisão temporária. 

http://www.sitedelinhares.com.br/noticia-7431-Assassinato+de+homossexual+PC+prende+suspeito+e+ele+explica+o+motivo+do+crime 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALEX SANDRO SANTOS DE ASSIS | GAY – 16 ANOS | SP, SOROCABA 

Publicado por Dudu Michels em 10 de junho de 2012 em a) Gay, Branco, SÃO PAULO, Solteiro 



Morte de adolescente pode ter sido por homofobia 

http://diariosp.com.br/noticia/detalhe/24373/Morte+de+adolescente+pode+ter+sido+por+homofobia 

 

globo/video 

10 de junho de 2012 

Garoto de 16 anos foi achado morto após ter ido a uma festa na região; no corpo dele haviam escoriações 
 AGÊNCIA BOM DIA 

A Polícia de Alumínio, região de Sorocaba, investiga a morte de um adolescente de 16 anos assassinado no final 
de semana na cidade. De acordo com investigações a suspeita é que a morte tenha sido motivada por 
homofobia, como informa o G1/ TV TEM. 

Segundo a polícia, o garoto estava em uma festa no bairro Colina Verde, onde ingeriu grande quantidade de 
bebida alcoólica e ficou desacordado. Horas depois, o corpo do adolescente foi encontrado em outro ponto da 
cidade, próximo ao bairro do Brejo. 

 Segundo relatos da família no corpo da vítima haviam escoriações e frases sugerindo que a morte foi provocada 
porque o garoto era homossexual. 

SOROCABA – A Polícia Civil de Alumínio, a 84 km de São Paulo, investiga a morte de um adolescente de 16 
anos, possivelmente assassinado na madrugada de domingo, 10, depois de uma festa na periferia da cidade. O 
rapaz, que era homossexual, teve a pele riscada com palavras de conteúdo homofóbico. 

Havia ainda frases escritas com batom no corpo e na roupa da vítima. De acordo com a polícia, o garoto estava 
na festa, no bairro Colina Verde, e havia ingerido grande quantidade de bebida alcoólica. Conforme relato feito 
por testemunhas aos policiais, o adolescente ficou desacordado em razão do excesso de álcool no organismo e 



teria sido levado por pessoas que estavam num grupo. O corpo, com várias escoriações, foi encontrado mais 
tarde em outro ponto da cidade, próximo do bairro do Brejo. 

Familiares pediram à polícia a investigação da morte, pois acreditam que o rapaz foi vítima de homofobia. A 
Polícia Civil aguarda o resultado dos exames que vão apontar a causa da morte. O laudo deve ficar pronto em 15 
dias. 

Um policial de Alumínio que trabalha nas investigações disse que o dono do local em que se realizava a festa era 
amigo da família da vítima e que os riscos e palavras escritas com batom podem fazer parte de uma brincadeira 
dos amigos, que não sabiam do quadro grave de embriaguez do rapaz. De acordo com o policial, as escoriações e 
ferimentos no corpo não seriam suficientes para provocar a morte. Enquanto o laudo não fica pronto, a 
hipótese de homicídio será investigada. Há suspeita de que possam ter sido colocadas drogas ilícitas na bebida 
da vítima. O corpo do rapaz foi sepultado no cemitério da cidade. 

Jovem de 16 anos é encontrado morto em estrada de Alumínio 

http://www.cruzeirodosul.inf.br/acessarmateria.jsf?id=394177 

 Um jovem de 16 anos foi encontrado morto na manhã de ontem (10), na estrada Horácio Lourenço, região do 
bairro Brejo, em Alumínio. De acordo com a polícia, Alex Sandro Santos de Assis foi encontrado por populares 
que passavam pelo local e o levaram para o Hospital de Alumínio, mas ele já estava morto. 

O rapaz apresentava sinais de estrangulamento, diversos hematomas pelo corpo e havia no peito dele letras 
escritas com batom com as iniciais de frases P.S.V. Segundo a irmã do rapaz, que foi reconhecer o corpo, ele era 
homossexual assumido.  

Familiares disseram à polícia que ele saiu de casa na noite de sábado (09), informando que ia a uma festa num sítio, na região do 

bairro Colina Verde. Na manhã deste domingo seu corpo foi encontrado ao lado da estrada que é utilizada para desviar do pedágio. 

A Polícia Civil de Mairinque já abriu inquérito para investigar o caso e descobrir o que possa ter acontecido com o jovem. 

estadao   Do G1 Sorocaba e Jundiaí    globo/video 

  

 

ANTÔNIO CARLOS | GAY – 46anos | FACADAS | PA, BELÉM 

Publicado por Dudu Michels em 10 de junho de 2012 em a) Gay, Facadas, PARÁ 

Homem é morto a pauladas e facadas 

http://www.diariodopara.com.br/N-157076-HOMEM+E+MORTO+A+PAULADAS+E+FACADAS.html 

10 de junho de 2012 

 Um crime com requintes de crueldade deixou os moradores da passagem Alisson Luz, próximo à estrada da 
Yamada, no bairro do Bengui, totalmente perplexos. Um homem, identificado apenas como Antônio Carlos, 46 
anos de idade, foi encontrado morto dentro de sua residência. 

LATROCÍNIO? 

Na casa humilde onde vivia, sinais de que alguns pertences da vítima haviam sido revirados. No chão, muito lixo 
estava espalhado pelo ambiente. De acordo com Andrei Correa, vizinho da vítima, alguns objetos estavam 
faltando. “Tinha sinal de que procuraram algo pela casa. Está faltando a televisão e o DVD dele”, disse. 

Foi Andrei quem encontrou o corpo da vítima, na manhã do último domingo (10). “Umas 07h eu estava 
chegando em casa e vi que a porta dele estava aberta. Entrei e o encontrei morto. Ele levou um golpe na cabeça e 
tem um pedaço de pau dentro da casa, no chão”, contou. Segundo o vizinho, a vítima era homossexual e 



costumava ser procurado constantemente. “Ele se relacionava com muita gente, mas já não estava querendo 
mais isso, tinha começado até a ir para a igreja”. 

Dentro da casa, a vítima estava despida em cima de uma cama, mas com o tronco do corpo encostando no chão. 
Além do golpe na cabeça, Antônio ainda foi atingido com várias facadas pelo corpo. 

BOA IMAGEM 

Os vizinhos e conhecidos da vítima ficaram chocados com o crime. Segundo eles, Antônio Carlos era uma 
pessoa calma, sem vícios e querida por todos. “Ele morava sozinho, era uma pessoa trabalhadora, muito 
bacana. Ele não tinha nenhum inimigo, todo mundo gostava dele. Isso pegou todos de surpresa”, informou uma 
senhora, que preferiu não se identificar. 

(Diário do Pará) 

  

 

GENIVALDO ALVES DE SANTANA | GAY – 40 ANOS | FACADAS | BA, IRECÊ 

Publicado por Dudu Michels em 7 de junho de 2012 em a) Gay, BAHIA, Facadas 

Polícia prende homem que matou dois gays e feriu outro com 
espeto de churrasco 

 

http://www.correio24horas.com.br/noticias/detalhes/detalhes-1/artigo/policia-prende-homem-que-matou-dois-gays-e-feriu-outro-com-espeto-de-

churrasco/ 

Os investigadores da 17ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/ Juazeiro), prendeu enquanto 
fugia nesta segunda-feira (5) Wilian Claudino Dantas, de 20 anos. Ele é acusado de usar um espeto de churrasco 
e uma faca para matar dois homossexuais e ferir um terceiro. 

Em depoimento à polícia, Willian disse que atacou as vítimas, identificadas como Evaristo, Genivaldo e 
Gildevan, porque elas queriam obrigá-lo a manter relações sexuais com o trio. O crime aconteceu na casa de 
Evaristo, no centro de Irecê, enquanto eles bebiam. 

Segundo o delegado Fábio Cândido, titular da 17ª Coorpin, Wilian disse que o assédio era cada vez mais 
excessivo e, para se proteger, pegou um espeto de churrasco que estava no quintal e atingiu Evaristo.  

Em seguida, já com uma faca que pegou na cozinha, Wilian feriu Genivaldo e Gildevan, que morreram. Wilian 
foi levador para o Complexo Penitenciário de Juazeiro e aguarda ser recambiado para Irecê nas próximas 
horas. 

O crime ocorreu em junho deste ano. Os investigadores chegaram até Wilian após uma denúncia. 

Entrevista do assassino que conta os mínimos detalhes  do crime. 



 

itapetinga    interiordabahia    ipiau    aguilho-tina 

  

 

GILDEVANDO LEITE DANTAS| GAY – 28 ANOS | FACA | BA, IRECÊ 

Publicado por Dudu Michels em 7 de junho de 2012 em a) Gay, BAHIA, Facadas, Pardo 

JOVEM É ASSASSINADO COM ESPETO DE CHURRASCO 

 

Gildevando foi cruelmente assassinado por motivos ainda desconhecidos 

(Foto: Arquivo Pessoal) 

http://emcimadanoticia1.blogspot.com.br/2012/06/irece-jovem-e-assassinado-com-espeto-de.html 

07/06/2012 

A morte trágica do jovem Gildevando Leite Dantas, 28 anos, continua cercada de mistérios. Segundo a polícia, 
ele foi assassinado com golpes de espeto para churrasco na madrugada desta quarta-feira (6), em uma casa na 
Rua Luiz Viana Filho, no centro de Irecê.  

O corpo foi velado por quase três horas no Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf), e depois transladado 
para São José de Piranhas, na Paraíba, onde Gildevando nasceu. Ele era funcionário público concursado e 
trabalhava como professor de dança no Centro de Referência de Assistência Social (Cras).  

Dantas e mais dois amigos identificados como Genilvado Santana e Evaristo Ribeiro Pires – dono da casa – 
teriam chegado de um bar entre 3 e 4 horas da manhã. Na confusão – ainda mal esclarecida – uma faca de 
cozinha foi cravada na cabeça de Genivaldo. Já Evaristo sofreu ferimentos no pescoço e nas mãos, também de 
faca. 

Evaristo foi atendido no Hospital Regional da cidade e liberado. Genivaldo foi transferido para o Hospital Geral 
do Estado (HGE), em estado grave. A cirurgia para retirar a faca já foi realizada. A equipe médica aguarda uma 
vaga na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), para transferir o paciente, que respira com ajuda de aparelhos.  

Investigação -  

Em entrevista por telefone ao Irecê Repórter, o delegado que investiga o caso, Paulo Ribeiro de Souza, disse que 
abriu uma investigação minuciosa para tentar elucidar os fatos. Explicou que não descarta a versões que 
surgiram de que o crime poderia ter sido cometido por um dos próprios amigos ou por uma quarta pessoa.  

Paulo Ribeiro disse ainda que a partir desta sexta-feira, começa a ouvir diversas pessoas e  colher imagens de 
câmeras de segurança da rua onde o crime aconteceu. O delegado também informou que vai interrogar Evaristo 
Pires na próxima segunda ou terça-feira. 



(Fonte: Pascoal Ferreira – Irecê Repórter) 

Polícia prende homem que matou dois gays e feriu outro com espeto de churrasco 

 

correio24horas 

——————- 

Mensagem original 

De: Aline Daniele < alinedcsilva@yahoo.com.br > 

Para: homofobiamatamuito@gmail.com < homofobiamatamuito@gmail.com > 

Assunto: Homofobia em Irecê-BA 

Enviada: 05/07/2012 10:36 

Prezados 

  

Na madrugada de 07/06/2012 na cidade de Irecê-BA dois homossexuais foram assassinados e um deles ficou ferido. O autor ou autores do assassinato 

ainda não foi identificado mas o crime chocou toda a população e está sendo investigado pela polícia. 

Chega de tanta impunidade e de tanto preconceito! 

AtenciosamenteAline Silva  

  

——————————— 

  

De: Aline Daniele <alinedcsilva@yahoo.com.br> 

Para: Dudu <du.michels@uol.com.br> 

Enviadas: Terça-feira, 17 de Julho de 2012 16:01 

Assunto: Re: Homofobia em Irecê-BA 

Boa tarde Dudu 

  

Desculpe a demora pois estava providenciando os dados completos para te passar. 

Os homossexuais que sofreram homofobia na cidade de Irecê foram: 

  

Genivaldo Alves de Santana, vulgo: Lêo – 40 anos( morto com uma facada na cabeça) 

Gidevando Leite Dantas, vulgo: Gil – 28 anos(Morto) 

Evaristo Ribeiro Pires – 48 anos( escapou com ferimentos) 

  

AtenciosamenteAline Silva  

  

 

 

 

 

 

 

 

“PATRÍCIA DE OYÁ” | PEDRO ALCIR VIEIRA DOS SANTOS | TRAVESTI – 50 amos | 
TIROS | RS, RIO PARDO 

Publicado por Dudu Michels em 7 de junho de 2012 em b) Travesti, Branco, RIO GRANDE DO SUL, Tiros 



Mãe de santo é executada a tiros e causa comoção em Rio Pardo  

 

Mãe de santo Patrícia de Oyá organizava as 

homenagens a Iemanjá em Rio Pardo 

FOTO: Banco de Imagens/Gazeta do Sul 

http://www.gaz.com.br/noticia/350454-mae_de_santo_e_executada_a_tiros_em_rio_pardo.html 

07 de junho de 2012 

A mãe de santo Patrícia de Oyá, de 50 anos, foi executada a tiros no começo da noite desta quinta-feira, 7, em 
Rio Pardo. Ela estava em casa, no Bairro Ramiz Galvão, quando três homens chegaram no local em um carro 
prata e atearam fogo em parte da garagem do imóvel. 

Segundo testemunhas, Patrícia teria saído para ver o que estava acontecendo e acabou sendo alvejada com 
quatro tiros. Três atingiram as costas e um a perna da mãe de santo. Ela foi socorrida com vida pela Brigada 
Militar, mas morreu logo depois de dar entrada no Pronto-Atendimento Municipal. 

A Brigada Militar e a Polícia Civil fazem buscas para tentar localizar o carro prata usado pelos criminosos, que 
teria seguido em direção a Passo do Sobrado. O atirador estaria usando uma touca-ninja no momento do crime. 

Patrícia é conhecida em Rio Pardo por ser a organizadora da tradicional procissão de Iemanjá, realizada 
sempre no dia 1º de fevereiro. O evento sempre reúne milhares de pessoas da região. Há uma década Patrícia 
também fez história no Estado ao ser um dos primeiros travestis a adotar legalmente uma criança. O nome de 



nascimento de Patrícia, Pedro Alcir Vieira dos Santos, consta inclusive na carteira de identidade do filho, que 
completou dez anos no começo de 2012. A morte da mãe de santo causou comoção na cidade. 

 
Amigos de Patrícia estavam na frente do Pronto-Atendimento quando foram informados da morte 

noticias.terra   gaz 

  

 

 

NÃO IDENTIFICADO | TRAVESTI | TIROS | MG, BELO HORIZONTE 

Publicado por Dudu Michels em 5 de junho de 2012 em b) Travesti, MINAS GERAIS, Tiros 

Travesti é encontrada morta em lote vago 

http://www.hojeemdia.com.br/minas/travesti-e-encontrado-morto-em-lote-vago-1.455373?localLinksEnabled=false 

Corpo foi encontrado por populares que passavam pelo local 

5 de junho de 2012 

  

homem, identificado apenas como um travesti, foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (5) na rua 
Augusta dos Anjos, bairro Santa Mônica, região de Venda Nova.  

Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima tinha ferimentos pelo corpo parecidos com perfurações causadas por 
arma de fogo. O corpo estava caído em um lote vago e foi encontrado por populares que passavam pelo local.  

Ainda não há informações sobre autoria e motivação do crime. Peritos devem comparecer no local e ecaminhar 
o corpo para o Instituto Médico Legal (IML). 

Travesti é encontrada morta em campo de futebol do bairro Santa Mônica 

O corpo de uma travesti, ainda não identificada, foi encontrado na manhã desta terça-feira (5) no bairro Santa 
Mônica, na região de Venda Nova. De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi encontrada caída em um lote 
vago localizado na rua Augusta dos Anjos, após registro de denúncia anônima. 

O homem apresentava marcas de tiros na região do ouvido. 

A autoria e motivação do homicídio ainda são desconhecidas. 



Após o trabalho da perícia, o corpo da travesti, que estava descalça e vestida com short e blusa, será 
encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da capital mineira. 

http://www.otempo.com.br/noticias/ultimas/?IdNoticia=351847,NOT     brasilnoticiason 

  

 

WILLIAM ADALTO DA SILVA RAMOS | GAY – 22anos | TIROS | PR, CURITIBA 

Publicado por Dudu Michels em 4 de junho de 2012 em a) Gay, PARANÁ, Tiros 

Discussão entre casal termina com 

morte de homossexual 

http://www.bonde.com.br/?id_bonde=1-3–148-20120604 

Um homossexual foi baleado durante discussão com o parceiro dentro de um veículo na noite de domingo (3) 
em Curitiba. William Adalto da Silva Ramos, 22 anos, foi encaminhado ao Hospital Evangélico, mas não resistiu 
ao ferimento na boca e morreu na madrugada desta segunda-feira (4).  

Segundo a rádio Banda B, o companheiro da vítima, um homem de 26 anos, se apresentou horas depois à 
polícia no Ciac-Sul e alegou legítima defesa.  

De acordo com ele, Ramos sacou uma arma quando o casal retornava para casa. Conforme o parceiro, a vítima 
colocou a arma em cima da perna, mas se distraiu. Neste momento, o companheiro conseguiu tomar a arma e 
descer do veículo.  

Conforme o depoimento do suspeito, em seguida, ele atirou em Ramos quando o parceiro tentou atacado. Além 
disso, ele alegou que já foi ameaçado pelo companheiro outras vezes até com golpes de faca.  

Mesmo alegando legítima defesa, o parceiro da vítima foi preso em flagrante. (Com informações da rádio 
Banda B) 

parana-online 

 

 

 

 

 

 

  

RODRIGO FAGUNDES | GAY – 34anos | APEDREJAMENTO | 
RJ, VALENÇA 

Publicado por Dudu Michels em 31 de maio de 2012 em a) Gay, Apedrejamento, Branco, RIO DE JANEIRO 



Gay de 34 anos é abusado e morto a pedradas em Valença, no 
interior do RJ 

 

  

Rapaz foi atacado quando saia de um bar; homofobia motivou o crime.  

Um gay, de 34 anos, foi morto a pedradas por volta de 4h30 da madrugada desta quinta-feira no bairro Benfica, 
em Valença, no interior do Rio de Janeiro. Segundo informações da polícia, o rapaz sofreu abuso sexual antes 
de ser morto. 

Ainda de acordo com as investigações, Rodrigo Fagundes havia acabado de sair de um bar, na mesma rua onde 
aconteceu o crime, quando foi atacado. Os policiais acreditam também que nada foi roubado, pois o rapaz 
estava com a carteira e o celular. As investigações indicam que o crime pode ter sido motivado por homofobia. 

A polícia informou ainda que a vítima também era usuária de drogas. Dois suspeitos foram identificados pela 
polícia, mas ainda não foram presos. Eles já haviam sido detidos por tráfico de drogas e estavam em liberdade 
condicional.  

gay1   vibehitz   bocalaarga   portalagresteemfoco    cno-central   band   institutoadediversidade 

Rodrigo Fagundes é assassinado 

 Notícia veiculada no site da Band, que acabo de ler, me deixa estarrecido. O amigo Rodrigo Fagundes, de 32 
anos, foi assasssinado nessa madrugada. O motivo, ao que tudo indica, não poderia ser mais torpe, sua 
orientação sexual. Para além disso, foi morto a pedradas. 

O crime aconteceu por volta das 4 e meia da madrugada, na rua Getúlio Vargas, no Benfica. Segundo 
informações da reportagem da Band, os dois suspeitos já foram identificados, mas não foram presos (ambos 
estão em liberdade condicional, condenados por tráfico de drogas). 

Além das pedradas, Rodrigo ainda teria sido abusado sexualmente. Nada foi roubado, o que caracterizaria o crime como motivado por 

homofobia. 

Aos demais amigos e familiares, nosso total apoio. 



 

 

De acordo com informações de Lenardo, chefe do GIC (Grupo de Investigações e Capturas) da 91ª DP, Rodrigo 

Fagundes de Souza (…) teria sido atingido por um paralelepípedo, na região da cabeça e do rosto. 

Ainda de acordo com o inspetor, os dois suspeitos do crime foram identificados como Alessandro Diniz dos 
Santos, o ‘Tiquinho’, e Wellington da Silva Almeida. Ambos são suspeitos de chefiar o tráfico de drogas na 
localidade e estavam cumprindo pena em regime condicional. Eles fugiram e estão sendo procurados pela 
polícia. 

diariodovale   diariodovale   local   arquivosfatais 

Enterrado em Valença homossexual morto 

  

A Polícia Civil reiniciou na manhã de hoje (1) as buscas aos dois homens suspeitos da morte de Rodrigo 
Fagundes, de 32 anos, que morreu na madrugada de quinta-feira (31). 

 O crime, que segundo a polícia foi motivado por homofobia, chocou os moradores de Valença por tamanha 
crueldade. 

 O enterro aconteceu hoje (1°), às 9h, no Cemitério Riachuelo. 

 Clique aqui e veja a reportagem exibida no Band Cidade. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WILSON BRANDÃO DE CASTRO | GAY – 77anos | TIROS | MG, BELO HORIZONTE 

Publicado por Dudu Michels em 26 de maio de 2012 em a) Gay, Branco, MINAS GERAIS, Tiros 

Dono de sauna é morto  com sete tiros em Belo Horizonte 

 

http://aproscomformiga.blogspot.com.br/ 

A homofobia pode ter sido a motivação do assassinato com sete tiros de um empresário de 77 anos, dono de 
uma sauna que funcionava na rua Timbiras, na esquina com a rua São Paulo, no tradicional bairro de Lourdes, 
na região Centro-Sul de Belo Horizonte. O crime aconteceu por volta das 22h de sábado, quando Wilson 
Brandão de Castro deixava o estabelecimento com um funcionário. Nenhum objeto da vítima foi levado e não há 
pistas dos bandidos. 

Segundo a Polícia Militar, Castro foi abordado por dois homens em uma moto. Ele teria se sentido mal durante 
a ação dos bandidos, que atiraram contra a vítima. Um dos tiros acertou a cabeça de Castro, que foi socorrido 
pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar 
entrada no bloco cirúrgico do Hospital de Pronto-Socorro João XXIII. O funcionário não se feriu. A sauna 
possui circuito interno de câmeras de segurança, material que será analisado pela Polícia Civil ao longo desta 
semana. De acordo com a assessoria de comunicação da corporação, ainda é cedo para afirmar a motivação do 
crime.  

No bolso da vítima foram encontrados R$ 2.500 em dinheiro. Mesmo com os bandidos deixando esse dinheiro, 
a possibilidade de tentativa de assalto ainda não foi descartada pela polícia. 
Crime 
Moradores da região se disseram assustados com a violência. As marcas de sangue no local do crime chocava 
quem passava por lá. Eles afirmaram que Castro era homossexual e que a sauna também era frequentada por 
um público gay. Muitos moradores acreditam que a homofobia pode ser a motivação. 

Uma pessoa que pediu para não ser identificada conta que a vítima chegou a atravessar a rua depois de ser 
ferida e gritou por ajuda antes de cair no chão. 

“Eu estava em casa e ouvi uns cinco, seis disparos. A polícia falou para eu chamar o Samu”, contou a 
testemunha. 

 

Wilson também era advogado e proprietário dos hotéis Colonial Palace e São José em Formiga. (Fonte:bolnoticias) 

em   folha.com  alterosa   debatepolicial   jb.com.br  sceminas 



WEDERSON COSTA SILVA | gay – 32 anos | TIRO | MG, BELO HORIZONTE 

Publicado por Dudu Michels em 25 de maio de 2012 em a) Gay, MINAS GERAIS, Tiros 

BH registra assassinatos na madrugada deste sábado 

http://www.hojeemdia.com.br/minas/bh-registra-pelo-menos-quatro-assassinatos-na-madrugada-deste-sabado-1.450984 

No bairro Rio Branco, Região de Venda Nova, um homem de 32 anos foi morto com um tiro. De acordo com 
militares do 49º Batalhão, Wederson Costa Silva foi atingido no coração e pulmão.  A vítima chegou a ser 
socorrida para o Hospital Risoleta Neves, mas não resistiu aos ferimentos. 

http://noticiadacaserna.blogspot.com.br/2012/05/bh-registra-pelo-menos-tres.html 

facebook 

 

FERNANDO DA SILVA | GAY – 22 anos | TIROS | PB, MAMANGUAPE 

Publicado por Dudu Michels em 23 de maio de 2012 em a) Gay, PARAÍBA, Pardo, Tiros 

Mataram em Mamanguape o Indio, irmão do Travesti Ariano da 
Rua da Areia 

 

http://oarautomamanguapense.blogspot.com.br/2012/05/mataram-em-mamanguape-o-indio-irmao-do.html 

Foi por volta das 21:30Hs desta quarta feira, o jovem Fernando da Silva, de 22 anos, foi assassinado com dois 
tiros na cabeça. As informações, colhida pela reportagem do Blog, dão conta que Fernando, reside na rua do 
Estreitinho, na rua da Areia, é irmão do travesti Ariano, assassinado a uns quinze dias, no Rio Grande do Norte. 
 Fernando ia subindo a ladeira do Alto do Cemitério, quando dois homens em uma moto, usando capacete, 
efetuaram dois disparos na cabeça de Fernando. Socorrido para o Hospital e Maternidade N.S.do Rosário, mais 
já chegou sem vida. a policia investiga se o assassinato de Fernando, tem ligação com o de seu irmão Ariano. A 
policia também informou, que o Fernando tem envolvimento com o mundo do crime. O travesti Ariano, que foi 
assassinado em Canguaretama RN, até hoje não foi liberado para sepultamento por falta de documentos.O 
Fernando, já trabalhou no lojão dos colchoes, aqui em Mamanguape e era conhecido por Índio. 

http://jluizradialista.blogspot.com.br/ 



De acordo com o repórter Willames Soares, da rádio Correio do Vale, a polícia trabalha com hipótese do crime 
está relacionado com acerto de contas, já que o irmão de Fernando – que era homossexual – foi assassinado 
recentemente e ele falava para todo mundo que iria vingar a morte do irmão. 

O crime aconteceu na rua Estreitinho, no bairro do Areal em Mamanguape. 

expressopb 

  

 

“LAÍSA” | GENILTON PEREIRA DE LIMA | TRAVESTI – 22anos | TIROS | SP, 
SÃO PAULO 

Publicado por Dudu Michels em 23 de maio de 2012 em b) Travesti, Preto, SÃO PAULO, Tiros 

Travesti potiguar desaparecida é identificada no IML de São Paulo 

 

http://jornaldehoje.com.br/travesti-potiguar-desaparecido-e-identificado-no-iml-de-sao-paulo/ 

O drama dos familiares do jovem Genilton Pereira de Lima, de 22 anos, que estava desaparecido desde o dia 24 
deste mês, chegou ao fim. Pelo menos parte dele. Genilton estava na cidade de São Paulo desde o ano de 2010, 
pretendia voltar para o Rio Grande do Norte ainda este mês, mas o rapaz, que ganhava a vida como travesti na 
capital paulista, foi assassinado em circunstâncias misteriosas. 

De acordo com a mãe da vítima, Josefa Maria, ele falava todos os dias com ela ao telefone e estava se 
programando para voltar para Natal e morar com a família, no bairro de Felipe Camarão. No entanto, há uma 
semana que o jovem não estava mais mantendo contato e por esse motivo todos ficaram preocupados. “Eu 
pensava no início que ele tinha sido sequestrado, mas já tava morto”, lamentou. 

A irmã de Genilton, Ana Paula, recebeu algumas ligações de amigos da vítima informando que “Laísa”, como 
era mais conhecido, tinha sido assassinada. A irmã ficou receosa quanto a veracidade da informação, visto que 
o irmão nunca tinha se metido em problemas durante o tempo em que esteve em São Paulo. “Ele nunca se 
meteu em nada de errado e não iria fazer isso agora prestes a voltar para casa. Tem alguma coisa errada nisso 
tudo”, relatou. 

Na manhã desta terça-feira (29), Josefa e Ana Paula foram até a Delegacia de Capturas e foram informadas por 
policiais daquela especializada que o jovem Genilton estava realmente morto e o corpo no IML de São Paulo. 

Os familiares agora fazem um apelo para conseguirem as passagens e o valor do translado do corpo, que pode 
chegar até R$ 2 mil. Ainda segundo a irmã da vítima, o valor é muito alto e ninguém da família pode aracar com 
a despesa. Quem quiser ajudar pode entrar em contato com a família através do número             (84) 9174-0834    

jotalourencomacau   ocomunicador10   santacruzagreste   janilsonacs  blogdoeduardodantas   operacionalmilitar   marcosantonioserido 



ALEXANDRE AÍLTON MARCELINO | GAY – 37anos | PAULADAS E APEDREJAMENTO 
| PE, RECIFE 

Publicado por Dudu Michels em 21 de maio de 2012 em a) Gay, Apedrejamento, PERNANBUCO 

Homossexual assassinado em Ponte dos Carvalho 

 

http://www.folhape.com.br/cms/opencms/folhape/pt/cotidiano/policia/arquivos/2011/outubro/0657.html 

A polícia registrou mais um assassinato na manhã desta segunda-feira (21) na comunidade Nova Era, em Ponte 
dos Carvalhos, Cabo de Santo Agostinho. Alexandre Aílton Marcelino, 37 anos, foi encontrado morto em um 
terreno na região com golpes na cabeça. 

A polícia acredita que a motivação do crime foi passional. Alexandre seria, segundo familiares, homossexual. O 
homicídio teria acontecido durante a madrugada, mas os policiais só foram acionados por volta das 9h. Foram 
encontradas as supostas armas do crime – um pedaço de madeira e uma pedra – que teriam sido usadas para 
golpear a cabeça de Alexandre repetidas vezes. O crânio ficou bastante afetado. 

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), em Santo Amaro, Zona Central do Recife. O 
inquérito fica a cargo da equipe de investigações de Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI), responsável 
por casos de homicídio e roubo seguido de morte (latrocínio). 

folhape   cardinot    pernambucoviolento    marcosalmeidalocutor    portalcalheta 

  

 

NÃO IDENTIFICADA | LÉSBICA – 30anos | TIROS | PB, JOÃO PESSOA 

Publicado por Dudu Michels em 18 de maio de 2012 em c) Lésbica, PARAÍBA, Pardo, Tiros 

LÉSBICA É BRUTALMENTE ASSASSINADA   

http://andreimprensa.blogspot.com.br/2012/05/lesbia-e-brutalmente-assassinada.html 

Mulher é amarrada e executada com tiros de 12 

Uma mulher ainda não identificada foi assassinada com dois tiros de espingarda calibre 12 na noite desta sexta-
feira (18), no Jardim Alvorada. 

A vitima aparentando ter entre 25 e 30 anos, estava com os pés amarrados com fios e com tiras de panos enrolado no pescoço. 

Ela levou um tiro de 12 na cabeça e outro na perna direita, além de vários tiros de revolver pelo corpo.  

 Pelas características, a mulher era homossexual (Lésbica). No local ninguém viu nada, apenas ouviram os tiros. 



O corpo após ser periciado, foi encaminhado para o Gemol no Cristo, onde ficara aguardando algum familiar 
reclamar o corpo. 

guardanoturnocdd   folhavipdecajazeiras   catingueiraonline   jornaldoconde   maispb  seupost  clickpb  dayanapb 

         

  

 

DAVI SOUZA TELES | GAY – 40anos | ESPANCAMENTO | BA, LIBERDADE 

Publicado por Dudu Michels em 18 de maio de 2012 em a) Gay, BAHIA, Espancamento, Pardo 

De: Marcelo Cerquiera [mailto:marcelocerqueira@atarde.com.br] 

Enviada em: sexta-feira, 15 de junho de 2012 21:59 

Para: conferenciaglbtbahia@yahoogrupos.com.br 

Cc: Luiz Mott 

Assunto: Gay assassinado Camaçari 

Recebi no mês passado uma ligação de uma pessoa que estava sendo motivada por outra a denunciar um crime. A pessoa que estava falando ao telefone 

comigo estava na cena do crime.Estava nervosa, tensa e não queria falar sobre o assunto, mas a outra dizia a ponto de eu ouvir que ele deveria falar. 

O rapaz me disse que estavam em uma casa em Arembepe, três gays e seis bofes. Sendo que dois gays foram dormir e um dos gays ficou na sala com os seis 

homens. No decorrer da noite, incomodado pelo barulho de uma cadela ao lado de fora, o dono da casa resolveu sair do seu quarto e calar a cadela, quando 

ao sair do quarto deparou-se com a sala revirara, ausências de bens e um corpo caído ao chão apresentando diversas perfurações provocadas possivelmente 

por faça. 

A vitima era ANTONIO CARLOS OLIVEIRAS, 30 anos, gay, morador em Camaçari. O caso aconteceu por volta do final de maio de 2012, em uma casa em 

Arembepe. A Delegacia de Vilas de Abrantes é a responsável pelas investigações. 

Também em 18 de maio DAVI SOUZA TELES, 40 anos, morador na Liberdade, possivelmente após discussão 
com uma mulher de prenome Geusa, faleceu por meio de uma possível queda, ou violência física homofobia. O 
caso na Delegacia da Liberdade. A sobrinha do morto pede socorro e justiça. Me ligou ontém em prantos. 

Marcelo Cerqueira 

 

http://fanfarraeaqui.blogspot.com.br/2012/05/luto.html 

18 de maio de 2012 

MAIS UMA VEZ, INFELIZMENTE, COMEÇAMOS A SEMANA COM UMA PÉSSIMA NOTÍCIA SOBRE MAIS UM 
COMPONENTE DAS FILEIRAS DE FANFARRAS DA BAHIA.   DAVI SOUZA TELES , EX COMPONENTE DA 
SERRAVALLE, ELITE DE SALVADOR, FANCED, VETERANU’S E QUE, NOS ÚLTIMOS ANOS, FAZIA PARTE DO 
COREOGRÁFICO E PELOTÃO CÍVICO DA DRAGÕES, SOFREU UM ACIDENTE DOMÉSTICO E ENCONTRAVA-
SE EM ESTADO DE COMA. 



E É COM O CORAÇÃO CONSTERNADO QUE VIMOS COMUNICAR A TODOS QUE DAVI VEIO A FALECER ÀS 11 
HORAS DA MANHÃ DE HOJE, 21/05, NO HGE, EM SALVADOR. CONHECIDO POR MUITOS QUE TRANSITAM 
NO MOVIMENTO DE BANDAS E FANFARRAS DA BAHIA O CORPO FOI LEVADO PARA O INSTITUTO MÉDICO 
LEGAL NINA RODRIGUES PARA OS PROCEDIMENTOS LEGAIS E ASSIM QUE OBTIVERMOS INFORMAÇÕES 
ACERCA DE HORÁRIO E LOCAL DO SEPULTAMENTO, INFORMAREI A TODOS. VAMOS ORAR PELO 
DESCANSO ETERNO DO ESPÍRITO DE MAIS UM GUERREIRO QUE POR ORA PARTE. 

DAVI HAVIA COMPLETADO 40 ANOS EM 21/12/2011. 

  

 

“LIRO LIRO” | MURILO CEZAR LOPES | TRAVESTI | TIROS | PR, PEABIRU 

Publicado por Dudu Michels em 16 de maio de 2012 em b) Travesti, Branco, PARANÁ, Tiros 

 Jovem homossexual é encontrada morta a tiros próximo a colônia 
mineira em Peabiru 

 

http://radiocidadepeabiru.com.br/?p=467 

No início da manhã desta quarta-feira (16), por volta das 7h30min, policiais militares do destacamento de 
Peabiru foram avisados de que havia uma mulher caída às margens da estrada de acesso à antiga Colônia 
Mineira. No local os policias encontraram um corpo, não de uma mulher, mas do jovem homossexual Murilo 
César, também conhecido como “Cesinha” ou “Liro Liro”, já sem vida e com marcas de três disparos de arma de 
fogo, sendo um nas costas, um no peito e um na cabeça, um pouco acima da orelha. 

Havia marcas de pneus no local e os policiais encontraram ainda a marca de um disparo no chão, próximo ao 
corpo, porém não havia sinais de luta corporal. Na bolsa deixada ao lado do corpo não havia nenhum 
documento, mas o jovem foi logo identificado já que se trata de pessoa bastante conhecida na cidade. 

Policiais militares de Peabiru e Campo Mourão, além de um investigador da Polícia Civil, estiveram no local 
para fazer os levantamentos necessários para iniciar as investigações. A princípio não foi apontado nenhum 
suspeito de ter cometido o crime. O corpo do jovem foi retirado do local pelo IML de Campo Mourão e 
encaminhado para autopsia.  Segundo Miguel Batista Ribeiro, do IML, “pela rigidez do corpo, a morte, 
provavelmente, ocorreu  pelo menos 12 horas antes da chegada dos policiais, mas os peritos vão determinar as 
causas e o momento exato do crime”, comentou. 

    

http://catve.tv/noticia/9/20583/transexual-e-encontrado-morto 



“DAIA” | JOSÉ FRANCISCO | GAY – 51anos | PR, QUATIGUÁ 

Publicado por Dudu Michels em 13 de maio de 2012 em a) Gay, PARANÁ 

Homossexual encontrado morto em Quatiguá estava nu dentro de 
chiqueiro 

 

Foto meramente ilustrativa 

http://augustofreitasnoticias.blogspot.com.br/2012/05/homossexual-encontrado-morto-em.html 

Por volta das 9h15m deste domingo, dia 13, a PM de Quatiguá, após solicitação, foi até a fazenda São Sebastião, 
bairro do Moquém, onde Vilmar Ferreira,tratador de porcos, comunicou que havia um homem morto no local. 

José Francisco, 51 anos,conhecido como Daia, foi encontrado dentro de um chiqueiro, nu, caído, ao lado de um 
porco. 

Ele era homossexual assumido e que procurava animais para praticar o ato sexual.Não tinha antecedentes 
criminais. Francisco não apresentava lesões pelo corpo e apenas algumas escoriações por ter caído no chão. 

As informações são do delegado de Joaquim Távora, Rubens José Peres. 

A morte seria de causa natural. Diante do fato, foi acionada a Polícia civil para providências. 

http://www.npdiario.com/noticia/4351/homossexual-encontrado-morto-em-quatigua 

http://www.radiolideram.com.br/2012/05/homossexual-encontrado-morto-em.html 

http://www.npagora.com/2012/05/quatigua-homem-e-encontrado-morto-em.html 

  

 

 

 

 

 

 

 



MARIVALDO PEREIRA DAMASCENA | GAY – 35anos | PERFURADO COM UMA 
CHAVE DE FENDA | RO – AV AMAPÁ 

Publicado por Dudu Michels em 13 de maio de 2012 em a) Gay, Facadas, Pardo, RONDÔNIA 

 Professor Homossexual é Assassinado e Encontrado Semi-Nu 

     

http://www.cacoalnews.com.br/2012/05/vilhena-professor-homossexual-e.html 

O homicídio aconteceu por volta das 12h00 deste domingo, 13, na Av. Amapá Nº2078 no Setor 19. 

O professor Marivaldo Pereira Damascena, 35, foi encontrado morto na sua cama com um travesseiro em cima 
do seu rosto. Ele trajava apenas uma cueca. 

Segundo a perícia ele foi espancado antes de ser assassinado. Ele tinha uma perfuração na mão direita, o que 
leva a suspeitar que tentou se defender ao ser atacado com uma chave de fenda, posteriormente, o assassino 
desfeiu um golpe mortal, afundando a chave de fenda no coração do professor, até deixá-lo sem vida. 

O professor dava aulas na escola Cecília Meireles e era homosexual assumido. A polícia não tem suspeitos ainda 
do crime, mas está realizando diligências para elucidar o crime. 

 Um golpe com uma chave de fenda foi desferido no coração tirando-lhe a vida. 

Publicado por Vanessa Fernandes e Du Pessoa 

  

http://www.deubo.com.br/noticias/953-vilhena-professor-homossexual-e-assassinado-e-encontrado-semi-nu-no-setor-19.html 

O professor dava aulas na escola Cecília Meireles e era homosexual assumido. A polícia não tem suspeitos ainda 
do crime, mas está realizando diligências para elucidar o crime. 

http://jaruweb.com/2012/05/14/vilhena-professor-homossexual-e-assassinado-e-encontrado-semi-nu-no-setor-19/ 

  

 

DIMITRI ARAÚJO CABRAL | Gay – 20 anos | TIROS | PB, CAMPINA GRANDE 

Publicado por Dudu Michels em 12 de maio de 2012 em a) Gay, PARAÍBA, Tiros 

Jovem é executado com 19 tiros durante festa com travestis em 
Campina Grande 

 



http://www.patostv.com/principal/?p=20196 

Ainda é um mistério o assassinato de Dimitri Araújo Cabral, 20 anos, ocorrido na madrugada deste sábado (12), 
em Campina Grande. 

Segundo a polícia, por volta 1h30, estava ocorrendo uma festa em uma residência no Loteamento Grande 
Campina 2, quando dois homens em uma moto chegaram e efetuaram 19 tiros em Dimitri. Ele morreu na hora. 

A polícia informou que no local do crime a casa estava lotada de travesti e outros rapazes. 

Moradores informaram que na casa reside vários rapazes e diariamente é frequentada por travestis. Algumas 
pessoas disseram que as festas e o consumo de drogas no local são constantes. 

Os acusados pelo crime chegaram em uma moto e após o homicídio fugiram sem deixar pistas. 

Hyldo Pereira, com informações do repórter Morib Macedo 

cabuloso   paraibaonline   brasilnoticias   guiacampina 

  

 

LULA | GAY | RN, NATAL 

Publicado por Dudu Michels em 11 de maio de 2012 em a) Gay, RIO GRANDE DO NORTE 

Maquiador de TV é encontrado morto dentro de casa em 
Parnamirim 

http://tribunadonorte.com.br/noticia/maquiador-de-tv-e-encontrado-morto-dentro-de-casa-em-parnamirim/219927 

11 de Maio de 2012 

Um maquiador da TV Tropical – identificado até o momento como Lula – foi encontrado morto no início da 
tarde desta sexta-feira (11) pela Polícia Miliar dentro de sua casa, no bairro Jardim Aeroporto, em Parnamirim, 
Região Metropolitana. De acordo com o relato dos policiais, o rapaz não frequentava o trabalho desde terça-
feira. 

Segundo as informações do tenente Moisés de Almeida, oficial em serviço do 3º Batalhão da PM, os amigos de Lula tentavam contato 

com ele há dois dias, mas o rapaz não atendia às ligações. No mesmo período, Lula também faltou ao trabalho, na TV Tropical. 

O que intrigou os amigos do rapaz foi o fato do carro de Lula estar dentro de casa e, ainda assim, ninguém conseguir contato com ele. 

Os amigos do jovem acionaram o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp). Uma equipe da PM de Parnamirim foi 

até o local na rua Aeroporto Araguaia, e entrou na residência, onde encontraram o maquiador morto. 

Ele estava coberto por um lençol no chão do quarto, que estava manchado de sangue. A casa, segundo informou o tenente, estava 

revirada. O Instituto Tecnico-Científico de Polícia (Itep) já encontra-se no local para fazer o recolhimento do corpo. Equipes da Polícia 

Civil de Parnamirim devem ser responsáveis pela condução do inquérito que irá apurar as circustâncias da morte do maquiador. 

Tribuna do Norte. 

 

 

  

 



NÃO IDENTIFICADO | TRAVESTI | TIROS | PB, ESPERANÇA 

Publicado por Dudu Michels em 10 de maio de 2012 em b) Travesti, PARAÍBA, Tiros 

Travesti é assassinada a tiros em Esperança 

 

http://portalf6.blogspot.com.br/2012/05/travesti-e-assassinado-tiros-em.html 

Uma travesti, cuja identidade ainda não foi revelada, foi assassinado na madrugada desta quinta-feira (10), no 
município de Esperança, região do brejo paraibano. Segundo informações de populares, a vítima teria sido 
morta próximo a um açude, nas proximidades do município de Araçagi. 
O homem foi morto a tiros e abandonado no local. 
A polícia investiga o crime, mas ainda não tem informações sobre a motivação e a autoria do crime. 
A polícia estuda a possibilidade do crime ter sido praticado apenas por homofobia. 

http://brejo.com    guiacampina    divercidaderaimbow 

  

 

“STEFANNY” | NÃO IDENTIFICADO | TRAVESTI – 25anos | ASFIXIA | SC, BLUMENAU 

Publicado por Dudu Michels em 9 de maio de 2012 em Asfixia, b) Travesti, Pardo, SANTA CATARINA 

Corpo de travesti é encontrada enforcada em viaduto, em 
Blumenau. 

http://www.interativaregional.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=6650:travesti-e-encontrado-enforcado-no-viaduto-da-mafisa-

em-blumenau&catid=2:rota-do-crime&Itemid=4 

O corpo de um homem, vestido como mulher, aparentando ter cerca de 25 anos, foi encontrado na manhã desta 
quarta-feira, no Viaduto da Mafisa, em Blumenau. A pessoa teria morrido por enforcamento. 

Técnicos do Instituto Geral de Perícias (IGP) analisaram o local. Não se sabe se houve crime.  

A Polícia Civil deve investigar o caso. Por causa do trabalho dos técnicos do IGP e da Polícia Militar, houve congestionamento no local 

e na BR-470. 

“Chacina” contra travestis aterroriza Indaial e Região… 

http://www.adjorisc.com.br/jornais/alternativo/geral/chacina-contra-travestis-aterroriza-indaial-e-regi-o-1.1090332 

  

 

 



“LARISSA” | ARIANO DA SILVA| TRAVESTI | TIRO | RN, BAÍA FORMOSA 

Publicado por Dudu Michels em 9 de maio de 2012 em b) Travesti, Branco, RIO GRANDE DO NORTE, Tiros 

Travestí é Encontrada Morta com Tiro de Calibre 12 

 

Larissa/ Ariano da Silva 

http://gilveras.blogspot.com.br/2012/05/travesti-e-encontrado-morto-com-tiro-de.html 

O Corpo de um Homem Identificado como sendo Ariano da Silva, um travestí que também atendia por Larissa, 
foi encontrado  próximo ao Posto  fiscal caraú  às margens da BR- 101 na Cidade de Baía Formosa no RN, Ariano 
(Larissa), Foi morto Com  dois tiros de Arma de fogo calibre 12. 

      Segundo testemunhas, a BR 101, no Trecho de divisa dos Estados  da Paraíba com Rio Grande do Norte, é 
ponto de apoio para milhares caminhoneiros e por isso constitui em ponto de prostituição, e atrai muitos 
travestís. 

O crime teria sido cometido por homens que estava em um veículo tipo Fiat. O acusado que estaria no banco do 
passageiro é quem tenha atirado contra Ariano, que não resistiu e morreu no local. O posto fiscal Caraú, em 
Baía Formosa, tem um fluxo de aproximadamente mil caminhões por dia. Devido ao grande movimento, 
travestis fazem ponto naquela área. 

Mundo Jacobina Notícia 

Caminhoneiros e comerciantes de Baía Formosa têm reclamado da falta de segurança na área do posto fiscal, 
tendo em vista que os policiais militares saíram de lá, devido à falta de pagamento das diárias operacionais por 
parte Secretaria Estadual de Tributação. 

Correio da Tarde    PM São Rafael     canguaretamaemchamas   portalbigvale 

      

  

 



“PALOMA” | CHARLES MOREIRA DE SOUSA | TRAVESTI | MACHADADAS | 
TO, ARAGUAÍNA 

Publicado por Dudu Michels em 8 de maio de 2012 em b) Travesti, Facadas, TOCANTINS 

Suspeito de ter assassinado homossexual a machadadas, é 
preso, mas depois é liberado 

 

Foto: Dagila Sabóia (Portal O Norte) 

http://reportertocantins.com.br/suspeito-de-ter-assassinado-homossexual-a-machadadas-e-preso-mas-depois-e-liberado/ 

Na tarde desta quarta-feira, 09, a policia militar prendeu Francisco Ronaldo da Silva, ele é suspeito de ser o 
autor do assassinato de Charles Moreira de Sousa, conhecido por Paloma. O suspeito e a vitima eram vizinhos, e 
conforme informações ambos eram usuários de drogas. O crime ocorreu na madrugada de terça-feira na Vila 
Goiás em Araguaína. Uma testemunha relatou à Policia Civil que presenciou Francisco ameaçar a vitima e 
posteriormente lavar a arma do crime, com isso o suspeito foi conduzido para prestar esclarecimentos na 
delegacia e realizar exame de corpo delito no IML. Após os procedimentos o suspeito foi liberado, pois o mesmo 
foi detido fora do flagrante, porém o delegado responsável representou junto ao Ministério Público e ao Poder 
Judiciário um pedido de prisão preventiva, aguardando o prazo para que a justiça atenda à medida cautelar. 

http://surgiu.com.br/noticia/32328/vizinho-suspeito-de-assassinar-homossexual-machadadas-e-liberado-apos-depor-na-delegacia.html 

  

 

“COMADRE ZEZINHA” | JOSÉ SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA | TRAVESTI – 32anos 
| PAULADAS E APEDREJAMENTO | PE, LAJEDO 

Publicado por Dudu Michels em 7 de maio de 2012 em Apedrejamento, b) Travesti, Pardo, PERNANBUCO 

Homossexual é morta a pauladas em Pesqueira 

 

http://www.jornaldetoritama.com.br/2012/05/travesti-e-brutalmente-assassinado-em.html 

O corpo do homossexual JOSÉ SEBASTIÃO DA SILVA, de 32 anos que residia tanto No bairro da pitanga em 
Pesqueira, como na cidade de lajedo onde seus parentes residem, ele que era mais conhecido como COMADRE 
ZEZINHA, estava desaparecido desde a segunda feira (07/05) passada e foi encontrado na tarde desta quinta 
feira em uma terreno baldio ali nas proximidades da cachoeira.  



 Após o desaparecimento a moto shineray da vitima foi encontrada próximo da turbina da cachoeira, local onde 
muitos vão tomar banho ou lavar roupas e colhendo as informações repassadas a policia da cidade, os mesmos 
conseguiram chegar aos autores do crime que foram ate o local e mostraram onde estava o corpo da vitima. 

 O corpo de Sebastião ou Comadre Zezinha, estava em um terreno bastante acidentado de difícil acesso. E 
segundo relatos dos envolvidos, o homossexual foi morto a PEDRADAS e PAULADAS por não ter pago uma 
quantia de Hum Mil reais que supostamente seria uma divida de transas sexuais com um dos assassinos ( que 
recebia uma certa quantia toda vez que saia com Zezinha). 

 O corpo de SEBASTIÃO foi removido do local já em estado de decomposição e encaminhado ao IML do Recife, 
para ser periciado e deve ser sepultado na cidade onde seus parentes residem. Com este a polícia soma cinco 
crimes de morte em Pesqueira este ano. 

 Após trabalhos de investigações policiais civis e militares prenderam um indivíduo e o mesmo confessou o 
crime com detalhes e deu o nome de mais dois participantes do assassinato sendo um deles menor de 17 anos; 
São eles.LUIZ FERNANDO DA SILVA de 21 anos e ADELSON SANTOS BOQUIM de 19 anos. Que foram autuados 
em flagrante por homicídio qualificado e ocultação de cadáver em seguida foram encaminhados ao presídio 
Desembargador Augusto Duque em Pesqueira e o menor foi encaminhado a Funase de Caruaru. 

   

julyosouza  rocampm   radiojornal   programacombate 

  

“Aldryn” | Aldry Carvalho | GAY – 43anos | TO, Tocantinópolis 

Publicado por Dudu Michels em 6 de maio de 2012 em a) Gay, Asfixia, Pardo, TOCANTINS 

Homossexual Morgana é considerada desaparecida. Suspeita é de afogamento 

 



http://www.folhadobico.com.br/05/2012/tocantinopolis-homossexual-morgana-e-considerada-desaparecida-suspeita-e-de-afogamento.php 

Está desaparecido desde a madrugada deste domingo, 6, Aldry Carvalho, 43 anos, conhecido popularmente na 
cidade como Morgana. Segundo informações da família, Aldry saiu de casa no sábado por volta das 21Hs e não 
voltou. 

Objetos pessoais de Aldry como, bolsa pochete, camisa, short, sandália e óculos, foram encontrados na beira do 
Rio Tocantins. Segundo o irmão de Aldry, Raimundo Carvalho, era costume de seu irmão tomar banhos no Rio 
Tocantins antes de voltar para casa. 

O Corpo de Bombeiros foi acionado para ajudar nas buscas do suposto afogamento que ainda não foi 
confirmado, mas a polícia trabalha como principal linha de investigação. Raimundo Guimarães Filho, vulgo 
Macarrão, experiente na busca por afogados tem ajudado nas buscas. 

Confirmada a Morte de Aldry Carvalho, Possivelmente por Afogamento 

 

Familiares e alguns amigos já estão neste momento fazendo o reconhecimento do corpo, e providenciando a 
remoção para Tocantinópolis, onde ainda não se sabe ao certo se será velado ou não, por causa do avançado 
estado de decomposição. 

            Aldry Carvalho tinha 43 anos, era natural de Araguaína/TO. Mas, Tocantinopolino de alma e coração. 
Ganhava a vida como vendedor autônomo de salgados, aliás, poucos tinham o dom de cozinhar como 
ele. (Vejam o local onde o corpo foi encontrado clicando na imagem ) 

 



 ENTENDA O CASO 

           Aldry saiu de casa por volta das 21h30min do sábado (5), e como ele não havia voltado para casa, sua mãe 
como que pressentindo algo, começou a procurá-lo onde através de informações encontrou na beira rio, em 
cima de uma calçada bem próximo a água, uma bolsa pochete, a camisa, o short que ele usava, a sandália e os 
óculos. 

            Como tudo levava crer que ele havia desaparecido nas águas do rio, o corpo de bombeiros foi acionado 
onde começaram a procurar seu corpo através de mergulhos próximos ao local de seu desaparecimento. 

http://www.tocnoticias.com.br/vernoticia.php?idnoticia=1301 

De: RenilSon Cruz [mailto:renilcruz@gmail.com] 

Enviada em: terça-feira, 15 de maio de 2012 09:13 

Para: LUIZ MOTT mott; ABGLT Afiliados; artgay 

Assunto: Tocantins movimentado com morte de gays 

Mott e demais, 

 O Tocantins está movimentado com morte de gays. Em duas semanas já são 3 gays mortos (1 gay, 1 travesti e 1 lésbica) 

 A travesti é apenas um boato, dizem que aconteceu em Araguaína e foi morta a pauladas no início da semana passada. Mas ninguém consegue me dar 

informações. 

 O gay morreu em Tocantinopólis (mesma cidade do professor Cleides), e seu corpo foi encontrado boiando no Rio Tocantins, a princípio dizem que foi 

afogamento, mas estou duvidando disso. Há comentários sobre seu pescoço ter marcas de estragulamento e própria polícia militar me falou sobre um laudo 

preliminar de que NÃO havia água nos pulmões. Tocantinópolis fica a 600km daqui e a polícia civil não quer me dar informações por telefone. Mandam eu 

ir para lá esperar “sentado” uma audiência com o delegado. Falei com um gay de lá que é professor doutor da UFT e ele me disse que está mesmo muito 

estranha esta morte. Sua morte aconteceu há 10 dias. 

 A lésbica morreu hoje, e só sei até agora que deixou um bilhete de adeus, mas não tive acesso ao conteúdo ainda. 

 Tristemente, 

 Renilson Cruz 

Presidente do Giama 

Grupo Ipê Amarelo Pela Livre Orientação Sexual 

http://giama-to.blogspot.com.br/ 

  

 

WALDINEY ALMEIDA FERREIRA | GAY – 41 anos | FACADAS | AM, MANAUS 

Publicado por Dudu Michels em 6 de maio de 2012 em a) Gay, AMAZONAS, Facadas 

Homem é encontrado morto a facadas em casa no Nova Cidade, em 
Manaus. 

 



http://d24am.com/noticias/amazonas/homem-e-encontrado-morto-a-facadas-em-casa-no-nova-cidade-em-manaus/58140 

O industriário Waldiney Almeida Ferreira, 41 anos, foi encontrado morto, neste domingo (6), no quarto da casa 
da irmã dele, localizada na Rua  Taís, bairro Nova Cidade, zona norte de Manaus. Segundo a Polícia Civil, ele foi 
assassinado com nove facadas pelo corpo. 

O homem foi encontrado caído no chão, seminu. Celular, notebook e joias da vítima foram roubados pelo 
suspeito, que ainda não foi identificado. Familiares disseram à polícia que Waldiney era homossexual e 
portador do vírus HIV. 

Com base nas evidências, os peritos concluíram que o industriário foi morto por volta das 6h. As facadas o 
atingiram na mão, o que indica que ele tentou se defender do assassino, no peito e nas costas. Um vidro da 
janela do quarto estava quebrado, o que leva à suspeita de que houve luta entre o suspeito e a vítima.  

O corpo foi encontrado por volta das 10h, pelo sobrinho dele, de 16 anos, que encontrou o portão da casa 
aberto. O crime vai ser apurado pela Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd). 

  

 

REGINALDO VIEIRA COSTA | GAY | ASFIXIA | BA, SALVADOR 

Publicado por Dudu Michels em 5 de maio de 2012 em a) Gay, Asfixia, BAHIA 

Corpo de pai de santo é encontrado amarrado na Sete Portas. 

http://www.correio24horas.com.br/noticias/detalhes/detalhes-1/artigo/corpo-de-pai-de-santo-e-encontrado-amarrado-na-sete-portas/ 

O corpo de um pai de santo foi encontrado amarrado na tarde deste sábado (5) dentro de uma casa, onde ele 
trabalhava, localizado no bairro da Sete Portas, próximo ao Aquidabã. 

Segundo informações da 2ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Barbalho), o corpo de 
Reginaldo Vieira Costa, 64 anos, foi encontrado em um dos cômodos da casa, em cima de uma cama, sem 
roupas e amarrado. 

De acordo com uma vizinha, a vítima era homossexual e foi vista ontem à noite quando chegava no imóvel. Ele 
estava sozinho. Os vizinhos não perceberam a chegada de mais ninguém no local.  

A primeira suspeita da causa da morte é estrangulamento. O corpo do pai de santo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal 

(IML), onde será periciado. O Departamento de Homicidios e Proteção à Pessoa (DHPP) investigará o caso. 

  

 

WAGNER DA SILVA TÁVORA | GAY | TIRO | CE, FORTALEZA 

Publicado por Dudu Michels em 3 de maio de 2012 em a) Gay, CEARÁ, Tiros 

Pai de santo é morto com tiros e facadas 

http://www.jangadeiroonline.com.br/policia/pai-de-santo-e-assassinado-no-bairro-vicente-pinzon/ 

Um homem foi assassinado nesta terça-feira (1) na rua Menino Jesus, no bairro Vicente Pinzon, em Fortaleza. A 
vítima foi identificada como Wagner da Silva Távora. De acordo com populares, a vítima era pai de santo e 
muito querido na comunidade. 



Os policiais informaram que Wagner não possuía antecedentes criminais e os pertences dele não foram 
roubados, o que descarta o crime de latrocínio (roubo seguido de morte). A perícia constatou perfurações a bala 
e a faca no corpo da vítima. Não há informações sobre a motivação do crime e os acusados do homicídio. 

  

 

C.S. | BISSEXUAL – 49anos | ESPANCAMENTOHEDO | SP , SÃO ROQUE 

Publicado por Dudu Michels em 30 de abril de 2012 em a) Gay, Espancamento, SÃO PAULO 

Pai e filho são acusados do assassinato de casal em São Roque. 

http://www.cruzeirodosul.inf.br/acessarmateria.jsf?id=383855 

A morte de um casal a golpes de barra de ferro, chocou ontem a polícia de São Roque. Z.B.C., 58 anos, e seu 
companheiro C.S., de 49 anos, foram mortos dentro da própria casa, no bairro Cambará, por pai e filho, de 17 
anos, que há três meses moravam com as vítimas. Os nomes foram preservados em obediência ao Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA), que proíbe qualquer referência que identifique o adolescente acusado de 
envolvimento no crime. 

Motivação fútil, provavelmente por causa de bebida, chocou até mesmo os policiais militares que atenderam a 
ocorrência ontem a tarde. De acordo com os PMs cabo Faria e soldado Rosa, por volta das 16h vizinhos das 
vítimas ouviram gritos na residência e acionaram o policiamento. Os dois policiais militares encontraram a 
porta principal entreaberta e se surpreenderam com o adulto acusado, aparentemente embriagado, sentado no 
sofá da sala. Ele até tentou fugir, mas foi detido. O adolescente também foi detido quando tentava fugir pulando 
o muro pelos fundos da moradia. 

As vítimas estavam sobre a cama do quarto de casal, bastante feridos, mas apresentando ainda sinais vitais, 
sendo então socorridos pelo Corpo de Bombeiros de São Roque até a Santa Casa, onde não resistiram aos 
ferimentos e morreram. De acordo com o soldado Rosa, a vítima C. S. estava com o rosto bastante ferido e 
sangrando, enquanto a mulher estava enrolada num cobertor da cintura para cima e com suas roupas íntimas 
abaixadas até próximo do tornozelo. De acordo com o médico que atendeu a mulher, seus ferimentos 
concentravam-se na parte pélvica. Tais ferimentos e o comentário feito aos PMs pelo adolescente de que seu pai 
costumava manter relações sexuais com Z. levantou a possibilidade de ela ter sido violentada. Mas só a perícia 
poderá apontar a causa mortis do casal, e se a mulher também teria sido estuprada. 

Ainda segundo os policiais, ao ser detido, o adolescente teria dito: “Perdi e vou confessar, matamos o casal”, 
referindo-se também ao pai como um dos autores. O jovem ainda teria assumido informalmente que agrediu só 
C.S., alegando que a vítima seria homossexual e estaria querendo manter relações com o jovem. Entretanto, a 
motivação do crime não estava esclarecida até o fechamento desta edição, pois a ocorrência ainda era 
apresentada. 

O adulto acusado do crime, por exemplo, teria dito aos policiais militares que tudo aconteceu por causa de 
dívidas antigas. Segundo a polícia, o casal residia no imóvel há mais de cinco anos e trabalhavam como 
autônomos. O adulto foi autuado em flagrante por homicídio qualificado consumado, e seu filho por ato 
infracional pela mesma natureza criminal. O pai seria recolhido à Cadeia de São Roque e o adolescente 
removido para a Fundação Casa, em Sorocaba. 

  

 

 

 

 

 



Z.B.C | BISSEXUAL – 58anos | ESPANCAMENTOHEDO | SP , SÃO ROQUE 

Publicado por Dudu Michels em 30 de abril de 2012 em a) Gay, Espancamento, SÃO PAULO 

Pai e filho são acusados do assassinato de casal em São Roque. 

 

http://www.cruzeirodosul.inf.br/acessarmateria.jsf?id=383855 

A morte de um casal a golpes de barra de ferro, chocou ontem a polícia de São Roque. Z.B.C., 58 anos, e seu 
companheiro C.S., de 49 anos, foram mortos dentro da própria casa, no bairro Cambará, por pai e filho, de 17 
anos, que há três meses moravam com as vítimas. Os nomes foram preservados em obediência ao Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA), que proíbe qualquer referência que identifique o adolescente acusado de 
envolvimento no crime. 

Motivação fútil, provavelmente por causa de bebida, chocou até mesmo os policiais militares que atenderam a 
ocorrência ontem a tarde. De acordo com os PMs cabo Faria e soldado Rosa, por volta das 16h vizinhos das 
vítimas ouviram gritos na residência e acionaram o policiamento. Os dois policiais militares encontraram a 
porta principal entreaberta e se surpreenderam com o adulto acusado, aparentemente embriagado, sentado no 
sofá da sala. Ele até tentou fugir, mas foi detido. O adolescente também foi detido quando tentava fugir pulando 
o muro pelos fundos da moradia. 

As vítimas estavam sobre a cama do quarto de casal, bastante feridos, mas apresentando ainda sinais vitais, 
sendo então socorridos pelo Corpo de Bombeiros de São Roque até a Santa Casa, onde não resistiram aos 
ferimentos e morreram. De acordo com o soldado Rosa, a vítima C. S. estava com o rosto bastante ferido e 
sangrando, enquanto a mulher estava enrolada num cobertor da cintura para cima e com suas roupas íntimas 
abaixadas até próximo do tornozelo. De acordo com o médico que atendeu a mulher, seus ferimentos 
concentravam-se na parte pélvica. Tais ferimentos e o comentário feito aos PMs pelo adolescente de que seu pai 
costumava manter relações sexuais com Z. levantou a possibilidade de ela ter sido violentada. Mas só a perícia 
poderá apontar a causa mortis do casal, e se a mulher também teria sido estuprada. 

Ainda segundo os policiais, ao ser detido, o adolescente teria dito: “Perdi e vou confessar, matamos o casal”, 
referindo-se também ao pai como um dos autores. O jovem ainda teria assumido informalmente que agrediu só 
C.S., alegando que a vítima seria homossexual e estaria querendo manter relações com o jovem. Entretanto, a 
motivação do crime não estava esclarecida até o fechamento desta edição, pois a ocorrência ainda era 
apresentada. 

O adulto acusado do crime, por exemplo, teria dito aos policiais militares que tudo aconteceu por causa de 
dívidas antigas. Segundo a polícia, o casal residia no imóvel há mais de cinco anos e trabalhavam como 
autônomos. O adulto foi autuado em flagrante por homicídio qualificado consumado, e seu filho por ato 
infracional pela mesma natureza criminal. O pai seria recolhido à Cadeia de São Roque e o adolescente 
removido para a Fundação Casa, em Sorocaba. 

  

 



“CRISTIELY” | GEOVANILSON DE SOUZA DA COSTA | TRAVESTI – 19anos | TIROS | 
MA, SANTA INÊS 

Publicado por Dudu Michels em 29 de abril de 2012 em b) Travesti, MARANHÃO, Pardo, Tiros 

Homossexual foi morto na madrugada de ontem em Santa Inês 

 

Um jovem de apenas 19 anos que residia em Vitória do Mearim, foi assassinado com dois tiros em Santa Inês na 
Avenida Castelo Branco, Coheb, ao lado de uma quadra de esportes, na madrugada de ontem, domingo. 

Segundo informações repassadas para a equipe de reportagem do AGORA, o crime aconteceu por volta das 2h 
da madrugada, mas a polícia ainda não sabe informar como o assassinato aconteceu. 

A vítima, Geovanilson de Souza da Costa, mais conhecido por Cristiely, era homossexual e foi morto com dois 
tiros, sendo um nas costas e outro no peito. Mais informações na edição impressa de quinta-feira do AGORA. 

fonte:  Jornal Agora Santa Inês 

  

 

FERNANDO CARVALHO MARTINS DOS SANTOS | TRAVESTI – 20anos | TIRO | 
SP, FRANCA 

Publicado por Dudu Michels em 28 de abril de 2012 em b) Travesti, SÃO PAULO, Tiros 

TRAVESTI É MORTA COM TIRO NA CABEÇA. 

 

http://www.folhafrancanews.com.br/site.php?p=noticias&id=3260 

28 de abril 

O travesti Fernando Carvalho Martins dos Santos, 20, foi encontrado morto com um tiro na testa no começo da 
manhã deste sábado em um terreno baldio, no cruzamento das ruas Jerônimo Teodoro Souza e Joaquim 
Gonçalves Ledo, no Jardim Guanabara. 



A Polícia Militar foi acionada pelo telefone 190 por uma denúncia anônima. O corpo foi encontrado jogado em 
uma vala com uma perfuração pequena na testa, a bolsa jogada ao lado e um capacete. Seu celular estava dentro 
de sua roupa. A Polícia Civil foi acionada e acredita que a morte tenha ocorrido após uma discussão. 

Vizinhos próximos ao local disseram à reportagem que ouviram barulhos de briga e uma moto por volta das 
0h30. Dentro da bolsa da vítima não havia documentos e nem dinheiro. 

A polícia vai investigar o caso. 

  

 

MANOEL DA SILVA BONFIM | GAY – 45anos | FACA | BA , VALENÇA 

Publicado por Dudu Michels em 28 de abril de 2012 em a) Gay, BAHIA, Facadas 

Valença: Professor vai a óbito vítima de facadas. 

 

http://www.blogdovalente.com.br/index/blog/id-45035/listas/posts/45035.jpg 

Na madrugada do último sábado (28), na cidade de Valença, o professor de matemática Manoel da Silva 
Bonfim, 45 anos, foi morto dentro da própria casa, vítima de facadas. Segundo informações da Delegacia de 
Polícia da cidade, o professor foi atingido no pescoço e nas costas por quinze facadas. 
O senhor Manoel da Silva Bonfim, morava no Loteamento Bahia 2 e a polícia investiga se os autores do crime 
foram os mesmos que invadiram a casa do professor um dia antes da morte do mesmo, levando vários objetos 
da casa. Horas antes do acontecimento, o professor foi visto no centro de Valença acompanhado por dois 
rapazes que ainda não foram identificados.    

  

 

“NINA” | NÃO IDENTIFICADA | TRAVESTI – 23 ANOS | PUNHALADAS | SP –
 GUARULHOS 

Publicado por Dudu Michels em 27 de abril de 2012 em b) Travesti, Facadas, SÃO PAULO 

Suspeito de matar e arrancar orelhas das vítimas é preso em SP 

 



http://www.tribunahoje.com/noticia/26800/brasil/2012/05/13/suspeito-de-matar-e-arrancar-orelhas-das-vitimas-e-preso-em-sp.html 

Homem de 36 anos teria assassinado uma travesti e uma prostituta 

Um homem de 36 anos, suspeito de ter assassinado uma travesti e uma prostituta em Guarulhos (Grande São 
Paulo), foi preso no sábado (12) pela polícia. A PM diz que foi chamada pelo próprio suspeito, que ligou para 
denunciar que havia um pote com uma orelha e um bilhete em frente à sua casa. 

No local, a polícia encontrou a orelha, o bilhete e uma peça de xadrez, e foi informada de que na casa da frente 
vivia um homem que tinha atitudes suspeitas. 

Ao ser abordado, a PM diz que ele demonstrou nervosismo e, em seguida, acabou confessando os crimes. Em 
sua casa, foi apreendido o punhal que teria sido usado nos homicídios e diversas publicações sobre magia 
negra, psicopatia, serial killers e sobre o pintor Van Gogh (que cortou o pedaço de uma das orelhas). 

Ele ainda entregou à polícia as roupas que teriam sido usadas nos assassinatos. 

A travesti foi morta no dia 27 de abril e a prostituta, no dia 8 de maio. Os dois crimes ocorreram nas 
proximidades da avenida Otávio Braga de Mesquita, em Guarulhos, e as vítimas foram perfuradas várias vezes 
com um punhal. 

À polícia, o suspeito teria dito que matou as vítimas porque viu nelas o rosto de sua mãe. No bilhete encontrado 
pela PM, o homem diz que iria matar outros vizinhos porque também via neles a figura da mãe –por quem ele 
sentia muita raiva. 

O suspeito está preso no 1º Distrito Policial de Guarulhos. O caso será investigado pela divisão de homicídios.  

  

 

MÔNICA | TRAVESTI | TIROS | RJ, SÃO GONÇALO 

Publicado por Dudu Michels em 27 de abril de 2012 em b) Travesti, RIO DE JANEIRO, Tiros 

A travesti Mônica assassinada a tiros em São Gonçalo. 

http://www.osaogoncalo.com.br/site/pol%C3%ADcia/2012/3/27/38930/homossexual+%C3%A9+morto+em+s%C3%A3o+gon%C3%A7alo 

Um travesti, identificado como Mônica, foi assassinado na madrugada de ontem, na Rua Antônio Sodré, atrás 
de um hipermercado, em Alcântara. Testemunhas disseram que o travesti costumava fazer ‘ponto’ na região.  O 
assassino estava numa motocicleta e fugiu após fazer os disparos. Mônica, que estava próximo a um bar, 
morreu no local. O crime ocorreu por volta de 3h. [bloqiuear] 

Briga - Policiais da 74ª DP (Alcântara) investigam a hipótese de Mônica ter sido morta por vingança. Segundo 
colegas, o travesti teria se envolvido numa briga há alguns meses. Na ocasião, conforme testemunhas, o travesti 
teria quebrado uma garrafa na cabeça de um homem, que ficou hospitalizado. 

Colegas da vítima deverão ser ouvidos na delegacia. Os agentes também pedirão as imagens do circuito interno 
de segurança de um galpão, que pode ter gravado a ação criminosa. 

O travesti vestia blusa preta, saia jeans e sandálias de dedo. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico 
legal (IML) de Tribobó, onde aguarda a identificação de parentes. 

Quem tiver informação que ajude a polícia a identificar o assassino de Mônica pode ligar para 2253-1177. O 
anonimato é garantido. 

  

  



 

ANDRÉ ALVES | GAY – 24anos | AM, MANAUS 

Publicado por Dudu Michels em 26 de abril de 2012 em a) Gay, AMAZONAS 

HOMOSSEXUAL É ENCONTRADO MORTO ESTRANGULADO E AMARRADO EM PORTA-MALAS NA 
ZONA LESTE DE MANAUS. 

http://acritica.uol.com.br/manaus/Homem-porta-malas-Zona-Leste-Manaus_0_652734749.html 

Policias militares da 11º Companhia Interativa Comunitária encontraram por volta de 13 h 30 min deste sábado 
(25) o corpo de André Alves, 24, industriário, homossexual assumido, residente na Rua Rosa Branca São José. 

O assassinato ocorreu no sábado por vota da meia noite e meia segundo o legista do IML. 

O corpo de André estava com as mãos e os pés amarrados, dentro do porta-malas do Corsa sedam cor prata, 4 
portas, de sua propriedade, que estava estacionado na rua Luís Venzon, Zumbi III, Zona Leste de Manaus. 

Os policiais informaram ainda que o veículo teria sido abandonado no local por volta da meia noite e a placa 
não tem restrição de roubo. 

Moradores afirmam que dois homens teriam abandonado o carro na rua sem saída, e ainda teriam pedido 
ajuda a outros moradores para que pudessem empurrar o carro e estacioná-lo em um canto. 

O detalhe maior é que não roubaram nada do carro, apenas o celular da vítima. 

Segundo relato de amigos, André lanchou com os amigos e os deixou em suas casas, nesse período recebeu um 
telefonema, no lugar de seguir direto para casa desviou o caminho foi encontrar com a pessoa que lhe 
telefonou, amigos suspeitam de uma pessoa que atende pelo nome de Rodrigo, mas não fazem ideia do nome do 
segundo envolvido. Segundo testemunho de uma senhora, que viu o carro ser empurrado na direção de um 
buraco de5 metrosde profundidade, os assassinos fugiram com as chaves do veículo e o celular da vítima. 

Na manhã deste sábado, alguns moradores perceberam que o veículo estava parado naquele local desde a noite 
desta sexta (24) e tudo estava revirado dentro do carro. 

“Eu encontrei um papel no chão que tinha o nome da vítima e o endereço da mãe dele, foi quando resolvi ir até o 
local pra informar que tinha achado os documentos. O tio e a mãe dele voltaram pra rua junto comigo e foi 
quando eles viram o carro todo revirado e tio dele resolveu quebrar o vidro pra abrir. Quando ele entrou e 
deslocou o banco traseiro para ter acesso ao porta-malas e lá encontrou o cara todo amarrado”, ressaltou a 
moradora da rua, que preferiu não de identificar. 

  

 

“LÉO” | LEANDRO EDUARDO CAMPOS FERREIRA | TRAVESTI – 25anos | TIRO | 
PE, OLINDA 

Publicado por Dudu Michels em 26 de abril de 2012 em b) Travesti, PERNANBUCO, Tiros 

Travesti é morta com vários tiros em Olinda. 

http://www.folhape.com.br/cms/opencms/folhape/pt/cotidiano/policia/arquivos/2011/outubro/0522.html 

Mais um travesti foi vítima da violência no Grande Recife. Leandro Eduardo Campos Ferreira, o Léo, de 25 
anos, foi morto com vários tiros, na noite desta quinta-feira (26). O local do crime foi a rua Leopoldino Canto de 
Melo, em Caixa D’ água, Olinda. De acordo com informações da polícia, a vítima estava jogando dominó em um 
bar com alguns amigos quando dois homens chegaram em uma moto e efetuaram os disparos. Léo ainda tentou 



fugir mas tombou alguns metros adiante. Um amigo do travesti, ainda não identificado, foi ferido com tiros nas 
mãos. Ele foi levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). 

De acordo com informações de familiares, Léo era muito bem quisto na localidade e não tinha envolvimento 
com drogas. “Ele não tinha inimigos nem envolvimento com coisas erradas. Era cabeleireiro e trabalhava em 
um bar”, disse o pai da vítima, Moab Ferreira, de 48 anos. 

Policiais do 1º Batalhão da Polícia Militar (BPM) faziam patrulha quando foram informados do homicídio. 
“Estávamos na área quando alguns populares nos informaram do crime. O que nos disseram é que os disparos 
foram feitos por dois homens em uma moto sem placa”, contou o soldado Moisés Meneses, 1º BPM. 

Peritos do Instituto de Criminalística estiveram no local e atestaram que a vítima sofreu 11 perfurações de bala, 
entre entradas e saídas. Três tiros foram na cabeça e o restante espalhados pelo corpo. 

Uma equipe da Força Tarefa Norte do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) esteve no local 
para levantar informações sobre o crime. “A família disse que a vítima não tinha envolvimento com drogas nem 
rixas. Vamos tentar escutar a outra vítima para saber o que motivou o crime”, afirmou o delegado Flávio 
Pessoa, DHPP.   

O corpo de Leandro Eduardo Campos Ferreira foi enviado ao Instituto de Medicina Legal, no bairro de Santo 
Amaro, no Recife. Policiais da delegacia do bairro darão continuidade às investigações. 

  

 

ADOLESCENTE |GAY – 14anos | ASFIXIA | MA, CIDADE DE BEQUIMÃO 

Publicado por Dudu Michels em 25 de abril de 2012 em a) Gay, Asfixia, MARANHÃO 

MENINO DE 14 ANOS ESTRANGULADO E ENTERRADO 
VIVO POR PADRASTO HOMOFÓBICO !!!   

 

UM CRIME BÁRBARO CHOCOU A CIDADE DE BEQUIMÃO EM SÃO LUIZ NO MARANHÃO NA NOITE DESSA 
QUARTA-FEIRA (25). UM ADOLESCENTE DE 14 ANOS FOI ASSASSINADO PELO PADRASTO, IDENTIFICADO 
COMO MANOEL ELSON SIRQUEIRA DO NASCIMENTO, DE 25 ANOS. 

DE ACORDO COM A POLÍCIA EXISTEM VÁRIAS VERSÕES PARA A MOTIVAÇÃO DO CRIME. NO ENTANTO, 
PARA A POLÍCIA, A VERSÃO MAIS PROVÁVEL SERIA A ORIENTAÇÃO SEXUAL DA VÍTIMA. MANOEL ELSON 
NÃO ACEITAVA A CONDIÇÃO DO GAROTO, QUE ERA GAY ASSUMIDO. 

A VÍTIMA FOI ENCONTRADA ENTERRADA EM UM TERRENO NAS PROXIMIDADES DE ONDE MORAVA. A 
POLÍCIA ACREDITA, AINDA, QUE O GAROTO TENHA SIDO ENTERRADO VIVO PELO PADRASTO, QUE 
CONSEGUIU FUGIR. 



O CRIME 
O AUTOR DO CRIME APROVEITOU A SAÍDA DA MÃE DA VÍTIMA DURANTE A TARDE DE QUARTA
PARA COMETER O DELITO. AO RETORNAR À RES
PRÓPRIO PADRASTO QUE O GAROTO DE 14 ANOS HAVIA SIDO ASSASSINADO.

INCONFORMADA, A MULHER TENTOU DENUNCIAR O COMPANHEIRO NA DELEGACIA, MAS ELE A 
IMPEDIU. AMEAÇANDO-A COM UMA FACA, MANOEL ELSON DEIXOU A MULHER E
DURANTE TODA A NOITE. 

POR VOLTA DA MEIA-NOITE, A MULHER CONSEGUIU FUGIR DA RESIDÊNCIA E COMUNICAR O OCORRIDO 
À POLÍCIA. NO ENTANTO, MANOEL ELSON SIRQUEIRA DO NASCIMENTO CONSEGUIU FUGIR.

CRUELDADE 
OS POLICIAIS QUE ENCONTRARAM O CORPO DA VÍ
ESTRANGULADO E ENTERRADO VIVO. O DELEGADO SANTOS DISSE AO
EM VOLTA DO PESCOÇO DO ADOLESCENTE, QUE NÃO APRESENTAVA NENHUMA OUTRA LESÃO 
PROVENIENTE DO USO DE ARMAS BRANCA OU DE FOGO.

 

fonte:     

G1 e Gay1 

  

 

INALDO MANUEL DE LIMA | Gay 

Publicado por Dudu Michels em 24 de abril de 2012 em

ALCOÓLATRA É ENCONTRADO MORTO
BAIRRO PETRÓPOLIS 

http://www.blogdoadielsongalvao.com/2012/04/blog-

Foi encontrado morto dentro de casa na noite desta terça
Caruaru,Inaldo Manuel de Lima, 60 anos, que foi encontrado
o Tenente Josemar do Corpo de Bombeiros, a vítima não era vista há 3 dias, e provavelmente morreu de causas 
naturais. Em virtude do corpo já exalar um forte mau cheiro, foi encaminhado para o IML do Recife.

 

O AUTOR DO CRIME APROVEITOU A SAÍDA DA MÃE DA VÍTIMA DURANTE A TARDE DE QUARTA
PARA COMETER O DELITO. AO RETORNAR À RESIDÊNCIA DA FAMÍLIA, A MULHER FOI INFORMADA PELO 
PRÓPRIO PADRASTO QUE O GAROTO DE 14 ANOS HAVIA SIDO ASSASSINADO. 

INCONFORMADA, A MULHER TENTOU DENUNCIAR O COMPANHEIRO NA DELEGACIA, MAS ELE A 
A COM UMA FACA, MANOEL ELSON DEIXOU A MULHER E

NOITE, A MULHER CONSEGUIU FUGIR DA RESIDÊNCIA E COMUNICAR O OCORRIDO 
À POLÍCIA. NO ENTANTO, MANOEL ELSON SIRQUEIRA DO NASCIMENTO CONSEGUIU FUGIR.

OS POLICIAIS QUE ENCONTRARAM O CORPO DA VÍTIMA ACREDITAM QUE O ADOLESCENTE TENHA SIDO 
ESTRANGULADO E ENTERRADO VIVO. O DELEGADO SANTOS DISSE AO G1 QUE UM CORDÃO FOI ACHADO 
EM VOLTA DO PESCOÇO DO ADOLESCENTE, QUE NÃO APRESENTAVA NENHUMA OUTRA LESÃO 
PROVENIENTE DO USO DE ARMAS BRANCA OU DE FOGO.  

INALDO MANUEL DE LIMA | Gay – 60anos | PE , RECIFE 

em a) Gay, PERNANBUCO 

ALCOÓLATRA É ENCONTRADO MORTO DENTRO DE CASA NO 
 

 

-post_25.html 

Foi encontrado morto dentro de casa na noite desta terça-feira (24), na rua Teófilo Otoni, bairro Petrópolis em 
Caruaru,Inaldo Manuel de Lima, 60 anos, que foi encontrado dentro do quarto ao lado da cama. De acordo com 
o Tenente Josemar do Corpo de Bombeiros, a vítima não era vista há 3 dias, e provavelmente morreu de causas 
naturais. Em virtude do corpo já exalar um forte mau cheiro, foi encaminhado para o IML do Recife.

O AUTOR DO CRIME APROVEITOU A SAÍDA DA MÃE DA VÍTIMA DURANTE A TARDE DE QUARTA-FEIRA 
IDÊNCIA DA FAMÍLIA, A MULHER FOI INFORMADA PELO 

INCONFORMADA, A MULHER TENTOU DENUNCIAR O COMPANHEIRO NA DELEGACIA, MAS ELE A 
A COM UMA FACA, MANOEL ELSON DEIXOU A MULHER EM CÁRCERE PRIVADO 

NOITE, A MULHER CONSEGUIU FUGIR DA RESIDÊNCIA E COMUNICAR O OCORRIDO 
À POLÍCIA. NO ENTANTO, MANOEL ELSON SIRQUEIRA DO NASCIMENTO CONSEGUIU FUGIR. 

TIMA ACREDITAM QUE O ADOLESCENTE TENHA SIDO 
QUE UM CORDÃO FOI ACHADO 

EM VOLTA DO PESCOÇO DO ADOLESCENTE, QUE NÃO APRESENTAVA NENHUMA OUTRA LESÃO 

DENTRO DE CASA NO 

feira (24), na rua Teófilo Otoni, bairro Petrópolis em 
dentro do quarto ao lado da cama. De acordo com 

o Tenente Josemar do Corpo de Bombeiros, a vítima não era vista há 3 dias, e provavelmente morreu de causas 
naturais. Em virtude do corpo já exalar um forte mau cheiro, foi encaminhado para o IML do Recife. 



NÃO IDENTIFICADO | TRAVESTI | ESQUARTEJAMENTO | MG, 
GOVERNADOR VALADARES 

Publicado por Dudu Michels em 23 de abril de 2012 em b) Travesti, Facadas, MINAS GERAIS 

Travesti é morta e esquartejada em Governador Valadares. 

http://www.gazetadearacuai.com.br/noticia/263/travesti_e_morto_e_esquartejado_em_governador_valadares/ 

O cadáver de um susposto travesti foi encontrado esquartejado dentro de um saco plástico, no fim da tarde 
desta segunda-feira (23/04), no bairro Turmalina, em Governador Valadares, no Leste do Estado. 

O corpo, segundo a polícia, estava amordaçado e foi localizado às margens da BR-116. 

A suspeita é que a vítima era um travesti que fazia ponto nas imediações da Ceasa. 

Com este homícidio, subiu para 43 os assassinatos ocorridos em Valadares. 

A polícia investiga a ligação deste homicídio com um assassinato ocorrido na semana passada. 

Na última quarta-feira (18/04), o corpo de Kelly Cristina Pinheira, de 32 anos, foi encontrado dentro de uma 
vala às margens da rodovia. O cadáver estava seminu e coberto por folhas. Ela foi morta com um corte no 
pescoço. 

Moradores da região informaram nesta segunda-feira que Kelly era prostituta, fazia ponto nas imediações onde 
o crime ocorreu e, provalvemente, estava com o travesti que foi encontrado morto nesta tarde. 

No entanto, a polícia não confirma a informação. O Grupo Integrado de Intervenção Estratégica (GIIE), 
composto por policiais militares e civis investiga os crimes. 

Crime 

O corpo do suposto travesti foi encontrado por moradores da região e removido para o Posto de Perícias 
Integradas (PPI), por volta das 18 horas de segunda-feira. 

A sacola com o cadáver estava às margens do Córrego Figueirinha e em adiantado estado de decomposição, com 
cabeça para fora do saco. 

Até o início da noite não havia identificação da vítima. 

A perícia encontrou marcas de sangue no asfalto. 

A polícia acredita que o corpo foi carregado por mais de uma pessoa, do morro que fica em frente até o outro 
lado da pista, às margens do córrego. 

No sábado (21/04), o pacote já chamava a atenção de quem passava no local. 

Mas somente  segunda-feira, depois de ser atacado por urubus, os moradores da região resolveram abrir o saco 
e acionar a polícia. 

  

 

 

 

 



LUCIANO BATISTA FERNANDES | Gay – 32anos | FACADAS | RS , PANAMBI 

Publicado por Dudu Michels em 23 de abril de 2012 em a) Gay, Branco, Facadas, RIO GRANDE DO SUL 

Homem é Assassinado No Centro Da Cidade De Panambi- Rs. 

 

http://www.cabuloso.xpg.com.br/portal/galleries/view/homem-e-assassinado-no-centro-da-cidade-de-panambi-rs 

A vítima foi reconhecida por familiares como sendo Luciano Batista Fernandes, 32 anos..  

O local e a situação em que fora encontrado o cadáver evidenciam que houve uma briga sendo que a vítima 
encontrava-se todo ensanguentado, com os pés debaixo de madeiras, os pés descalços e os calçados próximo a 
sua cabeça.  

A perícia técnica realizou os procedimentos de coleta de dados e o corpo apresentava duas perfurações de arma 
branca, provavelmente faca, uma na altura do pescoço lado direito e outra estocada no peito tendo 
encaminhado o corpo para o IML de Ijuí para os exames de necropsia. 

A partir de agora a polícia civil passa a trabalhar para descobrir a autoria do crime, sem ter ainda delineado 
uma linha investigativa. 

  

 

BRUCE DIAS | GAY – 22anos | TIRO | MG, ARAGUARI 

Publicado por Dudu Michels em 23 de abril de 2012 em a) Gay, MINAS GERAIS, Pardo, Tiros 

Jovem gay assassinado em Araguari é encontrado na lixeira. 

 

Bruce foi encontrado em um terreno no meio de entulhos. 



Jovem homossexual é brutalmente assassinado e família acredita que ele tenha sido 
vítima do preconceito. 

A família e os amigos de Bruce fizeram uma manifestação pedindo por justiça. 

Familiares e amigos de um jovem de 22 anos, morto na última segunda-feira (23), na cidade de Araguari, no 
Triângulo Mineiro, fizeram uma manifestação pedindo rigor nas investigações do crime que assustou os 
moradores da cidade. 

Bruce Dias foi encontrado morto em um terreno baldio, no bairro Paraíso. 

O corpo do jovem que era homosexual assumido estava entre entulhos e apresentava uma perfuração de arma 
de fogo. 

Com faixas e cartazes os amigos de Bruce caminharam pelas ruas e fizeram uma parada na Câmara Municipal 
da cidade. Para a família e os amigos o jovem foi morto por ser homosexual. 

“Ele foi para um bar e de lá saiu com dois rapazes. Eu acredito que foi preconceito. O Bruce não levantava a mão 
para ninguém”, desabafa um amigo. 

De acordo com a polícia Bruce estava semi-nu, com o rosto desfigurado e as investigações apontam que ele foi 
vítima de um latrocínio,  ou seja , um roubo seguido de morte. 

A Polícia Civil (PC) instaurou um inquérito para investigar o caso e já tem pistas dos suspeitos. 

  

 

ARY| GAY | DF, CEILÂNDIA 

Publicado por Dudu Michels em 21 de abril de 2012 em a) Gay, DISTRITO FEDERAL 

Gay e encontrado morto em casa na cidade de Ceilândia. 

 

http://homofobiazero.gay1.com.br/2012/04/foi-em-casa-na-cidade-de-de-levar-um.html 

 Foi  encontra do morto em casa na cidade de Ceilândia,depois de levar um rapaz desconhecido para sua casa , 
depois de quatro dias o  homossexual chamado por nome Ary  foi encontrado morto e pelado na cama. 

A suspeita e que o crime seja relacionado por homicídio culposo . 

  

 



 

JONATHAN FONSECA DO NASCIMENTO | GAY – 19anos | FACA | MG, MURIAÉ 

Publicado por Dudu Michels em 20 de abril de 2012 em a) Gay, Facadas, MINAS GERAIS, Pardo 

Homossexual estripado em Minas gerais. 

 

http://www.gmais.org/2012/04/jovem-gay-e-estripado-em-muriae-mg.html 

20/Abril/2012 

Um crime bárbaro chocou os muriaeenses na noite desta sexta-feira (20), na Rua Itagiba de Oliveira, na Barra. 
O jovem Jonathan Fonseca do Nascimento, 19 anos, foi morto com requintes de crueldade em sua residência, 
chocando a todos chocou a todos que chegaram ao local, desde os policiais, peritos e população em geral, devido 
às barbaridades feitas com a vítima. As vísceras e órgãos do jovem foram pendurados no espelho e espalhados 
por vários cômodos da casa, deixando muito sangue espalhado o chuveiro aberto e a casa toda revirada e com 
os pertences da vítima espalhados. 

     
De acordo com informações passadas, por volta de 19h30 o patrão de Jonathan foi até a sua residência, pois o 
jovem não havia comparecido no trabalho, em uma empresa de lanches na Barra, e segundo ele queria saber o 
que estava acontecendo. Chegando na residência encontrou a porta entreaberta e tudo sujo de sangue. Logo em 
seguida chegou um rapaz conhecido da vítima e chamaram a polícia. Vários curiosos se aglomeraram no local 
devido aos comentários sobre o quadro de horror encontrado na casa. A perícia técnica esteve presente, 
realizou os trabalhos de praxe e liberou o corpo para o IML de Muriaé. 

O jovem morava em Muriaé, mas era natural de Cisneiros, distrito de Palma, onde mora sua família e estava em 
Muriaé trabalhando e estudando na Escola Olavo Tostes. 

Esse foi o 7º crime ocorrido este ano em Muriaé. O caso está a cargo das investigações da Polícia Civil. 

http://www.cabuloso.xpg.com.br/portal/galleries/view/homossexual-e-assassinado-brutalmente-em-muriae 



“BIANCA NIERO” | JOSÉ DEJAIR MELLE SOBRINHO | TRAVESTI – 21anos | 
ESPANCAMENTOHEDO| SP , VINHEDO 

Publicado por Dudu Michels em 19 de abril de 2012 em b) Travesti, Espancamento, SÃO PAULO 

Vítima de agressão morre na Santa Casa de Vinhedo. 

http://www.jornaldevinhedo.com.br/interna.php?idc=8,7,7092 

Na noite desta segunda-feira, 30, José Dejair Melle Sobrinho, de 21 anos, morreu depois de ficar 12 dias 
internado na UTI Santa Casa de Vinhedo. ‘Bianca Niero’, como ele era conhecido, foi encontrado em um terreno 
na manhã do dia 19 de abril com duas perfurações de tesoura e marcas de espancamento. Desde então, ele 
seguia em coma. 

Dejair morreu por volta das 22h. Seu sepultamento ocorreu no Cemitério de Vinhedo às 9h. 

A Polícia Civil investiga o caso. O delegado Álvaro Santucci Noventa Junior, não descarta a possibilidade de o 
crime ter motivos homofóbicos. 

Mais informações na edição impressa do Jornal de Vinhedo deste sábado. 

Polícia Civil prende travesti em apuração de execução 

Em operação da Polícia Civil de Campinas e Vinhedo, uma pessoa que é investigada pelo assassinato de um 
travesti foi detida, no começo da manhã desta quinta-feira (24). O preso trata-se do travesti ‘Monique’, de 30 
anos. Outras 14 pessoas que estavam em duas casas da Rua Padre Vieira, Centro de Campinas, foram levadas 
para o Setor de Homicídios e de Proteção à Pessoa (SHPP) para prestar depoimentos e explicar a relação que 
tinham com ‘Monique’. Acharam drogas, munições e dinheiro durante a operação 

O SHPP trabalha com hipótese de assassinato motivado por briga no controle do tráfico de drogas ou de pontos 
de prostituição. Também se avalia a venda ilegal de silicone. José foi encontrado com corte profundo na 
garganta, outras lesões pelo corpo e seminu em terreno baldio da Vila Pompeia, em Vinhedo, na manhã de 19 de 
abril. Ficou internado por alguns dias na Santa Casa, onde morreu.  

Foram para os locais nesta quinta-feira em Campinas esquipes do SHPP, do Grupo Armado de Repressão a 
Roubos e Assaltos (Garra) e da Polícia Civil de Vinhedo, pois o crime ocorreu neste município. Em uma das 
casas onde foram cumpridos mandados de busca e apreensão foram encontrados dois tabletes de maconha, 
algumas porções de cocaína, cerca de 800 euros, dólares e cinco munições de calibre 9 milímetros (que é de uso 
restrito). 

O travesti conhecido por ‘Monique’ (Dablio Radson de Souza Maciel) foi autuado em flagrante por acusações de 
tráfico de drogas, exploração de prostituição de adolescentes e posse de munição de calibre restrito (9 
milímetros) pelo delegado do SHPP, Rui Pegolo. Ele também prendeu Amarildo Neris da Silva, conhecido por 
‘Loema’, que era fugitivo desde 1998, quando escapou da cadeia que existia junto ao 5º Distrito Policial (Jardim 
Amazonas) de Campinas. Dois adolescentes encontrados nas casas foram mandados para o Conselho Tutelar, 
pois não tinham parentes na cidade. 

As investigações sobre a possível ação de ‘Monique’ no assassinato de José Djair Melle Sobrinho, de 21 anos, 
continuam, segundo o delegado Rui Pegolo. Ele ainda ãvalia as posíveis hipóteses para o crime. As apurações do 
SHPP ficarão em conjunto com a Polícia Civil de Vinhedo. Segundo o delegado Luís Paulo Silva, de Vinhedo, 
ainda há pontos a serem esclarecidos no caso que resultou a morte de José. Foi Silva quem fechou relatório e 
pediu à Justiça da cidade os mandados de busca e apreensão, que foram colocados em prática nesta quinta-
feira.  

http://www.rac.com.br/noticias/campinas-e-rmc/130142/2012/05/24/policia-civil-prende-travesti-em-apuracao-de-execucao.html 

  

 



“Jaqueline Lorenzo” | JACSON DE SOUZA NEVES | TRAVESTI – 29anos | PR, ÁGUA 
AMARELA, CHAPECÓ 

Publicado por Dudu Michels em 19 de abril de 2012 em Asfixia, b) Travesti, Branco, PARANÁ 

 Travesti encontrada morta em Chapecó. 

http://wp.clicrbs.com.br/chapeco/2012/04/19/travesti-encontrado-morto-no-oeste/?topo=77,2,18,,,77 

 

Fonte:redecomsc 

Na tarde desta quinta-feira (19), por volta das 16h30 foi encontrado em uma propriedade rural próximo à 
rodovia Angelo Baldissera, na Água Amarela, em Chapecó o corpo deJacson De Souza Neves que estava 
desaparecido há alguns dias. 

Jacson era travesti e a última vez que foi visto dois homens teriam entrado em seu carro. A ação foi confirmada 
por câmeras de monitoramento de uma empresa na Avenida Fernando Machado. 

O carro de Jacson, um Golf com placas de Cascavel (PR), havia sido localizado nesta manhã na Linha Tomazelli,  
nos limites entre Chapecó e o município de Guatambu, em um local de difícil acesso. 

O IGP Instituto Geral de Perícia da Secretaria de Segurança Pública realizou a perícia no local onde o corpo foi 
encontrado. 

O corpo foi recolhido ao IML do Hospital Regional para necropsia. 

Travesti encontrada morta 

Um corpo  encontrado por volta das 16h30min numa propriedade rural próximo da rodovia Angelo Baldissera, 
na Água Amarela, interior Chapecó. Foi identificado como da travesti Jaqueline Lorenzo, 29 anos, que era de 
Curitiba e há uma semana estava morando em Chapecó. 

Ela estava desaparecida desde o dia 14 de abril, quando teria saído de carro acompanhado de dois homens. Um 
carro Golf placas de Curitiba, com pertences de Jaqueline, foi encontrado abandonado no início da manhã 
numa área de reflorestamento próximo a SC 459, rodovia que dá acesso de Chapecó a Guatambu. O Golf placas 
de Cascavel-PR estava sem as rodas e a bateria. 

A Polícia Militar realizou buscas com o Canil e pelotão de motos até receber a informação do corpo encontrado 
na Água Amarela. E foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Chapecó. 

A Polícia Civil está buscando imagens de câmeras de vigilância para tentar identificar os acompanhantes da 
vítima no dia de seu desaparecimento. 



Jaqueline Lorenzo, residia atualmente em Curitiba e havia sido eleita Miss Curitiba Trans em 2010 no V Miss 
Curitiba Trans, realizado pelo Transgrupo 

Nosso pesar a família e todas as pessoas que conheciam e desfrutavam da GRANDE AMIGA, por seu falecimento 
e com a certeza de que a justiça será feita, o TMP está tomando as devidas providências para o esclarecimento 
deste crime e que seja punido seus feitores,

Carla Amaral Diretora Presidente do Transgrupo Marcela Prado

Curitiba- Pr. 

Fonte: Moisés Padilha  

Adolescente confessa ter assassinado travesti em motel no oeste do estado

http://bandsc.com.br/canais/policia/adolescente_confessa_ter_assassinado_travesti_em_motel_no_oeste_do_estado.html

 

Jovem alega que não cometeu o crime sozinho

Um adolescente de 17 anos confessou ter assassinado o traves
motel, em Chapecó, no oeste de Santa Catarina. Ele alega que além dele outro homem estaria envolvido no caso.

Segundo informações obtidas no depoimento, a vítima foi estrangulada na garagem do motel no dia 13 d
O corpo foi levado de carro para a localidade e Água Amarela, uma região distante e só foi encontrado seis dias 
após o crime. Os pertences da vítima foram encontrados com o suspeito. A Polícia Civil, por meio da Divisão de 
Investigação Criminal (DIC) está procurando o outro suposto criminoso.

 

  

  

  

  

“GREICE KELLY” | WANDERSON JESUS PEREIRA | TRAVESTI | FACA | MS, 
TRÊS LAGOAS 

Publicado por Dudu Michels em 18 de abril de 2012 em

Ex-miss gay de três lagoas é assassinada.

Greice Kelly, foi morta com 6 golpes de faca por volta das 20hs.

Jaqueline Lorenzo, residia atualmente em Curitiba e havia sido eleita Miss Curitiba Trans em 2010 no V Miss 
Curitiba Trans, realizado pelo Transgrupo – Associação de Travestis e Transexuais de Curitiba

família e todas as pessoas que conheciam e desfrutavam da GRANDE AMIGA, por seu falecimento 
e com a certeza de que a justiça será feita, o TMP está tomando as devidas providências para o esclarecimento 
deste crime e que seja punido seus feitores, 

ral Diretora Presidente do Transgrupo Marcela Prado 

Adolescente confessa ter assassinado travesti em motel no oeste do estado

http://bandsc.com.br/canais/policia/adolescente_confessa_ter_assassinado_travesti_em_motel_no_oeste_do_estado.html

Jovem alega que não cometeu o crime sozinho 

Um adolescente de 17 anos confessou ter assassinado o travesti Jackson Souza Neves, 29 anos, dentro de um 
motel, em Chapecó, no oeste de Santa Catarina. Ele alega que além dele outro homem estaria envolvido no caso.

Segundo informações obtidas no depoimento, a vítima foi estrangulada na garagem do motel no dia 13 d
O corpo foi levado de carro para a localidade e Água Amarela, uma região distante e só foi encontrado seis dias 
após o crime. Os pertences da vítima foram encontrados com o suspeito. A Polícia Civil, por meio da Divisão de 

IC) está procurando o outro suposto criminoso. 

“GREICE KELLY” | WANDERSON JESUS PEREIRA | TRAVESTI | FACA | MS, 

em b) Travesti, Branco, Facadas, MATO GROSSO DO SUL 

miss gay de três lagoas é assassinada. 

 

Greice Kelly, foi morta com 6 golpes de faca por volta das 20hs. 

Jaqueline Lorenzo, residia atualmente em Curitiba e havia sido eleita Miss Curitiba Trans em 2010 no V Miss 
Associação de Travestis e Transexuais de Curitiba-PR. 

família e todas as pessoas que conheciam e desfrutavam da GRANDE AMIGA, por seu falecimento 
e com a certeza de que a justiça será feita, o TMP está tomando as devidas providências para o esclarecimento 

Adolescente confessa ter assassinado travesti em motel no oeste do estado 

http://bandsc.com.br/canais/policia/adolescente_confessa_ter_assassinado_travesti_em_motel_no_oeste_do_estado.html 

ti Jackson Souza Neves, 29 anos, dentro de um 
motel, em Chapecó, no oeste de Santa Catarina. Ele alega que além dele outro homem estaria envolvido no caso. 

Segundo informações obtidas no depoimento, a vítima foi estrangulada na garagem do motel no dia 13 de abril. 
O corpo foi levado de carro para a localidade e Água Amarela, uma região distante e só foi encontrado seis dias 
após o crime. Os pertences da vítima foram encontrados com o suspeito. A Polícia Civil, por meio da Divisão de 

“GREICE KELLY” | WANDERSON JESUS PEREIRA | TRAVESTI | FACA | MS, 



Wanderson Jesus Pereira, mais conhecido como Greice Kelly, foi assassinado na noite de ontem na cidade de Três Lagoas, Mato 

Grosso do Sul. 

Duas vezes eleita a Miss Gay pela cidade, Greice teria sido assassinada por Raphael Nunes Claudino que foi preso na hora, por causa 

de uma discussão após um programa feito a R$ 50,00. Embora haja essa suspeita, a polícia ainda está investigando as causas do 

crime. 

Ainda segundo a polícia, a história de Raphael de que teria sido agredido por mais duas travestis não convenceu, pois o mesmo estava 

armado de uma faca e tinha marcado de encontrar Greice no local combinado e com hora marcada. 

  

Triste notícia ao movimento LGBT. As travestis que suportam uma intolerância bem maior que qualquer outro gay, que costumam ter 

que abandonar seus estudos, não consegue entrar no mercado de trabalho e segue para prostituição, infelizmente vive com a morte ao 

seu lado. 

  

 

 

  

 

JOÃOZINHO | GAY | TIRO | PB , BAIRRO DO VALENTINA FIGUEIREDO, 
JOÃO PESSOA 

Publicado por Dudu Michels em 17 de abril de 2012 em a) Gay, PARAÍBA, Pardo, Tiros 

Homossexual acusado de tráfico é assassinado em João Pessoa. 

Uma operação policial na madrugada desta quarta-feira (18), no bairro de Valentina Figueiredo, na Capital, prendeu um dos acusados 

pelo assassinato de um homossexual ontem (17) – no mesmo bairro – por disputa pelo tráfico de drogas. Dois ficaram feridos. 

De acordo com o repórter Josenildo Gonçalves, TV Correio, após o homicídio e a dupla tentativa de assassinato a polícia iniciou uma 

investigação, montou uma operação e prendeu um homem conhecido como Renato Marinho da Silva, o “Renatinho”, 18 anos. 

O acusado foi preso no Condomínio Sonhou Meu. Segundo informações da Polícia Militar, ele é considerado o terror do bairro e 

responsável por tiroteios na comunidade. 

De acordo com o capitão Pablo, do 5º BPM, o homossexual conhecido como ‘Joãozinho’ foi morto porque ele estava instalando uma 

boca de fumo na comunidade Carandiru. O acusado está preso na Central de Polícia. 

Um dos feridos identificado como sendo Mayko Siza Silva Santos, 27 anos foi encaminhado para o Hospital de Emergência e Trauma 

de João Pessoa e não corre risco de morte. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MÁRCIO LIRA SILVA | GAY – 40anos | FACA | AL, MACEIÓ 

Publicado por Dudu Michels em 12 de abril de 2012 em a) Gay, ALAGOAS, Branco, Facadas 

Casal gay é achado morto com olhos perfurados e os dedos 
cortados em alagoas. 

 

Márcio Lira Santos era vendedor de lanches (Foto: Facebook/Reprodução) 

Um casal gay foi encontrado morto em um canavial na cidade de Rio Largo, na Região Metropolitana de Maceió. 
Márcio Lira Silva e Eduardo, cujo sobrenome não foi divulgado, estavam desaparecidos desde 28 de março, 
quando foram vistos pela última fez no bairro Vergel, na periferia da capital. Os dois corpos estavam com os 
olhos perfurados e os dedos das mãos cortados. 

O delegado de Rio Largo, Antonio Edson Souza Oliveira, disse que somente depois do laudo do Instituto 
Médico-Legal (IML) saberá se as perfurações foram criminosas ou se algum animal violou os corpos das 
vítimas, que estavam em avançado estado de decomposição. 
Oliveira disse acreditar que o crime esteja relacionado a homofobia e admite que a investigação será bastante 
difícil. Os rapazes possivelmente foram interceptados por alguém em Maceió e os seus corpos abandonados no 
canavial em Rio Largo. “Foi uma desova”, disse o delegado, usando o jargão policial que indica que as mortes 
aconteceram em um local e os corpos foram colocados em outro. 

Márcio Lira, que era pai de santo, e Eduardo tinham um relacionamento antigo. Os dois fariam uma viagem de 
férias, segundo informações de amigos e familiares à polícia. De acordo com o delegado Oliveira, parentes 
fizeram uma queixa na polícia de desaparecimento e somente nesta quarta-feira, depois de muitas buscas em 
hospitais de Alagoas, é que foram ao IML, ao serem informados de que dois corpos haviam sido encontrados no 
canavial. “Os corpos foram recolhidos como indigentes, sem identificação. As famílias reconheceram os dois no 
IML”, explicou o delegado. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo. 

Eduardo Mello e Márcio Lira já estavam juntos há mais de dez anos 

A principal linha de investigação da polícia para o assassinato do casal homossexual Márcio Lira de Souza, 40 
anos, e Eduardo Luiz Mello da Silva, 44 anos, é que o crime foi motivado por vingança. 

A mãe de Márcio, dona Severina Lira de Souza, de 65 anos, teria confirmado que o filho e o companheiro dele 
eram soropositivos, portadores do vírus HIV. “Vamos ouvir mais detalhes da mãe do Márcio e em breve 
teremos novidade, mas tudo leva a crer que a motivação para o crime teria sido por vingança, mas nenhuma 
outra hipótese está descartada”, frisou o delegado. 

“Estamos intimando a mãe de Márcio e o pai de santo Célio Rodrigues, que têm muito a ajudar a polícia nas 
investigações”, declarou Ivanildo Inácio. 

“Dizem que eles tinham muitos inimigos por serem aidéticos e passarem o vírus para outras pessoas. Esta linha 
de investigação é a mais forte até agora”, emendou. 

Eduardo teria se separado da esposa e era pai de dois filhos. Ele havia se separado da mulher para ficar com 
Márcio. O casal foi encontrado morto na semana passada. Os corpos estavam com olhos e dedos arrancados. 

Notificação do companheiro:  



Delegado-geral garantiu agilidade na elucidação do casal homossexual assassinado 
Eduardo Luiz Mello e Márcio Lira de Souza 

O delegado-geral da Polícia Civil, José Edson Freitas, recebeu, nesta quinta-feira, parentes e uma comissão de 
Direitos Humanos da Secretaria da Mulher e Cidadania, na sede da direção geral, em Jacarecica, com o objetivo 
de colaborar com a apuração das mortes de Eduardo Luiz Mello e do babalorixá Márcio Lira de Souza. 

Durante a reunião, José Edson Freitas informou que as investigações serão coordenadas pelo delegado de Rio Largo, Antônio Edson, e 

terá o apoio do delegado do 10º DP, Guilherme Sillero, como forma de dar agilidade à elucidação do caso. Na ocasião, ele também 

determinou que fosse solicitado, o mais rapidamente possível, ao Instituto de Criminalística e ao Instituto Médico Legal, os laudos 

sobre as mortes. 

Dias antes, em reunião com o presidente do inquérito, o delegado-geral disponibilizou toda a estrutura operacional e administrativa 

da instituição. A Polícia Civil já trabalha com algumas linhas de investigação que ainda não podem ser divulgadas para não 

comprometer o inquérito policial. Segundo o delegado-geral, como o caso tem duas vítimas, a polícia precisa conhecer detalhes e 

refazer os últimos passos de cada uma delas. 

“É necessário cautela e a realização de um trabalho minucioso, uma vez que a motivação pode ser em razão de várias questões”, 

esclareceu, durante o encontro que contou com a participação de Ceiça Carvalho e Pedro Montenegro, ambos da Secretaria da 

Mulher, Cidadania e Direitos Humanos, além de parentes de Célio Rodrigues, que era amigo de uma das vítimas. 

A Polícia Civil solicita à população em geral que ajude a polícia, inclusive de forma anônima, com qualquer informação, através do 

Disque Denúncia: 0800-284-9390 ou 181. 

http://www.tribunahoje.com/noticia/24449/cidades/2012/04/20/parentes-de-babalorixa-cobram-de-policia-rigor-nas-investigaces.html 

Polícia elucida crime de casal homoafetivo morto em Rio Largo 

 

Durante coletiva concedida, na sede da Polícia Geral, em Jacarecica, a delegada Ana Luíza Nogueira, nas presenças do delegado-geral 

Paulo Cerqueira, do Secretário de Estado da Defesa Social, Dário César e da Secretária Nacional de Segurança, Regina Mikki, detalhou 

o resultado da operação denominada ‘Crime S.A. Santos Dumont’ realizada na manhã deste sábado, dia 7, na parte alta da cidade. 

 Segundo a delegada Divisão Especial de Investigações e Capturas (Deic), Ana Luíza Nogueira, a quadrilha vinha sendo investigada 

desde o aparecimento dos corpos do casal homoafetivo Márcio Lira de Souza e Eduardo Luiz Mello da Silva, encontrados mortos no 

dia 29 de março em um terreno próximo a uma usina no município de Rio Largo. Segundo a delegada a quadrilha é formada por 

elementos da alta periculosidade e contava com o suporte logístico de um agente penitenciário terceirizado apontado como o chefe da 

quadrilha. “José Márcio Rocha da Silva, o Rochinha, de 35 anos, era o líder da quadrilha. Ele era o responsável por oferecer apoio 

logístico ao restante do bando através do fornecimento de ramas e munição”, relatou Nogueira. 

  A delegada Ana Luíza também confirmou que foram encontradas provas robustas que comprovariam a participação dos acusados, 

entre elas um celular que pertencia a uma das vítimas do caso do casal homoafetivo que teria sido ligado momento depois crime e que 

foi encontrado com Jean Pontes da Silva, de 19 anos. Além de Jean e de Rochinha , também foram presos na operação de hoje, Gilson 

Ferreira da Silva, de 19 anos, conhecido como Galo; Claudevan Rodrigues Diniz, o Bob; Williams José Costa dos Santos, Will, acusado 

de ser o autor intelectual na morte do casal gay. Supostamente Will teria uma relação amorosa com uma das vítimas e um 



desentendimento teria sido a causas da execução. O crime chamou a atenção da opinião pública pela brutalidade do crime. Uma das 

vítimas teria inclusive sido encontrada sem uma das mãos. 

 Já havia sido preso em outras operaçãos Wellyngton Lucas da Silva, de 21 anos, apontado como executor dos crimes e Alexandro da 

Conceição, de 25 anos, ambos acusados de integrar a mesma quadrilha. A polícia ainda continua no encalço de mais um acusado 

identificado como Dênis Carlos Morais da Silva, de 22, considerado foragido da justiça. Qualquer informação sobre o acusado pode 

repassada através do telefone 181, com garantia de identidade preservada. 

 A polícia ainda investiga se o grupo tem participação em crimes do interior do estado. 

 Todos os acusados alegam inocência na participação dos crimes dos quais são apontados. 

http://www.alagoas24horas.com.br/conteudo/?vEditoria=Pol%EDcia&vCod=128109 

http://www.tribunahoje.com/noticia/32512/policia/2012/07/07/policia-deflagra-operacao-em-maceio-na-manha-de-sabado.html 

Preso homem acusado de matar casal de homossexual 

http://emergencia190.com.br/homicidios/2012/07/25/7813/video-preso-homem-acusado-de-matar-casal-homossexual 

 

  

 

EDUARDO MELLO | GAY – 44anos | TIROS | AL, MACEIÓ 

Publicado por Dudu Michels em 12 de abril de 2012 em a) Gay, ALAGOAS, Tiros 

 Casal homossexual é encontrado morto com sinais de tortura em AL 

http://brasil.gay1.com.br/2012/04/casal-gay-e-achado-morto-com-olhos.html# 

Um casal homossexual que estava desaparecido havia 12 dias foi encontrado morto, com sinais de tortura, em 
um canavial no município de Rio Largo, região metropolitana de Maceió. 

Segundo o Grupo Gay de Alagoas (GGA), os corpos do pai de santo Márcio Lira Silva e de seu companheiro, 
Eduardo, foram localizados na segunda-feira (9) com os dedos decepados, os olhos perfurados eem 
decomposição. Osdois viviam juntos havia 12 anos. 

Amigos do casal disseram que os dois estavam desaparecidos desde o dia 28 de março, quando se preparavam 
para viajar. 

O IML (Instituto Médico Legal) ainda não concluiu o laudo sobre a causa da morte. 

A reportagem entrou em contato com a delegacia onde o crime é investigado, mas o delegado responsável pela 
apuração estava de folga. 

Para o presidente do GGA, Nildo Correia, a suspeita é de que o crime tenha motivação homofóbica. O 
movimento irá acompanhar as investigações. 

Segundo os amigos do casal assassinado, eles eram homossexuais assumidos, não tinham inimigos nem 
comentaram sobre eventuais ameaças. A casa onde moravam estava com a porta trancada, mas com uma janela 
aberta. Apesar disso, não havia sinais de furto. 

Desde o início do ano, há relato de nove assassinatos de homossexuaisem Alagoas. Olevantamento foi feito pelo 
Grupo Gay de Alagoas com base em notícias publicadas na imprensa e em inquéritos policiais. Em apenas um 
caso o suspeito está preso. 

Em 2011, foram relatadas 21 mortes de homossexuais no Estado. 



Polícia colhe primeiros depoimentos sobre morte de casal homossexual nesta terça-feira 

Márcio Lira e Eduardo Mello foram mortos com requinte de crueldade. Polícia Civil inicia investigação nesta 
terça-feira (17) 

Márcio Lira Santos, de 44 anos, era vendedor de lanches 

As investigações da morte do casal homossexual Márcio Lira de Souza e Eduardo Mello, serão iniciadas nesta 
terça-feira (17), quando a Polícia Civil de Alagoas começa a colher os depoimentos de familiares e amigos das 
vítimas. 

O inquérito será comandado pelo delegado Ivanildo Inácio de Brito, especialmente designado para apurar o 
caso. Márcio e Eduardo foram encontrados no último dia 30 de março em um canavial no município de Rio 
Largo. Os corpos apresentavam marcas de tiro, e tiveram os olhos perfurados e dedos arrancados, 
caracterizando a crueldade em homicídios contra homossexuais. 

O casal mantinha um relacionamento de pelo menos dez anos. Márcio Lira era vendedor de lanches. A família 
de Eduardo não aceitava seu relacionamento homossexual. Ele já foi casado e era pai de duas meninas. 

A polícia ainda não tem suspeitos ou as razões que teriam motivado o assassinato do casal. 

Polícia elucida crime de casal homoafetivo 

Durante coletiva concedida, na sede da Polícia Geral, em Jacarecica, a delegada Ana Luíza Nogueira, nas 
presenças do delegado-geral Paulo Cerqueira, do Secretário de Estado da Defesa Social, Dário César e da 
Secretária Nacional de Segurança, Regina Mikki, detalhou o resultado da operação denominada ‘Crime S.A. 
Santos Dumont’ realizada na manhã deste sábado, dia 7, na parte alta da cidade. 

 Segundo a delegada Divisão Especial de Investigações e Capturas (Deic), Ana Luíza Nogueira, a quadrilha vinha 
sendo investigada desde o aparecimento dos corpos do casal homoafetivo Márcio Lira de Souza e Eduardo Luiz 
Mello da Silva, encontrados mortos no dia 29 de março em um terreno próximo a uma usina no município de 
Rio Largo. Segundo a delegada a quadrilha é formada por elementos da alta periculosidade e contava com o 
suporte logístico de um agente penitenciário terceirizado apontado como o chefe da quadrilha. “José Márcio 
Rocha da Silva, o Rochinha, de 35 anos, era o líder da quadrilha. Ele era o responsável por oferecer apoio 
logístico ao restante do bando através do fornecimento de ramas e munição”, relatou Nogueira. 

  A delegada Ana Luíza também confirmou que foram encontradas provas robustas que comprovariam a 
participação dos acusados, entre elas um celular que pertencia a uma das vítimas do caso do casal homoafetivo 
que teria sido ligado momento depois crime e que foi encontrado com Jean Pontes da Silva, de 19 anos. Além de 
Jean e de Rochinha , também foram presos na operação de hoje, Gilson Ferreira da Silva, de 19 anos, conhecido 
como Galo; Claudevan Rodrigues Diniz, o Bob; Williams José Costa dos Santos, Will, acusado de ser o autor 
intelectual na morte do casal gay. Supostamente Will teria uma relação amorosa com uma das vítimas e um 
desentendimento teria sido a causas da execução. O crime chamou a atenção da opinião pública pela 
brutalidade do crime. Uma das vítimas teria inclusive sido encontrada sem uma das mãos. 

 Já havia sido preso em outras operaçãos Wellyngton Lucas da Silva, de 21 anos, apontado como executor dos 
crimes e Alexandro da Conceição, de 25 anos, ambos acusados de integrar a mesma quadrilha. A polícia ainda 
continua no encalço de mais um acusado identificado como Dênis Carlos Morais da Silva, de 22, considerado 
foragido da justiça. Qualquer informação sobre o acusado pode repassada através do telefone 181, com garantia 
de identidade preservada. 

 A polícia ainda investiga se o grupo tem participação em crimes do interior do estado. 

 Todos os acusados alegam inocência na participação dos crimes dos quais são apontados. 

http://www.alagoas24horas.com.br/conteudo/?vEditoria=Pol%EDcia&vCod=128109 

Preso homem acusado de matar casal de homossexual 

http://emergencia190.com.br/homicidios/2012/07/25/7813/video-preso-homem-acusado-de-matar-casal-homossexual 



JOSÉ DE ARIMATÉIA | TRAVESTI | TIRO | PB, PATOS 

Publicado por Dudu Michels em 12 de abril de 2012 em b) Travesti, Branco, PARAÍBA, Tiros 

Em patos no sertão um serial killer matador de gays é preso pela 
polícia. 

 

Uma carta levou a Polícia Civil a desvendar diversos assassinatos ocorridos em Patos contra homossexuais e 
prostitutas. Foi a partir desta carta enviada como denúncia ao delegado de Homicídios de Patos, Hugo Lucena, 
que a polícia conseguiu chegar ao principal acusado pelas mortes que chocaram a sociedade. 

O cabo da Polícia Militar, José Jorlânio Nunes de Lima, casado, 42 anos, lotado no 12º Batalhão de Catolé do 
Rocha, porém com atuação na cidade de São Bento (PB) e residente em Patos, foi preso no dia 8 de fevereiro na 
Operação Carcará montada especialmente para prendê-lo depois da polícia ter provas suficientes da sua 
participação nas mortes. 

Conforme informações de Hugo Lucena, delegado de Homicídios, responsável pelo inquérito policial, ele é 
acusado de vários homicídios, entre os quais, na maioria, estariam sendo praticados contra homossexuais e 
prostitutas. As investigações sobre os crimes se iniciaram em outubro do ano passado desde que foi divulgada, 
através da imprensa, uma suposta prática de homofobia na cidade de Patos. 

O caso também está sendo investigado administrativamente pela Corregedoria da PM, sob a responsabilidade 
do corregedor da PM, coronel Antônio Carlos. 

Mesmo quando a denúncia parte apenas de uma testemunha, explica o corregedor, o suposto crime é 
investigado. O nome da testemunha de um dos crimes é mantido em sigilo absoluto pela polícia. 

Segundo Lucena, o policial continua preso e já foi indiciado. De início a polícia imputou a ele a autoria de 5 
crimes praticados a partir de 2010, sempre no mesmo local, Campo da Buraqueira, e com as mesmas 
características. 

Hugo revelou que mais detalhes do processo não poderia repassar já que corre em segredo de Justiça. Ele 
informou que a polícia já tem elementos suficientes para incriminá-lo com provas robustas que não deixam 
dúvidas quanto a sua participação. 

Na carta enviada à polícia, a testemunha relata que o acusado sempre voltava à cena do crime para averiguar a 
movimentação. Em um deles, a testemunha contou ele ria do fato. 

A prisão – A operação denominada ‘Carcará’, em alusão aos hábitos de caça e semelhança ao modis operandi 
cumpriu o mandado de prisão temporária de 30 dias contra o Cabo da PM, José Jorlânio Nunes Lima, 42 anos, 
residente em Patos, mas que atuava em São Bento. 

De acordo com o delegado de homicídios da 5ª Delegacia Regional de Polícia Civil, Hugo Lucena Pereira, as 
investigações iniciaram em Outubro do ano passado com a morte do travesti, José de Arimatéia. “Na ocasião, a 
própria imprensa levantou a possibilidade de está havendo em Patos crimes relacionados à homofobia devido 
aos vários crimes envolvendo homossexuais com características semelhantes”, disse. 



Ainda segundo o delegado, foi feito um levantamento junto aos travestis buscando identificar possíveis 
frequentadores da região do Campo da Buraqueira, local onde sempre ocorriam as mortes. Após essa 
investigação, a polícia conseguiu localizar um sobrevivente da tentativa de homicídio, vítima de José Jorlânio. 

“Esse sobrevivente fez o reconhecimento de um dos possíveis suspeitos, dando cem por cento de certeza que 
seria o PM o matador dos homossexuais aqui em Patos. Nós, então, analisamos o modo de agir e outras provas 
que foram trazidas aos autos, verificamos que de fato, todos os atentados que ocorreram nos últimos tempos 
seriam atribuíveis a uma única pessoa, que no caso é o senhor José Jorlânio Nunes de Lima”, afirmou o 
delegado. 

Hugo Lucena declarou que a ação do acusado pode ser considerada de um serial killer, tendo em vista que ele 
agiu para eliminar vítimas com características semelhantes, sendo ainda que elegeu para executar prostitutas e 
travestis que faziam ponto na região localizada entre a Estação Ferroviária e o Mercado Central. “A forma de 
execução sempre era a mesma, com os tiros sempre na cabeça e pelas costas”, afirmou. 

Na casa do acusado foram encontrados dvd’s e cartazes eróticos, além de munição e carregador. Já com ele, foi 
apreendida uma pistola de sua propriedade. 

Fonte: Vicente Conserva/Hora Exata 

  

 

Privado: NÍCOLAS | GAY | SUICÍDIO | PI, TERESINA 

Publicado por Dudu Michels em 10 de abril de 2012 em a) Gay, Branco, PIAUÍ, Suicídio 

Rapaz se joga de ponte em Teresina e morre devido paixão por outro homem 

 

http://www.tribunadebarras.com/2012/04/rapaz-se-joga-de-ponte-em-teresina-e.html 

Teresina (PI) – O corpo de um jovem identificado como Nícolas (foto ao lado) foi encontrado na manhã desta 
quarta-feira (11 de Abril de 2012) boiando numa das margens do Rio Poty, zona urbana de Teresina. A equipe do 
IML foi chamada até o local para fazer o resgate do corpo.  

Nicolas se jogou da ponte Juscelino Kubitschek (que liga as avenidas Frei Serafim e João XX III) na tarde  de 
ontem, terça-feira (10) e desde então estava desaparecido.  

Esta não é a primeira vez que ele teria tentado suicídio ao se jogar da ponte. Nícolas tinha o nome do travesti 
Ferrari tatuado no seu braço direito. 

Segundo informações, o motivo seria uma desilusão amorosa por causa de um travesti conhecido como Ferrari, 
que mora na Europa.   

Nícolas foi visto na última quinta-feira (5) em uma festa na boate GLS Mercearia, no centro de Teresina. 
Recentemente, ele retornou de uma viagem para a Europa, onde foi se encontrar com o travesti Ferrari. 

resistenciacristaj   blogdofumanchuphb 



MAIONE MARINO DE MEDEIROS | GAY – 39 anos | FACA | GO, SÃO MIGUEL 
DO ARAGUAIA 

Publicado por Dudu Michels em 10 de abril de 2012 em a) Gay, Branco, Facadas, GOIÁS 

Homossexual é morto em São Miguel do Araguaia. 

 

foto: Franco da Rocha News 

O corpo de um homem foi encontrado nesta terça-feira (17),em São Migueldo Araguaia, região Noroeste do 
Estado. Maione Marino de Medeiros, 39 anos, foi visto pela ultima vez em um bar da cidade na companhia de 
outras duas pessoas, no sábado à tarde. O corpo da vítima foi encontrado no Córrego do Ouro, enrolado em um 
tecido, que parece ser de uma rede. De acordo com a polícia civil uma pessoa foi presa e dois menores 
apreendidos. Eles já confessaram participação no homicídio. 

De acordo com depoimentos colhidos após a prisão dos suspeitos, a vítima tentou manter relações com um dos 
jovens que insatisfeito com o ato agrediu Maione e contou com a ajuda dos colegas. Assim que foi encontrado 
em Mara Rosaum dos menores confessou o crime e relatou como matou a vítima. Antes de ser enforcado, 
Maione levou uma facada nas costas na altura do tórax e em seguida foi jogado no córrego. Na casa da vítima 
também foram encontradas marcas de sangue, o que pode apontar que as agressões começaram ainda na 
residência. 

  

” CLÁUDIA” | SEBASTIÃO FRANCISCO VILA NOVA | TRAVESTI – 38 ANOS | 
PE, CARUARU 

Publicado por Dudu Michels em 9 de abril de 2012 em Asfixia, b) Travesti, PERNANBUCO 

CORPO DE TRAVESTÍ É ENCONTRADA DENTRO DE AÇUDE EM BEZERROS 

     



http://www.blogdoadielsongalvao.com/2012/04/misterio-corpo-de-travesti-e-encontrado.html 

No início da manhã desta segunda-feira (09) foi encontrado boiando no Açude do Mororó em Bezerros, o corpo 
do cozinheiro Sebastião Francisco Vila Nova, que era travestí e era conhecido por (Cláudia) de 
aproximadamente 38 anos, que residia na rua: Carvoeiro Manoel Elias no Bairro Santo Antônio, as margens do 
açude. A polícia encontrou cabelos da vítima, como se tivesse acontecido uma luta corporal, no entanto o IC não 
localizou lesões no corpo da vítima, após o levantamento cadavérico o corpo foi levado para o IML de Caruaru.   

arquivodamortes     jornaldetoritama 

  

 

MANOEL MESSIAS | GAY – 30 anos | ESPANCAMENTO | RJ, ROINHA 

Publicado por Dudu Michels em 9 de abril de 2012 em a) Gay, Espancamento, RIO DE JANEIRO 

Vendedor ambulante é assassinado na Rocinha (RJ) por ser homossexual. 

 

Manoel Messias 

http://videos.r7.com/vendedor-ambulante-e-assassinado-na-rocinha-rj-por-ser-homossexual/idmedia/4f836deee4b0d1e6d5f31d29.html 

O corpo do vendedor ambulante Manoel Messias, de 30 anos, foi encontrado na casa dele na comunidade da 
Rocinha, zona sul do Rio. O assassinato foi cometido com golpes de torneira na cabeça. O responsável foi preso 
e confessou que tomou a atitude porque a vítima era homossexual. 

  

 

 



KAROLLY MEL | TRAVESTI | ESPANCAMENTO | SP, SÃO PAULO 

Publicado por Dudu Michels em 6 de abril de 2012 em b) Travesti, Branco, Espancamento, SÃO PAULO 

Travesti natural de Caruaru é assassinada com requintes de 
crueldade em São Paulo. 

 

http://www.santacruzagreste.com/2012/04/travesti-natural-de-caruaru-e.html 

O Travesti Karolly Mel que segundo informações era natural de Caruaru-PE, foi morto a pauladas na última 
sexta-feira (06) e jogado do carro na rua Epitácio Pessoa, ao lado da Rego Freitasem São Paulo. Pelomódulos do 
assassinato, tudo leva a crer que foi feito pelo pessoal que trabalhava com o cafetão Malhação. Infelizmente, 
esse pessoal acha que a rua é deles, e as que não concordam, apanham e morrem. 

Vejam o relato da militante da Red Trans Irina Bacci: 

“Infelizmente perdemos mais uma trans, vitima de transfobia ela foi morta a pauladas e foi jogada do carro e 
teve hemorragia cerebral e veio a falecer, depois  estou chocada não imaginava que era esta karolly que eu 
conheci, ela era uma pessoa maravilhosa. Fiquei triste em saber que era ela muito triste, mais uma se foi 
infelizmente”.   

Segundo informações esse travesti estavaem São Paulohá pelo menos 6 anos e não mantinha contatos com os 
familiares de Caruaru. 

A Travesti Karolly Mel que trabalha aqui ao lado do CRD, foi morta a pauladas e jogada do carro na rua Epitácio 
Pessoa, ao lado da Rego Freitas em SP. 

Pelo modus do assassinato, tudo leva a crer que foi feito pelo pessoal que trabalhava com o cafetão Malhação. 
Infelizmente, esse pessoal acha que a rua é deles, e as que não concordam, apanham e morrem. Transfobia e 
crueldade. 

vejam o relato e foto. 

“Infelizmente perdemos mais uma trans . vitima de transfobia ela foi morta as pauladas e foi jogada do carro e 
teve hemorragia cerebral e veio a falacer depois  estou chocada não imaginava que era esta karolly que eu 
conheçi ela no centro uma pessoa maravilhosa . fiquei triste em saber que era ela muito triste . mais uma se foi 
infelizmente “ 

De: abgltafiliadas@yahoogrupos.com.br [mailto:abgltafiliadas@yahoogrupos.com.br] Em nome de Irina Bacci 
Enviada em: segunda-feira, 2 de abril de 2012 20:43 
Para: Lista da ABGLT 
Assunto: [abgltafiliadas] Travesti assassinada a pauladas 

  

 



WAGNER DE MORAES | TRAVESTI – 22 anos | APEDREJAMENTO | PR, SÃO JOSÉ 
DOS PINHAIS 

Publicado por Dudu Michels em 6 de abril de 2012 em Apedrejamento, b) Travesti, PARANÁ 

Travesti morta a pedradas em São José dos Pinhais. 

http://www.crimescuritiba.com/2012/04/travesti-morto-pedradas-em-sao-jose-dos.html 

Wagner de Moraes – 22 anos 
Agredido até a morte, com pedrada na cabeça, na Rua Ana Moretz Miranda, no bairro Afonso Pena, em São José 
dos Pinhais. 
Sexta-feira de madrugada (06/04). 

http://www.parana-

online.com.br/editoria/policia/news/603991/?noticia=TRAVESTI+MORTO+A+PEDRADAS+PODE+TER+CONHECIDO+MATADOR+EM+BOATE 

  

 

GERSON DE CARVALHO | GAY – 19 anos | FACA | AM, MANAUS 

Publicado por Dudu Michels em 5 de abril de 2012 em a) Gay, AMAZONAS, Branco, Facadas 

Briga entre irmãos resulta em morte no santa etelvina, em Manaus.

 

Gerson de Carvalho, morto no chão da cozinha da casa dos pais (Antônio Lima) 

Os irmãos discutiam por um pedaço de pão quando, no auge da  briga, a irmã menor de idade desferiu uma facada contra o irmão 

Gerson de Carvalho,  de  19, que não resistiu ao ferimento e morreu na cozinha da casa onde moram. 

Gerson de Carvalho, morto no chão da cozinha da casa dos pais (Antônio Lima) 

Uma adolescente de 17 anos de idade matou o próprio irmão, o estudante Gerson Soeiro de Carvalho, 19, com apenas uma facada no 

estômago durante discussão ocorrida dentro da residência da família, situada num sítio da rua Paxiúba, esquina com a rua Mata-

Mata, na comunidade Vera Cruz, bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus. 

Segundo vizinhos, a família era muito religiosa e não aceitava a opção sexual de Gerson que era homossexual assumido. Por esse 

motivo, ele vivia afastado da família e, quando se reunia, sempre ocorriam brigas entre os irmãos mais velhos. Nesta quinta-feira 

(05), por volta das 15h30, os pais se ausentaram da casa, onde viviam por serem caseiros do sítio, deixando os irmãos menores de 

idade com Gerson. 



A briga entre os irmãos mais velhos, que já teriam o costume de discutir e chegar, inclusive, à agressão física, segundo informaram os 

vizinhos, teve início por causa de um pedaço de pão. Dessa vez, durante a desavença, a irmã estava com uma faca de cozinha, 

provavelmente, para cortar pão. 

Quando a disputa pelo alimento evoluiu para a agressão física, a menor tentou afastar o irmão, mas acabou golpeando-o. Mesmo 

depois do golpe, os irmãos continuaram a brigar, até o momentoem que Gersonnão resistiu ao ferimento. 

A polícia foi chamada e isolou a área, mas muitos vizinhos entraram na casa para acalmar os irmãos menores.Quando entraram na 

casa, os pais ficaram chocados com a cena. Gerson estava estirado na cozinha da casa. Os irmãos mais novos permaneceram em 

estado de choque. O caso esta sendo acompanhado pela Delegacia de Homicídios e Sequestros. A autora do crime foi encaminhada 

para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI). 

Os vizinhos não acreditam que a irmã teve a intenção de matar. “Foi um acidente, com certeza. Por mais que eles vivessem brigando, 

acho que ela não queria matar o irmão, não”, disse a dona de casa Maria Francisca de Souza Nunes. 

  

 

RAFAEL ALVES LOPES | TRAVESTI -24 anos | TIRO | CE, FORTALEZA 

Publicado por Dudu Michels em 3 de abril de 2012 em b) Travesti, Branco, CEARÁ, Tiros 

Homossexual é assassinado no Eusébio. 

http://www.jangadeiroonline.com.br/policia/homossexual-e-assassinado-no-eusebio/ 

Um homem foi assassinado na noite desta segunda-feira (2), no bairro Timbú, no Eusébio, Região 
Metropolitana de Fortaleza. Rafael Alves Lopes, de 24 anos, foi morto por homens ainda não identificados. 

Testemunhas informaram que ouviram o barulho dos tiros e, em seguida, uma moto saindo. Rafael Alves, que 
era homossexual, trabalhava como caseiro em um sítio e fazia programas à noite. A família não sabe o que 
motivou o assassinato. 

meionorte.com 

  

 

ANA CLÉCIA | LESBICA – 27 anos | TIRO | PB, JOÃO PESSOA 

Publicado por Dudu Michels em 3 de abril de 2012 em c) Lésbica, PARAÍBA, Pardo, Tiros 

Na Paraíba, em João Pessoa lésbica é morta a tiros. 

 

Mais uma mulher foi assassinada na Paraíba. Dessa vez uma jovem de 27 anos foi executada com vários tiros enquanto bebia com 

amigas, na noite desta terça-feira (3), por volta das 21h30, na comunidade Colibris, no bairro de José Américo em João Pessoa. 



Ana Clécia, 27 anos, conhecida como Aninha, era homossexual, e estava bebendo com amigas no bar do Toquinho, quando dois 

homens chegaram a pé e efetuaram vários disparos contra ela. 

Ela ainda tentou correr, mas não conseguiu escapar e morreu no local com cinco disparos. Os acusados fugiram a pé. 

A vítima já havia cumprido pena no presídio feminino por tráfico de drogas. 

  

  

  

 

“Baga” | EDSON DE SOUZA DUARTE | TRAVESTI – 38 anos | ESPANCANCAMENTO | 
RJ, CAMPO DOS GOYTACAZES 

Publicado por Dudu Michels em 2 de abril de 2012 em b) Travesti, Espancamento, RIO DE JANEIRO 

Assassino espanca travesti e coloca fogo na casa com vítima dentro. 

http://rj.gay1.com.br/2012/04/assassino-espanca-travesti-e-coloca.html 

| 02/04/2012 Reprodução / Rede Record 

Corpo do travesti foi encontrado carbonizado no sofá de casa, em Lagoa das Pedras 

Um travesti foi morto a pancadas e teve o corpo carbonizado depois que o assassino colocou fogo na casa onde 
ele morava. O crime aconteceu na noite de domingo (1º), no bairro de Lagoa das Pedras, em Campos dos 
Goytacazes, no norte do Estado do Rio de Janeiro. 

Edson de Souza Duarte, de 38 anos, também conhecido como Baga, era querido entre os vizinhos. Eles ficaram 
assustados com a violência do crime. 

A casa da vítima foi totalmente destruída. O sofá onde ele foi encontrado, os móveis, tudo foi queimado. 

O corpo de Duarte foi levado para o IML (Instituto Médico Legal) de Campos. O caso foi registrado na Delegacia 
de Guarus (146ª DP). A polícia ainda não tem pistas sobre o assassino. 

  

 

‘Talita’ | CLÁUDIO ARAÚJO SANTOS | TRAVESTI – 17 anos | TIRO | PB, JOÃO PESSOA 

Publicado por Dudu Michels em 2 de abril de 2012 em b) Travesti, PARAÍBA, Tiros 

Adolescente travesti de 17 anos assassinada a tiros na porta de casa em Cabedelo. 

 

http://www.portalcorreio.com.br/noticias/matLer.asp?newsId=206541 



O homossexual Cláudio Araújo Santos, 17 anos, conhecido como ‘Talita’, foi assassinado na porta de casa na 
comunidade Renascer, no município de Cabedelo, região metropolitana de João Pessoa. O homicídio ocorreu 
no final da noite desta segunda-feira (2). 

Segundo informações repassadas pela polícia, o homossexual estava dentro de casa – na hora do crime a vítima 
vestia camisola – quando uma pessoa chegou a residência e chamou por Cláudio Araújo. 

Ao atender o chamado, a vítima foi recebida a bala. O homossexual morreu na porta de casa. 

Familiares confirmaram a polícia que ‘Tálita’ não tinha envolvimento com drogas, mas revelou que no último 
domingo o jovem se envolveu em uma briga. A polícia investiga o homicídio. 

Hyldo Pereira 

  

 

NÃO IDENTIFICADA | TRAVESTI | TIRO | MT, VARZEA GRANDE 

Publicado por Dudu Michels em 1 de abril de 2012 em b) Travesti, MATO GROSSO, Tiros 

Travesti é executada a tirosem Várzea Grande. 

 

http://www.midianews.com.br/conteudo.php?sid=25&cid=113886 

01 de abril de 2012 

Mais um travesti foi executadoem Várzea Grandena noite deste sábado (31). Dessa vez, a vítima ainda não 
identificada foi alvejada a tiros e encontrada baleada num matagal na região do bairro Capão Grande. 
Socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o travesti foi levado ao Pronto-Socorro de 
Várzea Grande, mas não resistiu. É o segundo assassinato de travesti na cidade em 1 mês. A outra vítima, o 
travesti Roberto Paulo de Campos, conhecido como “Robertinho” foi morta a pedradas no bairro São Mateus, 
no dia 24 de fevereiro. 

Dessa vez, conforme a Polícia Militar, o assassinato ocorreu por volta das 23h quando o Samu foi acionado. Ao 
confirmar a morte no PS a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHHP) foi acionada. O delegado 
plantonista que atendeu o caso foi João Alencar que já colocou uma equipe para atuar no caso. As investigações 
devem apontar se a vítima atuava na região onde foi morta, local incomum para a prática de programas e 
atuação de travestis, ou se fazia ponto em outro local e foi levado para o Capão Grande para realizar o programa 
sexual e depois ser morto. 

O corpo do travesti foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) para ser submetido a exames de necropsia e 
de identificação. 

POLÍCIA / MORTE NA MADRUGADA01.04.2012 | 08h27 – Atualizado em 01.04.2012 | 16h05  



Travesti é executado com dois tiros em um matagal 

Corpo de homem foi encontrado na Rodovia do Capão, zona rural de Várzea Grande 

MidiaNews 

Travestis que atuam no Zero Km reclamam que estão constantemente expostos ao perigo 

DA REDAÇÃO 

Um travesti ainda não identificado foi assassinado com dois tiros, na noite de sábado (31), na Rodovia do 
Capão, próximo à fábrica de refrigerantes Marajá, na cidade de Várzea Grande. 

Ferido em estado grave, o travesti foi levado para o Pronto-Socorro Municipal, onde passou pelo box de 
emergência e morreu horas depois. O assassinato ocorreu por volta das 23 horas, segundo Boletim de 
Ocorrência feito pela Polícia Militar. 

Policiais civis da Central de Flagrantes que estiveram no PSVG para fazer a liberação do cadáver disseram ter 
poucas informações a respeito do crime.  

Samu foi avisado sobre uma pessoa ferida. Ao chegarem ao local, um matagal, de fato, depararam com a pessoa 
baleada, mas não foi possível saber o que, de fato, ocorreu”, explicou um policial. 

Para policiais da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHHP), o que chamou a atenção é que o travesti 
estava num local incomum para quem faz programas sexuais, uma vez que os acertos, geralmente, são feitos na 
região do Zero Quilômetro. 

“Pode ser que o travesti saiu para fazer algum programa e acabou se desentendendo com o cliente”, observou 
um policial. 

Conforme MidiaNews apurou, os travestis que fazem ponto nessa região de Várzea Grande se sentem inseguros 
e reclamam que, constantemente, são ameaçados e agredidos. Ainda assim, eles não terima critérios para 
escolher os “clientes”. Entre os que atuam no Zero Km, há muitos adolescentes. 

O delegado João Alencar, de plantão na DHPP, colocou uma equipe para atuar no caso. 

  

 

” ROBERTA ” | FERNANDO CANDEIRA AIRES NETO | TRAVESTI – 16 anos | FACADA | 
PI, TERESINA 

Publicado por Dudu Michels em 31 de março de 2012 em b) Travesti, Facadas, PIAUÍ 

HOMOSSEXUAL É MORTA A FACADAS. 

http://associacaotravestisdopiaui.blogspot.com.br/2012/03/homossexual-e-morto-facadas.html 

              O  estudante  Fernando   Candeira  Aires  Neto, conhecido  por  ” Roberta ” , 16  anos,  foi assassinado  
com  cinco  facadas  na  noite do  ultomi   domingo    por  um  menor, amigo de  infancia, que  esta  foragido.A  
vitima  era  homossexual  e  era  apelidado  de  Roberta  porque  era  fã  da  cantora  Roberta  Miranda 

             O  acusado  de  pratica  o  crime  é  o  menor  de  iniciais  J.K.A.S  de  17  anos. As  facadas  atingiram  as  
costas  e  um  braço  da  vitima. Fernando   ainda  foi  lavado  para  o  Hospital  Samepi, no  Bairro  São  Pedro  
mas  morreu  logo  que  chegou  ao  hospital. 

            O  crime  aconteceu  por  volta  das  23h 30m  na  AV  Pedro  Freitas, no  Bairro  São  Pedro, zona  Sul  de  
Teresina  J K  estava  acompanhado   da  namorada  , de  nome  Laiane, 13  anos,  quando  Fernando  aproximou-
se do casal. Ainda  não  se  sabe  os verdadeiros   motivos  do  crime. 



A  mãe  da  vitima, Hosana  Carvalho  Aires, acredita  que  a intenção  de  Jk   era  atingir  a  namorada. , mas  
talvez  tenha  sido  interceptado  por  Fernando, que  recebeu  as  facadas. 

” Eu  soube  que  o  namoro  estava  acabando, , e  o  rapaz  pensou  que  Fernando  tava  atrapalhando  de  
alguma  forma  o  relacionamento  do  casal”, suspeita  a  mãe  da  vítima. 

          Os  dois  menores  eram  vizinhos  e  foram  criados  praticamente  juntos  no  bairro  São  Pedro. Fernando  
residia  na  Rua  das  Olarias, sem  número  e  J.K  na  Rua  Santa  Luz. 

Os  familiares  afirmaram  que  os  dois  nunca  tiveram  atritos. O  pai  do  acusado, João  de  Deus  Sousa, 39  
anos, esteve  ontem  no  Instituto  de  Madicina  Lagal    e  disse  que  vai  da  apio  a  familia  da  vítima” Eu  estou  
até  comprando  o  caixão  porque  a  familia  não  tem  condições”, declarou. 

João  de  Deus  disse  que  não  sabia  de  datalhes  sobre  o  crime. Ele  disse  ainda  que  não  sabe  onde  o  filho  
ta  escondido. As  duas  familis  estão  chocadas  com  o  que  aconteceu, porque  segundo  os  familiares  , nem  
um  deles  tinham  relação  com  gangues.O   caso  foi  registrado  na  Delegacia  do  3  Distrito  Policial ( 
Vermelha  ). O  Delegado  Francisco  Delano  Riedel, titula  do  3  DP,   encaminhou  o  caso  para  a  Divisão  de  
Protação  ao  Menos 

Quando  foi  atacado , Fernando  usava  uma  saia  e  usava  brincos. Segundo  amigos  da  familia,  a  vítima  
costumava  se  vestir  de  mulher. 

               Fernando  foi  o  segundo  homossexual assassinado  em  Teresina   em   menos  de  30  dias . O  primeiro  
foi  o  cabelereiro  Francisco   Neco  de  Oliveira, o ” Chiquinha “  Proprietario  de  um  Salão  de  Beleza  na  
Zona  Norte. ” Chiquinho “  foi  morto  a  pancadas  por  dois  assaltantes  dentro  do  seu  veiculo. O  crime  
aconteceu  na  AV.  Marachal  de  Castelo  Branco, mas  o  corpo  foi  abandonado  dentro  do  carro   em  uma  
rua    na  Vila  Bandeirantes , zona  Leste  de  Teresina. 

Fonte  Jornal  Mei   Norte 

  

 

ADOLESCENTE | GAY – 19 anos | FACA | MA, SÃO BENTO 

Publicado por Dudu Michels em 31 de março de 2012 em a) Gay, Facadas, MARANHÃO 

Adolescente homossexual assassinado a facadas dentro do carro no Maranhão. 

  

No último sábado (31), um rapaz homossexual de 19 anos foi encontrado morto dentro do próprio veículo, no município de São Bento, 

no Maranhão. Segundo a Polícia, o jovem tinha perfurações de faca por quase todo o corpo. Ele estava sentado no banco do motorista. 

A Polícia informou que veículo foi encontrado atravessado na pista e com os faróis acesos próximo a uma barragem, que liga os 

municípios de São Bento e Bacurituba. Ainda segundo a polícia, o rapaz retornava de uma festa destinada ao público LGBT em São 

Bento. 

 “HANA” | ADRIANO SANTIAGO ROCHA | TRAVESTI – 25 anos | FACADA | SP, 
RIBEIRÃO PRETO 



Publicado por Dudu Michels em 29 de março de 2012 em b) Travesti, Facadas, SÃO PAULO 

Jovem de 25 anos morre esfaqueada na Vila Brasil. 

http://www.jornaldaclube.com.br/videos/5174/travesti-assassinado-na-vila-elisa 

Vítima era uma travesti conhecida como Hana e estaria fazendo “programa”; suspeito é um cliente que saiu 
correndo do local 

Um jovem de 25 anos morreu esfaqueado na noite desta quarta-feira (28) na Vila Brasil,em Ribeirão Preto. 
Avítima era uma travesti conhecida como Hana e estaria fazendo “programa”. Suspeito é um cliente que saiu 
correndo do local. 

Adriano Santigado Rocha e outros dois colegas estavam na rua Pedregulho, quando um homem desconhecido 
passou pelo local várias vezes em uma bicicleta Barra Forte amarela. 

As testemunhas disseram à polícia que o homem se interessou por Rocha e eles entraram em um terreno na 
mesma rua. Depois de algum tempo, afirmam as testemunhas, o suspeito deixou o local muito apressado. 

Logo em seguida, ouviram gritos de socorro vindos do terreno. Eles encontraram a vítima caída no chão, ferida 
e toda ensanguentada. A equipe da ambulância chegou ao local e constatou que Rocha já estava morto. 

De acordo com o boletim de ocorrência, ele estava caído deitado de bruços, sem a calça. Um exame preliminar 
da perícia apontou que havia ferimento no braço esquerdo, na parte superior das costas e na lateral, um na 
perna esquerda, que atingiu a veia femoral, e outro na perna direita. Todos os cortes foram profundos. 

A polícia deve solicitar imagens do sistema de monitoramento de câmeras de um estabelecimento que fica ao 
lado do terreno onde aconteceu o crime. Vizinhos da vítima disseram que ele vinha sendo ameaçado de morte. 
Devido a essa informação, foram apreendidos o notebook de Rocha e um relógio de pulso do suposto autor da 
ameaça. 

travesti-assassinado-na-vila-elisa 

  

 

NÃO IDENTIFICADO | LÉSBICA | TIROS | PB, SANTA RITA 

Publicado por Dudu Michels em 29 de março de 2012 em c) Lésbica, PARAÍBA, Tiros 

Uma lésbica foi assassinada na cidade de Santa Rita na grande João Pessoa.  

A mulher foi baleada e ao ser socorrida para o hospital de traumaem João Pessoana viatura da policia, antes de 
chegar ao hospital a viatura capotou e a mulher teve que ser socorrida por populares que passavam na hora do 
acidente.  

A mulher deu entrada no hospital ainda com vida,mas não aguentou aos ferimentos causados pelas balas e 
faleceu. 

 Sua companheira  ainda chocada com  o fato falou que não sabe qual o motivo  do crime, já que sua 
companheira não tinha inimigos. 

  Tudo nos leva acreditar ser um crime de lesbofobia na paraíba. 

 A morte ocorreu por conta dos ferimentos das balas e não por conta do acidente da viatura, e o policial também 
foi atendido compequenas escoriações. 

 Vejam a cobeetura completa no site da tv tambaú. 



De: Fernanda Benvenutt <fernanda13222@yahoo.com.br> 

Para: agblt <abgltafiliadas@yahoogrupos.com.br>; ARTICULA플플플플 O NACIONAL DE TRANSGENEROS <antra@grupos.com.br>; 

Coletivo Diver Cidade <coletivo_divercidade@grupos.com.br>; coletivo cnb pt <lgbtcnbpt@yahoogrupos.com.br> 

Cc: SEDH-COMBATE DISCRIMINACAO <cncd@sdh.gov.br>; Igo Martini <igo.martini@sedh.gov.br>; 

“gustavo.bernardes@sdh.gov.br” <gustavo.bernardes@sdh.gov.br>; ABGLT 2011 <abltafiliadas@yahoogrupos.com> 

Enviadas: Quinta-feira, 29 de Março de 2012 12:21 

Assunto: [abgltafiliadas] Crime lesbofóbico na paraíba. 

  

 

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FILHO | GAY – 30 anos | FACADAS | BA, AREMBEPE 

Publicado por Dudu Michels em 29 de março de 2012 em a) Gay, BAHIA, Facadas, Solteiro 

De: Marcelo Cerquiera [mailto:marcelocerqueira@atarde.com.br] 

Enviada em: sexta-feira, 15 de junho de 2012 21:59 

Para: conferenciaglbtbahia@yahoogrupos.com.br 

Cc: Luiz Mott 

Assunto: Gay assassinado Camaçari 

Recebi no mês passado uma ligação de uma pessoa que estava sendo motivada por outra a denunciar um crime. 
A pessoa que estava falando ao telefone comigo estava na cena do crime.Estava nervosa, tensa e não queria falar 
sobre o assunto, mas a outra dizia a ponto de eu ouvir que ele deveria falar. 

 O rapaz me disse que estavam em uma casa em Arembepe, três gays e seis bofes. Sendo que dois gays foram 
dormir e um dos gays ficou na sala com os seis homens. No decorrer da noite, incomodado pelo barulho de uma 
cadela ao lado de fora, o dono da casa resolveu sair do seu quarto e calar a cadela, quando ao sair do quarto 
deparou-se com a sala revirara, ausências de bens e um corpo caído ao chão apresentando diversas perfurações 
provocadas possivelmente por faça. 

 A vitima era ANTONIO CARLOS OLIVEIRAS, 30 anos, gay, morador em Camaçari. O caso aconteceu por volta 
do final de maio de 2012, em uma casa em Arembepe. A Delegacia de Vilas de Abrantes é a responsável pelas 
investigações. 

 Trio é preso acusado de matar homossexual em Arembepe 

http://www.itapoanonline.com/portal/plantao/noticia.aspx?nid=161703 

Redação do ITAPOAN ON LINE – 20/6/2012 às 11:33 

A polícia prendeu um trio acusado de ser responsável pela morte de um homossexual, em 
abril deste ano, na madrugada desta quarta-feira (20), no loteamento Parque Verde.  

Sérgio Souza de Santana, 24 anos, Luis Claudio dos Santos, 18 anos, e Cosme Pinheiro de 
Brito, 25 anos, são acusados de assassinar Antônio Carlos de Oliveira Filho, 25 anos, 
durante um encontro em sua casa, na região do Arembepe.  

 Na ocasião, dois adolescentes, ambos de 17 anos, também participaram do crime. Um já 
foi apreendido e conduzido ao Ministério Público e o outro ainda está foragido. 

O trio será apresentado na tarde de hoje na 26º Delegacia Territorial (DT/Vilas de 
Atlântico).  

http://www.tribunadabahia.com.br/news.php?idAtual=119283  

Os quatro foram detidos em cumprimento a mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça. O crime 
aconteceu em uma casa, no loteamento Jardim das Mangabeiras, em Arembepe, depois de uma festa onde 
estavam sete homens e um adolescente. Houve uma discussão após o sumiço de um celular e, após uma troca de 
acusações, todos decidiram ir dormir. 



Na manhã seguinte, Antônio Carlos foi encontrado morto esfaqueado na sala da casa. Eles estão custodiados na 
26ª Delegacia (Abrantes) e serão apresentados em uma coletiva às 11h desta quarta-feira. 

Segundo o Grupo Gay da Bahia (GGB), a Bahia é o estado onde mais se comete crimes contra homossexuais. 
Dos 20 casos de assassinatos notificados no Brasil durante os primeiros 20 dias de janeiro, seis aconteceram na 
Bahia, sendo quatro deles em Salvador. 

Os dados do GGB também revelam um crescimento continuo de homossexuais assassinados, de 2000 a 2006, 
foram totalizadas 84 mortes. Já entre 2007 e 2011, foram 122 casos, o que gera uma média de 24,4 por ano. A 
Bahia também figura o ranking de crimes há seis anos consecutivos. 

tribunadabahia  varelanoticias  tribunageral 

Também em 18 de maio DAVI SOUZA TELES, 40 anos, morador na Liberdade, possivelmente após discussão 
com uma mulher de prenome Geusa, faleceu por meio de uma possível queda, ou violência física homofobia. O 
caso na Delegacia da Liberdade. A sobrinha do morto pede socorro e justiça. Me ligou ontém em prantos. 

 Marcelo Cerqueira 

 

JAIME RODRIGUES DE ARAÚJO | GAY – 73 anos | ESPANCAMENTO | CE, 
CAMOCIM, FORTALEZA. 

Publicado por Dudu Michels em 29 de março de 2012 em a) Gay, CEARÁ, Espancamento 

Homossexual de 73 anos é espancado,torturado e morto com um cabo de vassoura 
enfiado no olho direito.  

 
Quarto em que foi cometido o crime 

O dono de uma pousada na cidade de Camocim (373Km de Fortaleza), foi assassinado, na madrugada de quinta-feira (29). Além de 

sinais visíveis de que foi espancada, a vítima, identificada como Jaime Rodrigues de Araújo, 73, teve um pedaço de cabo de vassoura 

cravado no olho direito. 

O corpo foi encontrado por vigias que costumavam entrar na pousada, à noite, para pegar água. Quando chegaram no local, a porta 

estava aberta e eles estranharam. Ao entrar, se assustaram com a situação em que Araújo estava. 

O titular da Delegacia Regional de Camocim, delegado Airton José da Silva em conjunto com o Serviço Reservado da 3ªCIA/3°BPM, 

Major Assis Azevedo, já iniciaram as investigações. A motivação e a autoria do crime ainda são desconhecidas. A Polícia investiga se 

algum objeto e dinheiro foram subtraídos da pousada, o que caracterizaria um latrocínio – roubo seguido de morte. 

Jaime Araújo era homossexual e, segundo a Polícia, o crime pode ter sido passional. A população informou aos policias que estiveram 

no local, que a vítima era pacata e não tinha inimigos. 

Algumas pessoas, em atitude suspeita, foram vistas passando nas proximidades, da pousada, na madrugada em que aconteceu o 

crime, e são suspeitas da morte. 



VALDECI DA SILVA PEREIRA | GAY – 26 anos | FACADA | PI, TERESINA 

Publicado por Dudu Michels em 28 de março de 2012 em a) Gay, Facadas, PIAUÍ 

BISSEXUAL MATA HOMEN FLAGRADO COM SEU AMANTE. 

http://associacaotravestisdopiaui.blogspot.com.br/2012/03/bi-sexual-mata-homen-flagrado-com-seu.html 

O bissexual Francisco César dos Santos Rodrigues, 19 anos,solteiro, por ciúmes , matou com uma punhalada no 
peitoesquedo, o desempregado Valdeci da Silva Pereira, 26 anos,solteiro, que morava na Vila Poty, no 
Renasança, Zona Lleste de 

Teresina. Francisco César matou Valdeci , após flagrar esse  mantendo relações sexuais com seu amante, pai – 
de- SantoBento Mendes de Abreu. O comissário Dezinho, de Llantão no 8DP , disse que o crime ocorreu as 7 
horas da manhã, na residência de Bento Mendes de Abreu, na Rua 02, 2231, , no 

Parque Itararé, Zona Leste de Teresina.Francisco César que foi preso n as 13h 30m , em uma parada de ônibus, 
no Dirceu I, confessou para o Comissário Dezinho , que ha seis messes tinha um romance com Bento e morava 
junto.s. 

Francisco César disse também que Bento é Bissexual. Ao prsta  depoimento , no 8 DP, perante ao Delegado 
Admar Canabrava,disse que não suportou ver Bento lhe traindo com Valdeci da  Silva Pereira. Franisco César 
Rodrigues praticou o crime ,após chegar do trabalho , na Churrascaria Rio Poty, . Ele flagrou bento e Valdeci 
completamente pelados na cama. 

Os policiais do 8 Distrito, sob o comando do Delegado  Segisnando de Sousa Neto, estão realizando diligências 
nosentido de prender o pai-de-santo Bento Mendes de Abreu, que é tido como coauto do crime. Antes de irem 
dormir , Bento e 

Vakldeci Pereira bebeiram juntos , num inferninho, no mercado  do Dirceu Arcoverde I. Francisco César 
quando foi capturado ja estva em uma parada de ônibus para fugir Durante investigações no 8 DP ele chegou a 
confessar para o comissário Dezinho, que nunca imaginou que Bento tivesse 

coragem de lhe trair com outro homen  O inquerito que apura o crime envolvendo bissexuais , será   concluido 
pelo Delegado Admar Canabrava e depois enviado a 

Justiça. 

Fonte Jornal Meio Norte 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JORGE | GAY | TIRO | BA, ITABUNA 

Publicado por Dudu Michels em 28 de março de 2012 em a) Gay, BAHIA, Pardo, Tiros 

Em Itabuna homossexual é morto e duas travestis são baleadas. 

 

Quatro homens declaradamente homossexuais foram vítimas da violência por volta do meio dia desta quarta-
feira (28), no bairro São Roque. De acordo com testemunhas, o grupo saia de um salão de beleza em um veículo 
Cross Fox, placa JRP 6692, e foi abordado por homens armados em uma moto que começaram a atirar. Foram 
pelo menos 15 disparos. 

 O carona de prenome Jorge, morreu no local. Já o motorista do veículo, Célio Roberto Silva Dantas, 28 anos, 
conhecido como “Denise”, foi atingido por três tiros nas costas e um no braço. Outro ocupante do carro, Ivan 
Fonseca Nascimento, 43 anos, conhecido como “Evans”, foi baleado na perna e no braço. Os dois foram 
socorridos e encaminhados ao Hospital de Base. O quarto ocupante do carro, Madson Santos Silva, 20 anos, 
conta que ao ouvir sons de tiros se abaixou. Ele não foi atingido. 

 Segundo a polícia militar de Itabuna, os tiros podem ter sido de pistola e o carro em que o grupo estava era 
locado. Os funcionários da locadora informaram que “Denise” estava com um carro há mais de um mês. 

 Jorge 

Jorge era morador do bairro Novo Lomanto e foi atingido na cabeça. A mãe dele esteve no Departamento de 
Polícia Técnica e estava muito nervosa tentando ver o corpo do filho. “Sem meu filho não posso viver. Eu vou 
me matar”, repetiu diversas vezes. 

  

FONTE: RADAR NOTÍCIAS 

  

 



FLÁVIO WELLINGTON MACEDO PINTO | GAY – 39 anos | PAULADA | 
PA, ANANINDEUA 

Publicado por Dudu Michels em 27 de março de 2012 em a) Gay, Espancamento, PARÁ 

Homossexual é morto com pauladas na cabeça. 

 

http://www.diariodopara.com.br/N-153264-HOMOSSEXUAL+E+MORTO+COM+PAULADAS+NA+CABECA.html 

No início da manhã desta segunda (26), o corpo de um homem foi encontrado dentro da mata do Utinga, 
próximo à rua Oswaldo Cruz, bairro de Águas Lindas,em Ananindeua. Avítima, identificada como Flávio 
Wellington Macedo Pinto, 39 anos, estava apenas de bermuda e apresentava marca de pauladas na cabeça. 

“Como não foi encontrado nenhum sinal de tiro, tudo levar a crer que a morte foi causada por pancadas que ele 
levou na cabeça. Segundo relatos de alguns moradores, foram ouvidos gritos nessa área ainda na noite de 
ontem. Mas o corpo mesmo só foi encontrado por volta das 6h”, relatou o cabo PM Brandão, da viatura 8123, 
ligado à 14ª Zona de Policiamento. 

No local, prevaleceu a lei do silêncio. Poucas pessoas se arriscaram a falar sobre o caso. Segundo Nilda dos 
Santos, amiga da vítima, Flávio não tinha envolvimento com a criminalidade e era considerado uma pessoa 
querida no bairro. “A gente divide a mesma casa há três meses e ele nunca foi de arrumar confusão. Isso só 
pode ter sido um assalto. Alguém deve ter arrastado ele para cá apenas para fazer essa maldade”, revelou a 
amiga. 

Familiares do homem também estiveram no local, mas evitaram falar com a imprensa. Eles apenas 
confirmaram a versão apresentada por Nilda e disseram que a vítima não tinha antecedente criminal. 

“Por ele ser homossexual, ele era uma dessas pessoas que se dão bem com todo mundo. Sinceramente, jamais 
imaginava que ia encontrar o meu amigo numa situação deprimente assim. Quem será que fez isso? Para que 
tanta maldade?”, se questionou a amiga, abraçando outros entes queridos de Flávio. 

Flávio Wellington Macedo Pinto Flávio Wellington Macedo Pinto Além de policiais militares que faziam a 
segurança da cena do crime, policiais civis da Divisão de Homicídios e peritos do IML estiveram no local. Para a 
polícia, o crime ainda está cercado de mistérios. “Só as investigações é que podem apontar os motivos do crime. 
(Diário do Pará) 

Flávio Wellington Macedo, de 39 anos, foi encontrado morto na manhã dessa última segunda (26) na cidade de 
Ananindeua, no Pará. A vítima estava dentro de uma mata, só de bermuda. 

“Como não foi encontrado nenhum sinal de tiro, tudo levar a crer que a morte foi causada por pancadas que ele 
levou na cabeça. Segundo relatos de alguns moradores, foram ouvidos gritos nessa área ainda na noite de 
ontem. Mas o corpo mesmo só foi encontrado por volta das 6h”, relatou um cabo da PM. 

Não se sabe qual foi a motivação do crime. Flávio era gay assumido e mantinha uma boa relação com os 
vizinhos. 

“A gente divide a mesma casa há três meses e ele nunca foi de arrumar confusão. Por ele ser homossexual, ele 
era uma dessas pessoas que se dão bem com todo mundo. Sinceramente, jamais imaginava que ia encontrar o 
meu amigo numa situação deprimente assim. Quem será que fez isso? Para que tanta maldade?”, disse Nilda 
dos Santos, amiga de Flávio. 

As polícias civil e militar investigam o caso, o que se sabe é que a vítima não tinha antecedentes criminais 



JOSÉ CARLOS DA SILVA | GAY – 21 anos | FACADA | PE, GOIANA 

Publicado por Dudu Michels em 26 de março de 2012 em a) Gay, Facadas, PERNANBUCO 

Homossexual é encontrado morto em Goiana. 

http://carpinainfoco.blogspot.com.br/2012/03/homossexual-e-encontrado-morto-em.html 

A polícia localizou nas terras do Engenho Tabatinga, zona rural de Goiana, o corpo de um homem em alto 
estado de decomposição. 

A vítima, José Carlos da Silva, 21 anos, foi localizada por populares que passavam pelo local. José estava 
desaparecido desde o dia 23 deste mês, quando saiu e não voltou mais. 

De acordo com populares e familiares que identificaram o corpo da vítima, José trabalhava como recepcionista 
em um hotel da cidade e era homossexual 

A vítima foi assassinada com golpes de faca peixeira, que atingiram o pescoço e o abdômen. O caso esta sendo 
investigado pela DP local. 

  

 

SAMUEL FERREIRA DO NASCIMENTO | TRAVESTI – 22 ANOS | TIRO | 
CE, FORTALEZA 

Publicado por Dudu Michels em 24 de março de 2012 em b) Travesti, CEARÁ, Tiros 

Homossexual é morto na esquina onde se prostituía em Fortaleza. 

http://www.jangadeiroonline.com.br/tag/samuel-ferreira-do-nascimento/ 

http://www.youtube.com/watch?v=jzndFwTqVnA 

http://www.jangadeiroonline.com.br/video/homossexual-e-perseguido-e-morto-a-tiros/ 

Um homossexual foi assassinado com três tiros na madrugada deste sábado (24)em Fortaleza. Ocrime ocorreu 
no cruzamento das ruas Oscar Araripe com Maria Júlia, no bairro Bom Jardim. A vítima foi Samuel Ferreira do 
Nascimento, de 22 anos. 

De acordo com informação de populares, ele era travesti e se prostituía na esquina em que foi morto. Até o 
momento, a polícia não tem conhecimento de nenhum suspeito, nem das motivações do homicídio. 

O caso será investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). 

Homossexual morto durante madrugada 

O jovem Samuel Ferreira do Nascimento, 22, homossexual, foi misteriosamente morto, a tiro, na madrugada de 
ontem, na esquina das ruas Oscar Araripe e Maria Júlia, onde faziam ´ponto´. Policiais da Divisão de 
Homicídios e Proteção à Pessoa investigam. 

  

 

 

DAVID WILLIAM DE OLIVEIRA CÂNDIDO | TRAVESTI – 20 anos | PR, LONDRINA 



Publicado por Dudu Michels em 22 de março de 2012 em b) Travesti, PARANÁ 

Travesti é encontrada morta na área central de Londrina. 

http://cenag.uol.com.br/noticias_ler.php?id=ODgzNg== 

O corpo de um travesti, aparentando pouco mais de 20 anos, foi encontrado morto num terreno baldio próximo 
do Marco Zero, na área central de Londrina (PR). Ele estava jogado em um terreno baldio atrás da obra do 
Shopping Marco Zero, com sinais de violência na cabeça e no pescoço. 

O rapaz não portava documentos e ao lado dele apenas um par de chinelos, provavelmente da vítima. 

Peritos do Instituto de Criminalística foram chamados para realizar a perícia no local. 

Apesar dos ferimentos importantes para as investigações, localizados na cabeça e na altura do pescoço, não é 
possível, num primeiro momento, afirmar que foi vítima de tiros, estrangulamento ou pancada violenta. 

Travesti é encontrado morto na área central de Londrina Alexandre Sanches A A A 

O corpo de David William de Oliveira Cândido, 16 anos, foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (22), 
em um terreno baldio próximo do Marco Zero, na área central de Londrina. Ele estava jogado em um terreno 
baldio atrás da obra do Shopping Marco Zero, com sinais de violência na cabeça e no pescoço. 

A identificação oficial só foi realizada à tarde, por uma irmã do rapaz que foi até o Instituto Médico-Legal 
(IML). Segundo informações preliminares no IML, a família é moradora de Londrina. 

O corpo apresentava ferimentos graves na cabeça e na região do pescoço, considerados importantes pelos 
peritos criminais para auxiliar nas investigações. Foi descartada a possibilidade de violência com arma de fogo. 
Porém, resta ainda determinar se a morte foi provocada por pancadas fortes na cabeça ou se por 
estrangulamento. 

Ainda não há data para que o laudo da “causa mortis” seja emitido. 

cenag    paradacolorida 

  

“ELAINE” | ELTON JONH FELIPE DE OLIVEIRA DA SILVA | TRAVESTI | TIRO | PB, 
JOÃO PESSOA 

Publicado por Dudu Michels em 22 de março de 2012 em b) Travesti, PARAÍBA, Pardo, Tiros 

Travesti morta com cinco tiros no centro de joão pessoa. 

http://www.aguinaldomota.com.br/detalhe_noticias.php?id=14684 

Na noite desta quinta-feira (22) um homossexual foi assassinado no Centro de João Pessoa com vários tiros, 
por volta das 21h. 

A vítima era conhecida como Elton Jonh e foi morta por homens desconhecidos com pelo menos cinco tiros 
no meio da rua. 

De acordo com a polícia ele era suspeito de chefiar uma boca de fumo no antigo prédio do INSS, no Centro. Por 
isso os policiais trabalham com a hipótese de acerto de contas. 

PRISCILA ANDRADE COM EMERSON MACHADO DA TV CORREIO 

 



CARLOS ANTÔNIO CUNHA | Gay – 51 anos | TIRO | SE, ITABAIANA 

Publicado por Dudu Michels em 21 de março de 2012 em a) Gay, SERGIPE, Solteiro, Tiros 

Irmão de ex-deputado federal é encontrado morto em estrada de 
Itabaiana 

 

http://www.atalaiaagora.com.br/conteudo.php?c=26902&sb=1&t=IRMAO+DE+EX-

DEPUTADO+FEDERAL+E+ENCONTRADO+MORTO+EM+ESTRADA+DE+ITABAIANA 

No início da manhã desta quarta-feira (21) o corpo de Carlos Antônio Cunha, 51 anos, foi encontrado em uma 
estrada vicinal próximo ao povoado Canário, no município de Itabaiana. Carlos, que é irmão do ex-deputado 
federal Wilson Cunha, “Gia”, foi morto com um tiro na cabeça. 

 De acordo com familiares, a vítima havia recebido dinheiro na tarde de ontem e hoje pela manhã estava indo 
para a feira quando foi surpreendido. A família desconfia que o autor do crime sabia que Carlos estava com 
dinheiro e que ele foi vítima de um latrocínio. 

O caso será investigado pelo Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa da Delegacia Regional de Polícia Civil de 
Itabaiana, sob o comando da delegada Viviane Jardim. Próximo ao corpo de Carlos Antônio foi encontrada uma 
cápsula, provavelmente de pistola 380. 

Carlos estudou teologia e frequentava os movimentos religiosos da Igreja Católica. A notícia sobre a morte de 
Carlinhos, como era conhecido na região, chamou a atenção de populares que se aglomeraram no local do 
crime. 

Com informações de Gilson de Oliveira/Itnet   e Marcelo Oliveira 

  

  

 

Privado: CARLOS ALBERTO DE SOUSA | GAY – 19 anos | PAULADA | PI, CAPITÃO 
DE CAMPOS 

Publicado por Dudu Michels em 21 de março de 2012 em a) Gay, Espancamento, PIAUÍ 

MATEI O DEDÉ PORQUE ELE ME OBRIGOU A TRANSAR COM ELE. 

http://associacaotravestisdopiaui.blogspot.com.br/2012/03/matei-o-dede-porque-ele-me-obrigou.html 

                 O  desempregado  Carlos  Alberto  de Sousa,  o  vulgo  Dedé,  de  19  anos,  foi  assassinado  a  pauladas  
na  madrugada  de  Sábado na  cidade  de  Capitão  de  Campos, localizada  a  124  Km  de  Teresina. O  lavrador  
Antônio  dos  Santos  Barbosa, o Profeta, de  33  anos,  confessou  o  crime  dizendo  que  matou  o  Dedé  porque  
ele  o  forçou  a  transar  com  ele. A  policia  suspeita  dessa  versão. 



                 De  acordo  co  o  policial  Francisco  de  Sena,da  delegacia  local, o crime  aconteceu  na  casa  do  
acusado, que  mora  sozinho. O  corpo  de  Dedé  só  foi  emncontrado    quase  12  horas  depois  do  crime  
quando  vizinhos  a  sua  casa  começaram  a  sentir  um  mal  cheiro  vindo  de  sua  residência. 

              Segundo  o  policial , Profeta  disse  na  delegacia  que  Dedé  e  um  amigo  invadiram  a  sua  casa, o 
fasendo  prisioneiro, amarrando  as  suas  mãos  com  uma  borracha. Em  seguida  os  dois  obrigaram  o  
acusado  a  tirar  a  sua  roupa  e  a  transar  com  eles. 

Profeta  declarou  que  conseguio  se  desamarrar  , pegar  um  pedaço  de  pau  e  agredir  Dedé  com  várias  
pauladas  na  cabeça, nesse  tempo  o  compassa  da  vítima  teria  fugido. Dedé  morreu  na  hora. 

Fonte  Jornal  O  Dia   

  

 

MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA | LESBICA | PAULADA | PI, TERESINA 

Publicado por Dudu Michels em 20 de março de 2012 em c) Lésbica, Espancamento, PIAUÍ 

LÉSBICA É ASSASSINADA A PAULADAS E PEDRADAS 

http://associacaotravestisdopiaui.blogspot.com.br/2012/03/lesbica-e-assassinada-pauladas-e.html 

Maria  Cristina  de  Oliveira, 28  anos,  foi  brutalmente  assassinada  a  pauladas   e   pedradas   dentro  de  sua  
própria  casa   em  uma  vila  da  zona  Leste  de  Teesina. 

Segundo  moradores  vizinhos  vários  elementos  invadiram  a  casa  da  vítima  a  meia  noite  e  praticaram  o  
crime. 

Fonte   Jornal  O   Dia 

  

 

JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA | TRAVESTI | TIRO | PI, TERESINA 

Publicado por Dudu Michels em 20 de março de 2012 em b) Travesti, PIAUÍ, Tiros 

PRESO EM CAXIAS UM DOS MATADORES DE TRAVESTIS 

http://associacaotravestisdopiaui.blogspot.com.br/2012/03/preso-em-caxias-um-dos-matadoures-do.html 

                             Depois  de  váris  horas  de  investigação  o  Delegado  Mendes  , e  o  perito  Vital  da  Cunha  
Araújo, conseguiram  prender  em  Caxias  um  dos  matadoures  do  Travestis  José  Carlos  de  Almeida, 
encontrado  morto  com  dois  balaço  no  peito  .   A  policia  continua  mantendo  em  sigilo  o  nome  do  
acusado  .  ´´  Ele  foi  preso  em  Caxias  não  posso  da  o  seu  nome´´  , mas  adianto  que  a  Kombi   que  
tambem  foi  apreendida  tava  manchada  de  sangue. Comentou  um  policial  que  participava  das  
investigação. 

VIDA  AGITADA 

                            Segundo  ainda  investigações feita  por  policiais   da    Secretária  , José  Carlos  levava  uma  vida  
muito  agitada ,  era  quem  inclusive  quem  comandava  um  grupo  de  gays  ,  que  agitava  em  alguns  locais  
de  Teresina. O  perito  Vital  Cunha  Araújo  e  o  delegado  Mendes  já  tem  os  três  nomes  que  participaram  
da  execução  do  gerente.  O  secretário  Juares  Tapety   garantio  que  nas  próximas  horas  apresentara  os  
matadoures  do  gerente  da  Avom   José  carlos  de  Almeida. 



                               O  caso  tomou  ampla  repercução  apesar  do  pouco  tempo  da  vitima  em  Teresina  , já  era  
bastante  conhecido   segundo  as  investigações  ,  estava  vivendo  com  um  elemento  que  a  policia  esta  
mantendo  seu  nome  em  sigilo. 

ALGUMAS  PISTAS 

                                 O  PERITO  Vital  da  Cunha  que    comanda  os  trabalhos  de  investigação  , já  há  vária  pistas. 
A  prisão  do  motorista  da  Kombi  e  apreenção  da  mesma   aconteceu em  Caxias-MA  Levado  para  a  
Delegacia  do  8º  DP  onde  ficou  incomunicavel. . Um verdadeiro  batalhãom de  policiais   em  frente  a  
Delegacia  do  8º  DP  .                                   Um  travestis  conhecido  por  Valdeci    Costa   segundo  menciona  a  
policia  ,  tudo  começou  com  uma  discução  onde  estava  o  grupo  de  Gays  participando  de  uma  noitada. 

                                       O  Empresário  Antonio  Carlos  de  Almeida  , filho  de  José  Carlos  de  Almeida  , em  
contato  telefonico,  com  o  administrador  da  Avom  Francisca  Machado  Sousa  , que  reside  no  Conjunto  
Parque  Piauí  , a  quem  vem  servindo  de  ponte  de  ligações   dos  acontecimentos  que  culminaram  com  a  
morte  de  José  Carlos  de almeida  , garanti  que  de  acordo    com  as  informações  vai  solicita  a  exumação  
do  corpo  para  Belo  Horizonte 

Fonte  Jornal  O  Estado 

  

 

“MARCELA” | ELIOMAR MACHADO DE ALMEIDA | TRAVESTI – 23 anos | TIROS | 
PI, TERESINA 

Publicado por Dudu Michels em 20 de março de 2012 em b) Travesti, PIAUÍ, Tiros 

MATOU TRAVESIS E JOGOU CORPO NA PORTA DO HOSPITAL 

http://associacaotravestisdopiaui.blogspot.com.br/2012/03/matou-travesis-e-jogou-corpo-na-porta.html 

O   homossexual  Eliomar  Machado   de  Almeida  mas  conhecido  por  ´´´  Macela  ´´´, 23  anos,  residente  no  
Conjunto  São  Joaqiun,  Q29,  C19,   que   também  afirmava  morar  na  Rua  São  Paulo,  4315  no  Bairro  
Matadouro,  foi  brutalmente  assassinado  as  22h30m de  ontem   com  dois  tiros  de  révolver  calibre  38,  em  
um  terreno  baldio  nas  proximidade  do  Hospital  Infantil  de  Teresina,  ao  lado  da  Caixa  Dagua  da  
Agespisa. 

O  autor  do  delito  ainda  não  foi  indentificado  pelos  Policiais  lotados  na  Delegacia  de  Homicidios  que  
chegaram  ao  local  uma  hora  depois,  mas  mesmo  assim  conseguiram  dados  de  cinco  pessoas   que  
ouviram  os  disparos , acrescentando  que  o  autor  fugio  em  um  automóvel. 

Ontem   por  volta  das  16h 30mm  o  Diretor  do  Instituto  de  Medicina  Legal  – IML  fez  cirurgia  para  retira  
os  progeteis   que  ao  serem  examinado  os  laudos   serão  de  alta  importancia  no  decorrer  do  processo. 

Um  acusado  que  o  Delegado  Arias  Filho  limitou-se  a  não  dizer  o  nome   pelas  proprias  contingencias  das  
investigação  chegou  a  ser  preso  , mas  pelas  informações  colhidas   a  arma  portada  era  um  revolver  
calibre  32,  enquanto  que  a  usada  no  crime  foi  um  revolver  38, e  por  este  motivo  fora  colocado  em  
lioberdade 

Na  tarde  de  ontem  no  IML   cerca  de  vinte  Travestis  e   muitos   familiares    de  ´´   Macela  ´´  estiveram  
por  la  para  o  verem  pela  ultima  vez,  o  cadáver  sera  sepultado  no  Municipio  de  Capitão  de  Campo- Piauí 

Fonte  Jorna  O  Estado 

  

 

 



 “ELEN” | IVONALDO SILVA | TRAVESTI – 31 ANOS | FACADA | CE, TIANGUÁ 

Publicado por Dudu Michels em 19 de março de 2012 em b) Travesti, CEARÁ, Facadas, Pardo 

Piripiriense é morta em Tianguá (CE) a golpes de faca. 

 

     http://www.piripirireporter.com/?ler_noticia_id=1563&piripiriense-e-espancado-e-assassinado-em-tiangua—ce&assunto=Policia&coluna 

Foi assassinado na madrugada de domingo (18), com mais de 20 golpes de faca, o piripiriense Ivonaldo Silva, 31 
anos, também conhecido como “Elen”. 

 O assassinato aconteceu à Rua 2 de agosto, na cidade de Tianguá (CE) e foi praticado por três homens ainda 
não identificados. Ivonaldo recebeu a maioria dos golpes pelas costas, após sair de uma festa na cidade 
cearense. 

 Atualmente o piripiriense morava na cidade de Frecheiras, também no Ceará. 

 O crime pode ser mais um caso de homofobia. 

 O corpo de Ivonaldo Silva será velado na residência da família da vítima à Rua Padre Domingos, no centro da 
cidade de Piripiri. 

 Mais informações no Portal Sem Fronteiras, emwww.portalsemfronteiras.com.br 

 Homossexual é morto com requintes de crueldade 

Por: Silvio Vieira | Em: 19.03.2012 13:17 

   

Piripiriense Ivonaldo Silva pode ter sido vítima de homofobia 

O piripiriense Ivonaldo Silva, 31 anos, foi morto com cerca de 20 perfurações, supostamente a faca, na cidade 
de Tianguá no Ceará no final de semana. 

O corpo chegou em Piripiri por volta das 21h30min, de domingo (18/03) e sepultado na segunda (19/03). A 
família da vítima mora na Rua Padre Domingos, nº. 948, centro. 

Segundo um vizinho da família, o corpo ao ser encontrado foi levado para o IML de Sobral-CE, com perfurações 
nas costas, pescoço e suspeita de várias escoriações. 

  

A família foi informada que o piripiriense participava de um evento na madrugada de sábado para domingo 
quando foi visto pela última vez e que mais de uma pessoa teria praticado o crime. 



  

Willekens Van Dorth 

Piripiense é assassinado no Ceará 
Ele, que era homosexual assumido, pode ter sido vítima de homofobia 
Ivonaldo Silva, 31 anos, conhecido como Elen, morava em Frecheira – Ce, foi morto na madrugada de domingo, 
18/03, com mais de 20 golpes de faca, a maioria nas costas, praticados por três criminosos, após sair de uma 
festa na cidade de Tianguá-CE. O corpo ficou abandonado na rua. Amigos de Ivonaldoacreditam que o crime 
tenha sido homofóbico. A vítima, que era homosexual, estava travestido. 
O corpo de Ivonaldo Silva foi velado na residência da família da vítima à Rua Padre Domingos, no centro da 
cidade de Piripiri. 
“Esse crime cruel e possivelmente homofóbico não pode ficar impune. Espero que autoridades de Piripiri e do 
Piauí cobrem e acompanhem as investigações, o inquérito e a punição dos culpados”, relatou o jornalista 
Willenkens Van Doth em seu perfil no facebook, um dos defensores das causas dos gays em Piripiri e 
idealizador do evento Pirigay. Texto: Piripiri Repórter Moisés Lopes 
http://piripiri40graus.com/?ler_noticia_id=12600&piripiense-e-assassinado-no-ceara&assunto=Geral  

  

  

  

GENILSON CÂNDIDO CARNEIRO | GAY – 43 anos | PE, CARAAGIBE 

Publicado por Dudu Michels em 16 de março de 2012 em a) Gay, PERNANBUCO 

Desaparecido é encontrado morto em Camaragibe. 

Corpo foi encontrado em fosso, coberto por uma pedra 

http://www.folhape.com.br/cms/opencms/folhape/pt/cotidiano/policia/arquivos/2011/outubro/0336.html 

Folha de Pernambuco 

O corpo de um homem desaparecido há quatro dias, foi encontrado na noite desta quinta-feira (15), em um 
terreno baldio próximo à rua Padre Oséas Cavalcante, em Vila da Fábrica, Camaragibe. 

Genilson Cândido Carneiro, de 43 anos, era homossexual e vivia com seu companheiro, no bairro de 
Tabatinga,em Camaragibe. Segundoa família, ele teria saído no último domingo (11) e não deu mais notícias. Ele 
levava uma bolsa com cerca de R$ 800 que não foi encontrada junto ao corpo. A polícia trabalha com a hipótese 
de crime passional ou latrocínio. 

A vítima foi colocada em um fosso e coberta com uma pedra. O corpo só foi encontrado após denúncias de 
vizinhos devido ao mau cheiro. O corpo de bombeiros foi acionado e fez a retirada dos restos mortais do 
homem. 

Mesmo já estando em avançado estado de decomposição, a sobrinha de Genilson conseguiu reconhecê-lo. A 
polícia trabalha com a hipótese de latrocínio ou crime passional. 

 

 

 

 

 



DAVI RAMOS NERES | GAY – 23 anos | FACA | MG, IPATINGA 

Publicado por Dudu Michels em 16 de março de 2012 em a) Gay, Branco, Facadas, MINAS GERAIS 

Jovem gay morto a facadas em Ipatinga dentro de casa. 

 

Um rapaz de 23 anos foi assassinado dentro de seu próprio apartamento na noite desta sexta-feira (16). O crime 
foi registrado na Rua Cairo, no Bairro Bethânia,em Ipatinga. De acordo com boletim de ocorrência, após avistar 
Davi Ramos Neres, de 23 anos, sangrando caído no chão, uma testemunha ainda teria presenciado um homem 
fugindo pelo telhado do prédio. O rapaz, que era homossexual, foi assassinado com golpes de faca. 

De acordo com a irmã da vítima, Bárbara Ramos Neres, de 19 anos, Davi teria terminado um relacionamento 
amoroso com um indivíduo de prenome Carlos há cerca de 6 meses e estaria namorando um rapaz chamado 
Marcos há oito meses. 

Apesar de estar em um novo relacionamento, a polícia encontrou um bilhete com declarações amorosas no 
quarto de Davi destinado ao ex-companheiro, que o, conforme a polícia poderia ter motivado o crime.Ainda 
conforme Bárbara, o irmão teria feito um exame HIV há alguns meses e teria constatado ser soropositivo. Davi 
estava trabalhando como babá no Jardim Panorama. 

O rapaz residia junto com a mãe e a irmã em um apartamento alugado. Elas não estavam em casa no momento 
do assassinato. 

O perito Hebert De Mingo esteve no local onde realizou os trabalhos de praxe, constatando sete perfurações 
provavelmente de faca no corpo de Davi.  O rapaz de 23 anos teve duas lesões na região do tórax, uma próxima 
ao pescoço, três no ombro direito e esquerdo e outra na nuca. 

Diligências continuam sendo realizadas no intuito de identificar e localizar o autor do homicídio. 

jvaonline 

  



 

Então com 23 anos, Davi Neres foi assassinado com sete facadas 

Concluído inquérito de homicídio na rua Cairo 

Arquivo: MTIwMTIxMjEzMTM= 

 Adolescente confessa crime, mas Polícia Civil não acredita totalmente na versão de 
assédio apresentada pelo menor 

http://www.diariopopularmg.com.br/vis_noticia.aspx?id=3916 

  

 

RENATO MARIANNO JUNIOR | GAY | FACADAS | ES, COLATINA 

Publicado por Dudu Michels em 15 de março de 2012 em a) Gay, Branco, ESPÍRITO SANTO, Facadas 

Restaurador da Ufes que estava desaparecido é encontrado morto em Colatina. 

 

RENATO MARIANNO JUNIOR 

http://gazetaonline.globo.com/_conteudo/2012/03/noticias/gazeta_online_norte/noticias_norte/1151104-restaurador-da-ufes-que-estava-desaparecido-

e-encontrado-morto-em-colatina.html 

Restaurador da Ufes que estava desaparecido é encontrado morto em Colatina 

O corpo dele foi encontrado boiando em uma lagoa de uma propriedade particular no interior do município 

O restaurador da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Renato Marianno Junior, desaparecido desde 
segunda-feira (12), foi encontrado morto por volta de 8h de ontem em Colatina, Noroeste do Estado. Segundo 



informações da Polícia Civil, o corpo dele estava boiando em uma lagoa de uma propriedade particular na 
localidade de Barra de São João Pequeno, interior do município. 

Um funcionário da propriedade fazia o serviço de capina quando avistou o corpo. Pelo estado de decomposição, 
a polícia acredita que Renato tenha sido assassinado no domingo ou na segunda-feira. Ele foi atingido por duas 
facadas, uma no rosto e outra no peito. O corpo foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina e 
liberado na noite de ontem pelo irmão dele, Ewerton Luiz. 

Segundo Ewerton, Renato havia comprado uma passagem de ônibus e partido sozinho da Rodoviária de Vitória 
em direção a Colatina, onde encontraria uma pessoa. De lá, explicou o familiar, eles seguiriam para o município 
de Baixo Guandu. 

Ewerton disse que o irmão era uma pessoa tranquila, querido pelos familiares e amigos. O desaparecimento 
repentino dele havia surpreendido a todos, pois o restaurador tinha por hábito avisar via redes sociais tudo o 
que costumava fazer. O parente contou ter ligado para os dois celulares do desaparecido, mas nenhuma ligação 
tinha sido atendida. 

A Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) de Colatina já iniciou as investigações preliminares para definir 
qual será a linha a ser seguida para a identificação da autoria e da motivação do crime. A princípio, serão 
pedidas a quebra do sigilo de dados telefônicos e de informática para ver os contatos feitos pela vitima nas 
redes sociais. 

Amigos e familiares se despedem do restaurador morto à facadas em Colatina 

Rafael Freitas (redacao@eshoje.com.br) Fotos de Dayana Souza e Divulgação 

Renato Marianno Júnior desapareceu na segunda-feira (12) ao viajar a trabalho 

O enterro do restaurador da Ufes Renato Marianno Júnior levou cerca de cem pessoas ao cemitério Boa Vista, 
em Maruípe, na tarde desta quinta-feira (16). Renato desapareceu na última segunda-feira, dia 12, após pegar 
um ônibus para Colatina, de onde seguiu para Baixo Guandu com uma outra pessoa. O corpo do restaurador foi 
encontrado boiando em uma propriedade particular em Barra de São João Pequeno, interior de Colatina, com 
duas perfurações, no rosto e no peito. 

A família da vítima estava bastante abalada e não quis se pronunciar durante o enterro, limitando-se a dizer que 
foi um choque receber a notícia. Uma cerimônia de candomblé também foi feita no local pelos amigos de 
Renato. O irmão do rapaz, Ewerton Luiz Marianno revelou que Renato não tinha inimigos, tampouco tantos 
bens que pudessem “torná-lo um alvo” para assaltantes. 

Durante a semana, a família da vítima mobilizou campanhas em redes sociais para tentar encontrar Renato. Na 
noite de quarta-feira (14), os familiares foram comunicados sobre o corpo, encontrado em Barra de São João 
Pequeni, onde Ewerton reconheceu o irmão. 

De acordo com Ewerton, o restaurador era uma pessoa tranquila e querida por familiares e amigos. E, que o 
desaparecimento pegou todos de surpresa, principalmente porque Renato tinha por hábito avisar o que 
costumava fazer, passo a passo via redes sociais. Além de sempre retornar as ligações recebidas no celular. A 
vítima morava no Centro de Vitória. 

“Estamos todos tristes com a notícia da morte dele, principalmente pelo jeito que foi. Perdemos um grande 
profissional, de muito valor para o Estado”, afirma Francisco Simões, que chegou a trabalhar com Renato. 
“Vivemos em mundo louco, não consigo acreditar que a violência levou mais uma pessoa querida. Ele sempre 
me ajudou e deu várias dicas de desenho. É uma grande perda”, contou Jean Pereira, estudante de Artes 
Visuais. 

O corpo do restaurador foi liberado pelo Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, por volta das 12 horas desta 
quinta-feira (15) e enterrado às 16 horas na Grande Vitória. A Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) de 
Colatina já iniciou as investigações. Em princípio, serão pedidas a quebra dos sigilos telefônicos e de 
informática para ver os contatos feitos pela vitima. 

Biólogo preso acusado de matar restaurador da Ufes no Noroeste 



Mikael Mansur Martinelli foi preso no museu onde trabalha, na cidade de Santa Teresa. O acusado confessou o 
crime 

Da Redação Multimídia 

Atualizada às 17h50 

foto: Arquivo pessoal 

Mikael Mansur Martinelli foi preso dentro do museu onde trabalhava,em Santa TeresaObiólogo Mikael Mansur 
Martinelli, 26 anos, foi preso nesta manhã dentro do museu onde ele trabalha na cidade de Santa Teresa. Ele 
confessou ter matado o restaurador da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Renato Marianno 
Junior. Ele foi capturado em cumprimento de mandado de prisão por volta das 9h30 desta terça-feira (27). 

De acordo com o titular da Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) de Colatina, delegado Fabrício Bragatto, 
o acusado, em depoimento, confessou o assassinato de Renato Marianno Junior. O suspeito afirmou que 
conhecia a vítima, que teria ido de Vitória ao interior de Colatina para que eles conversassem. Eles se 
encontraram na propriedade rural do pai de Mikael,  na localidade de Barra de São João Pequeno, município de 
Colatina. 

Segundo o delegado, o acusado afirmou que, ao se encontrarem, Renato teria tentado forçar um 
relacionamento com ele, porém ele negou e revidou com uma facada no peito da vítima. Eles continuaram a 
discutir e Mikael desferiu outro golpe com a arma na face de Renato, que caiu. Mikael teria saído do local e, ao 
retornar, percebeu que Renato estava morto e arrastou o corpo para dentro da lagoa. 

Conforme Bragatto, Mikael teve prisão temporária decretada. Ele será transferido para um Centro de Detenção 
Provisória (CDP), onde permanecerá detido por 30 dias, até a conclusão do inquérito policial. 

foto: Arquivo Pessoal 

Renato Marianno Junior foi encontrado morto dentro de uma lagoa, na zona rural de ColatinaO crime 

O corpo do restaurador da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Renato Marianno Junior,  foi 
encontrado na manhã de 14 de março, boiando em uma lagoa. O manancial situa-se em uma propriedade 
particular na localidade de Barra de São João Pequeno, município de Colatina. 

O desaparecimento de Renato foi percebido no dia 12 de março, já que ele tinha por hábito avisar via redes 
sociais tudo o que costumava fazer. Os familiares contaram ter ligado para os dois celulares do restaurador, 
mas nenh 

  

 

“CHIQUINHA” | FRANCISCO NECO DE OLIVEIRA | Travesti – 35 anos | PAULADA | 
PI, TERESINA 

Publicado por Dudu Michels em 14 de março de 2012 em b) Travesti, Espancamento, PIAUÍ 

CABELEREIRA É ENCONTRADA MORTA 

http://associacaotravestisdopiaui.blogspot.com.br/2012/03/cabelereiro-e-encontrado-morto.html 

O  assassinato  do  cabeleireiro  Francisco Neco  de  Oliveira,  O  Chiquinha,  35  anos,  ocorrido  na  madrugada  
de  ontem, com  requintes  de  crueldade  ainda  é  um  mistério  para  a  Polícia. Crime  pacional, latrocinio  ou  
vingança  ?????  São  as  perguntas  que  a  Policia  ainda  não  conseguio  responder. Outra  hipótese  é  que  a  
vítima  tenha  sido  morta  por  vandalos  simplesmente  pelo  fato  de  ser  homossexual. 

O  corpo  do  cabeleoiro  foi  encontrado  entro  do  próprio  carro, um  Escort( TS  1844  pi) , deswovado  na  
Rua  21  na  vila  Bandeirantes  II, em  um   beco  sem  saída, na  zona  Leste  da  Capital. A  Policia  acredita  que  
a  morte  foi  provocada  por  pauladas  e  pedradas  e  que  houve  luta  corporal  antes  do  crime. 



Apenas  uma  carteirinha  de  um  Club   Social foi  encontrada  junto  ao  corpo.Dois  aneis  e  dois  colares  
foram  encontrados  dentro   do  veiculo    e apreendidos pela  Policia  Ainda  não  se  sabe  se  a  vítima  andava  
com  a  carteira, onde  estaria  documentos, carto~es  de  creditos  é  dinheiro. Uma  faca  de  mesa  tambem  
tava  dentro  do  veiculo, mas  não  se  sabe  se  foi  ultilizada  no  crime. 

O  cadaver  levado  para  o  Instituto  de  Medicina  Legal   para  ser  examinado, apresentava  escoriações,  
principalmente  na  cabeça  e  tóraxe.Muito  sangue  foi  encontrado  no  interior  do  veiculo, a pericia  criminal  
encontrou  vestigio  de luta  corporal  o  que  significa  que  Chiquinha  lutou  ate  quandto  pode  para  não  
morrer. 

O  matador  ou  os  matadores, de  chiquinha  quebraram  o  portamala  do  carro  para  coloca o corpo  dentro, 
talvez  por  não  ter  conseuido  abrir, jogaram  o  cadaver  no  banco  trazeiro  do  veiculo. O  Delegado  
Erisvaldo  Carvalho, titular  do  11º  DP  por  volta  de  1h  da  manhã  teve  na  Rua  Dom  Bosco, próximo  ao  
local   onde  foi  encontrado  o  corpo e  em  um  carro   foi  visto  apenas  uma  pessoa   com  as  caracteristicas  
da  vitima 

Antes  disso  Erisvaldo  foi  informado  que  a  vítima  esteve  as  23h 30m  em  uma  Churrascaria  no  
cruzamento  da  AV  Duque  de  Caxias  com  Rua  Pernambuco, no  Barri  Primavera,  na  companhia  de  um   
rapaz  conhecido  apenas  como  Genivaldo. Este  saio, enquanto  Chiquinha  permaneceu  na  Churrascaria.. 

Francisco  Neco  de  Oliveira  morava  em  uma  casa  alugada  na  Rua  Coelho  de  Resende2139, no  Bairro   
Primavera,  no  mesmo  local  funcionava  o  Salão  Chiquinhos  Cabelos, onde  trabalhava  com  o  amigo  
chamado  Fabiano A  familia  de  Chiquinha  é   da  cidade de  Alto  Longá, 80  KM  de  Teresina. Segundo  
amigos  do  cabeleiro, não  mora  nem  um  parente  dele em  teresina. Somente  no  final  da  manhã  os  
familiares  foram  avisaos  poir  telefone 

Nem  um  amigo  de  Chiquinha  soube  informar  para  onde  ele  havia  ido  naquela  noite  de  terça-feira. 
Agesilau  Claudino  dos  Santos   Neto  outro  amigo  da  vitima  conversou  ontem  com  policiais  do11ºDP   e   
deverá  presta  maiores  informações  sobre  a  vida  do  cabelereiro. 

FONTE   JORNAL  MEIO  NORTE 

  

 

CÍCERO NETO BRÁS DE SOUSA | TRAVESTI | PAULADA | PI, TERESINA 

Publicado por Dudu Michels em 14 de março de 2012 em b) Travesti, Espancamento, PIAUÍ 

TRAVESTI É ENCONTRADA MORTA EM XADREZ 

http://associacaotravestisdopiaui.blogspot.com.br/2012/03/travestis-e-encontrado-morto-em-xadrez.html 

                     O  Travestis  Cícero  Neto  Brás  de  Sousa, 28  anos , que  residia  na  Rua  da  Quadra,  na  favela  da  
Prainha, foi  encontrado  morto  na  manhã  de  ontem  em  um  dos  xadrex  do  3º  Distrito  Policial( Vermelha ) 
. Os  policiais  de  plantão  informaram  que  `  Neto  Viado “´ , como  era  mas  conhacido  a  vítima, suiçidou-se  
por  enforcamento. Mas  os  familiares  da  vítima  não  se  conforman  e  dizem  que  Neto  foi  assassinado  pela  
policia, a  pancadas. 

              A  irmã  de  Neto, Silvana  Brás, residênte  também  na  mesma  favela, afirmou  que  o  seu  irmão  jamais  
cometeria  o  suícidio.  Segundo  ela   Neto  tinha  o  moior  medo  da  morte  e, sempre  que  a  policia  o  
procurava, ele  se  escondia  com  medo  de  ser  assassinado. 

            Silvana  afirmou  ainda  que  o  corpo  do  irmão  apresentava  muitas  manchas  de  pancadas. Segundo  
ela  , quando  Neto  foi  preso  pela  Policia  Militar , já  saio  de  sua  casa  apanhando  dos  Policiais 

         Outro  motivo  que  levou  a  familia  a  desconfiarem  de  assassinato  foram  as  várias  versãoes  
apresentadas  pela  policia.. Silva afirma  que  na  primeira  vez  que  lhe  disseram  que  Neto  se  enforcou  com  
a  camisa, outro  irmão  foi  a  delegacia  e  se  informou  que  o  enforcamento  havia  sido  feito  com  o  cos  da  
calça. Já  a  terceira  versão  e  de  que  foi  com  uma  meia- calça.            Amanhã  os  irmãos  irão  procurar  o  
Dlegado  Geral  ,  Francisco  Carlos  do  Bomfim  Filho  para  abrir  um  inquerito  para  apurar  o  delito. 



           Mas  não  só  os  familiares  da  vítima  estavam  revoltados. Os  vizinhos  também  não  acreditavam em  
suícidio.  Dissseram  que  o  rapaz  foi  assassinado  e  que  nada  iria  acontecer  por  que  os  acusados  eram  
policiais.  `  Nunca  ouvi  falar  que  policial  assassino  foi  para   a  cadeia,  diz  um  vizinho  que  pedio  reserva  
do  nome, , temendo  represália. 

        Apesar  de  o  corpo  ter  sido  encontrado  no  inicio  da  manhã  somente  as  14h  30m e que  o  corpo  foi  
examinado  no  Instituto  de  Medicina  Legal-  IML.  O  laudo  com  a  causa  da  morte  só  de ve  sair  em  15  dias  
e  entregue  ao  Delegado  do  3º  DP,  João  Pereira  de  Oliveira,  para  anexar  ao  processo..  O  laudo  deverá  
esclarecer  a  verdadeira  causa  da  morte  do  Travestis.           O  Delegado  plantonista  ontem  no  3º  DP ,  Luis  
da  Mata,  afirmou  que  Neto  cometeu  suícidio. Segundo  a  versão  da  Policia,  Travestis  foi  preso  as  22  
horas  do  dia  anterior  por  uma  equipe  da  PM   liderada  pelo  sargento  Carlos.         Os  mimlitares  foram  
chamado  para  efetuar  prisão  da  vítima  por  que  ele  estava  tentando  matar  uma  irmã  sua , identificada  
por  Teresinha, inclusive  teria  lesionado  a  irmã. Ao  chegar  na  delegacia, os  policiais  de  plantão, segundo  
ainda  o  Delegado, tomaram  as  providências  de  praxe.          Eles  colocaram  o  preso  no  xadrez,  mas  antes  
tiraram  toda  a  sua  roupa  deixando- o  só  de  cueca,  justamenete para  evitar  que  ele  o  se  matasse. 

Mas  o  preso  conseguio  puxar  a  meia-  calça  que  estava  do  lado  de  fora,  fez  um  laço   na  porta  da  cela  e  
se  matou. 

         O  corpo  só  foi  encontrado  as  sete  horas  da  manhã, quando  estava  ocorrendo  a  troca  de  plantão.  Os  
policiais  informaram  ainda  que  Neto  tinha  várias  passagem  pela  delegacia.  A  maioria  das  vezes  era  por  
disturbio  provocado  por  embriaguez.  Neto  sempre  que  bebia  brigava  em  casa  com  os  irmãos. 

  FONTE  JORNAL   MEIO  NORTE 

  

 

 

JOSÉ DA LUZ NEIVA | GAY | ASFIXIA | AL, MACEIÓ 

Publicado por Dudu Michels em 10 de março de 2012 em a) Gay, ALAGOAS, Asfixia, Pardo 

Professor universitário é encontrado morto em motel. 

 

http://www.alagoas24horas.com.br/conteudo/?vCod=121099 



Professor universitário pode ter sido morto por asfixia mecânica 

Professor teria chegado ao motel acompanhado de um homem ainda não identificado 

O professor universitário José da Luz Neiva pode ter sido morto por asfixia mecânica. Segundo informações do 
Centro Integrado de Operações da Defesa Social (Ciods), a vítima possuía uma marca no pescoço que pode 
indicar se tratar de crime de homicídio. A polícia aguarda a emissão do laudo do Instituto Médico Legal Estácio 
de Lima para confirmação da causa da morte. 

Ainda segundo informações do Ciods, o professor teria chegado ao motel – no bairro de Santa Lúcia – 
acompanhado de um homem ainda não identificado. 

Funcionários do estabelecimento informaram aos policiais do 5° Batalhão de Polícia Militar que os dois deram 
entrada por volta das 20h de sexta-feira. Eles estavam no Pálio de cor preta e placa NMK-8310 de propriedade 
de José da Luz. 

O homem que acompanhava o professor teria deixado o motel por volta das 23h30 e solicitou que os 
funcionários acordassem a vítima apenas às 6h de sábado. José da Luz Neiva foi encontrado morto no quarto 
115 por funcionários do motel na manhã de ontem.A polícia aguarda a liberação das imagens do circuito 
fechado de TV do motel para tentar identificar quem seria o acompanhante do professor. 

O relatório da ocorrência pela Polícia Militar de Alagoas aponta que a vítima apresentava ‘um sulco na região do 
pescoço’, o que indicaria que o professor teria sido vítima de asfixia mecânica. O caso será investigado pelo 5° 
Distrito Policial. 

O corpo do professor já foi liberado do IML. Segundo pessoas ligadas a vítima, o corpo está sendo velado no 
cemitério Campo Santo Parque das Flores e será sepultado ainda hoje pela manhã.A Polícia Civil de Alagoas 
deve instaurar inquérito para apurar as causas da morte do professor universitário José da Luz Neiva, 
encontrado sem vida na manhã deste sábado, 10, no quarto 115 do Motel Oásis, localizado na Rua Manoel 
Afonso de Melo, no bairro Santa Lúcia. 

O corpo do professor, que era funcionário do Cesmac, foi encontrado durante a manhã, durante a troca de 
turno de funcionários do motel, mas o cadáver só foi recolhido no começo da tarde de hoje. Não foi possível 
determinar a causa da morte, que só será definida após a divulgação da necropsia e do laudo da perícia. 

Segundo informações levantadas pela reportagem, o veículo do professor permanecia no estacionamento 
destinado ao seu quarto. Não se sabe se no momento da morte Neiva, como era conhecido, estava acompanhado 
de alguém, embora tenha entrado no estabalecimento na companhia de uma pessoa. A polícia, no entanto, 
constatou que o motel possui circuito de segurança, o que pode auxiliar nas investigações. 

O corpo do professor, que havia dado aulas na noite de ontem, foi encaminhado para o Instituto Médico Legal 
Estácio de Lima, onde será submetido à necropsia e posteriormente será liberado para sepultamento. O veículo 
do educador foi guinchado e encaminhado para a Central de Polícia.O caso será investigado pelo 5º Distrito 
Policial. 

Após a conclusão do trabalho da perícia e polícia, o hotel voltou a funcionar normalmente. O gerente do 
estabelecimento se recusou a falar com a reportagem. 

emergencia190 

Professor foi morto em motel estrangulado por cinto 

A polícia alagoana acredita que conseguiu prender um dos suspeitos de ter matado o professor universitário, 
José da Luz Neiva. A prisão do acusado foi realizada pela Divisão Especial de Investigação e Capturas (Deic). O 
crime aconteceu no dia 10 de março desse ano dentro de um motel em Maceió. 

emergencia190 

Acusado confessa ter matado professor durante sessão de sadismo 



 

José Ricardo da Silva confessou o crime 

http://tnh1.ne10.uol.com.br/noticia/policia/2012/12/18/221391/acusado-confessa-ter-matado-professor-durante-sessao-de-sadismo 

  

  

 

ROMILDO PEREIRA DA SILVA | Gay – 24 anos | TIRO, PEDRADAS E PAULADAS | 
PI, TERESINA 

Publicado por Dudu Michels em 10 de março de 2012 em a) Gay, PIAUÍ, Tiros 

HOMOSSEXUAL É MORTO A TIROS E PEDRADAS. 

http://associacaotravestisdopiaui.blogspot.com.br/2012/03/homossexual-e-morto-tiros-e-pedradas.html 

           Romildo Pereira da Silva, 24 anos, cozinheiro, que residia no Loteamento Mocanbinho, na zona norte de 
Teresina foi morto a pedradas e pauladas por volta das 22horas quando a vítima se encontrva jogando baralho 
com amigos. 

         Dois rapazes conhecido por Teço eFelipebateu na porta e quando abrio foi surpreendido com facadas e 
pedradas mas seis tiros de revolver tendo morte imediata 

         Logo em seguida fugiram sem deixar pistas para os policiais. Segundo os policiai8s do 9º DP o crime 
ocorreu por motivos passionais 

Postado por Associação de Travestis do Piaui às 06 

  

 

Privado: MARIA IRENE MENDES FRAZÃO | LÉSBICA – 36anos | ESPANCAMENTO | 
PI, TERESINA 

Publicado por Dudu Michels em 8 de março de 2012 em c) Lésbica, Espancamento, PIAUÍ 

Lésbica assassinada em Teresina. 

Corpo de lésbica assassinada e jogada em grotão é encontrado pelo Corpo de Bombeiros 

Foi encontrado na manhã desta sexta-feira (9 de março de 2012), o corpo da lésbica Maria Irene Mendes Frazão, 36 
anos, que teria sido assassinada e jogada   em um grotão no conjunto Manoel Evangelista, na Zona Sudeste de 



Teresina-PI. A vítima estava desaparecida há 48 horas. 

O Corpo de Bombeiros fez buscas no local ainda na tarde de ontem (8), mas não localizou e hoje ao retornar no grotão, 
o corpo foi localizado próximo a uma draga do Rio Poti, na Rua 30, no mesmo residencial. 

Irene Frazão teria sido espancada até a morte e jogada no grotão. Ela seria lésbica e teria discutido com um homem 
conhecido como “Índio”. O motivo da briga, segundo uma amiga da vítima, seria um perfume. Ele foi preso quando 
tentava fugir em um ônibus para o Município de Castelo do Piauí, na Região Norte do Estado. 

A polícia recebeu inicialmente a informação de que o acusado seria esposo da vítima, o que foi desmentido horas 
depois. Uma amiga de Irene, identificada como Solange, explicou o que aconteceu e “Indio”, acabou preso. 

O caso está sendo investigado por policiais do 8º DP. O delegado Jefferson Kalume acompanhou as buscas ontem pelo 
corpo de Irene. 

  

 

JHONATA JEOVÁ NETO | GAY – 48anos | PAULADA | MA, SÃO LUIZ 

Publicado por Dudu Michels em 8 de março de 2012 em a) Gay, Espancamento, MARANHÃO 

Garçom é encontrado morto em apartamento no Bequimão. 

 

http://www.jornalpequeno.com.br/2012/3/8/garcom-e-encontrado-morto-em-apartamento-no-bequimao-189845.htm 

Foi encontrado morto, na manhã de ontem, no apartamento onde morava, no Conjunto do Bequimão, Jhonata 
Jeová Neto, de 48 anos. A vítima era garçom em um restaurante, no Bairro do Araçagi, e a família estranhou 
sua ausência no trabalho, sem apresentação de uma justificativa. 

Segundo peritos do Instituto de Criminalística (Icrim), Jhonata teria sido morto a pauladas e seu corpo foi 
encontrado por familiares de bruços, seminu, trajando apenas roupas íntimas. Segundo populares, ele morava 
sozinho no apartamento de n° 709, Bloco N, na Avenida Perimetral Norte, no Bequimão. E, ainda, que o garçom 
seria homossexual e mantinha relacionamentos amorosos com dois homens. 

Foto: G. Ferreira 

Removedores do IML retiram corpo do garçom do prédio onde ela morava 

De acordo com o delegado Rodson Almeida, titular do 14° Distrito Policial, no Bequimão, ao que tudo indica, o 
crime teria sido cometido entre a noite de terça-feira (6) e a madrugada de ontem, uma vez que vizinhos teriam 
informado que escutaram uma música alta saindo do apartamento da vítima, podendo ter sido colocada para 
despistar o barulho durante o ato criminoso. 



Do garçom, foi roubada uma moto Honda CG – 125, de placa NMQ-7801, além de celulares e uma quantidade em 
dinheiro não informada. A polícia trabalha com duas linhas de investigação, a de latrocínio e a de crime 
passional. 

Informações que possam ajudar nas investigações podem ser repassadas para o telefone da delegacia (3218-
6313) ou para o Disque-Denúncia (3223-5800), que o anonimato será mantido. 

  

 

ERTON CLEITON CABRAL SANTOS | GAY – 25 anos | FACADAS | PE, CARUARU 

Publicado por Dudu Michels em 3 de março de 2012 em a) Gay, Facadas, Pardo, PERNANBUCO 

Ator é assassinado em Caruaru. 

 

http://www.pernambuco.com/ultimas/nota.asp?materia=20120303105732&assunto=70&onde=VidaUrbana 

DIARIODEPERNAMBUCO.COM.BR 03/03/2012 

A polícia investiga a morte do ator e estudante da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Erton Cleiton 
Cabral dos Santos, de 25 anos. O rapaz foi assassinado dentro de casa com aproximadamente 15 facadas na 
noite dessa sexta-feira (02), no centro de Caruaru, no Agreste do estado. O corpo foi encontrado dentro do 
banheiro, que estava com o chuveiro ligado. 

Segundo a polícia, um homem identificado por Carlos Henrique Carvalho Dantas, que é ex-presidiário e usuário 
de crack, foi visto saindo da casa da vítima com um notebook e com marcas de sangue na roupa. A polícia 
acredita em crime passional, uma vez que o suspeito teria um caso amoroso com a vítima. A hipótese de 
latrocínio não foi descartada. corpo de Erton Cabral está sendo velado no Teatro João Lyra Filho,em Caruaru. 
Oenterro será realizado neste sábado, às 16h. 

O ator e estudante do curso de pedagogia pela UFPE/Campus Agreste, Erton Kleiton Cabral dos Santos, 25 anos, 
foi assassinado na noite dessa sexta-feira (02). O caso ocorreu na casa onde ele morava, localizada na rua São 
Julião, no Centro de Caruaru, Agreste de Pernambuco. Erton foi atingido por 15 facadas, sendo sete na região 
da cabeça e oito nas costas. De acordo com informações da polícia, Carlos Henrique Carvalho Dantas, de idade 
não divulgada, foi visto saindo da casa da vítima com um aparelho ‘notebook’. O detalhe é que ele apresentava 
marcas de sangue na roupa. O suspeito, que está foragido, é ex-presidiário e usuário de crack. Ainda segundo a 
polícia, os moradores da ruaem que Ertonmorava informaram que o suspeito teria um caso amoroso com a 
vítima.A polícia acredita que houve uma tentativa de que a cena do crime fosse maquiada, já que a casa estava 
revirada e com sangue espalhado por praticamente todos os ambientes. Além disso, o corpo estava embaixo do 
chuveiro, com a torneira  aberta. O corpo de Erton Kleiton foi encaminhado para o IML de Caruaru. A polícia 
segue com as investigações.O corpo está sendo velado no Teatro João Lyra Filho, que fica na rua Visconde de 
Inhaúma, bairro Maurício de Nassau. O enterro, que ocorrerá no cemitério do Alto do Moura, está previsto 
para as 16h.  



JORGE TOMAZ DA SILVA | GAY – 62 anos | FACA | MG, ITUIUTABA 

Publicado por Dudu Michels em 3 de março de 2012 em a) Gay, Facadas, MINAS GERAIS 

MENORES ENVOLVIDOS NA MORTE DE VEREADOR 

http://jornalistacarlospaiva.com.br/324/ 

Mais um homossexual é morto por negligenciar sua segurança 

Vereador e dono de casa de prostituição abriu a porta para seus assassinos 

O vereador e homossexual assumido, assassinado na última sexta-feira em Ituiutaba, Jorge Tomaz da Silva, o 
Jorginho, abriu a porta de sua casa para os homens que lhe roubaram pertences e tiraram sua vida (assista ao 
vídeo da TV Vitoriosa ao lado). Dois menores e um maior de 18 anos foram detidos preventivamente. Antes de 
dar continuidade á notícia, quero fazer uma breve ressalva: Segurança Pública é dever do Estado, mas a 
responsabilidade é de todos. Com isso quero deixar claro que todos nós temos uma parcela de responsabilidade 
na nossa segurança. Não existe meio de prevenção com 100% de certeza que você não será vítima de criminosos. 
Mas posso garantir que bandido não gosta de facilidades. Não quer ser preso, portanto vão procurar o que está 
mais fácil. Há anos venho chamando a atenção de homossexuais para redobrarem suas atenções ao que se 
refere à segurança. Em 90% das mortes envolvendo homossexuais, a vítima conhecia ou se relacionava com o 
assassino. Em 85% dos casos os assassinos buscavam dinheiro, joias, carro e etc., ou seja, bens que já sabiam 
que a vítima possuía. Com isso, e longe de qualquer preconceito, quero dizer que os homossexuais são “presas 
fáceis”. Negligenciam sua segurança possivelmente por carência. E acreditem: tem gente que vive de explorar a 
carência de homossexuais (homens e mulheres) e sabem a hora certa de atacar. Pode ser através do estelionato, 
furtos e em casos mais extremos, latrocínio (roubo seguido de morte). Esses casos são mais comuns que 
imaginamos. Ocorre que em sua maioria absoluta os homossexuais não dão queixa a polícia para não se 
exporem ainda mais. E a polícia toma conhecimento da pior forma, como ocorreu com a morte do vereador de 
Ituiutaba Jorge Tomaz da Silva, do Edgar da Pizza, do Padre Zeca de Delta, do decorador Marco Antônio, do 
dentista Osvaldo, do desempregado Paulo Cesar e vários outros. Por se tratar de um assunto delicado muitos 
órgãos de comunicação evitam falar que a vítima era homossexual. É claro que tenho a mesma preocupação, 
porem não posso deixar de buscar a causa que deu inicio ou facilitou para o resultado final, ou seja, a morte. 
Faço isso como forma de alerta. Foi assim com vários casos que noticiei. Desagradei alguns, mas tenho certeza 
que outras entenderam e passaram a cuidar mais de sua segurança. Em todos os casos que acompanhei, seja 
como colunista, repórter ou assessor de imprensa da Polícia Civil, apurei, antes de afirmar, que a vítima 
negligenciou com sua segurança. No caso do vereador Jorginho, que também era dono de uma casa de 
prostituição, não foi diferente. E mais uma vez veio a triste constatação: Jorginho abriu a porta de sua casa para 
a morte. Segundo uma fonte na polícia em Ituiutaba, Jorginho foi esfaqueado no pescoço. Estava quarto, onde 
possivelmente estavam 2 dos 3 autores, estava nu, assistindo filme pornô quando foi esfaqueado no pescoço. 
Sua cueca e uma de um dos seus assassinos foram encontradas pela PM no chão do mesmo quarto (noticia 
abaixo). Eu conhecia Jorginho. Tinha um jeito “espalhafatoso” de viver. Não escondia seu patrimônio, pelo 
contrário, ressaltava. Fazia questão de mostrar, esbanjar. Talvez até como forma de atrair seus namorados e 
amantes. E isso com certeza foi decisivo na sua morte. Ele conhecia e abriu a porta para seus latrocidas. No 
vídeo ao lado, cedido pela TV Vitoriosa, vocês vão ver Jorginho, ainda vivo e sem roupas sendo socorrido pelos 
policiais. Ainda vivo e andando disse que havia sido roubado e morreu por se recusar abrir o cofre. Os próprios 
autores confessaram que sabiam da rotina de Jorginho e que premeditaram o crime. Tinham relacionamento 
intimo com a vítima. Infelizmente, como acontece em 90% dos casos, Jorginho negligenciou sua segurança. 
Uma negligencia que custou sua vida. 

Dois dos 3 homens que mataram e roubaram Jorginho eram menores 

A morte do vereador de Ituiutaba Jorginho escancara outra grande ferida brasileira: a necessidade de mudança 
da maioridade penal, dos atuais 18 para 16 anos. É cada vez mais frequente a participação de menores em 
crimes bárbaros. Torturam e matam com uma crueldade espantosa. Não temem a Justiça, no caso deles não 
visa a punição e sim recuperação e ressocialização. Ocorre que muitos deles não possuem recuperação. E mais: 
não querem se recuperar. Ontem ouvi em uma rádio que “a culpa é do judiciário. A polícia prende e a Justiça 
dos menores solta”. Isso não é verdade. Quisera Deus que a “justiça dos menores” fosse aplicada aos maiores de 
18 anos. Seria muito mais ágil. O grande problema não está no “Ministério Público e Justiça” como disse o 
radialista. Tanto o promotor de Justiça como o juiz de Direito da Vara da Infância e Juventude, são escravos de 
uma legislação (Estatuto da Criança e Adolescente – ECA) que apesar de ágil é arcaica. No caso da maioridade 
penal, em minha opinião o grande, senão o único problema, esta na Constituição Federal de 1.988. Além do 
mais, todos nós sabemos que policiais, promotor de justiça e juiz de direito não fazem leis. Cumprem leis. São 
nossos deputados e senadores os grandes responsáveis por fazer e mudar leis federais, como é o caso. E nós já 



sabemos que só agem em proveito próprio. Só legislam em causa própria. E querem uma prova? Os 
adolescentes, de 16 anos, podem votar. Podem eleger um presidente da República, mas não podem ser presos e 
punidos como adultos. 

 Vereador e dono de casa de prostituição é vitima de latrocínio 

 Depois de 12 horas da morte do vereador Jorge Tomaz da Silva, 62 anos, na cidade de Ituiutaba, a Polícia Civil 
prendeu os acusados de esfaquear Jorge e roubar o carro do mesmo. O crime ocorreu na tarde de sexta-feira na 
casa do vereador no bairro Marta Helena. Dois menores (16 anos) e um maior de 20 anos foram presos. 
Conforme o delegado da PC, Murilo Antonini, ao contatar com a última pessoa que esteve com a vítima (Jorge) 
tomou ciência de quem estava na casa e a partir daí chegou aos acusados. Segundo a Polícia Militar, uma 
moradora vizinha de Jorge ouviu os gritos de socorro e acionou o 190. Lá depararam com Jorge nu e com 
sangramento no pescoço. Uma viatura da PM foi quem prestou o socorro até o hospital São José, porem a 
vitima não resistiu. Na casa, a TV do quarto estava ligada em um vídeo pornô. Duas cuecas estavam no chão, 
uma delas possivelmente de um dos autores do crime, uma vez que a funcionária do vereador não reconheceu a 
mesma. Um assessor do vereador, foi a ultima pessoa que esteve na casa para pegar cheques para pagamento e 
notou que havia outras pessoas no local. Jorge ainda teria atendido o assessor enrolado em uma toalha. Ele era 
muito conhecido naquela cidade, onde já tinha seu terceiro mandato como vereador e também possuía uma 
casa de encontros em um dos bairros, inclusive estava sendo processado por favorecimento a prostituiçao 
conforme artigo 231 do CPB. Um dos menores, de 15 anos, que confessou ter dado a facada no vereador, havia 
sido solto há 2 meses em Ituiutaba, depois de passar 12 dias cumprindo medida sócio-educativa por tráfico de 
drogas. Às 9h deste sábado foi realizada na Câmara Municipal de Ituiutaba uma missa de corpo presente e às 
10h o corpo de Jorge Tomaz foi levado para a cidade de Santa Vitória, onde ele nasceu e será sepultado por volta 
das 15h. Os menores foram liberados. 

  

 

FRANCISCO CHARLES DA SILVA RODRIGUES | GAY | TIRO | CE, AQUIRAZ 

Publicado por Dudu Michels em 29 de fevereiro de 2012 em a) Gay, CEARÁ, Tiros 

Homossexual é morto na frente do amante em Aquiraz. 

http://www.jangadeiroonline.com.br/policia/homem-e-morto-a-tiros-na-presenca-do-amante-em-aquiraz/ 

Um homem foi morto a tiros na presença do amante nesta quarta-feira (28), em Aquiraz, Região Metropolitana 
de Fortaleza. 

Francisco Charles da Silva Rodrigues estava em casa, localizada na Rua Ferreira Silva, Chácara da Prainha, 
quando o acusado, ainda não identificado, entrou efetuando vários disparos. A vítima não resistiu aos 
ferimentos. 

O homem vivia há três anos com Antônio José Gomes de Oliveira, também conhecido como “Karol”. Francisco 
Charles era usuário de crack e estava sendo processado por praticar assalto. 

Policiais do Ronda do Quarteirão tentaram obter mais informações com a população, mas ninguém quis falar 
sobre o caso temendo possíveis represálias. A Divisão de Homicídios vai investigar o crime. 

Redação Jangadeiro Online, com informações do repórter Jeovani Silva 

  

 

 

 

 



NÃO IDENTIFICADO | TRANSEXAL – 31anos | TIRO | ITALIA, NOVARA 

Publicado por Dudu Michels em 29 de fevereiro de 2012 em b) Travesti, EXTERIOR, Tiros 

Transexual brasileira assassinada a tiro. 

http://www.abola.pt/mundos/ver.aspx?id=318433 

Um homem brasileiro foi morto na noite de segunda-feira com um tiro no peito na cidade de Novara, a norte da 
Itália. 

Segundo o portal brasileiro Terra, o corpo do transexual de 31 anos foi encontrado por uma mulher no banco de 
trás de um carro estacionado na cidade. O local é conhecido por ser frequentado por prostitutas. 

As autoridades de Novara já interrogaram as pessoas que estavam na rua onde o corpo foi encontrado, e estão a 
verificar as imagens das câmeras de videovigilância nas ruas adjacentes.  29-02-2012 

d24am    odocumento    cenag     noticias.terra 

  

 

MARTA SANTOS GONÇALVES | LÉSBICA – 16anos | APEDREJADA | AM, MANAUS 

Publicado por Dudu Michels em 26 de fevereiro de 2012 em AMAZONAS, Apedrejamento, c) Lésbica 

Adolescente de 15 assassinada por lesbofobia. 

http://acritica.uol.com.br/manaus/Soldado-Exercito-Zona-Norte-Manaus_0_653934662.html 

A menor Marta dos Santos Gonçalves de 16 encontrada morta na manhã do dia 26 de fevereiro último, com 
requintes de crueldade foi assassinada pelo soldado do Exercito Brasileiro (EB) Cássio Jones dos Santos 
Teixeira, 20 anos, que confessou ter praticado o assassinato pelo fato da vítima “ESTAR NAMORANDO UMA 
MENINA COM QUEM EU HAVIA FICADO”, declarou. Isso deixou Manaus com um “placar” de dois 
homossexuais – um gay e uma lésbica, assassinados em apenas 24 horas. 

O rosto da vítima ficou irreconhecível e a identificação só foi possível por causa de uma tatuagem que ela trazia 
no braço. Segundo a Polícia foram usadas pernamancas e pedras para mata-la. 

Com esse caso sobe para 6 o numero de homossexuais mortos desde o dia 01 de janeiro de 2012. 

Marta dos Santos é a terceira lésbica assassinada em Manaus por homofobia somente nos dois primeiros meses 
do ano. 

As últimas notícias sobre o assassinato do dia 25 confirmam que o homossexual André Alves, 24, teve vários 
ossos do corpo quebrados antes de morrer. O osso da bacia foi partido em 3 partes, os braços e as pernas foram 
quebrados em pequenos pedaços bem como os ossos da face. 

A CRITICA, 28-2-2012 

A adolescente Marta Santos Gonçalves de 15 anos foi encontrada morta na manhã deste domingo (26), por 
populares da rua 14, do bairro Alfredo Nascimento, Zona Norte de Manaus. 

De acordo com policiais da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a menina sofreu 
lesões na cabeça, que podem ter sido causadas por pauladas. 

Existe ainda, a suspeita de Marta ter sido violentada sexualmente. A família da vítima fez o reconhecimento do 
corpo, através de uma tatuagem que a menina possuía no braço esquerdo. O caso está sendo investigado, mas 
ainda não existe nenhum indicio que aponte o autor do crime. 



Cassio Jhones é apontado pela polícia como o autor do homicídio da estudante Marta Gonçalves, 16, que foi 
brutalmente deformada por pauladas, pedradas e estuprada na madrugada de domingo (Winnetou Almeida) 

O soldado do 1º Batalhão de Infantaria de Selva (BIS), Cassio Jhones dos Santos Teixeira, 19, foi detido na tarde 
deste domingo (26), na rua 13, no Alfredo Nascimento, Zona Norte, por investigadores da Delegacia 
Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), localizada no Tancredo Neves, Zona Leste. 

Jhones é apontado pela polícia como o autor do homicídio da estudante Marta dos Santos Gonçalves, 16, que foi 
brutalmente deformada por pauladas, pedradas e estuprada na madrugada de domingo, na rua 14, no Alfredo 
Nascimento, Zona Norte. 

De acordo com o delegado adjunto da DEHS, Adriano Fêlix, a polícia chegou até o suspeito através de 
investigações da delegacia de homicídios.  “O suspeito não quis falar sobre o caso na delegacia, só que no 
batalhão afirmou para o comandante como tinha praticado o crime”, destacou o delegado. 

Segundo o relato do suspeito aos militares, na noite do crime Jhones teria oferecido a adolescente duas 
trouxinhas de pasta-base para ter um programa sexual com a mesma. Conforme informações dele, a menina 
ameaçou ele. Com raiva o suspeito deu uma paulada com uma pernamanca na cabeça dela. Após isso ele 
afirmou que estuprou a garota e fugiu do local. 

Na madrugada desta segunda (27), Jhones foi conduzido por militares até 12ª Companhia de Polícia do Exército 
(CIA PE), na Ponta Negra, Zona Oeste, onde responderá por crime militar. E, pela DEHS o suspeito responderá 
por homicídio. 

  

 

MÁRIO TOMÉ FERREIRA | GAY – 50anos | ESPANCAMENTO | PE, IBURA 

Publicado por Dudu Michels em 26 de fevereiro de 2012 em a) Gay, Espancamento, PERNANBUCO 

Pai de santo morto a marteladas no Ibura 

 

DIARIODEPERNAMBUCO.COM.BR 

http://www.diariodepernambuco.com.br/nota.asp?Materia=20120226151004 

  Pai-de-santo morto a golpes de martelo 

Vítima foi assassinada dentro de sua casa, no bairro Jardim Monte Verde, Ibura 

27/02/2012 02:03 – Renatta Gorga 

Um pai-de-santo, identificado como Mário Tomé Ferreira, de 50 anos, foi assassinado, na madrugada do último 
sábado, dentro da própria residência, localizada na rua Morro do Pilar, na comunidade Jardim Monte Verde, 
bairro do Ibura, Zona Sul do Recife. Eram por volta das 5h, quando policiais do 19º Batalhão da Polícia Militar 



(BPM) chegaram ao local da ocorrência e acionaram os peritos do Instituto de Criminalística (IC) para 
realizarem a perícia no corpo. 

“De acordo com o que apuramos, ele morava sozinho”, atestou o soldado Márcio de Melo, do 19º BPM. Contudo, 
segundo informações de populares, há alguns meses um rapaz chamado Diogo, que seria filho-de-santo de 
Mário passou a morar na residência. A história foi confirmada pela outra filha-de-santo da vítima, a doméstica 
Ivete Severina dos Santos, 41. “O pai biológico de Diogo foi quem pediu para meu pai cuidar dele, porque o 
rapaz estava com uns problemas de saúde. Só que, na quinta-feira passada, meu pai cochilou e Diogo fugiu de 
casa. Até hoje, ele não apareceu. Mas, todos os filhos-de-santo dele eram de confiança”, pontuou a mulher. 

A vítima foi morta na cozinha de casa. No ambiente, era possível visualizar dois copos com cerveja e duas 
carteiras de cigarro. Uma delas era de uma marca da qual Mário não costumava fumar. “Acho que tinha outra 
pessoa com ele, justamente por causa disso e dos copos. Quando a gente chegou, a porta já estava aberta 
também”, comentou Ivete. Ainda de acordo com ela, o “pai” costumava frequentar o Clube Internacional do 
Recife. “Ele devia ter ido para lá, ontem (sexta), porque ele saiu, à noite. Geralmente, ele chegava em casa umas 
3h e ia dormir. Nunca teve aborrecimentos com os vizinhos porque ele era uma pessoa muito tranquila. 
Também nunca sofreu ameaças”, complementou a doméstica. 

Conforme a delegada da Força Tarefa-Capital, Josineide Confessor, do Departamento de Homicídios e de 
Proteção à Pessoa (DHPP), o crime foi executado com o uso de um martelo. “Com certeza, o agressor estava 
com ele dentro de casa. Eles devem ter entrado juntos. Os vizinhos acreditam que isso ocorreu por volta das 4h. 
A motivação, por sua vez, pode ter sido passional. A gente ainda não pode afirmar isso com certeza, mas existe 
essa hipótese”, afirmou. 

O perito do Instituto de Criminalística (IC), Tadeu Cruz, após realizar a análise preliminar no corpo, que estava 
vestido apenas com um short, confirmou o que a delegada havia dito. “Foi utilizado um martelo. O agressor 
tentou esganá-lo. Porém, como não conseguiu, usou um martelo e bateu na cabeça dele”, pontuou. O 
profissional 

acrescentou que a casa não estava revirada e que a vítima não apresentava nenhuma reação que expressasse 
tentativa de defesa. O corpo de Mário Tomé Ferreira foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), no 
Recife. As investigações do caso vão ficar a cargo da Força Tarefa-Capital, do DHPP.     

O pai de santo Mário Tomé Ferreira, 50 anos, foi morto a marteladas dentro de casa, no Jardim Monte Verde, 
Ibura, por volta da 1h do sábado. O corpo foi encontrado na cozinha, com marcas de golpes na cabeça e no 
pescoço. Pelas características do crime, a polícia acredita que Mário tenha sido morto por alguém que conhecia. 
Há suspeita de crime passional. 

No momento em que o corpo foi encontrado, o fogão estava ligado e havia um petisco sendo preparado. No 
quarto da vítima, o DVD estava ligado e exibia um filme erótico. Também havia uma lata de cerveja vazia e outra 
cheia, além de uma carteira de cigarros de uma marca diferente da que o pai de santo costumava fumar, 
segundo testemunhas. Aparentemente nada foi levado da residência, o que reforça a suspeita de que a vítima foi 
morta por alguém que a acompanhava em casa naquela noite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



´SORAIA´ | VALMIR DA SILVA | TRAVESTI – 39 ANOS | EMPALAÇÃO | AL, 
MUNICÍPIO SERTANEJO, MACEIÓ 

Publicado por Dudu Michels em 24 de fevereiro de 2012 em ALAGOAS, b) Travesti, Empalado 

Travesti morta e empalada em alagoas. 

 

Um crime brutal chocou a população de Olivença, município sertanejo, distante 231 km da capital Maceió. Com 
exclusividade, o EMERGENCIA190 viajou até a pequena cidade, que tem pouco mais de 10 mil habitantes, para 
acompanhar o caso, que tem como vítima o homossexual Valmir da Silva, de 39 anos, conhecido na região por 
´Soraia´. 

O caso segue cercado de mistério, mesmo diante da gravidade dos fatos. A vítima foi amordaçada, teve pedaços 
de madeira introduzidos no ânus e o pênis queimado com álcool. A cunhada de Valmir, Maria José de Melo 
Silva, conhecida por ´Candouca´, 52 anos, recebeu nossa reportagem e decidiu relatar detalhes dos últimos dias 
de vida de ´Soraia´. 

Foi dona Candouca quem percebeu que algo errado estava acontecendo com ´Soraia´, que havia desaparecido. 
A família temia o pior e decidiu procurar por ´Soraia´, que foi localizado graças as informações obtidas com 
moradores da região. 

A família fala pouco sobre o caso. Com declarações truncadas o EMERGENCIA190 decidiu procurar 
informações na região. Foi num bar, localizado na cidade de Olivença, que percebemos que há motivos para o 
mistério da morte de ´Soraia´. 

Fomos recebidos pelo proprietário do estabelecimento, com desconfiança, mas ele acabou contribuído com as 
informações. ´O crime está recente, por isso ninguém quer falar sobre o assunto´, disse o comerciante, que 
pediu para não ter o nome revelado. 

O retorno 

A família conseguiu localizar ´Soraia´, que voltou para sua residência, onde morava com a mãe, Beatriz Maria 
da Silva, 76 anos. Já no primeiro dia ele começou a reclamar de fortes dores, principalmente na região do 
abdômen. 

´Achei muito estranha a dor de barriga. Valmir mal sentava e saía constantemente em direção ao banheiro. Já 
desconfiada, vi quando ele jogou uma cueca muito suja nos fundos da casa. Por onde ele andava subia aquele 
mau cheirop, disse Candouca. 

Ela disse que pSoraiap ainda procurou o posto de saúde da cidade para se medicar, mas devido às secreções ele 
passou a usar fraudas descartáveis. Até então, segundo dona Candouca, pSoraiap não tinha revelado o que 
havia acontecido com ele. 

A situação se agravou e ´Soraia´foi levado para o Hospital Regional de Santana do Ipanema Clodolfo Rodrigues 
mas, devido a gravidade, foi transferido, em seguida, para o Hospital de Urgência e Emergência (HUE), em 
Maceió (AL). 



Durante a cirurgia o médico consegui tirar um pedaço de madeira, com aproximadamente 15 cm, que estava no 
intestino grosso. Soraia não resistiu e faleceu algumas horas depois, do dia 3 de fevereiro, quando se preparava 
para passar pelo mesmo processo para a retirada de outro pedaço de madeira, que estava no ânus. 

´Eu acredito que Valmir estava bêbado, quando o crime aconteceu. Tenho certeza que ele foi amordaçado para 
não gritar. Foi uma covardia muito grande. Nós somos pobres, mesmo assim queremos justiça´, revelou dona 
Candouca. 

O homossexual acabou morrendo após uma infecção generalizada, 11 dias depois do crime. Com medo, a família 
de agricultores decidiu enterrar o corpo de Valmir da Silva, no cemitério do povoado Pedrão, ao invés do 
cemitério público da cidade. 

INVESTIGAÇÃO POLICIAL 

O EMERGENCIA190 foi até a Delegacia Regional de Santana do Ipanema, onde o delegado Manoel Wanderley 
falou sobre o crime. ´Foi um crime bárbaro. Tomamos conhecimento pelas pessoas da cidade, já que os 
familiares não procuraram a Delegacia para fazer a denúncia´, disse o delegado, acrescentando que o caso pode 
ter novidades a qualquer momento. 

´Começamos a investigar o crime poucos dias após a morte do rapaz e, em breve, teremos novidades. Estamos 
trabalhando para esclarecer tudo´, disse Manoel Wanderley. 

GGAL 

O presidente do Grupo Gay de Alagoas (GGAL), Nildo Correia, ficou surpreso com o crime e garantiu que irá 
acompanhar o caso de perto para que os acusados sejam presos. 

´Vocês estão me informando sobre esse crime em primeira mão. Um absurdo! Então, vamos cobrar do delegado 
até ser esclarecido´, disse Nildo. O presidente do GGAL contou que a família da vítima não procurou a delegacia 
por vergonha. 

´O que levou a família a silenciar sobre o assunto foi à vergonha por se tratar de um homossexual. Isso acontece 
constantemente e devemos parar com esse preconceito, principalmente no sertão de Alagoas´, advertiu. 

Casos de homofobia 

Desde o início do ano, o GGAL já registrou seis homicídios contra homossexuais, em Alagoas. Só No mês de 
fevereiro aconteceram mais dois, sem contar com o crime de Olivença, que ainda não estava na estatística do 
GGAL. 

O primeiro caso do ano aconteceu no município de Jequiá da Praia, onde a vítima morreu a pedradas, crime 
praticado por um menor de idade. O outro ocorreu na cidade de Penedo, onde o corpo foi encontrado boiando 
numa piscina. 

23/02/12 – 18h18 

Delegado pede prisão de suspeitos de matar homossexual  
Crime com requintes de crueldade chocou população de Olivença; segundo GGAL, já são seis homicídios contra 
homossexuais em menos de dois meses 

 O delegado Manoel Wanderley, titular da Delegacia Regional de Santana do Ipanema, disse àGazetaweb, na 
manhã desta quinta-feira (23), que já pediu a prisão temporária de três pessoas suspeitas de envolvimento na 
morte de um homem identificado como Valmir da Silva, de 39 anos, mais conhecido como ‘Soraia’.  

 

  

 



ROBERTO PAULO DE CAMPOS | TRAVESTI | APEDREJAMENTO | MT, 
VARZEA GRANDE 

Publicado por Dudu Michels em 24 de fevereiro de 2012 em Apedrejamento, b) Travesti, MATO GROSSO 

Travesti é executada por espancamento em Várzea Grande. 

 

ROBERTO PAULO DE CAMPOS 

http://www.midianews.com.br/conteudo.php?sid=25&cid=108928 

Travesti é executado por espancamentoem Várzea Grande 

Rapaz não foi identificado 

Em fevereiro deste ano, o travesti Roberto Paulo de Campos, o “Robertinho”, foi atingido por pedradas na 
cabeça e agonizou por cerca de 6h até que foi localizado em um terreno baldio,em Várzea Grande. Antesde 
morrer ainda tentou apontar os criminosos aos policiais militares. O crime ocorreu na estrada do Formigueiro, 
distante cerca de10 quilômetrosdo pontoem que Robertinhofoi visto com vida pela última vez. Ele foi localizado 
ensanguentado a beira da estrada, próxima a uma borracharia, por vota das 12h de sexta-feira e disse que foi 
chamado para um programa por volta das 5h, quando deixou a região de prostituição do Zero Quilômetro com 
clientes. 

O corpo de um travesti ainda não identificado foi localizado, por volta de 15 horas desta sexta-feira (24), numa 
estrada de difícil acesso, na região do Formigueiro, que fica próximo do bairro São Mateus, na periferia de 
Várzea Grande. 

O desconhecido foi assassinado por espancamento e também pedradas na cabeça, que chegou a ficar achatada, 
segundo informações da Polícia. 

O travesti foi encontrado despido e existe a suspeita de que ele tenha sido executado no final da madrugada de 
hoje. 

Policiais que atenderam a ocorrência disseram que não havia roupa ou bolsa alguma nas proximidades,que 
ajudassem na identificação. 

 O rapaz, que aparenta ser jovem, tem duas tatuagem, sendo uma nas costas e outra no braço. Os policiais 
lembraram que, normalmente, os travestis fazem ponto sem levar documentos nas bolsas. 

Os policiais acreditam que o travesti fizesse ponto em regiões conhecidas da Grande Cuiabá – como Porto e 
Zero Quilômetro – e teria combinado algum programa. 

Em seguida, teria sido levado de carro até o local onde foi executado. 

O delegado Joao Alencar, de plantão na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), esteve no local 
iniciando as investigações. Ele aguarda a identificação da vítima para prosseguir nos trabalhos. 



Travesti é encontrado morto no bairro São Mateus, em VG 

ADILSON ROSA 

Da Reportagem 

O corpo de um travesti ainda não identificado foi localizado ontem à tarde por populares numa estrada de 
difícil acesso na região do Formigueiro, que fica próximo do bairro São Mateus,em Várzea Grande. Otravesti foi 
encontrado despido e existe a suspeita de que ele tenha sido executado no final da madrugada. O desconhecido 
foi assassinado por espancamento e também pedradas na cabeça, que chegou a ficar achatada. 

O rapaz, que aparenta ser jovem, tem duas tatuagens, sendo uma nas costas e outra no braço. Policiais 
lembraram que normalmente os travestis “fazem ponto” sem levar documentos nas bolsas. Policiais que 
atenderam a ocorrência disseram que não havia roupa ou bolsa alguma nas proximidades, que ajudassem na 
identificação. 

Os policiais acreditam que o travesti fizesse ponto em regiões conhecidas da Grande Cuiabá – como região do 
Porto e também no Zero Quilômetro – e tivesse combinado algum programa. Em seguida, foi levado de 
automóvel até o local onde acabou sendo assassinado. Como choveu pelo local, os policiais não detectaram 
marcas de pneus. 

O delegado João Alencar, de plantão na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, esteve no local iniciando 
as investigações. Ele aguarda a identificação da vítima para prosseguir nos trabalhos. Os policiais lembraram 
que, quando se trata de travesti como vítima de homicídio, a identificação demora mais, uma vez que muitos 
não residem na Grande Cuiabá. Chegam de fora para fazer programas e depois voltam às suas cidades. 

Travesti é morto por espancamento no São Matheus, em VG  

Da Redação 

Um travesti ainda não identificado foi assassinado numa região de matagal,em Várzea Grande, na tarde desta 
sexta-feira. A vítima que teve o rosto parcialmente desfigurado com golpes desferidos pelos assassinos, ainda 
estava viva quando policiais militares chegaram ao local acionados por populares. 

Antes de morrer, o travesti ainda disse que 2 homens passaram na região do Zero Km e pegaram ele para um 
programa e na manhã desta sexta-feira. Em seguida o levaram para a região conhecida como Formigueiro, no 
bairro São Matheus e praticaram o crime. A vítima, totalmente nua, foi localizada por volta das 12h. 

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas não houve tempo de atender a vítima 
que morreu do no local. Investigadores da Polícia Civil já estão trabalhando no caso para primeiramente 
identificar a vítima. Delegado Silas Tadeu, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) confirmou 
as informações da Polícia Militar de os PMs ainda encontraram o travesti vivo, porém, bastante machucado. Ele 
informa que ainda não é possível afirmar que tipo de objeto foi utilizado para desferir os golpes na região da 
cabeça. 

A delega Silvia Pauluzzi, esteve no local e fez a liberação do corpo que já foi levado para o Instituto Médico Legal 
(IML). 

 

 

 

 

 

 

 



ALEXANDRE DE PAIVA NERY | GAY 30 anos | ASFIXIA | SP, SÃO PAULO 

Publicado por Dudu Michels em 23 de fevereiro de 2012 em a) Gay, Asfixia, SÃO PAULO 

Médico é achado morto em prédio na Vila Mariana. 

http://blogs.estadao.com.br/jt-seguranca/medico-e-achado-morto-em-predio-na-vila-mariana/ 

http://noticias.r7.com/sao-paulo/noticias/medico-pode-ter-morrido-apos-fetiche-sexual-20120224.html 

O médico psiquiatra Alexandre de Paiva Nery, de 30 anos, estavaem São Paulohavia uma semana. Recém-
formado, ele tinha acabado de se mudar sozinho do ABC para a cidade em busca de um sonho: trabalhar em 
hospitais da região da Vila Clementino, zona sul. Na tarde de quarta-feira, Nery foi encontrado morto no 
apartamento que ele ainda decorava, na Rua Doutor Pinto Ferraz, na Vila Mariana, zona sul. 

Foi o zelador quem encontrou a vítima sobre a cama, vestida com camiseta e cueca e com um saco plástico azul 
na cabeça. Uma fita isolante foi amarrada no pescoço de Nery, que segundo a polícia, teria morrido por asfixia. 

Por volta de 15h30 de anteontem, o zelador Jorginei Pereira recebeu várias ligações da família do médico, que 
se dizia preocupada, já que ele não estava atendendo o celular. Quando foi verificar o que acontecia no 
apartamento de número 61, o funcionário encontrou a porta aberta – sem sinais de arrombamento. A vítima 
estava no quarto. A Polícia Militar foi avisada. 

O crime chocou os moradores do Edifício Generation. Quem vive ali diz nunca ter ouvido falar de casos de 
violência no condomínio. O prédio não tem câmeras de segurança, mas é vigiado 24 horas por dois 
funcionários. Vizinhos disseram que não ouviram gritos e nem pedidos de socorro. O carro do médico não foi 
levado e nada da casa foi roubado. 

A irmã de Nery, uma médica de 34 anos, declarou à polícia que o irmão fazia tratamento para depressão leve, 
mas não acreditava que ele teria tendências suicidas, pois nunca reclamou da vida. A médica disse ainda que 
Nery era uma pessoa calma e de “ótimo comportamento”. O médico havia se mudado da cidade de Santo André, 
no ABC, para São Paulo, onde começaria em novos empregos. No boletim de ocorrência registrado no 16º 
Distrito Policial (Vila Clementino), parentes afirmaram que a vítima era homossexual, mas não souberam dizer 
se ele tinha algum relacionamento sério. 

Segundo a polícia, um dia antes de morrer, Nery teria combinado com o zelador do edifício a instalação de gás 
de cozinha, o que acabou não sendo feito. 

Em uma de suas últimas declarações em uma página de relacionamento, Nery fala sobre sua formatura em 
medicina e recebe diversos parabéns de amigos e da família. Ele também mostra seu amor pelos bichos quando 
posa em várias fotos com dois gatos que também moravam com ele no apartamento. 

O caso foi registrado como homicídio doloso (com intenção) e será apurado pelo Departamento de Homicídio e 
Proteção à Pessoa (DHPP). O corpo dele foi enterrado em Goiânia, onde nasceu. 

SP: polícia investiga caso de médico encontrado morto em casa 

23 de fevereiro de 2012 • 16h57 • atualizado às 17h14 

A Polícia Civil de São Paulo investiga as circunstâncias da morte de um médico na zona sul de São Paulo. De 
acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), Alexandre de Paiva Nery, 30 anos, foi encontrado morto 
no fim da tarde de quarta-feira em seu apartamento na Vila Mariana vestindo apenas uma camisa e uma cueca. 
O corpo estava em cima da cama, com um saco plástico azul na cabeça e uma fita em torno do pescoço. 

Quem alertou a PM foi o zelador do condomínio, que encontrou aberta a porta da residência do médico e, 
quando entrou para conferir, viu a vítima em cima da cama. Segundo a polícia, não havia sinais de 
arrombamento ou de violência no apartamento. 

O caso foi registrado no 16º DP (Vila Clementino) como homicídio simples. Ainda segundo a SSP, a investigação 
é feita com assessoramento do Departamento de Homcídios e Proteção à Pessoa (DHPP). 



O DHPP informou que o local passou ontem por perícia e o laudo que determinará as causas da morte estáem 
andamento. Aindasegundo o órgão, a maioria dos parentes e amigos da vítima já foram notificados para prestar 
depoimento à polícia e auxiliar na investigação. 

A Polícia Civil diz que o médico encontrado morto dentro do seu apartamento na Vila Mariana,em São Paulo, na 
última quarta-feira (22), pode ter sido vítima de uma brincadeira sexual. Alexandre de Paiva Nery, de 30 anos 
foi achado com um saco plástico na cabeça amarrado com fita 

http://noticias.terra.com.br/brasil/noticias/0,,OI5629326-EI5030,00-SP+policia+investiga+caso+de+medico+achado+morto+em+casa.html 

  

 

Privado: PEDRO NETO | GAY – 20 anos | TIRO | PB, PATOS 

Publicado por Dudu Michels em 23 de fevereiro de 2012 em a) Gay, PARAÍBA, Tiros 

Homossexual é assassinado em Patos 

 

Portal Santa Teresinha http://www.portalsantateresinha.com.br/2012/02/23/homossexual-e-assassinado-em-patos/ 

Após um carnaval tranquilo, um homicídio é registrado na noite desta quarta-feira, dia 22, em Patos. 

O crime aconteceu por volta das 20h30minh na Comunidade Vila Santo Antônio no Bairro Placas. 

De acordo com informações de um popular que estava no local, a vítima se chamava Pedro Neto, morava no 
Bairro do Morro e era homossexual. 

A vítima foi atingida por três disparos de arma de fogo, um na boca e dois nas costas. 

A Delegada de plantão Daniela Quirino esteve no local fazendo os procedimentos de praxe. 

A Polícia ainda não tem conhecimento da autoria do crime e nem o que o motivou, mas está realizando 
diligências na tentativa da identificação. 

23/02/2012 10h24 – Atualizado em 23/02/2012 10h24 

Polícia Civil investiga morte de mais um homossexual em Patos, PB 

Jovem de 20 anos foi encontrado morto a tiros na noite da quarta-feira (22). 

Policial suspeito de matar garota de programa e travestis continua preso. 

Do G1 PB 



   

A Polícia Civil de Patos investiga a morte de mais um homossexual na cidade. 

O corpo da nova vítima, um jovem de 20 anos, foi encontrado por volta da 20h45 da quarta-feira (22) na Rua 
Lima Campos, com marcas de três tiros. De acordo com a delegacia da cidade, apesar de haver residências na 
região, nenhum morador quis comentar o ocorrido. Pelas características dos disparos feitos, os investigadores 
trabalham com a hipótese de execução, mas ninguém foi preso e ainda não há suspeitas das motivações. 

Segundo o coronel Almeida Rosas, comandante do Policiamento Regional, é preciso um trabalho intenso de 
investigação da vida da vítima antes de afirmar se o crime foi motivado por homofobia. “Sabemos que ele era 
usuário de drogas, então pode ser que ele estivesse devendo dinheiro e, terminado este período de Carnaval, 
algum traficante tenha ido fazer a cobrança. Também pode ser outra circunstância ainda desconhecida. 
Infelizmente, fica difícil trabalhando quando ainda impera o silêncio entre a comunidade”, explicou. 

  

Cabo da PM é preso suspeito de cinco assassinatos na Paraíba 

‘Serial killer’ continua preso 

Ainda está sob custódia na sede do 3º Batalhão da Polícia Militar o cabo suspeito de envolvimento em cinco 
assassinatos ocorridos no ano passado na cidade. Entre as vítimas estavam homens homossexuais, travestis e 
garotas de programa, o que faz a Polícia Civil acreditar em motivação homofóbica e caracterizar o policial 
militar como um ‘serial killer’. 

Ele foi preso no dia 8 de fevereiro por força de um mandado de prisão temporária de 30 dias. Conforme o 
coronel Almeida, o suspeito continua à disposição da Justiça até que o inquérito seja concluído. “Se o delegado 
conseguir mais provas que os coloque como acusado das mortes, ele poderá pedir a prisão preventiva. Se 
durante este processo for confirmada a participação do policial nos crimes, ele poderá ser excluído dos quadros 
da corporação”, declarou o comandante. 

  

 

WILYS DELFINO VITORIANO | GAY – 26 anos | FACA | ES, VILA VELHA 

Publicado por Dudu Michels em 22 de fevereiro de 2012 em a) Gay, ESPÍRITO SANTO, Facadas 

Jovem é morto com 68 perfurações dentro de casa. 

 

Wiris foi morto com mais de 60 perfurações, feitas por diferentes objetos cortantes (Foto: Arquivo de família) 



O cenário na casa era de horror. Havia manchas de sangue em várias partes da residência. A vítima estava 
apenas de sunga e amarrada 

O jovem Wilys Delfino Vitoriano, 26 anos, foi encontrado morto, dentro da casa em que morava, na rua Freitas 
Lima, no centro de Vila Velha/ES, na manhã de quarta-feira (22). 

O rapaz foi assassinado a facadas. Quase todos os cômodos da residência estavam revirados. 

Segundo informações da polícia, Wiris morava com outros dois amigos, que viajaram durante o feriado de 
carnaval. Quando um deles voltou, encontrou os cadeados do portão trocados. Estranhando o fato, o rapaz 
arrombou os cadeados para entrar na casa. Logo que chegou na sala, percebeu que alguma coisa estranha tinha 
acontecido. Ele encontrou o corpo de Wiris em um dos quartos. Porém, o cenário na casa era de horror. Havia 
manchas de sangue em várias partes da residência. A vítima estava apenas de sunga, e tinha um barbante 
amarrado a uma das mãos. Vários medicamentos também foram encontrados no local. 

A polícia acredita que o crime tenha ocorrido durante a madrugada de quarta-feira. (22) “O amigo disse que 
conversou com ele até na noite de terça (21)”, contou um policial militar que atendeu à ocorrência. 

A polícia teve acesso às filmagens da rua e nelas aparece Wiris saindo de casa por volta de 1h da manhã sozinho 
e depois retorna com mais dois homens. Em seguida, às 02h50 da manhã os dois suspeitos saem da casa 
carregando alguns objetos. 

Um dos rapazes que morava com Wiris afirmou que recebeu algumas mensagens dele via Facebook, ainda na 
terça-feira (21), informando que ele estava na casa de uma conhecida. 

Outra informação é que a vítima teve aproximadamente 68 perfurações no corpo, causadas por diferentes 
objetos cortantes. Há indícios de que o crime tenha sido motivado por homofobia. Wiris era gay e na parede da 
casa de um dos vizinhos, apareceu uma pichação com os dizeres: “VIADOS”. 

A Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) de Vila Velha está investigando o assassinato. 

  

 

GLAUCIENE PEREIRA PORTO | LESBICA – 31 anos | FACA |PB, SOLÂNEA 

Publicado por Dudu Michels em 22 de fevereiro de 2012 em c) Lésbica, Facadas, PARAÍBA 

No Brejo: Mulher é morta com cerca de 20 golpes 

de faca em Solânea; PM suspeita de homofobia 

http://www.portalcorreio.com.br/noticias/matLer.asp?newsId=203995 

Uma mulher foi morta a golpes de faca peixeira no inicio da tarde desta quarta-feira (22), no Distrito de Santa 
Fé, no município de Solânea, no Brejo paraibano. A polícia suspeita que o crime tenha motivação homofóbica. 
De acordo com as primeiras informações policiais, a vítima identificada como sendo, Glauciene Pereira Porto, 
31 anos, teria sido assassinada por uma mulher que não aceitava o relacionamento da vítima com Maria 
Ibiapina,… 

Crime teria sido cometido por preconceito, já que a vítima era homossexual 

Na manhã desta quarta-feira (22), por volta das 09h30, a Polícia registrou, no Distrito de Santa Fé, em Solânea, 
brejo paraibano, mais um homicídio. Trata-se do assassinato de Glauciene Pereira Porto, 31 anos, residente no 
sítio Baixio de Cima, que foi morta com cerca de 20 golpes de faca peixeira. 

A vítima ainda foi socorrida, porém, já chegou ao Hospital de Solânea sem vida. 



Conforme Maria Ibiapina, 25 anos, que assumiu ser companheira da vítima há pelo menos cinco anos, sua 
cunhada, conhecida como “Candelária” teria ameaçado, na noite da última segunda (20) o casal homossexual, 
afirmando que mataria uma das duas. Ainda conforme Maria Ibiapina, o crime foi motivado por preconceito. 

O ataque contra a vítima aconteceu em frente a residência do casal homossexual e a maioria dos golpes de faca 
atingiu as costas de Glauciene. 

A Polícia realiza buscas na tentativa de localizar e prender a principal suspeita do crime. O corpo de Glauciene 
foi encaminhado para o IML em Guarabira para realização de exames. 

  

 

Privado: JORGE LUIZ FERETTI | TRAVESTI – 21 anos | SC, INDAIAL 

Publicado por Dudu Michels em 21 de fevereiro de 2012 em b) Travesti, Branco, SANTA CATARINA 

Segunda travesti é encontrada morta em Indaial em menos de um mês 

http://www.interativaregional.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=5803:segundo-travesti-e-encontrado-morto-em-indaial-em-

menos-de-um-mes&catid=2:rota-do-crime&Itemid=4 



Um homem foi encontrado morto ás margens da BR 470, em Indaial, próximo a Igreja Mulde, por volta das 8h 
deste sábado(18/02). 

De acordo com as primeiras informações repassadas pela PM de Indaial, o homem estava vestido de mulher, e 
se prostituía na região. 

J. F. de 21 anos foi encontrado com o rosto coberto de sangue. O corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto 
Médico legal de Blumenau para autópsia, onde será desvendado o motivo do homícidio. 

Vale lembrar, que este é o segundo travesti encontrado morto pela PM em Indaial é menos de um mês. 

Em breve novas informações. 

clicrbs 

“Chacina” contra travestis aterroriza Indaial e Região… 

http://www.adjorisc.com.br/jornais/alternativo/geral/chacina-contra-travestis-aterroriza-indaial-e-regi-o-1.1090332 

  

 

PAULO AFONSO SOARES | TRAVESTI – 42 anos | FACA | RS, PORTO ALEGRE 

Publicado por Dudu Michels em 21 de fevereiro de 2012 em b) Travesti, Facadas, RIO GRANDE DO SUL 

Travesti é morta a facadas no centro de Porto Alegre. 

 

Vítima caminhou por cerca de 50 metros até tombar. Foto: Samuel Vettori 

http://noticias.terra.com.br/brasil/noticias/0,,OI5625007-EI5030,00-Travesti+e+morto+a+facadas+no+centro+de+Porto+Alegre.html 

Um travesti foi morto a facadas na tarde desta terça-feira em uma pensão na rua Marechal Floriano Peixoto, no 
centro de Porto Alegre (RS). De acordo com a polícia, Paulo Afonso Soares, 42 anos, foi atingido depois de uma 
discussão entre quatro pessoas. Mesmo ferida, a vítima conseguiu chegar até a rua, onde foi encontrada por 
populares. 

O crime ocorreu por volta das 13h10. A polícia está no local fazendo a perícia. Ainda não há informações sobre 
suspeitos. 

radioguaiba 

  

 



PATRICK | GAY – 16 anos | FACA | PA, BELEM 

Publicado por Dudu Michels em 21 de fevereiro de 2012 em a) Gay, Facadas, PARÁ 

Jovem é encontrado esfaqueado em Mosqueiro. 

http://www.diarioonline.com.br/noticia-188849-jovem-e-encontrado-esfaqueado-em-mosqueiro.html 

Jovem de 16 anos foi sequestrado, torturado, violentado sexualmente e esfaqueado por três homens não 
identificados, na Praia Grande de Mosqueiro 

Um adolescente de 16 anos foi assassinado a facadas na noite da última segunda-feira na ilha de Mosqueiro, 
distrito de Belém. O corpo de Patrick Botelho da Silva foi encontrado na Praia Grande amordaçado e amarrado 
com as próprias roupas. Marcas de pneus no tórax do jovem comprova que o assassino passou com um carro 
por cima do corpo do garoto. O rapaz ainda chegou a ser socorrido e levado ao hospital do sitrito, mas, devido a 
gravidade, foi transferido para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, 
onde faleceu durante a madrugada de ontem. A brutalidade do crime chocou parentes e amigos da vítima 

Minutos antes de dar entrada no HMUE, o adolescente apontou três homens que estavam num Gol azul escuro 
como os responsáveis pela agressão de que foi vítima. A informação não foi confirmada pela Seccional de 
Mosqueiro, responsável pelas investigações, com o apoio de uma equipe da Divisão de Homicídios da Polícia 
Civil. O delegado Nilton Neves, titular da Seccional de Mosqueiro, esteve ontem na Igreja Matriz frequentada 
pela vítima em busca de informações. “As investigações ainda estão no início, por isso não podemos afirmar 
nada. Segundo informação de colegas do rapaz, ele teria saído da igreja sozinho, por volta de 19 horas, o que 
descarta a hipótese de que teria sido levado por um carro em frente da igreja”, disse o delegado, que já ouviu o 
depoimento do homem que encontrou o rapaz ferido na Praia Grande. “Um vigilante patrimonial que estava no 
local ouviu o barulho de gemidos e desceu na parte baixa da praia para verificar. Assim que constatou a 
violência, ele 

acionou o socorro”. 

VIOLÊNCIA SEXUAL 

Informação repassada pela família da vítima dava conta de que o adolescente teria sofrido violência sexual. “Ele 
(Patrick) estava bastante machucado, tanto que havia marca de pneus na barriga dele, só não sei definir se era 
pneu de motocicleta ou carro. No Hospital Metropolitano fui informado de que havia sinais de violência sexual. 
Mesmo ferido, ele contou que três homens o abordaram e o fizeram entrar em um veículo escuro”, relatou José 
Maria Mesquita, tio da vítima. Antes de ser agredido e morto, o adolescente participava de uma programação 
religiosa na Igreja Matriz de Nossa Senhora do Ó, onde era integrante de um grupo carismático da paróquia. O 
rapaz trabalhava na organização do “Alegrai-vos 2012″, que é uma programação de carnaval organizada pela 
juventude da paróquia. “Ele deixou a igreja por volta de 19h30 e duas horas depois recebemos a notícia de que 
havia sido esfaqueado na praia. Foi um choque terrível em toda a paróquia, pois o Patrick era um menino muito 
querido”, disse, abalada, a jovem Éricka do Socorro da Silva, amiga do adolescente. 

Prezados, 

Repassando mais uma matéria de mais um caso de Homofobia no Pará,colegas da vítima disseram que os 
assassinos o mataram devido o mesmo ser muito AFEMINADO é isso os irritava,o que também não impediu 
desses monstros o violentarem sexualmente e tambem tortura-lo.Gleyson Silva de Oliveira 
[gleysonoli@yahoo.com.br] 

Coordenador Executivo Grupo Homossexual do Pará (GHP) 

Polícia 

PublicidadeQuarta-feira, 22/02/2012, 04h14 

Comoção no enterro do jovem de Mosqueiro 

Mais um crime bárbaro acabou com a tranquilidade da bucólica Mosqueiro. Patrick Botelho da Silva, de 16 
anos, foi encontrado despido na passagem Santa Tereza, na área da Praia Grande, na noite de anteontem, 



amordaçado e amarrado com as próprias roupas e com vários ferimentos. Ele chegou a ser levado para o 
Hospital Metropolitano, em Ananindeua, mas não resistiu e morreu no início da madrugada de ontem. 

Os parentes de Patrick, que aguardavam a liberação do corpo no Instituto Médico Legal (IML) na manhã de 
ontem, contaram que o jovem passou toda a segunda-feira ajudando na organização do bloco de carnaval 
“Alegrai-vos”, da Paróquia Nossa Senhora do Ó, padroeira de Mosqueiro. “Ele passou o dia inteiro fazendo 
serviços para o bloco. Por volta das 19h, ele estava comendo. Fui tomar banho e, quando voltei, ele não estava. 
Só fui ter notícias dele 21h, quando me ligaram do hospital”, comentou Rose Marques, mãe de criação de 
Patrick. 

Ela contou que várias versões sobre o que aconteceu foram dadas pelos amigos do jovem. “Já falaram que uma 
pessoa avisou a ele que havia um carro o esperando na porta da igreja. Parece que ele entrou no carro e não foi 
mais visto”, complementou Rose. 

O tio e pai de criação de Patrick, José Maria Mesquita, contou que seu filho foi levado para o pronto-socorro de 
Mosqueiro e que ao chegar lá o menino esboçou algumas informações. “Ele só pedia que eu procurasse um 
carro da marca gol da cor azul-marinho com três pessoas dentro. As pessoas que estavam dentro que fizeram 
isso com Patrick”, explicou o pai. 

Após essa conversa com José Maria, Patrick foi encaminhado para o Hospital Metropolitano, onde foi 
constatado que o jovem havia levado seis facadas, foi violentado sexualmente e espancado. O jovem ainda 
apresentava uma marca de pneu no tórax, que ainda não havia sido confirmado se era de moto ou carro. 

O caso está sendo investigado pela Divisão de Homicídios em parceria com a Seccional Urbana de Mosqueiro. 
De acordo com o delegado e diretor da Seccional, Milton Neves, já existe uma linha de investigação para o 
crime. Para ele, a versão de que Patrick teria entrado no carro em frente à igreja não é verídica. “Alguns colegas 
viram ele passar ao lado da igreja. Se ele entrou no carro, provavelmente, era algum conhecido”, relatou o 
delegado. 

O delegado Milton já intimou algumas testemunhas, inclusive o vigilante que prestou os primeiros 
atendimentos a Patrick e que acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Alguns materiais 
que foram encontrados no local do crime, como as roupas do jovem e algumas garrafas de bebidas, foram 
encaminhados para o Centro de Perícias Cientificas “Renato Chaves”, onde será realizada a perícia. 

Enterro foi marcado por dor e comoção 

“Meu filho! O que fizeram com você, meu filho?” Esse foi o grito inconformado da mãe do adolescente de 16 
anos assassinado em Mosqueiro, na noite da última segunda-feira. O velório do adolescente aconteceu no salão 
paroquial da Igreja Matriz da ilha. O corpo chegou ao local às 14h20. A dor, que já era grande, se alastrou entre 
os familiares e amigos com a entrada do caixão. 

Os amigos do jovem, que sairiam no bloco “Alegrai-vos”, da Paróquia Nossa Senhora do Ó, na manhã de ontem, 
estavam inconsoláveis. A emoção era geral. Ele cantava na igreja e também participava do grupo de 
evangelismo com crianças. A coordenadora do grupo de jovens da paróquia, Maria Cecília, contou como ele era 
querido por todos. “As crianças chamavam ele de tio caneludo, ele era muito ativo aqui dentro, um menino que 
verdadeiramente vivia para Deus”, afirma. 

Esse seria o segundo ano de saída do bloco de carnaval católico, mas a tragédia cancelou o festejo. Segundo o 
funcionário da paróquia, José Maria Vigor, já estava tudo pronto para a folia. “Soubemos ontem (segunda) à 
noite, não tem clima para nada agora. A gente não sabe direito o que aconteceu, ainda estamos abalados”, diz. 

Caio Douglas foi um dos últimos amigos a ver o jovem ainda vivo. Os dois cantavam juntos na paróquia. “Eu 
prestei depoimento à polícia, vi ele saindo da igreja e indo para casa andando. A última coisa que falei com ele 
foi sobre as camisas que ele estava vendendo para o bloco. Ele disse que íamos vender tudo”, revela. 

A cerimônia durou pouco tempo, o corpo foi levado para o cemitério São José, em Mosqueiro, às 17h. Amigos e 
familiares acompanhavam o enterro, que estava lotado apesar da chuva. Era possível perceber a revolta de 
muitos cu- 

riosos que souberam do crime. Mesmo quem não conhecia o adolescente foi solidário com os parentes. “Que 
tristeza, tão jovem… isso foi uma crueldade”. (Diário do Pará) 

  



 

NÃO IDENTIFICADO | TRAVESTI – 25anos | TIROS | GO, RIO VERDE 

Publicado por Dudu Michels em 20 de fevereiro de 2012 em b) Travesti, GOIÁS, Pardo, Tiros 

TRAVESTI É ASSASSINADA À TIROS NO SETOR INDUSTRIAL 1   

      

20/02/2012 

http://acdhrio.blogspot.com.br/2012/02/mais-uma-travesti-assassinada-em-rio.html 

Hoje por volta das 12hs o Soldado Cristiano e o Soldado Sérgio Luiz receberam uma denúncia anônima dizendo 
que havia um corpo no meio do mato, após alguns metros do Rio Verde Arena no Setor Industrial 1. 

 Diante da denúncia os PMS se deslocaram ao local e perceberam que se tratava de um travesti que não portava 
documentos. Trata-se de um jovem de cor morena aparentando de20 a25 anos, usando três pulseiras no braço 
esquerdo, uma sandália de cor preta, uma peruca loira, um piercing no umbigo e com uma tatuagem de três 
estrelas na barriga. 

 A vitima estava sem as roupas de baixo e no local não foram encontrados celular e nem a bolsa, geralmente os 
travestis usam um celular para receberem ligações de homens que contratam programas sexuais. O que 
aumenta a suspeita de um latrocínio “roubo seguido de morte”. Moradores disseram que ouviram disparos de 
arma de fogo no final da noite de domingo. No local foram encontrados rastros de um carro de passeio. 

 Uma equipe da Policia Técnico Cientifica composta pela Perita Emmiline e Edwal Filho esteve no local e  
constatou que o travesti foi assassinado com três disparos que atingiram, as costas, a nuca e a cabeça. No local 
foi encontrada uma embalagem de camisinha, a policia acredita que o autor tenha mantido relação sexual com 
o travesti antes de assassiná-lo. 

 Uma equipe do GIH Grupo de Investigação de Homicídios também esteve no local, colheu as provas e vai 
investigar o caso. O corpo foi levado ao IML Instituto Médico Legal onde se encontra à disposição dos 
familiares. 

 Já é o segundo travesti assassinado este anoem Rio Verde. Oprimeiro foi o Thiago da Silva Carvalho de 23 anos 
mais conhecido como “HELLEM JABOR” assassinado com vários tiros na cabeça no pátio do Posto Horizonte 
da Vila Maria no dia 05/02 deste ano. 



 Travesti é assassinado a tiros no Setor Industrial 

No inicio da tarde desta segunda feira (20), o corpo de um travesti foi encontrado no Setor Industrial, a100 
metrosdo “Rio Verde Arena”. 

  De acordo com informações da Policia Civil, Policia Militar e Policia Técnico Cientifica, por volta das 12 horas 
os policiais militares Cristiano e Sérgio Luiz, foram acionados a comparecerem ao Setor Industrial, pois um 
morador havia se deparado com um corpo. Quando os policiais chegaram ao local, constataram que se tratava 
de uma possível vítima de homicídio e procederam a preservação de segurança de local do crime para os 
serviços de perícia, que foram realizados pela perita Emeline e Edwal Filho. 

 Após a perícia ficou constatado que o travesti foi vitima de três disparos de arma de fogo na nuca, cabeça e 
costas, e foi assassinado no local provavelmente após um programa, pois havia uma embalagem de preservativo 
próximo ao corpo. O auxiliar de Perícia Ulisses recolheu o corpo sem identificação até o momento para o IML. 

 Os agentes do Grupo de Investigação de Homicídios José Junior e Rafaela estiveram no local onde colheram 
indícios sobre os fatos para que se iniciem as investigações. As primeiras informações da Policia Civil constam, 
que um veículo de passeio esteve no local onde o corpo foi encontrado. 

 Neste ano este já é o segundo travesti assassinadoem Rio Verde. Nodia 5 de fevereiro,  Thiago da Silva Carvalho 
de 23 anos, conhecido como “HELEN JABOR”, foi assassinado com vários tiros na cabeça no pátio do Posto 
Horizonte. 

deoclismar 

      

  

 

ROBERTINHO | NÃO IDENTIFICADO | GAY – 30 ANOS | AFOGAMENTO | AL, PENEDO 

Publicado por Dudu Michels em 20 de fevereiro de 2012 em a) Gay, ALAGOAS, Asfixia, Pardo 

Homossexual é encontrado morto dentro de piscina de clube 

 

Camisinha usada foi localizada próximo ao corpo ( AquiAcontece) 



http://emergencia190.com.br/homicidios/2012/02/20/4008/homossexual-e-encontrado-morto-dentro-de-piscina-de-clube-em-penedo 

Um homossexual, identificado apenas como Robertinho, de aproximadamente 30 anos de idade, foi encontrado 
morto na manhã desta segunda-feira, 20, dentro da piscina do clube do SESI, localizado na entrada da cidade de 
Penedo, distante 160 km da capital Maceió. 

As primeiras informações colhidas no local dão conta de que a vítima teria participado de uma festa, que 
aconteceu no clube na noite do domingo, 19. Robertinho havia saído junto com os outros convidados, mas deve 
ter retornado horas depois, já que na borda da piscina havia um preservativo masculino usado. 

Peritos do Instituto Médico Legal (IML) foram acionados e estiveram no local para fazer a remoção do corpo, 
que foi conduzido para a sede do órgão, em Arapiraca, para ser submetido à necropsia e em seguida liberado 
para sepultamento. 

alagoas24horas 

  

  

 

NÃO IDENTIFICADO | GAY – 25ANOS | ESPANCAMENTO | PE, JABOATÃO 
DOS GUARARAPES 

Publicado por Dudu Michels em 20 de fevereiro de 2012 em a) Gay, Espancamento, PERNANBUCO 

OUTRO GAY ASSASSINADO, SÓ QUE AGORA A ARMA FOI UM MARTELO. 

http://www.santacruzagreste.com/2012/02/outro-gay-assassinado-so-que-agora-arma.html 

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado na manhã desta segunda-feira (20), no bairro de 
Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guararapes. De acordo com a polícia, a vítima, que aparenteva ter entre 25 e 30 
anos, foi morta a golpes de martelo, na casa de nº 60, na rua São Félix. 

Ao lado do cadáver foram encontradas várias camisinhas usadas, além de um cachimbo utilizado para o 
consumo de crack e vestígios do entorpecente. A polícia acredita que a vítima era homossexual e conhecia o 
autor do crime. 

Agentes da Força Tarefa da Capital do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (Dhpp) deram início às 
investigações que ficarão a cargo dos policiais da Delegacia de Prazeres. A autoria e as motivações que levaram 
ao crime ainda seguem desconhecidas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



OSMINDO GOMES DA SILVA | GAY – 40ANOS | APEDREJAMENTO | AL, JEQUIÁ 
DA PRAIA 

Publicado por Dudu Michels em 19 de fevereiro de 2012 em a) Gay, ALAGOAS, Apedrejamento 

Homossexual é morto a pedradas por adolescente em Jequiá da Praia. 

 

Corpo foi encaminhado para o IML de Maceió (Emergencia190) 

http://emergencia190.com.br/interior/2012/02/19/3964/homossexual-e-morto-a-pedradas-por-menor 

Por: Antonio C Melo 

Permanece detido na Delegacia Regional da Polícia Civil (PC) da cidade de São Miguel dos Campos, região Sul 
de Alagoas, o adolescente de iniciais C.S.M., 17. Ele é suspeito de ter assassinado na manhã do domingo (19) o 
homossexual Hormido Gomes da Silva, 40,  conhecido na cidade pelo apelido de “Osmindo”. 

A vítima foi assassinada na cidade de Jequiá da Praia, após passar a noite do sábado (18) brincando em um 
bloco de carnaval e quando ia para casa foi morto a pedradas. 

Baseada em relatos de testemunhas uma equipe da Polícia Militar (PM) foi até a casa onde estava o menor, onde 
o encontrou dormindo. Levado para a Delegacia C.S.M. disse que andava pela rua quando foi parado pela vítima 
que lhe pediu um cigarro e quando lhe foi entregar foi surpreendido pelo homossexual que agarrou seu braço e 
o puxou, iniciando a partir daí uma briga que resultou no crime. O suspeito também disse que a vítima tentou 
lhe roubar uma corrente que estava no pescoço. 

Mas a versão não convenceu os policiais que descobriram que a vítima estava bêbada e era considerada na 
cidade uma pessoa bastante tranqüila. A Polícia não descarta a hipótese que o adolescente, que reside em 
Maceió e estava na casa de parentes em Jequiá, ter mantido relações com a vítima e depois o matou. 

O que reforça a hipótese de que o menor está mentindo, segundo os policiais, foi encontrá-lo dormindo após o 
homicídio. 

“Ele não tinha nenhuma intenção de se apresentar. Matou e foi dormir como se nada tivesse acontecido. Apesar 
de ser novo na idade tem um temperamento bastante violento e se não for tratado agora vai dar para o que não 
presta”, disse um policial que participou se sua prisão. 

Retrospecto 

Somente no ano passado foram assassinados 20 homossexuais, só cinco foram solucionados. Neste ano com o 
caso deste domingo, já são quatro casos, sendo três travestis e um homossexual. 

  

 



ROMILDO BATISTA DE ARAÚJO | GAY – 45 anos | TESOURA | PE, PAULISTA 

Publicado por Dudu Michels em 19 de fevereiro de 2012 em a) Gay, Facadas, PERNANBUCO 

Homem assassinado a tesouradas em Paulista. 

http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/cidades/policia/noticia/2012/02/19/homem-assassinado-a-tesouradas-em-paulista-32826.php 

O autor do homicídio foi preso em flagrante 

19/02/2012 JC Online 

Um homem morreu assassinado a tesouradas na própria residência,em Arthur Lundgren I, em Paulista, no 
Grande Recife, na madrugada deste domingo (19). Segundo a polícia, a vítima era homossexual e foi morta por 
um rapaz após uma discussão de motivos não informados. O autor do homicídio foi preso em flagrante. 

Segundo a polícia, a família da vítima – que morava ao lado da casa onde aconteceu o homicídio -, ouviu os 
gritos do homem e invadiu a residência. O acusado estava escondido na casa e chegou a sofrer agressões dos 
populares, que ficaram revoltados com o crime. 

Em depoimento, testemunhas informaram que Romildo Batista de Araújo, 45 anos, era homossexual. O autor 
do homicídio é um jovem cearense que morava a pouco tempo na região. 

Cleiton Lima da Fonseca, 24, foi presoem flagrante. Eleinformou que cometeu o crime após ter uma discussão 
com a vítima, mas não confirmou ter envolvimento algum com Romildo, que foi atingido com três golpes de 
tesoura – dois no pescoço e um no ombro. 

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife, no bairro de Santo 
Amaro, área central da cidade. Cleiton seguirá para o Centro de Triagem (Cotel), em Abreu e Lima. 

  

 

PATRÍCIO | GAY – 17 anos | TIRO | RN, MOSSORÓ 

Publicado por Dudu Michels em 18 de fevereiro de 2012 em a) Gay, Pardo, RIO GRANDE DO NORTE, Tiros 

Adolescente gay é morto a tiros enquanto dormia, em Mossoró, Rio Grande do 
Norte. 

 

PATRÍCIO 



http://www.cabuloso.xpg.com.br/portal/galleries/view/homossexual-e-morto-enquanto-dormia-na-madrugada-deste-sabado-rn-brasil 

O crime ocorreu na madrugada deste sábado (18/02) entre 3h e 3h30min ,fato ocorrido na Rua Arthur 
Bernardes, 1570, bairro Barrocas-Mossoró. 
A vítima Patrício 17 anos, vulgo “Natal”, foi executado com um disparo transfixante na cabeça. Segundo 
informações dos parceiros da vítima, teriam saído de sua casa por volta das 19h de ontem para ir a festas de 
carnaval e quando retornou por volta das 4h encontrou Patrício morto em uma rede no quarto. Os parceiros de 
“Natal”, donos da residência, são homossexual e informaram à polícia que a vítima também era e fazia parte do 
trio amoroso, mas ele não morava naquela residência e teria ido dormir na casa dos mesmos apenas ontem, a 
vítima tinha envolvimento com o trafico de drogas. A suspeita que elementos não identificados, teriam 
arrombado uma das portas da casa e executaram o jovem que ainda se encontrava dormindo. 
Policiais da RP 214 fizeram o isolamento do local do crime e aguardaram o ITEP que removeu o corpo para a 
necropsia. 

  

 

“Sarita” | RAFAEL TEODORO DOS REIS | TRAVESTI – 21 anos | TIRO | ES, BARRA DE 
SÃO FRANCISCO 

Publicado por Dudu Michels em 17 de fevereiro de 2012 em b) Travesti, ESPÍRITO SANTO, Pardo, Tiros 

Homossexual é morto com cinco tiros no Bairro Irmãos Fernandes. 

 

http://bocalarga.com.br/?p=843 

A polícia está à procura de quem matou com cinco tiros o cidadão Rafael Teodoro dos Reis, 21 anos, conhecido 
pelo nome de guerra Rafael Sarita, que residia no Bairro Irmãos Fernandes, em Barra de São Francisco/ES. No 
momento em que foi morto, Sarita usava trajes femininos. 

O crime aconteceu por volta das 04h de sexta-feira, 17, quando moradores das proximidades do Bar do César, 
na Avenida Jones dos Santos Neves, no Bairro Irmãos Fernandes, ouviram disparos e acionaram a polícia, que 
compareceu ao local e deparou-se com Sarita caído e todo ensangüentado. 

Sarita foi imediatamente socorrido ao hospital, aonde ainda chegou a ser atendido por um médico, mas não 
resistiu aos ferimentos e morreu. Ele foi atingido por um disparo no pescoço, dois no sovaco esquerdo, um no 
ouvido esquerdo e um na nuca. 

De acordo com as informações, Rafael Sarita era velho conhecido da polícia, com várias passagens por furto, 
uso de drogas e por provocar confusão quando se encontrava na praça, aonde fazia programas com vários 
homens. 



ROLIVER DE JESUS DOS SANTOS | gay – 12 anos | SUICIDIO | ES, VITORIA 

Publicado por Dudu Michels em 17 de fevereiro de 2012 em a) Gay, ESPÍRITO SANTO, Pardo, Solteiro, Suicídio 

Garoto vítima de homofobia se suicida em Vitória; pais culpam escola do filho. 

 

O estudante Roliver de Jesus dos Santos, 12 anos, se enforcou com um cinto após ser humilhado na escola municipal onde cursava o 5º ano do ensino 

fundamental. 

http://acapa.virgula.uol.com.br/politica/garoto-vitima-de-homofobia-se-suicida-em-vitoria-pais-culpam-escola-do-filho/2/5/15827 

No último dia 17 de fevereiro um garoto se suicidou na cidade de Vitória por não suportar o bullying 
homofóbico que sofria na escola. Rolliver de Jesus se enforcou com um cinto da mãe e foi encontrado 
desacordado pelo pai. Ele chegou a receber socorro, mas não resistiu. 

 ”Eles o chamaram de gay, bicha, gordinho. Às vezes ele ia embora chorando”, contou um colega de Rolliver. De 
acordo com o site “Folha Vitória”, o menino deixou uma carta de despedida, onde dizia não entender porque 
sofria tantas humilhações. 

A mãe do garoto, Joselia Ferreira de Jesus, já tinha informado à direção da escola e pedido a transferência dos 
seus três filhos, mas a escola informou que os irmãos teriam que ser separados e irem cada um para uma escola 
diferente. A mãe não aceitou a solução. “Eu não tinha denunciado a situação desse meu filho, mas de outro. O 
Conselho Tutelar também sabia. Eu pedi o remanejamento dos meus três filhos, mas disponibilizaram vagas em 
escolas diferentes”, lamentou a mãe. 

 Na sexta-feira antes do Carnaval, Rolliver foi animado para a escola, mas crianças e adolescentes fizeram uma 
roda ao redor do menino, que foi humilhado e empurrado. Chegando em casa, ele cometeu o suicídio. 

educacao     pragmatismopolitico    reporteralagoas    babadocerto    informegeralitabuna      revistaladoa      gazetaonline.globo 

O Fórum Estadual em Defesa dos Direitos e Cidadania de LGBT (Lésbicas, Gays, 
Bissexuais, Travestis e Transexuais) do Espírito Santo quer ações efetivas do Estado 
para combater crimes relacionados a homofobia. 

O coordenador do Fórum ressaltou que, somente em 2012, 56 assassinatos homofóbicos foram registrados no 
Brasil. Ou seja, um a cada dia. No Espírito Santo não existe nenhuma lei que ampare o grupo LGBT. Apenas 
uma data: 17 de maio é lembrada como o Dia Estadual contra a homofobia. O Fórum pretende apresentar 
projetos na Assembleia Legislativa, com propostas para combater e inibir a homofobia. “A lei, além do papel 
punitivo para os criminosos, tem papel pedagógico. Ela educa e mostra caminhos alternativos. Só se combate a 
homofobia com muita cultura e educação. A lei tem esse procedimento pedagógico também”, explicou 
Mendonça. 

gaybrasil 



FLÁVIO | GAY | CANIVETE | PB, JOÃO PESSOA 

Publicado por Dudu Michels em 13 de fevereiro de 2012 em a) Gay, Facadas, PARAÍBA 

Em João Pessoa, gangue ataca dois homossexuais em pleno corredor da folia. 

http://www.tvconde.com/2012/02/adolescentes-drogados-matam-homossexual.html 

 

Um grupo de adolescentes, fazendo uso de drogas, atacou homossexuais no corredor da folia do bloco Virgens 
de Tambaú. O saldo do ataque foi um morto e outro em estado grave. 

 O grupo, que disse pertencer a facção criminosa Al Qaeda, agrediu primeiro um homem identificado até o 
momento por Flávio. Ele foi vítima de socos, ponta pés e golpes de canivete. Ele foi deixado esvaindo em sangue 
no meio da rua. Socorrido por equipes do Samu, foi levado ao Hospital de Trauma, onde faleceu. 

Logo depois de atacar e matar Flávio, o grupo cercou outro homossexual que participava do desfile. Ricardo de 
Sousa Silva, 23, também foi alvo de socos, ponta pés e golpes de estilete. Ele só foi deixado porque ficou 
inconsciente. Socorrido, está internado em estado grave no Trauma. 
Depois dos dois ataques, policiais entraram em ação e detiveram três adolescentes. Eles disseram que apenas 
assistiram os ataques. 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



CÍCERO SANTOS DIAS | GAY – 38 anos | FACA | PB, JOÃO PESSOA 

Publicado por Dudu Michels em 12 de fevereiro de 2012 em a) Gay, Facadas, PARAÍBA 

Casal gay atacado dentro de casa, em João Pessoa, um deles recebeu 25 facadas e 
morreu. 

 

Arma usada foi uma faca (Foto: Walter Paparazzo/G1) 

Um homem de 38 anos foi assassinado a facadas dentro da própria casa, na comunidade São Geraldo, no bairro do Rangel, localizado 

na Zona Oeste de João Pessoa, na madrugada deste domingo (12). Segundo o delegado de Homicídios Pedro Ivo Soares, o homem foi 

morto com 25 golpes de faca. 

O crime aconteceu por volta das 4h30 (horário local), mas a polícia ainda não sabe informar como o assassinato aconteceu. 

A vítima, Cícero Santos Dias, era homossexual e usuária de crack, segundo o delegado. O companheiro dele também foi ferido por 

golpes de faca e encaminhado para o Hospital de Trauma da capital. Ele está sob custória da Polícia Civil, que vai investigar qual foi o 

envolvimento dele no caso e se existiu a participação de uma terceira pessoa no crime. 

Os vizinhos informaram a polícia que ouviram tiros, mas não disseram se presenciaram brigas dos dois envolvidos. O pai da vítima 

informou que o filho também foi atingido por tiros além das facadas, mas essa informação não foi confirmada pela polícia. No local, 

foram encontrados cachimbos usados no consumo de crack. 

 

Polícia esteve no local para periciar a casa onde aconteceu o crime (Foto: Walter Paparazzo/G1) 

  

 



TIAGO DA SILVA GARCIA | TRAVESTI – 22 anos | TIRO | PR, FOZ DE IGUAÇU 

Publicado por Dudu Michels em 11 de fevereiro de 2012 em b) Travesti, PARANÁ, Tiros 

TRAVESTI É EXECUTADA NO PORTAL DA FOZ. 

 

TIAGO DA SILVA GARCIA 

http://g1.globo.com/videos/parana/v/um-travesti-foi-assassinado-nesta-madrugada-em-foz-do-iguacu/1808211/ 

Na madrugada deste sábado (11), por volta das 03:00 horas, policiais militares da viatura radio patrulha do 
setor Leste, realizavam patrulhamento pela região do Bairro Portal da Foz, quando foram solicitados para 
deslocarem até a Rua Sergio Gasparetto, esquina com a Rua Arapongas, no Bairro Portal da Foz, onde segundo 
o solicitante anônimo pelo telefone de emergência 190, fora efetuados diversos disparos de arma de fogo, onde 
no endereço repassado aos militares teria uma pessoa alvejada. 

No local foi constatado que a vítima já se encontrava em óbito, sendo realizado o isolamento do local até a 
chegada da Delegacia de Homicídios, Criminalística e o Instituto Médico Legal. 

Com a chegada do perito criminal foi constatado que a vítima foi alvejada por diversos disparos de pistola 
calibre 380, sendo recolhidos estojos deflagrados, sendo identificada a vítima como sendo Tiago da Silva 
Garcia, de 22 anos de idade. 

Depois de periciado o corpo foi removido ao IML, para exame de necropsia e liberação a familiares. 

O corpo de Tiago da Silva Garcia, esta sendo velado na Rua SantinaFelipede Difaveri Nº 445, no Bairro Lagoa 
Dourada, e será sepultado domingo (12), no Cemitério do Jardim São Paulo. 

  

 

 



WALMIR | GAY – 70 ANOS | GO, GOIANA 

Publicado por Dudu Michels em 10 de fevereiro de 2012 em a) Gay, GOIÁS 

Noticia da Tv Record Local. 

Um Gay de mais de 70 anos foi encontrado amordaçado, com o anus de fora, de costas, amordaçado e morto em 
Motel no centro de Goiânia. O Mesmo tem o nome de Walmir. 

O Motel nao tem camera , nem livro de entrada de hospedes. A portaria informou que um Jovem deixou o 
Motel, dois dias antes e disse que quando o parceiro acordasse iria pagar a conta. O Gay idoso so foi descoberto 
depois do odor esparramar pelo local. 

Léo Mendes 

  

 

 

AGNALDO ANTONIO DE SOUZA | GAY – 51 anos. | ESPANCAMENTO | GO, JATAÍ 

Publicado por Dudu Michels em 6 de fevereiro de 2012 em a) Gay, Espancamento, GOIÁS, Pardo 

Gay é encontrado morto a pauladas em mata do Lago Bomsucesso. 

 

Agnaldo Antônio de Souza, morto com pauladas na cabeça. 

 

06/02/2012 

http://acdhrio.blogspot.com.br/2012/02/jatai-gay-e-encontrado-morto-pauladas.html 



A Polícia Civil de Jataí, sob o comando do delegado regional André Fernandes, recebeu uma denuncia de uma 
movimentação estranha em uma mata próximo ao Lago Bom Sucesso, principal cartão postal turístico de Jataí, 
na região do Sudoeste Goiano. 

Após a denúncia, a polícia fez uma “varredura” no local e acabou encontrando um corpo no interior da mata. 
No corpo, havia sinais de violência, mais precisamente pauladas na cabeça. Depois de acionar a Polícia Técnica 
Científica, a polícia constatou que a vítima era o cidadão Agnaldo Antonio de Souza, 51 anos. Agnaldo era muito 
conhecido no meio gay (LGBT) jataiense.Em entrevista à imprensa local, o delegado André Fernandes disse que 
as primeiras investigações apontam para um latrocínio  (roubo seguido de morte), pois há informações de que a 
vitima portava uma quantia em dinheiro (segundo informações, R$ 1 mil), mas o dinheiro não foi encontrado 
no local. A hipótese de homofobia também não está descartada. [Com informações de Saulo Prado e imagens de 
Saulo Prado, do blog “www.plantaodepoliciajti.blogspot.com] 

Os presidentes das organizações não-governamentais de direitos humanos, saúde e cidadania de LGBT 
(lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais), de Jataí, Gilbran Assis de Oliveira, da AJDH-Nova Mente 
(Associação Jataiense de Direitos Humanos/Nova Mente); e Terry Marcos Dourado, da ONG regional ACDHRio 
(Associação por Cidadania e Direitos Humanos LGBT de Rio Verde/GO e Região), repudiaram o bárbaro crime 
e esperam que as autoridades policiais também considerem a hipótese de homofobia, em razão de que a vítima, 
Agnaldo Antônio de Souza, era homossexual. Tanto a AJDH-Nova Mente quanto a ACDHRio vão acompanhar o 
desfecho das investigações policiais. 

Depois de 29 horas de investigações, policiais civis da cidade de Jataí, na região do Sudoeste Goiano desvendam 
o assassinato de Agnaldo SDilva de Souza, 51 anos, cujo corpo foi encontrado no último domingo, 5/02, na mata 
do Lago Bonsucesso, principal cartão-postal turístico da cidade. 

Segundo a polícia, dois menores – M.F.M., de 17 anos; e J.C.F., de 16 anos, foram apreendidos, acusados de 
serem os autores do assassinato. O Delegado André Fernandes de Almeida, titular da Delegacia Regional de 
Jataí, ressaltou que na tarde do último dia 5, Agnaldo Souza, que trabalhava como frentista, após terminar seu 
expediente foi se divertir em um bar em frente ao Lago Bonsucesso. No bar, a vítima teria encontrado os dois 
adolescentes e oferecido sua moto, uma Honda Titan 150, para que eles pudessem dar voltas nas imediações do 
lago. Em troca, Agnaldo Souza, que era homossexual, marcou um “programa sexual” com os adolescentes em 
meio a uma pequena reserva ambiental, de mata fechada nas dependências do lago. 

Tempos depois, os três adentraram a mata e, mais tarde, uma testemunha viu quando apenas os menores 
retornaram. Os adolescentes teriam roubado a motocicleta de Agnaldo e fugido do local. Com informações 
obtidas com testemunhas e diante da riqueza dos detalhes obtidas, uma equipe de policiais civis vistoriou a 
mata citada. Após 01h30min de caminhada o corpo de Agnaldo foi encontrado sem vida e apresentando graves 
lesões na face provocadas por objeto contundente, ou seja, pedaço de pau. 

Imediatamente, a polícia deu início às investigações para identificar a autoria do crime. Utilizando-se da 
filmagem do sistema de segurança do Lago Bonsucesso e prova testemunhal, a polícia concluiu que os 
adolescentes vistos com a moto da vítima que apareciam nas imagens eram os autores do crime. A investigação 
identificou também testemunhas que presenciaram M.F.M. afirmando que estava com a motocicleta porque 
tinha acabado de matar o seu proprietário, com a ajuda de J.C.F. 

Dois dias depois, na manhã da terça-feira, 7/02, os menores apreendidos foram encaminhados para a 
internação provisória com autorização do Poder Judiciário. O delegado André Fernandes informou que, após 
praticarem o crime, os adolescentes fugiram para uma fazenda nas proximidades. Os advogados das suas 
famílias  entraram em contato e apresentaram os criminosos imediatamente após o inicio das buscas. Segundo 
o delegado, os adolescentes afirmaram em suas oitivas que foram encontrar com Agnaldo em meio a mata com 
a intenção de cometerem o crime para roubar a moto da vítima. Os dois disseram que golpearam a cabeça de 
Agnaldo com um pedaço de pau, mesmo após Agnaldo já estar caído no chão. Os adolescentes negam ter 
roubado da vítima a quantia de R$ 1 mil em dinheiro, fato este que a Polícia Civil de Jataí ainda busca 
esclarecer. 

Ainda de acordo com o delegado André Fernandes, os adolescentes narraram os fatos com muita frieza.[Com 
informações do sitehttp://www.plantaodepoliciajti.com .] 

  

 

 



Privado: WALDIR NUNES SOUTO | GAY | ESPANCAMENTO | AM, MANAUS 

Publicado por Dudu Michels em 6 de fevereiro de 2012 em a) Gay, AMAZONAS, Espancamento 

Homossexual aposentado morto a pauladas em Manaus. 

 

FOTO: Winnetou Almeida 

O aposentado Waldir Nunes Souto foi morto com várias pauladas dentro da casa onde morava no bairro Santa 
Etelvina, Zona Norte. O crime de latrocínio (roubo seguido de morte) ocorreu na madrugada desta segunda-
feira (06), na rua Curimatã, daquele bairro, apontou a polícia. 

Uma amiga do aposentado foi procurá-lo na noite do crime, quando encontrou a vítima em óbito no chão da 
cozinha da casa dele. “O Waldir era muito querido aqui no bairro. Ele era homossexual e na casa dele sempre 
vivia entrando e saindo esses jovens. Não imaginávamos que poderia acontecer isso com ele. Isso foi um choque 
para todos por aqui”, destacou. 

Ainda de acordo com a amiga da vítima, todos que entravam na residência do aposentado ficavam num canto 
reservado, que Waldir tinha preparado na casa. “Acharam ele na cozinha. Todo mundo aqui na rua achou isso 
tudo muito estranho porque ele tinha feito um canto nos fundos da casa para receber as visitas”, explicou. 

Conforme relatos de testemunhas, o suspeito era uma pessoa muito próxima da vítima. Testemunhas disseram 
também que o suspeito do crime, ainda não identificado pela polícia, deixou todos os cômodos revirados, e 
levou televisões de LCD, eletrodomésticos e o veículo de placas NAI4357 do aposentado. 

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) está investigando o caso. 

  

 

 

 

 

 

 

 



“HELEN JABOR” | THIAGO DA SILVA CARVALHO | TRAVESTI -23 | TIROS | GO, 
RIO VERDE 

Publicado por Dudu Michels em 5 de fevereiro de 2012 em b) Travesti, GOIÁS, Pardo, Tiros 

Em Goiás travesti é assassinada no posto de combustíveis. 

 

Corpo da travesti Elen, assassinada com dois tiros no domingo 5/02/12,  

no Posto Horizonte, em Rio Verde/GO. (Imagem: Site Plantão Policial RV) 

http://acdhrio.blogspot.com.br/2012/02/rio-verde-mais-uma-travesti-assassinada.html 

No local, o Sargento Francisco e Soldado H. Moraes encontraram o corpo de Tiago da Silva Carvalho, 23, 
conhecido como a travesti Elen, que era usuária de crack. Segundo informações, a travesti teria morrido 
imediatamente após ter sido atingida por disparos de arma de fogo. Uma usuária de drogas, amiga do jovem, 
disse que Elen/Tiago frequentava o local há mais de dois anos e que constantemente se envolvia em confusões 
porque arrombava as portas dos caminhões que ficam estacionados no posto desativado, furtando celulares e as 
carteiras dos motoristas. 

No sistema de informação da policia consta uma extensa ficha policial da travesti Elen, inclusive por furto. O 
Posto Horizonte, local de mais este crime, é frequentado durante a noite por usuários de drogas, 
caminhoneiros, garotas de programa, travestis e traficantes. 

Testemunhas relataram à polícia que ouviram três disparos de arma de fogo, e logo em seguida encontraram a 
travesti caída no meio do pátio. Uma testemunha que não quis se identificar disse ter visto a travesti sair 
correndo de trás de um caminhão que estava estacionado e um homem atirando em sua direção. Em seguida, 
esse caminhão saiu do local sem ser possível identificar o condutor. 

Outra versão que também está sendo investigada pela Policia Civil de Rio Verde foi dada por uma usuária de 
drogas que há anos frequenta o local. Ela disse que viu um caminhão em movimento, passando pelo pátio do 



posto em baixa velocidade e o condutor, de dentro da cabine, teria efetuado os disparos. A movimentação de 
pessoas no local durante crime foi intensa, porém, ninguém disse ter anotado a placa do caminhão e nem 
identificou o motorista. O delegado Alexandre Câmara e o escrivão José Junior, ambos do Grupo de 
Investigação da Policia Civil de Rio Verde, estiveram no local do crime e deram inicio às investigações. O 
delegado já ouviu formalmente algumas pessoas que estavam próximas ao local do crime quando a travesti foi 
assassinada. 

ACDHRio e REDELGBT-GO voltam a cobrar providências 

das autoridades 

 Em comunicado oficial, a Associação por Cidadania e Direitos Humanos LGBT de Rio Verde/GO e Região 
(ACDHRio) e a Rede de Organizações LGBT do Interior do Estado de Goiás (REDELGBT-GO)cobram das 
autoridades competentes maior rigor na apuração dos fatos. 

Tanto a ACDHRio. quanto a REDELGBT-GO também solicitaram às autoridades competentes a realização de 
medidas socioeducativas e culturais, em caráter de extrema emergência/urgência, para tirar travestis do ����submundo das drogas e da prostituição, dando a estas pessoas condições de uma vida digna com o respeito e o 
incentivo da sociedade. 

“Somente priorizando um atendimento psicossocial e uma assistência social sérios e coerente à este segmento 
da sociedade – as travestis – dando a elas condições de serem cidadãs com dignidade, tendo a compreensão, o 
respeito e o incentivo da parte da sociedade, é somente desta forma que outras mortes, outros crimes bárbaros, 
por homofobia ou não, serão evitados”, ressaltou o presidente da ACDHRio e da REDELGBT-GO, jornalista 
Terry Marcos Dourado. 

∞ 

http://patrulharv.com.br/imprimir.php?pg=noticia&id=398-Transexual_%C3%A9_assassinado_no_Posto_Horizonte..html&imprimir=S 

A Por volta das 22hs00 do dia 05 – 02 – 2012, a viatura da Polícia Militar, composta pelo Sargento Francisco, Soldado Humberto, 

foram até o Pátio do Posto Horizonte, e lá encontraram caído o Thiago da Silva Carvalho de 23 anos conhecido ali no local por “Helen 

Jabor”, segundo informações da Polícia Militar, quando chegaram a vitima ainda respirava e foi atendido pelo SAMU, porém não 

resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local. 

No local compareceu o Perito Edwal, e os auxiliares, Murilo e Ulisses. O delegado Alexandre Câmara Junto ao 
agente JJunior do GIH estiveram no local e ouviram algumas testemunhas que relataram ter ouvido três 
disparos de arma de fogo e neste momento viram quando o Thiago corria e caiu no chão do Patio. 

As testemunhas informaram também que no momento dos tiros um caminhão que não souberam descrever 
parou no posto, e logo após os disparos saiu das dependências do pátio. 

O Thiago tinha várias passagens pela polícia por furto e roubo, era usuário de drogas e no local, no pátio do 
Posto Horizonte onde fazia programas. Criava vários problemas com frequentadores inclusie causando danos 
materiais aos seus veículos. 

“No dia 19 de dezembro de 2011, outro transexual que fazia programas nolocal também foi encontrado morto 
após receber vários tiros. A “Patrícia” como era conhecida morreu no local, e com ela foi encontrada uma pedra 
de crack, cachimbo e isqueiro.” 

 

 

 

  

 



CARLOS RUY ARTECHE SILVEIRA | GAY – 57 anos | ESPANCAMENTO | RS, SANTANA 
DO LIVRAMENTO 

Publicado por Dudu Michels em 4 de fevereiro de 2012 em a) Gay, Espancamento, RIO GRANDE DO SUL 

Jornalista Ruy Arteche é assassinado 

http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/jornal-do-almoco/videos/v/jornalista-e-morto-em-santana-do-livramento/1800070/ 

Jornalista aposentado, Carlos Ruy Arteche Silveira, 57 anos, foi assassinado na noite de sábado, em Santana do 
Livramento, na Fronteira Oeste, onde morava. Moradores da Rua Duque de Caxias, no centro da cidade, 
chamaram a Brigada Militar ao presenciar uma briga em uma casa em construção.Quando os policiais 
chegaram, encontraram o uruguaio Washington David Vellozo Barbosa, 18 anos, que golpeava com uma pá o 
jornalista. Arteche chegou a ser socorrido, mas morreu às 4h de ontem no Hospital Santa Casa de Misericórdia, 
onde estava internado. Washington foi preso em flagrante e está no Presídio Regional de Santana do 
Livramento. A Polícia Civil investigará as circunstâncias do crime.O jornalista atuou na empresa Caldas Junior 
e no Grupo RBS, onde começou como repórter do caderno Campo & Lavoura de Zero Hora, nos anos 1980. Mais 
tarde, passou ao cargo de editor do caderno, até 1993.Assumiu, por um curto período, a editoria de Geral, com 
passagem também pelo Segundo Caderno de Zero Hora antes de se transferir para o Jornal de Santa Catarina, 
em Blumenau (SC), e, posteriormente, para o Diário Catarinense,em Florianópolis. Nascidoem Santana do 
Livramento, cursou Medicina antes de optar pelo Jornalismo. 

Morreu o jornalista Carlos Ruy Arteche 

Profissional, de 57 anos, foi assassinado em Livramento 

Em Livramento, onde residia desde que se aposentou, morreu assassinado na noite deste sábado, 4, o jornalista 
Carlos Ruy Arteche Silveira. Ele tinha 57 anos. Segundo o relato publicado nesta segunda-feira pelo jornal Zero 
Hora, morreu durante uma briga em uma casaem construção. Soldadosda Brigada Militar, acionada por 
vizinhos, viram quando o uruguaio Washington David Vellozo Barbosa, 18 anos, golpeava o jornalista com uma 
pá. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu às 4h de ontem no Hospital Santa Casa de Misericórdia. 
Washington foi preso em flagrante e está no Presídio Regional de Santana do Livramento. 

Arteche atuou em veículos do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, com passagens pelos jornais Folha da 
Tarde, Zero Hora, Jornal de Santa Catarina (de Blumenau)  e Diário Catarinense (de Florianópolis) 

  

 

“Rafaela” | RAFAEL CAVALCANTE DA SILVA | TRAVESTI – 21 anos | TIRO | 
CE, FORTALEZA 

Publicado por Dudu Michels em 3 de fevereiro de 2012 em b) Travesti, CEARÁ, Pardo, Tiros 

Travesti é assassinada a tiros em Fortaleza. 

 



http://www.jangadeiroonline.com.br/policia/homossexual-e-assassinado-a-tiros-em-fortaleza/ 

Por Fernanda Nepomuceno  03/02/2012 

Um jovem foi assassinado na noite desta quinta-feira (2), na Rua José Carlos Bezerra, no bairro Granja Lisboa, 
em Fortaleza. A vítima foi Rafael Cavalcante da Silva, de 21 anos, conhecido como “Rafaela”, pois era 
homossexual e assim preferia ser chamada. 

O local do crime é bastante escuro e isolado, o que, para a polícia, facilitou a fuga dos acusados sem que fossem 
identificados. 

Populares informaram que há pouco tempo um amigo da vítima também foi morto a tiros. Esse fato será 
utilizado durante a investigação do crime. 

Rafael também era usuário de drogas e, de acordo com a polícia, o crime tem ligação com o tráfico de 
entorpecentes. 

  

 

“Patrícia” | LUTENBERG DA SILVA BARRUS | TRANSEXUAL – 36 anos | FACA | 
ITÁLIA, MILÃO 

Publicado por Dudu Michels em 2 de fevereiro de 2012 em b) Travesti, EXTERIOR, Facadas 

Transexual brasileira é encontrada morta em Milão com uma faca enterrada no 
peito. 

http://www.agoranoticias.net/comunidade/transexual-brasileiro-e-encontrado-morto-em-mil-o-com-uma-faca-enterrada-no-peito 

Polícia investiga tanto a hipótese de homicídio quanto de suicídio. Corpo de Lutenberg da Silva Barrus foi 
encontrado no apartamento onde morava com um amigo. 

O transexual brasileiro, Lutenberg da Silva Barrus, 36 anos, foi encontrado morto em seu apartamento, em 
Milão, com uma faca enterrada no tórax. O corpo foi descoberto na manhã de ontem (2) por um amigo, também 
homossexual, que mora na mesma casa, localizada na via Montalbino, cívico9, apoucos metros da avenida Zara. 

Ao deparar com a porta fechada por dentro e não conseguindo chamar Barrus pelo celular, o rapaz acionou as 
forças de ordem. Ele declarou aos policiais que temia que o amigo tivesse se suicidado, pois vinha sofrendo 
sucessivas crises depressivas. Barrus, que atuava na prostituição com o nome de “Patrícia”, não tinha 
precedentes penais. 

Os investigadores da Esquadra Móvel, que não excluem a hipótese de homicídio, também não descartam a 
possibilidade que o brasileiro tenha realmente cometido suicídio. Isto porque, ao lado da ferida mortal, foram 
constatados outros sinais, que indicam que Barrus possa ter tentado se esfaquear outras vezes antes do golpe 
fatal, na altura do coração. 

  

 

 

 

 

 



MARCELO FORTES MARINS | GAY – 36 anos | ESPANCAMENTO | RJ, RIO 
DE JANEIRO 

Publicado por Dudu Michels em 31 de janeiro de 2012 em a) Gay, Espancamento, RIO DE JANEIRO 

Homossexual é morto a marteladas. 

Assassinos põem culpa na vítima! 

 

31 Janeiro 2012 

Agentes da Divisão de Homicídios prenderam na manhã de ontem, segunda-feira (30), dois suspeitos de matar 
Marcelo Fortes Marins, de 34 anos, funcionário de uma empresa de saúde na Zona Oeste do Rio. 

Marcelo foi encontrado morto em casa no dia 14 de janeiro na Barra da Tijuca. No dia do crime, um vizinho viu 
a porta aberta e encontrou o corpo, que estava com as mãos amarradas e tinha sinais de espancamento. Vários 
pertences foram roubados do apartamento. 

Milton Mathias de Andrade, de 22 anos, e Laudiano Freitas Silva, o Pelé, de 19, suspeitos do assassinato, foram 
apresentados na manhã desta terça-feira, 31. Os autores confessaram o crime, dizendo que mataram porque 
teriam mantido relações sexuais com a vítima, e que o mesmo havia se negado a pagar os R$ 50 que cada um 
deles iria receber pelo programa. Os assassinos vasculharam a casa, subtraindo um laptop, um óculos escuro, 
R$ 600 em dinheiro e outros pertences. Os óculos foram encontrados na casa de Milton. O laptop foi vendido 
por Laudiano para um comerciante da favela Rio das Pedras, onde ele mora. 

Um terceiro suspeito também foi preso. Com ele foram apreendidos pertences que foram roubados da casa da 
vítima no dia do crime. 

Num primeiro momento os acusados tentaram justificar o ocorrido, dizendo que a vítima havia estabelecido 
contato, por telefone com Milton, e pedira que ele levasse mais um amigo para uma festa na sua casa. Ao 
chegarem a casa do empresário, os suspeitos teriam sido surpreendidos pelo comportamento da vítima, que 
teria forçado um contato sexual. Eles teriam se recusado e depois espancaram e daram duas marteladas na 
vítima. 

A polícia chegou aos suspeitos graças ao depoimento de três testemunhas, que viram Milton deixando a casa do 
empresário morto. A descrição ajudou os investigadores a identificar o suspeito. Na semana passada os agentes 
da DH monitoraram o local onde Milton morava durante três dias. Depois de prender Milton, a polícia 
conseguiu identificar Laudiano. Os assassinos não tinham antecedentes criminais. 

Foi um crime bárbaro — explicou o delegado Rivaldo Barbosa, titular da DH. 

No dia seguinte ao crime, parentes de Marcelo prestaram depoimento. “Meu irmão era uma pessoa boa, ele 
tinha uma posição financeira boa, ajudava muita gente, seja psicologicamente, financeiramente, mas eu 
acredito que a pessoa que fez isso é algum conhecido dele, que entrou e ele, por não poder ajudar, ou dizer não, 
fez essa maldade com ele”, disse Érica Marins, irmã da vítima. 

“O que eu mais quero na vida, porque ele não merecia uma morte dessas, tão covarde, o que fizeram com ele foi 
a maior covardia. porque isso aí é um anjo que tá aí, gente”, declarou emocionada Maria de Lurdes Fortes, avó 
de Marcelo. 



Já prevejo a chuva de comentário onde alguns irão colocar a culpa na vítima. Pior, muitos homossexuais ainda 
irão alegar que o empresário foi imprudente, e assumiu um “comportamento de risco”, ao lavar os suspeitos 
para sua casa. Ou seja, no final das contas, a culpa sempre é da vítima. Uma total e cruel inversão de valores. 

O que essas pessoa precisam de uma vez por todas entender é que, não existe justificativa para um assassinato 
tão brutal. Os assassinos sabiam muito bem do que se tratava, e se não queriam, ou se na hora desistiram, 
bastava terem ido embora. 

Marcelo agora faz parte de uma cruel estatística, apenas um número. 

  

 

PEDRO PEREIRA TAMIARANA NETO | TRAVESTI 26 anos | ASFIXIA | PR, CURITIBA 

Publicado por Dudu Michels em 31 de janeiro de 2012 em Asfixia, b) Travesti, PARANÁ 

Travesti é encontrada morta dentro de casa no Boqueirão: 
latrocínio ou crime passional? 

http://bandab.pron.com.br/jornalismo/policia/travesti-e-encontrado-morto-dentro-de-casa-no-boqueirao-latrocinio-ou-crime-passional-33537/ 

Um travesti foi assassinado misteriosamente, na noite desta segunda-feira (30), dentro de casa, localizada na 
rua Joaquim Cardoso da Silveira no bairro Boqueirão, em Curitiba. Pedro Pereira Tamiarana Neto, de 26 anos, 
foi encontrado na cama, sem as roupas. Ao lado da vitima a policia também encontrou vários preservativos, o 
que pode sugerir um crime passional. 

Outra possibilidade considerada pela polícia é que o crime possa ser um latrocínio (roubo seguido de morte), 
pois o local se encontrava completamente revirado e, segundo familiares da vítima, foram levados pelo 
criminoso um celular e um aparelho de televisão.Um travesti foi assassinado misteriosamente, na noite desta 
segunda-feira (30), dentro de casa, localizada na rua Joaquim Cardoso da Silveira no bairro Boqueirão,em 
Curitiba. Pedro PereiraTamiarana Neto, de 26 anos, foi encontrado na cama, sem as roupas. Ao lado da vitima a 
policia também encontrou vários preservativos, o que pode sugerir um crime passional. 

O investigador Cleverson, da Delegacia de Homicídios, deu detalhes sobre o crime à reportagem Banda B. 
“Numa averiguação preliminar, não se percebe indícios de violência. Os preservativos ao lado da cama sugerem 
um caso passional”, disse o investigador. 

“Mas o irmão da vítima afirma que falta um aparelho de TV e o celular da vítima. E como está tudo bagunçado e 
Pedro era bastante organizado, pode ter sido também latrocínio. Só as investigações poderão esclarecer”, 
completou. 

Ainda de acordo com Cleverson, o proprietário do imóvel, que mora ao lado, afirma que provavelmente a vítima 
foi morta na noite anterior, quando ouviu movimentação na casa. “Durante o dia, várias pessoas procuraram 
Pedro, mas não eram atendidos. À noite, o proprietário, desconfiado, resolveu abrir a casa, e encontrou o 
corpo”, concluiu. 

Segundo um irmão da vítima, identificado como Rubens Neto, que esteve no local, Pedro estaria se 
relacionando com um rapaz. “Ele mandou mensagem para uma prima dizendo que havia conhecido um cara, 
mas que estava com medo de começar um relacionamento. Ele saiu do emprego esses dias, poderia estar com 
dinheiroem casa. Nuncavamos saber”, lamentou o irmão. 

A causa da morte deve ser divulgada somente após laudo do IML, mas tudo indica que possa ser por asfixia. A 
Delegacia de Homicídios seguirá com as investigações. 

  

 



“PAOLA” | CRISTIANO | TRAVESTI -28 anos | TIROS | AL, MACEIÓ 

Publicado por Dudu Michels em 30 de janeiro de 2012 em ALAGOAS, b) Travesti, Pardo, Tiros 

Travesti é assassinada com sete tiros de pistola em bar. 

 

CRISTIANO PAOLA 

http://www.tribunauniao.com.br/?p=ver-noticia&id=21313& 

Foi assassinada na madrugada desta segunda-feira, uma travesti identificada apenas pelo prenome de Paola. De 
acordo com uma guarnição da Polícia Militar de Alagoas, a vítima foi alvejada com sete tiros de pistola, na 
cabeça, ombros e nas costas.O fato foi registrado na madrugada de hoje, no bar da Cerize, na Cidade 
Universitária, em Maceió.Informações dão conta de que indivíduos numa moto de placa e cor não informadas 
praticaram o crime contra a profissional do sexo, e em seguida fugiram tomando destino ignorado.  O Serviço 
Móvel de Urgência (Samu/192) esteve no local e constatou o óbito. Ainda não foi confirmado se travesti teria 
sido assassinada por clientes.Este é o terceiro assassinato envolvendo homossexuaisem Alagoas. O Estadofoi o 
primeiro no Brasil a registrar morte violenta contra gay. Notícia foi considerada uma vergonha por membros 
do Grupo Gay de Alagoas. Dos 19 homicídios ocorridos no ano passado, apenas cinco foram solucionados. “Dos 
dois ocorridos este ano, um há suspeito, mas o outro recente não tem nada confirmado”, disse Nildo Correia, 
presidente do GGAL, durante entrevista coletiva à imprensa na semana passada.A Polícia Militar de Alagoas 
registrou 21 crimes de homicídio durante o final de semana na região metropolitana de Maceió. Entre os crimes 
está o assassinato de mais uma travesti ocorrido na madrugada desta segunda-feira, dia 30, no bairro Cidade 
Universitária.Segundo informações do Centro Integrado de Operações da Defesa Social (Ciods), a travesti 
‘Paola’, como era conhecido Cristiano, de 28 anos de idade, foi morta com sete disparos de arma de fogo, que a 
atingiram na cabeça, ombro e costas. O crime teria sido praticado por dois homens ainda não identificados que 
estavam em uma moto.Um travesti, conhecido como “Cristiano” ou “Paola”, foi assassinado a tiros na 
madrugada desta segunda-feira (30), no Residencial Jardim Planalto, na Cidade Universitária,em Maceió. 
Ostiros atingiram a cabeça, o ombro e as costas da vítima.Segundo uma testemunha, o homicídio foi praticado 
por dois homens, não identificados, que fugiram numa motocicleta. Os motivos do crime não foram divulgados 
pela polícia 

PAOLA CRISTIANO, travesti, tiros 7 

segunda-feira, 30 de janeiro de 2012 

Travesti é morto com sete tiros na Cidade Universitária 

Um jovem identificado como Cristiano, de aproximadamente 28 anos, foi assassinado na madrugada desta 
segunda-feira (30), no bairro da Cidade Universitária. “Paola”, como era conhecido na região, foi alvejado por 
sete tiros, quando estava no Residencial Jardim Planalto. A polícia irá investigar se o crime teve motivações 
homofóbicas. 

Segundo testemunhas, dois homens chegaram em uma moto, de cor e placa não informadas, e efetuaram sete 
tiros contra a vítima. Os disparos atingiram a cabeça, o ombro e as costas da vítima. 



O jovem ainda foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos 
ferimentos e veio a falecer ainda no local. 

Peritos do Instituto de Criminalística (IC) foram até o local para tomar as providências necessárias. O corpo da 
vítima se encontra no Instituto Médico Legal (IML), no bairro do Prado, onde familiares e amigos esperam. 

No dia 23 de dezembro de 2011, o secretário de Estado da Defesa Social, Dário César, assinou a resolução que 
criou o Grupo de Trabalho para combater crimes contra homossexuais. No ano passado, Alagoas registrou 19 
assassinatos com motivações homofóbicas. 

O Estado ocupa o terceiro lugar no Brasil no ranking de crimes contra homossexuais, ficando atrás apenas de 
São Paulo e da Bahia. 

FONTE: TUDO NA HORA 

http://tribunahoje.com/noticia/16173/policia/2012/01/30/travesti-e-assassinada-com-sete-tiros-de-pistola-em-bar.html 

  

 

JOSÉ DOS SANTOS FERREIRA | GAY – 52 anos | JORNALISTA | PAULADAS | RJ, 
NOVA IGUAÇU 

Publicado por Dudu Michels em 28 de janeiro de 2012 em a) Gay, Branco, Espancamento, RIO DE JANEIRO 

Polícia do Rio prende três homens acusados da morte de homossexual. 

 

JOSÉ DOS SANTOS 

Jornal do Brasil 31-1-2012 

http://www.jb.com.br/rio/noticias/2012/01/31/policia-do-rio-prende-tres-homens-acusados-da-morte-de-homossexual/ 

Policias da 58ª DP (Posse) apresentaram nesta terça-feira três homens acusados de latrocínio, roubo seguido 
de morte, contra um homossexual no bairro de Austin, Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. 

Segundo os agentes, depois do assassinato os criminosos jogaram o corpo da vítima em um poço. A delegacia 
chegou à identificação e captura dos autores em menos de 72 horas. 

Homossexual Teve A Casa Invadida Por Assaltantes E Foi Morto Por Espancamento 



Postado em 02/02/2012 às 20:29 por KillJoy – Visto 1978 vezes – aprovado por KillJoy – Enviar por E-mail á 

O jornalista aposentado José dos Santos Ferreira, 52 anos, conhecido popularmente como “Zezinho”, foi morto 
por espancamento no último Sábado (28/01/2012). o crime ocorreu na casa da vítima, localizada na rua 
Itacolomi, bairro de Austin (Nova Iguaçu/RJ). 

Segundo consta, vizinhos notaram o sumiço da vítima durante a Segunda-Feira (30/01/2012). ao notar que o 
portão da residência estava aberto, foram verificar. um popular notou manchas de sangue pelo quintal e 
encontrou o corpo de “Zezinho” jogado em um poço artesiano localizado na área externa da casa. 

Policiais da 58ª DP (Posse) começaram as investigações e em menos de 12 horas chegaram aos 3 acusados pelo 
crime, identificados como Regis Menezes de Souza, 21 anos, Diego Soares França, o “Tiririca”, 19 anos, e 
Henrique Reis de Oliveira, o “Riquinho”, 32 anos. 

Os criminosos se aproveitaram do fato da vítima ser homossexual e de Regis trabalhar para a vítima como 
motorista para entrar na residência. 

Eles relataram em depoimento que queriam roubar um barbeador elétrico, um notebook, dinheiro e celular. 

Ainda de acordo com otrio, a vítima tentou se defender com uma frigideira, mas foi agredida a socos e 
pontapés. Depois, o trio jogou o corpo dentro do poço. 

nossostons 

  

 

SABRINA | TRAVESTI | TIROS | PA, REDENÇÃO 

Publicado por Dudu Michels em 27 de janeiro de 2012 em b) Travesti, PARÁ, Tiros 

Morte de homossexual ainda é mistério em Redenção 

http://diariodopara.diarioonline.com.br/N-150059-MORTE+DE+HOMOSSEXUAL+AINDA+E+MISTERIO+EM+REDENCAO.html 

Um crime ocorrido na noite de quarta-feira (25), em Redenção, está deixando a polícia intrigada. Um 
homossexual, conhecido como “Sabrina”, foi executado com um tiro dentro da casa onde ele morava, localizada 
em uma invasão no final do setor Ariane, periferia de Redenção. 

No momento do crime, que ocorreu por volta das 21h, a dona da casa Marlene Pinto de Moura estava com 
“Sabrina” sentada na cama, quando os matadores chegaram pela porta dos fundos da casa de madeira e 
atiraram à queima-roupa. Marlene não soube dizer quantos elementos eram e nem conseguiu ver o rosto dos 
criminosos, já que estava muito escuro no local. 

Ela disse que “Sabrina” era de Belém, onde sua mãe mora, e chegou à sua casa há cerca de 10 dias por amizade 
com uma de suas filhas. Marlene contou ainda que “Sabrina” era amiga de um traficante conhecido como 
“Sirica”, o qual também seria homossexual e que foi preso na semana passada em Redenção. 

“Eu não conhecia ele muito bem, mas não me parecia ser uma má pessoa”, disse Marlene a respeito de 
“Sabrina”. 

O corpo do homossexual, que trabalhava como cozinheiro em uma fazenda no município de Pau D´Arco, foi 
enterrado como indigente já que nenhum documento dele ou parente foi encontrado. A delegada Gláucia Cristo 
não tem nenhuma pista que leve aos assassinos de “Sabrina”, entretanto garantiu que vai trabalhar para tentar 
elucidar o caso. 

Em 2011, outros três homossexuais foram assassinados em Redenção e até hoje ninguém foi preso.  (Diário do 
Pará) 

 



JÂNIO FERREIRA GOMES | GAY | FACA | BA, PARAPIRANGA 

Publicado por Dudu Michels em 27 de janeiro de 2012 em a) Gay, BAHIA, Facadas 

PARIPIRANGA:Professor é assassinado a sangue frio!  

 

JÂNIO FERREIRA GOMES 

http://www.rodrygoferraz.com.br/2012/01/paripiranga-professor-e-assassinado.html 

Na manhã desta sexta-feira (27), por volta das 5h, uma notícia permeou a cidade baiana, sob um possível 
homicídio. A equipe do HOT Notícias teve no local do crime e confirmou a veracidade dos fatos. O homem era 
um jovem professor bastante conhecido na região, seu nome era Jânio, o mesmo foi encontrado em uma 
estrada que dá acesso ao povoado Salgadinho de baixo, próximo a casa de “Mané de Sinhôzinho”. A vítima está 
sem as roupas íntimas e apresenta em seu corpo perfurações feitas por arma branca, próximo ao corpo tem um 
capacete, que indica que o homem estava de moto e foi vítima de latrocínio (roubo seguido de morte). O local 
mais atingido da vítima foi o pescoço, a polícia foi acionada e acaba de chegar no local, segundo informações o 
corpo ficará no local até a chegada do IML (instituto médico legal). Aguardem maiores informações!  

http://www.publicatotal.com/2012/01/paripiranga-homem-e-assassinado-sangue.html 

Morre brutalmente assassinado nesta sexta-feira (27), um jovem  que trabalhava  como professor, muito querido por todos nós da 

categoria e alunos, popularmente chamado  Jânio Professor, foi assassinado próximo de Paripiranga.O corpo foi  levado para o (IML) 

de Paulo Afonso, onde deverá ser examinado pelos  legistas do IML e depois liberado para o sepultamento. Não se sabe até o momento 

o que motivou o crime tão brutal. 

Fonte: http://aplbadustina.blogspot.com/2012/01/morre-brutalmente-assassinado-o.html 

PARIPIRANGA: Professor Jânio será sepultado hoje! 

 Em nota, foi divulgado no início da tarde desta sexta-feira (27) que o professor Jânio Ferreira Gomes será sepultado na tarde de hoje 

às 18h. O funeral sairá de sua residência localizada na Praça José Pinto Dias (próximo a praça da igreja). O crime chocou a população 

paripiranguense, pois o professor Jânio (como era conhecido) lecionou em muitas escolas da rede pública e particular, na qual obteve 

muitos amigos e admiração dos mesmos, sem dúvida, uma pessoa singular e especial, com todo um carisma, simpatia e educação. 

Da redação HOT Notícias. 

  

 

 

 



FRANCISCO SÁVIO LAÉRCIO MAIA | GAY – 34 ANOS – PROFESSOR | TIROS | CE, 
GENIBAU, FORTALEZA 

Publicado por Dudu Michels em 27 de janeiro de 2012 em a) Gay, Branco, CEARÁ, Tiros 

Caso Sávio Maia – o que a história do gay morto a tiros num quarto 
de motel tem a nos ensinar? 

 

Sávio Maia tinha 34 anos, era gay assumido e é descrito por amigos como “pessoa do bem”. Ele morreu com dois tiros na nuca num quarto de motel. 

http://www.zonamix.com.br/colunas/35/Acontece/433/Caso_Savio_Maia_-

_o_que_a_historia_do_gay_morto_a_tiros_num_quarto_de_motel_tem_a_nos_ensinar 

Desde o final de semana, toda a comunidade LGBT cearense está de luto. Tudo isso pelo caso do triste fim do 
professor Sávio Maia, de 34 anos, assassinado com dois tiros na nuca – e encontrado mais de 24 horas após 
seu falecimento num quarto de motel na periferia de Fortaleza. 

Sávio era conhecido e querido. Um dos amigos dele, que pediu para não ser identificado, foi o primeiro a se 
manifestar em uma rede social. Minutos depois ele escreveu ao ZONAMiX, pedindo ajuda para que o crime, no 
momento ainda não totalmente esclarecido, tenha o culpado identificado e, obviamente, punido com o rigor da 
lei.  

Ainda vai levar um tempo para que saibamos de tudo, exatamente como aconteceu – isso, talvez, jamais 
fique esclarecido. O principal suspeito é um policial, que horas após o crime passou na casa de Sávio e levou 
uma moto que ficara lá estacionada na garagem. Por meio do Facebook, a irmã de Sávio manteve contato com 
amigos. Um relato forte. 

 



“Pessoal, sou Dina Régia Maia, irmã do Sávio. Gostaria de agradecer todo o carinho prestado a ele e a minha 

família neste momento tão triste. Hoje acordei, peguei suas chaves e vim em sua casa. Liguei o micro e a 

página do face [Facebook] estava aberta e vi todas as homenagens e momentos de carinho por 

ele apresentados. Estamos em estado de choque com o ocorrido e ainda sem conseguir acreditar. Mais 

que agradecer, vim aqui pedir ajuda dos amigos para conseguir descobrir quem foi que cometeu esse 

brutal crime. Peço às pessoas que estavam com ele, ou que pelo menos o viram, entre em contato comigo. Sei 

que ele andou pelo churrasquinho da Avenida G, no Doces e Salgados, e por fim no Bar 24 Horas, da Av. 

Central com C (último lugar de onde tivemos notícias). Quem tiver algum conhecimento de um policial do 

Ronda que fosse amigo dele, por favor entrar em contato comigo, pois foi essa pessoa que veio à minha casa 

na manhã do crime pegar uma moto que estava na garagem do Sávio e não sabemos quem ele é. Até então este 

indivíduo não veio aqui ou sequer foi ao velório prestar qualquer tipo de homenagem. Isso nos leva a 

entender que tem algo muito errado nesta história. Sei que ele bebeu na noite com várias pessoas, algumas 

delas já identificadas e seus nomes já foram repassados à delegacia de homocídios. Meus contatos são: 

(85) 8817.7214 / 8844.7799 e 3294.0216 – falar com Dina ou Elton. Obrigada, amigos, pela força e pelo amor 

de Deus nos ajudem”. 

O relato acima faz amolecer qualquer coração que, por mais rígido e frio que seja, fica tocado com tamanha 
crueldade. Sávio Maia era gay assumido e costumava frequentar algumas festasem Fortaleza. Seria, este, mais 
um caso de homofobia? É impossível afirmar.  

Mas o caso deve deixar um ensinamento. Com o sofrimento de parentes e amigos, fica a certeza de que 
nós, homossexuais, fazemos parte de um potencial público-alvo de chacotas, violência verbal, física 
e, infelizmente, estamos muito propensos a crimes como este. 

Longe de julgarmos atitudes e ações, nós temos o dever de tomar este caso de exemplo. É imprescindível que 
lembremos de algumas atitutes que, obviamente não nos protegerão de certos absurdos, mas certamente serão 
importantes caso algo venha a acontecer.  

1) Evite sair com desconhecidos. A recomendação de periculosidade não está escrita na testa de ninguém, mas é 
de grande valia abusar da cautela – e por que não, do medo. É difícil controlar a excitação de viver um momento 
arriscado, com quem acabamos de nos deparar, mas lembre-se: isso eleva em muito a possibilidade de algo 
negativo – agressão ou mesmo um crime;  

2) Deixe rastros. Por mais discretos que nós procuremos ser, sempre há um amigo em quem confiamos 
e contamos nossos causos – amorosos ou puramente sexuais. Deixá-lo informado do que você vai 
fazer provavelmente não impedirá um possível crime, mas certamente vai ajudar a identificar mais 
rapidamente. É claro que o nosso amigo não precisa saber de todas as vezes que vamos sair com aquele 
boyzinho gostoso ou aquele cafuçu delícia, mas não custa nada contar um pouco antes de sair com um 
desconhecido;  

3) Evite dar informações pessoais no primeiro encontro. Você estava saindo do trabalho, super cansado 
e quando bota os pés na calçada se depara com aquele carinha que te olha e sorri? Isso acontece todo dia, com 
várias pessoas. Em muitos casos, isso vira um lance casual – em outros, pode até virar um relacionamento. Mas 
é salutar lembrar: por mais que você tenha curtido, que o cara tenha uma boa conversa, evite abrir demais a sua 
vida. Informações como nome da rua e número da casa onde você mora só devem ser colocadas nos próximos 
encontros – se isso vier a acontecer, é claro. Tem mais sobre isso.  

4) Você mora sozinho e ficou a fim de sexo casual com quem acabou de conhecer? Cuidado! Dados dos 
últimos Censos do IBGE informam que é cada vez maior o número de brasileiros que moram sozinhos. Isso 
deve aumentar ainda mais. É bom lembrar: não são raros, também, os latrocínios – roubo seguido de morte. 
Se você ficou a fim daquele carinha da calçada, tá com pouca grana e o seu amigão lá de baixo insiste em botar 
você em tentação, o primeiro passo é evitar. Se não conseguir, procure um motel baratinho. Levar uma 
“marmita” para a sua casa minutos depois de ele aparecer do nada não é uma boa ideia. Não mesmo.  

5) Procure saber mais sobre o bofe. Você está bebendo naquele barzinho de sempre, numa sexta-feira à noite e 
rodeado de amigos. Eis que chega aquele boyzinho por quem você logo fica louco. E melhor ainda… ele está 
vindo em sua direção, olhando nos seus olhos, tá chegando… e ele fala com o seu amigo. Pronto! Tá na rede! 
Calma… Deixe-o sair e pergunte ao seu amigo informações básicas, sobre de onde eles se conhecem, o que ele 
faz, idade, essas coisas…  

6) Gays adolescentes, cuidado! Todos nós já passamos pela adolescência, a fase mais fervida de nossa vida. 
Nela, queremos sair todos os dias, conhecer gente nova, ter novas experiências… e isso tem o lado bom, o de 
adquirirmos experiência, mas há também o lado cruel: você fica muito exposto. Além de toda a preocupação 
com as doenças sexualmente transmissíveis (aliás, é nesta faixa etária que os casos de infecção do HIV mais 



aumentaram nos últimos anos) há também a questão da inexperiência. Evite sair sozinho e bote na sua cabeça: 
você ainda terá muito tempo para experimentar novas sensações. Cuidado com o papo de desconhecidos. 

Como últimas palavras deste texto, deixo aqui uma homenagem a Sávio Maia. Eu não tive a honra de conhecê-
lo, mas tivemos muitos amigos em comum. Todoso descreviam como “gente boa” e “pessoa do bem”. À família 
dele, aqui ficam os nossos votos de conforto espiritual. Aos amigos e leitores do ZONAMiX (e, claro, à nossa 
equipe também), desejamos que o caso seja lembrado – não apenas lamentado. Ao Sávio, onde quer que esteja, 
se estiver nos lendo, fica aqui um aviso: por mais cruel que tenha sido, nós entendemos o recado. E vamos 
torcer para que a Justiça seja feita. 

Pelo Facebook, irmã de Sávio Maia pede para que amigos que estiveram com ele na noite do crime forneçam mais informações 

______________________ 

por João Paulo Magalhães | diretor-geral 

contato@zonamix.com.br 

Caso Sávio Maia: PM suspeito da morte é demitido da corporação 

05/06/2012 – 12:31:00 

 Nesta segunda (04/06), o policial militar suspeito de matar um professor Sávio Maia (34) em um motel no 
Bairro Genibaú, em Fortaleza, em janeiro deste ano, recebeu pena de demissão por transgressão disciplinar. O 
professor foi encontrado morto com um tiro na nuca cerca de 19 horas após a morte no dia 27 de janeiro. 

zonamix 

Policial do Ronda é preso acusado de matar professor 

http://www.opovo.com.br/app/opovo/fortaleza/2012/02/03/noticiasjornalfortaleza,2778049/policial-do-ronda-e-preso-acusado-de-matar-

professor.shtml 

Em depoimento, o soldado do Ronda confessou o crime, alegando que o tiro foi 
acidental. Caso está sendo investigado 

Um policial do Ronda do Quarteirão foi preso, ontem, acusado de assassinar o professor Francisco Sávio 
Laércio Maia, de 34 anos. A vítima foi morta com um tiro na nuca, dentro de um motel no bairro Genibaú, na 
última sexta-feira. O caso está sendo investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no 
Bairro de Fátima. 

Segundo o diretor-adjunto da Divisão de Homicídios, Franco Pinheiro, o policial confessou o crime. “Ele disse 
que o tiro foi acidental”, informa. Após prestar depoimento, o acusado foi levado para o presídio militar do 5º 
Batalhão, no Centro. 

O soldado, identificado apenas como Vitor Hugo, foi detido em sua casa, no Conjunto Ceará, após a Justiça 
expedir um mandado de prisão temporária contra ele. “Temos provas concretas de que ele foi o autor do 
crime”, comenta o delegado Franco Pinheiro, sem dar detalhes. As informações sobre o caso devem ser 
divulgadas hoje, em entrevista coletiva marcada para as 9 horas. 

Na noite de ontem, foi realizada a missa de sétima dia do professor, na Igreja de Santa Luzia, no Conjunto 
Ceará. Em seguida, familiares e amigos seguiram em passeata pelo bairro, pedindo justiça. “Ele era muito 
querido por todos. A marca dele era o bom astral, a alegria. Uma pessoa que falava com todo mundo, muito 
humilde”, descreve a irmã Dina Régia Maia, de 32 anos. 

Sávio era professor concursado das rede municipal e estadual. Ensinava espanhol em escolas de Maracanaú e 
Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. 

 



O crime 

Na última terça-feira, O POVO publicou matéria informando que um policial do Ronda do Quarteirão poderia 
ser a principal pista para se chegar ao assassino do professor. Segundo familiares, Sávio havia saído de casa na 
quinta-feira, 26, por volta das 23 horas. 

Na manhã do dia seguinte, a mãe de Sávio teria recebido a visita de um soldado do Ronda. O policial estaria 
fardado e teria lhe pedido que entregasse uma moto que passara a noite estacionada na garagem da casa do 
professor. A família ainda não sabia que Sávio havia sido assassinado. O corpo da vítima só foi descoberto na 
noite da sexta-feira, quando funcionários do motel, desconfiados, arrombaram a porta do quarto. 

A suspeita é de que o policial deixou a moto na garagem e seguiu com Sávio no carro do professor. Os dois 
moram na mesma rua. A descrição do soldado preso ontem coincide com traços físicos do acompanhante que 
entrou com Sávio no motel, apontados pela recepcionista. 

ENTENDA A NOTÍCIA 

Sávio Maia tinha 34 anos e era professor de idiomas em escolas públicas de Caucaia e Maracanaú. Na última 
sexta-feira, foi encontrado morto dentro de um motel no bairro Genibaú. Ele foi assassinado com tiro na nuca. 

 

  

 

MAICON “ROUX” | TRAVESTI – 20 anos | TIROS | SC, INDAIAL 

Publicado por Dudu Michels em 26 de janeiro de 2012 em b) Travesti, Branco, SANTA CATARINA, Tiros 

Travesti é morta a tiros na BR-470, em Indaial. 

 

26 DE JANEIRO DE 2012 

http://gazetadovale.blogspot.com/2012/01/travesti-e-morto-tiros-na-br-470-em.html 

Um disparo no braço, três no rosto e um no peito, causaram a morte de Maicon Roux, 20 anos, na madrugada 
de quarta-feira. O crime ocorreu por volta da 00h30min, às margens da BR-470, no limite entre Indaial e 



Blumenau. Roux era travesti e, de acordo com a Polícia Civil de Indaial, se prostituía às margens da rodovia. 
Por enquanto, não há pistas sobre suspeitos. 

O corpo foi encontrado por moradores do Bairro Encano do Norte, por volta das 6h da manhã, no portão de 
uma casa. Eles relataram à Polícia Militar que ouviram tiros durante a madrugada de ontem, por volta da 
00h30min. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Blumenau ainda de manhã para ser 
identificado. Roux estava vestido com roupas de mulher, usava peruca loira, não possuía dinheiro e 
documentos de identificação. 

A polícia trabalha com duas possibilidades para o homicídio: que tenha sido cometido após a vítima ter tentado 
roubar um cliente ou por um desentendimento com um cliente. 

Família de travesti morto a tiros, em Indaial, prestará depoimento durante a semana 

Um disparo no braço, três no rosto e um no peito, causaram a morte de Maicon Roux, 20 anos, na madrugada 
de quarta-feira. O crime ocorreu por volta da 00h30min, às margens da BR-470, no limite entre Indaial e 
Blumenau. Roux era travesti e, de acordo com a Polícia Civil de Indaial, se prostituía às margens da rodovia. 
Por enquanto, não há pistas sobre suspeitos. 

O corpo foi encontrado por moradores do Bairro Encano do Norte, por volta das 6h da manhã, no portão de 
uma casa. Eles relataram à Polícia Militar que ouviram tiros durante a madrugada de ontem, por volta da 
00h30min. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Blumenau ainda de manhã para ser 
identificado. Roux estava vestido com roupas de mulher, usava peruca loira, não possuía dinheiro e 
documentos de identificação. 

A polícia trabalha com duas possibilidades para o homicídio: que tenha sido cometido após a vítima ter tentado 
roubar um cliente ou por um desentendimento com um cliente. 

Polícia investiga suposto envolvimento de Roux em roubos na região 

Em 16 de janeiro deste ano, foi registrado um Boletim de Ocorrência onde um homem relatou ter sido roubado 
no acostamento da BR-470 por dois travestis. O suposto envolvimento de Roux no caso está sendo investigado 
pela polícia. 

Segundo a polícia, antes de ser morto, Roux foi perseguido por alguns metros: 

— Ele tentou fugir da pessoa que o matou por cerca de50 metrose no caminho levou o tiro no braço e no peito. A 
perseguição iniciou às margens da BR-470 e terminou quando ele caiu e levou três tiros no rosto dentro do 
portão de uma casa  — onde tentou se esconder — explica George Samagaia, do setor de Investigação da 
Delegacia de Indaial. 

No decorrer da próxima semana, a família de Roux, natural de Timbó, será chamada para prestar depoimento. 
De acordo com a Polícia Civil, este é o primeiro homicídio em Indaial em 2012. Em 2011, ocorreram três 
homicídios na cidade. 

“Chacina” contra travestis aterroriza Indaial e Região… 

http://www.adjorisc.com.br/jornais/alternativo/geral/chacina-contra-travestis-aterroriza-indaial-e-regi-o-1.1090332 

 

 

 

 

  

 



ALMIR | GAY | FACA | SP, SÃO PAULO 

Publicado por Dudu Michels em 23 de janeiro de 2012 em a) Gay, Facadas, SÃO PAULO 

 

De: Irina Bacci <irina_bacci@yahoo.com> 

Para: Lista da ABGLT <abgltafiliadas@yahoogrupos.com.br> 

Cc: “conexaopaulista@googlegroups.com” <conexaopaulista@googlegroups.com>; “frentepaulistacontraahomofobia@googlegroups.com” 

<frentepaulistacontraahomofobia@googlegroups.com> 

Enviadas: Segunda-feira, 23 de Janeiro de 2012 13:39 

Assunto: Assassinato gay São Paulo 

  

Prezad@s, 

  

Soube ontem que no sábado foi encontrado morto a facadas em seu apartamento, próximo ao Arouche, um gay de média idade. 

Estou tentando saber mais informações, posto na lista quando souber. A principio o que tem especulado, é que o falecido era frequentador da praça da 

república. 

Irina 

Descobri que se chamava Almir, foi de sexta para sábado, a perícia ia no apartamento sábado ainda para investigar. Vou falar com a amiga dele ainda hoje 

para saber mais detalhes. 

  

 

  

Privado: “Rebeca” | COSMO MARINHO DA SILVA | TRAVESTI – 29 anos | TIROS | 
AL, MACEIÓ 

Publicado por Dudu Michels em 22 de janeiro de 2012 em ALAGOAS, b) Travesti, Tiros 

Travesti é assassinada no Tabuleiro com tiros na cabeça e nas costas. 

 

Cosmo Marinho da Silva 



O travesti Cosmo Marinho da Silva, de 29 anos, conhecido como Rebeca, foi executado com dois tiros – um na 
cabeça, outro nas costas – de revólver calibre 38, na madrugada deste domingo (22), no Tabuleiro do Martins, 
por uma pessoa que não foi identificada e fugiu após o crime. Uma guarnição do 8º Batalhão da PM foi 
notificada e esteve no local do crime, próximo ao Atacadão Brasil Novo, no loteamento Renascer, no Tabuleiro. 
Cosmo Marinho residia no bairro da Serraria. 

  

 

JOABISON DIAS CRUZ | GAY – 19 anos | TIRO | BA, ITORORÓ 

Publicado por Dudu Michels em 19 de janeiro de 2012 em a) Gay, BAHIA, Pardo, Tiros 

 
Itororó: Homossexual é assassinado enquanto jogava dama com amigos 

 

Joabison Dias Cruz 

http://itapetinga-reporter.blogspot.com/2012/01/itororo-homossexual-e-assassinado.html 

Um rapaz homossexual, identificado como Joabison Dias Cruz, de 19 anos, foi morto no início da madrugada 
desta quinta-feira (19), na Rua Marechal Teixeira Lopes, no Barro Aparecida em Itororó, onde morava com a 
família. 

De acordo com informações colhidas no local do crime, a vítima estava jogando dama com outros rapazes na 
frente de uma casa que fica perto da residência onde morava, quando foi baleada nas costas. Ele foi socorrido 
populares até o Hospital Municipal da cidade, mas já chegou sem vida na unidade médica. Amigos e familiares 
disseram desconhecer o verdadeiro motivo que acarretou a morte do rapaz, mas informaram que o crime pode 
estar ligado com algum caso amoroso da vítima. 

O delegado responsável pelas investigações do caso, Franklin Nogueira, disse que pessoas próximas a vítima 
serão ouvidas nos próximos dias, é até o momento ainda não se sabe a verdadeira autoria e motivação do crime. 

Redação e Fotos: Itapetinga Repórter 

http://www.itapetingareporter.net Editor Heldo Mendes 

  

 

 



ELIANO DE SOUZA BEZERRA | GAY | APEDREJAMENTO | BA, BARREIRAS 

Publicado por Dudu Michels em 19 de janeiro de 2012 em a) Gay, Apedrejamento, BAHIA, Pardo 

Barreiras: Homossexual pode ter sido morto a pedradas e corpo jogado no Rio 
Grande 

 

http://jornalnovafronteira.com.br/index2.php?p=MConteudo&i=5229 

Da redação, com informações do Blog do Sigi Vilares 

A cidade de Barreiras amanheceu nesta quinta-feira, 19, com a notícia de um possível crime bárbaro. Um 
homossexual, conhecido popularmente como Nego Eliano, funcionário da Câmara de Vereadores de Barreiras, 
pode ter sido morto a pedradas e ter o seu corpo jogado dentro do Rio Grande, no centro da cidade.  

Denúncia 

Por volta de 05h, uma testemunha que passava pela ponte Ciro Pedrosa, que divide o centro da cidade com o 
bairro Barreirinhas, viu quando dois homens agrediam a pedradas a vítima. A testemunha também afirmou ter 
visto o momento em que o corpo de Nego Eliano foi lançado ao rio.  
A testemunha avisou os policiais militares da ROCAM que chegaram rapidamente ao local prendendo os 
suspeitos. 
 Irivaldo Ferreira da Silva, de 24 anos, e R.S.S., menor de idade, foram presos com as roupas sujas de lama e 
sangue. A dupla foi conduzida para o complexo policial onde estão sendo ouvidos. Ambos têm passagem pela 
polícia na capital do estado. 
Homofobia 

Para a polícia pode ter ocorrido um crime motivado por homofobia, já que os acusados do crime moram em 
Salvador e possivelmente não conheçam a vítima. 

Procurado por nossa reportagem, o delegado Joaquim Rodrigues não quis se pronunciar sobre o possível 
homicídio, uma vez que o corpo não foi localizado. “Sem corpo não há crime”, disse o delegado. 

Bombeiro iniciam busca pelo corpo de um homem assassinado e jogado no rio Grande 

Os bombeiros iniciaram por volta das 10h20 as buscas pelo corpo de uma pessoa que teria sido assassinada na 
madrugada de hoje, 19, nas proximidades do Cais de Barreiras e jogado nas águas do rio Grande, no centro de 
Barreiras. 

Segundo informações confirmadas na delegacia por uma testemunha que presenciou o crime, um jovem muito 
popular na cidade, conhecido como Nego Eliano, teria sido morto a pedradas por dois homens e seu corpo 
jogado no rio. 



Os dois suspeitos de assassinato, um de 24 anos e outros menor de idade, estão detidos no Complexo Policial de 
Barreiras e, segundo informações extraoficiais, teriam assumido a autoria do crime e reconhecido a vítima 
através de uma foto mostrada pelo delegado. Ambos têm passagem pela polícia na capital do estado. 

Para a polícia pode ter ocorrido um crime motivado por homofobia, já que os acusados do crime residem em 
Salvador e possivelmente não conheciam a vítima, que era reconhecidamente assumido como homossexual. 

Outras informações indicam que no local foram encontrados vestígios de drogas e a pedra usada para atingir a 
cabeça de Eliano. 

A grande preocupação dos bombeiros e da polícia é encontrar o corpo nas primeiras 24 horas após o crime, 
senão os dois suspeitos terão que ser liberados, uma vez que sem corpo não há crime. 

Nego Eliano era funcionário concursado da Câmara de Vereadores de Barreiras, e até o fechamento desta 
matéria, não teria comparecido ao local de trabalho. 

Veja o que foi publicado sobre o assunto: 

Barreiras: Homossexual pode ter sido morto a pedradas e corpo jogado no Rio Grande 

Dois homens foram presos em flagrante, no início da manhã desta quinta-feira (19), em Barreiras, após matar a 
pedradas um funcionário da Câmara Municipal da cidade do oeste baiano. A vítima, conhecida como Nego 
Eliano, era homossexual e pretendia candidatar-se a vereador nas eleições municipais deste ano. De acordo 
com o blog Sigi Vilares, por volta das 5h, uma pessoa passava pela ponte Ciro Pedrosa, que divide o centro local 
com o bairro Barreirinhas, quando presenciou um homem e um possível adolescente espancarem o servidor 
público. Em depoimento, a testemunha também afirmou ter visto o momento em que o corpo foi lançado ao rio. 
Imediatamente, ela avisou aos policiais militares da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam) que 
chegaram rapidamente à área e prenderam os assassinosem flagrante. Irivaldo Ferreirada Silva, de 24 anos, e 
R.S.S., que seria menor de idade, foram presos com as roupas sujas de lama e sangue. A dupla foi conduzida 
para o Complexo Policial onde foram ouvidos. Para a polícia, o crime pode ter sido motivado por homofobia, já 
que os detidos moram em Salvador e possivelmente não conheciam a vítima. Há ainda a suspeita de o 
assassinato ter sido a mando, por questões políticas. O crime chocou a população. 

. 

“Nota de Pesar pela Morte do Aluno Eliano Bezerra”, por Sandro Ferreira 

Assim como aconteceu há cerca de um ano quando o bombeiro Paulo César foi assassinado, muitos estão 
querendo simplificar a morte cruel do aluno da UFBA Eliano Bezerra, como algo determinado apenas pelas 
drogas. É incrível como Barreiras tem essa capacidade de jogar tudo pra debaixo do tapete: As centenas de 
famílias que perderam suas terras pela grilagem, as dezenas de jovens que “desaparecem” em abordagens 
policiais, as várias famílias que moram embaixo das marquises e que nossa “invisibilidade social” nos impede 
de ver. Tudo é muito simples por aqui, e todos, inclusive a Universidade, fecham os olhos, e exercitam o 
esquecimento como forma de viverem “felizes” e em “paz”, nessa cidade “grande e medíocre” que é Barreiras.  

Desde ontem, logo após a notícia do desaparecimento, uma pedra de crack já servira de argumento simples pra 
ignorar a complexidade da existência de uma figura como Eliano, numa cidade como Barreiras. Ele 
representava muito mais, sabia muito mais… não é à toa que, em cada esquina de Barreiras, ontem tanto se 
comentava sobre a sua morte. 

Hoje já li e ouvi várias vezes frases do tipo “esse povo chato, tudo querem associar a racismo, a homofobia. O 
problema da nossa sociedade é econômico!”. E o que é o econômico senão um campo onde o cultural, o 
ideológico e o político transitam? 

Precisamos fazer um esforço para entender melhor, cuidadosamente, os melindres, as tramas do “ser 
humano”. Como o racismo se processa em nossa mente, em nossos atos, de todos nós, que até lutamos pra não 
sermos racistas, mas que, por resultado da nossa socialização, reproduzimos o tempo todo pensamentos e atos 
racistas, sem, às vezes, sequer perceber. O mesmo digo sobre a Homofobia: não é porque assistimos Big 
Brother ou novelas da Globo que aprendemos a conviver com os homossexuais. Só quem é gay sabe o quão 
difícil é “amar”, sentimento e experiência que todos nós desejamos em sua forma plena. Se uma relação 
heterossexual, que é normatizada positivamente pela nossa sociedade, já é supercomplexa e difícil de se 
estabelecer com completude, imagine o quanto é uma relação homoafetiva? 



As pessoas precisam entender as formas em que as relações homoafetivas ocorrem. O preconceito faz com que 
os homossexuais em busca de uma companhia, seja por amor ou apenas sexo, muitas vezes tenham que 
“comprar” parceiros jovens e viris em troca de presentes, e hoje muito comumente, em troca de drogas. Este 
parceiro não o ama, muitas vezes sequer tem prazer físico no ato sexual. Assim o ódio se amplia, dada a 
sensação de quebra da pureza “natural” deste parceiro. A linha entre este ódio mental, esse nojo pessoal, e um 
ato brutal de violência é muito tênue. Isso é HOMOFOBIA, e é muito comum casos assim em grandes cidades. A 
droga, a loucura do seu efeito, é só um estopim pra isso. Na sequência, esses criminosos buscam roubar tudo 
que puderem do parceiro gay, como forma de justificar a verdadeira motivação de um “michê” (como é 
chamado) em se envolver com um gay: obter algum ganho com isso. 

Se a nossa sociedade não considerasse a homossexualidade uma doença, uma coisa inaceitável, os gays não 
precisariam buscar pessoas assim “na pista”. Haveria mais homossexuais e bissexuais assumidos, que se 
permitiriam tranquilamente ser cortejados por um homem, ter uma relação normal, afetiva, com um gay. O 
“michê” não é um homossexual, ao menos no sentido próprio do termo,  ele vende seu corpo, e muitas vezes faz 
isso por uma vida de miséria. 

Eliano era um corajoso, não se importava com o que a sociedade (a hipócrita Barreiras) pensava. Certamente 
esse não foi o primeiro, nem o segundo “monstro” com quem ele se envolveu e que poderia num momento de 
loucura (causado pela droga, por exemplo) matá-lo brutalmente, exercitando todo o ódio e crueldade que 
muitos desses “michês” carregam por seus “clientes”. 

Não vou ignorar os erros que ele cometeu na vida (já ouvi algumas histórias), mas como me disse ontem um 
colega “ele não era uma pessoal do mal”. Sua malandragem era o seu “modo de navegação social”, e assim como 
a Virgem Maria perdoou e acolheu João Grilo em “O Auto da Compadecida”, certamente teria feito o mesmo 
por ele. 

Digo, sem nenhum medo daqueles que hoje o execram, que Eliano está fazendo falta e que Barreiras fica mais 
cinza (e obscura) sem a presença dele. 

  

- por Sandro Ferreira 

oestemaquia    ovigilantedanoticia    muraldooeste     tvweb-barreiras     zda     tvweb-brasilia-barreiras     forumbaianolgbt 

interiordabahia 

  

 

“FERNANDA” | FERNANDO BORGES DA SILVA | TRAVESTI – 48 ANOS | FACA | 
AP, MACAPÁ 

Publicado por Dudu Michels em 18 de janeiro de 2012 em AMAPÁ, b) Travesti, Facadas 

Cabeleireiro é assassinado com 15 facadas no centro de Macapá. 

 

http://www.amapadigital.net/noticia_view.php?ID=8171 



O assassinato foi cometido por um homem com quem a vítima vivia um relacionamento amoroso há mais de 
cinco anos 

Até agora familiares e amigos do cabeleireiro Fernando Borges da Silva de 48 anos, assassinado com 15 facadas 
pelo companheiro, buscam respostas para o que poderia ter motivado o crime. O fato aconteceu por volta das 
8h da manhã de ontem (17), no centro de Macapá. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu. O 
homicídio ocorreu na Avenida Padre Julio Maria Lombard, entre as ruas Leopoldo Machado e Jovino Dinoá, 
onde ele residia. 

O acusado do crime, Rogério Menezes da Silva, que trabalhava como mototaxista clandestino, fugiu de carona 
em uma motocicleta cor preta de placa NEN 4391. 

Fernanda Terremoto, como era conhecida a vítima entre os homossexuais, foi descrita pelos amigos como uma 
pessoa comunicativa e alegre. Ele era bastante conhecido no bairro por seus serviços de cabeleireiro. Fernando 
não gostava de trabalhar em salões de beleza. Ele atendia sua clientela a domicílio. Durante o velório, que 
aconteceu na casa de um dos irmãos da vítima, várias clientes lamentaram a perda daquele que segundo elas, 
era um excelente profissional. Quando não estava atendendo suas clientes, Fernando trabalhava como diarista. 

Era tranquilo e evitava confusões. “Nunca o vi metido em briga ou confusão. Podia falar mal dele, chamar do 
que quisesse, ele não ligava. Eu trabalho aqui há dez anos e nunca o vi revidar a nenhuma provocação”, 
comentou um funcionário de um estabelecimento vizinho da casa da vítima que lamentou a morte de Fernando. 

Fernando era homossexual assumido. A família não sabe precisar há quanto tempo eles se conheciam.Os dois 
teriam assumido o relacionamento há cinco anos. 

De inicio pareciam se entender.  Depois começaram as discussões que se tornou rotineira. Fernando era muito 
ciumento e Rogério descrito como esquentado. 

Uma amiga dos dois comentou que eles brigavam demais. A situação começou a se agravar e ela por inúmeras 
vezes sugeriu que Fernando desse um fim ao relacionamento,o que nunca aconteceu. 

“De tanto ver os dois discutirem, a gente já nem ligava mais. Mas jamais pensamos que um dia uma discussão 
entre eles terminaria dessa forma”, disse um sobrinho da vítima. 

Ontem por volta das 8h, Rogério chegou à frente da casa da vítima e encontrou Fernando. Os dois começaram a 
discutir. Um sobrinho da vítima viu a discussão, mas como era normal, nem ligou. Em seguida, a família ouviu 
os gritos de pedido de socorro que vinha da frente da casa. Fernando tentava chegar até a porta da residência 
todo ensanguentado. Ele mal conseguiu se aproximar da porta, caindo. No corpo, as marcas da crueldade. O 
homem que ele amava havia lhe ferido com 15 facadas. 

O motivo para o crime ainda é desconhecido. Uma das hipóteses poderia estar relacionada aos ciúmes de 
Fernando. Ele teria descoberto que Rogério estaria vivendo um outro relacionamento amoroso dessa vez com 
uma mulher que reside na zona norte de Macapá.Fernando teria descoberto o caso através de amigos. 

Fernando chegou presentear Rogério com uma motocicleta, teria tomado ela do acusado após descobrir o 
romance dele. 

 A vítima teria também ameaçado contar para a mulher sobre o relacionamento amoroso dos dois caso Rogério 
não terminasse a relação. 

A família disse ter conhecimento do relacionamento de Rogério com a tal mulher, mas desconhece a historia de 
que Fernando ameaçava expor seu caso com o acusado para a mulher. Eles desconhecem outra causa que 
pudesse ser apontada como o motivo para o acusado cometer tal barbárie. 

A polícia procura pista que possam levar até o homem acusado pelo homicídio. Até o fechamento da edição, ele 
ainda não havia sido encontrado. (Ailton Leite/aGazeta) 

  

 



“CARLA WHITE” | CARLOS EDUARDO MARCONDES | TRAVESTI -31 anos | TIROS | 
PR, LONDRINA 

Publicado por Dudu Michels em 18 de janeiro de 2012 em b) Travesti, PARANÁ, Tiros 

Travesti é assassinada na Avenida Tiradentes, zona oeste de Londrina 

http://londrina.odiario.com/policia/noticia/533222/travesti-e-assassinado-na-avenida-tiradentes/ 

18/01/2012 | 08:18 Amanda de Santa 

Um travesti foi morto com vários disparos de arma de fogo por volta das 23 horas de terça-feira (17) na Avenida 
Tiradentes, esquina com a Rua João Sampaio, no Jardim Shangri-lá, região central de Londrina. 

Segundo informações da Polícia Militar (PM), Carlos Eduardo Marcondes, de 31 anos, foi abordado por três 
pessoas que estavam em um veículo Escort prata. Eles começaram uma discussão e um dos ocupantes do carro 
disparou várias vezes contra o travesti. 

Até a manhã desta quarta-feira (18), a polícia não tinha informações sobre as placas do veículo nem a 
identificação das pessoas envolvidas no crime. 

Travesti é assassinado na Avenida Tiradentes, zona oeste de Londrina Pauline Almeida com informações de 
Samuel Ribeiro 

Um travesti foi assassinado, durante a noite desta terça-feira (17), no cruzamento da Avenida Tiradentes com a 
Rua José Sapaio, na zona oeste de Londrina. Carlos Eduardo Marcondes, 31 anos, foi morto com vários tiros e 
teve seu corpo encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML). 

Travesti é morto a tiros na Avenida Tiradentes 

Segundo a PM, ele foi abordado por três pessoas que estavam em um carro. Após discussão, um dos ocupantes 
disparou várias vezes contra a vítima 

O travesti Carlos Eduardo Marcondes (Carla White), 30 anos, natural do município de Sertaneja, foi 
assassinado à tiros na cidade de Londrina, No final da noite de terça-feira 17/01. 

O crime aconteceu no cruzamento da avenida Tiradentes com a rua João Sampaio, bairro Jardim Bancários, 
situado na região oeste da cidade. Segundo informações de testemunhas, três homens que estavam no interior 
de um veículo marca Ford/Escort, de cor prata, abordaram a vítima e quando a mesma chegou próximo ao 
automóvel foi alvejada por dois tiros de arma de fogo na região do tórax, vindo a falecer no local. 

A Polícia Civil aguarda novas denúncias para descobrir os autores do crime, pois até o momento não se tem a 
identificação da placa do veículo. 

Postado por: Reginaldo Tinti em 18-01-2012 às 13:03:46 · Deixe um Comentário 

Um travesti que aparenta ter cerca de 30 anos foi assassinado a tiros no final da noite de terça-feira (17)em 
Londrina. Ocrime aconteceu no cruzamento da avenida Tiradentes com a rua João Sampaio, no Jardim 
Bancários, região oeste da cidade. 

De acordo com informações de testemunhas, três homens que estavam no interior de um veículo Ford Escort 
prata abordaram a vítima e quando ela chegou próximo do veículo foi alvejada por tiros. 

Um exame superficial do Instituto de Criminalística de Londrina (ICL) apurou que o travesti foi morto com pelo 
menos dois tiros na região do tórax. 

A vítima não portava documentos, mas segundo colegas de trabalho o nome possivelmente seja Carlos Eduardo 
Marcondes, mas conhecido por Carla White de Sertaneja. 

A Polícia Civil aguarda novas denúncias que leve aos autores do crime. Até o momento, a polícia não tem a 
identificação da placa do veículo. 



NÃO IDENTIFICADO | PAI DE SANTO | GAY | BA, SALVADOR 

Publicado por Dudu Michels em 17 de janeiro de 2012 em a) Gay, BAHIA 

no programa do Bocão de hoje, 17/1, por volta das 13hs, um assassino confesso declarou ter matado 
recentemente um pai de santo homossexual “no subúrbio”, sem especificar local e data do crime – ítem de 
número 1- referente a uma entrevista veículada na data de ontem(17/01/12) , em um programa televisivo: o fato 
encontra-se em apuração junto à Delegacia de Polícia da 5ªDT, sob os cuidados do Delegado Titular , Bel. 
Antonio Carlos; sendo, o indivíduo entrevistado , pessoa de pré-nome “Jones”, parte integrante de um grupo, 
todos praticantes de crimes, em apuração junto à unidade policial citada, inclusive crime de homicídio ocorrido 
na data de 12/01 , em Plataforma, subúrbio de Salvador 

Destarte venho informar de que foram tomadas todas as providências de Polícia Judiciária cabíveis, com os 
cuidados que os respectivos casos requerem. 

Atenciosamente , colocamo-nos à disposição para quaisquer novos esclarecimentos que por ventura se 
mostrem necessários.  

Delegada Laura Lapepe, SSP/BA, membro do Comitê LGBT  

________________________________________ 

From: roberto.loyola@sjcdh.ba.gov.br 

To: lapepe2004@hotmail.com 

Subject: Fw: PAI DE SANTO E TRAVESTI ASSASSINADOS EM SALVADOR 

Date: Tue, 17 Jan 2012 17:35:18 -0200 

Senhora Delegada  Representante da SSP/BA no Comitê Estadual para as providências julgadas necessárias 
e/ou orientação ao Comitê Estadual LGBT da Bahia. Grato Roberto Loyola 

From: LUIZ MOTT 

Sent: Tuesday, January 17, 2012 5:15 PM 

To: forum_glbt_ba@yahoo.com.br ; ‘Conferência Bahia LGBT’ ; diadorim@yahoogrupos.com.br ; 
comitelgbt@sjcdh.ba.gov.br 

Cc: ‘Marcelo Cerqueira’ ; ‘keila simpson’ ; ‘mil’ 

Subject: PAI DE SANTO E TRAVESTI ASSASSINADOS EM SALVADOR  

Ao Comitê LGBT da Bahia 

a/c Dr. Roberto Loyola 

  

Ao colegiado do Forum LGBT daBahia 

  

Saudações! 

  

Tivemos informação incompleta sobre dois  assassinatos recentes ocorridos em Salvador vitimando membros 
de nossa comunidade: 



NÃO IDENTIFICADA | TRAVESTI | ASFIXIA | AM, MANAUS 

Publicado por Dudu Michels em 17 de janeiro de 2012 em AMAZONAS, Asfixia, b) Travesti 

Corpo de travesti é encontrado perto de sede da associação de servidores da Ufam. 

 

Corpo foi encontrado em matagal 

Manaus, 17 de Janeiro de 2012 

CASSANDRA CASTRO 

O corpo de uma pessoa ainda não identificada foi encontrado por volta das 9h da manhã desta terça-feira(17), 
em uma área de mata ao lado do Campus da Universidade Federal do Amazonas (Ufam). De acordo com 
informações da polícia miltar, o corpo foi encontrado por Lacir Bernaldo Mota que mora próximo à Ufam e foi 
ao terreno para pegar buriti. A polícia foi acionada por volta das 10h30 por meio do 190. 

O corpo não apresentava sinais de tiros ou de ferimentos provocados por arma branca, mas de acordo com a 
polícia, tinha um inchaço na área do pescoço o que leva à hipótese da morte ter sido por estrangulamento. De 
acordo com informações de populares, a vítima era travesti e usuário de drogas. A vítima estava usando uma 
blusa branca e um short jeans. 

De acordo com informações do diretor de segurança do campus da Ufam, Américo Siqueira, o local onde foi 
encontrado o corpo não é monitorado por ser uma zona de mata, mas que a área é frequentada por usuários de 
drogas. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). 

http://acritica.uol.com.br/manaus/Corpo-encontrado-associacao-servidores-Ufam_0_629337203.html 

  

 

 

 

 

 

 

 



MARIA JOSÉ DA SILVA | LESBICA -38 anos | TIROS | PB, CAMPINA GRANDE 

Publicado por Dudu Michels em 16 de janeiro de 2012 em c) Lésbica, PARAÍBA, Tiros 

Em menos de 24h, 5 homicídios são registradosem Campina Grande 

http://www.folhadosertao.com.br/portal/noticia.php?page=noticiaCompleta&id_noticia=4675 

Na tarde deste domingo, Maria José da Silva, 38 anos, foi morta com oito tiros, no bairro do Monte Santo. 
Segundo a polícia, a vítima era homossexual e teria sido perseguida e assassinada a tiros. 

Em todos os casos, nenhum dos acusados foi preso. 

Em 16/01/2012 

Uma mulher foi assassinada a tiros na tarde desse domingo, 15, no bairro Nova Brasília, em Campina Grande. 

De acordo com a polícia, Maria José da Silva, mais conhecida como Betinha, caminhava na rua quando foi morta com oito tiros. A 

autoria dos disparos é desconhecida. 

Ainda conforme a polícia, a vítima seria acusada de cometer crimes naquela localidade. 

  

 

ADEILTON VIRGÍNEO DA SILVA | GAY -28 anos | FACADA | PE, AGUAS BELAS 

Publicado por Dudu Michels em 15 de janeiro de 2012 em a) Gay, Facadas, PERNANBUCO 

Homossexual é encontrado morto em Água Belas-PE. 

http://noticiaslgbtbrasil.blogspot.com.br/2012/01/homossexual-e-encontrado-morto-em-agua.html 

O corpo foi encontrado no sábado (14) com a mão esquerda decepada, vários cortes em uma parte da cabeça. 

De acordo com a Polícia Militar que foi informada que na Rua Coronel Constantino (Ao lado da prefeitura de 
Águas Belas) a vítima Adeilton Virgíneo da Silva, 28 anos, que segundo informações repassada a Polícia se 
tratava de um homossexual, e já se encontrava sem vida,  caída com a mão esquerda decepada e com vários 
cortes na parte da cabeça, como foi constatado o fato, foi acionada a Policia Civil para serem tomadas as 
providências cabíveis e até o presente não foi identificado os autores do homicídio. 

  

 

Washington Luiz Ferreira | GAY – 26 anos | SP, SÃO MANUEL 

Publicado por Dudu Michels em 15 de janeiro de 2012 em a) Gay, SÃO PAULO 

Acidente de motocicleta em Igaraçu mata rapaz 

http://www.jcnet.com.br/Regional/2012/01/colisao-deixa-2-mortos-em-s-manuel.html 

Lilian Grasiela 

Em Igaraçu do Tietê (71 quilômetros de Bauru), Washington Luiz Ferreira, 26 anos, passageiro de uma moto, 
morreu na madrugada de anteontem (13), por volta da 1h40, após o veículo chocar-se contra um poste de 
iluminação pública localizado na avenida Governador Roberto Costa de Abreu Sodré. 



José Cláudio Conceição Santos, também de 26 anos, que conduzia a moto, contou à polícia que trafegava pela 
avenida no sentido Igaraçu-Barra Bonita quando, na altura do muto de uma cerâmica, foi ‘fechado’ por outro 
veículo. De acordo com a polícia, o jovem teria perdido o controle da moto, caído e batido em um poste. 
Os dois jovens foram socorridos ao Pronto-Socorro (PS) do Hospital São José, em Barra Bonita, mas Ferreira 
não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade. Já Santos teve apenas escoriações e não corre risco de morte. 

A imprensa não divulgou e poucos sabem que nessa matéria ” Acidente em Igaraçú” o 
Washington Luiz Ferreira era gay assumido e morreu 

após a moto onde estava na garupa ter sido fechada por um carro. 

http://www.jcdigital.com.br/flip/Edicoes/15250%3D15-01-2012/15.PDF 

Marcos Augusto de Freitas 

Assessor de Imprensa 

Associação Bauru Pela Diversidade – ABD 

  

 

“GAMBÁ” | GUALTER ROCHA | GAY – 22 ANOS | RJ, RIO DE JANEIRO 

Publicado por Dudu Michels em 12 de janeiro de 2012 em a) Gay, Pardo, RIO DE JANEIRO 

Homofobia é uma das linhas de investigação da DH para assassinato de Gambá. 

 

http://odia.ig.com.br/portal/rio/homofobia-%C3%A9-uma-das-linhas-de-investiga%C3%A7%C3%A3o-da-dh-para-assassinato-de-gamb%C3%A1-

1.392099 

12.01.2012   POR BRUNO MENEZES 

Rio – A morte do dançarino Gualter Rocha, de 22 anos, ainda é um crime sem solução. Uma das linhas de 
investigação da Divisão de Homicídios para resolver o caso é de que a violência tenha sido motivada por 
homofobia. A juíza criminal Thelma Fraga, que foi jurada da fase final de uma batalha realizada no Sesc da 
Tijuca, na qual Gambá ficou em terceiro lugar, afirmou que o tipo de agressão que vitimou o jovem tem 
características de um crime por discriminação. 



Segundo ela, o fato de Gualter fazer coreografias provocativas em qualquer lugar pode ter causado a ira dos 
assassinos e, consequentemente, o crime homofóbico. A magistrada contou ainda que era admirável o “funk de 
paz e arte” que o rei dos “passinhos” dançava. O rapaz estava investindo na dança como uma possibilidade de 
futuro e, de acordo com Thelma, ele iria começar a receber cachê pelas apresentações. 

O corpo do rapaz foi enterrado na tarde desta sexta-feira no Cemitério do Cacuia, na Ilha do Governador. 
Presente à cerimônia, o provedor da Santa Casa de Misericórdia, Dr. Dahas Zarur, afirmou que os 
procedimentos de exumação e sepultamento do corpo do dançarino ficaram por conta da Santa Casa. No 
entanto, a mãe do jovem, Edite Damasceno, de 49 anos, afirmou que a família segue necessitando de ajuda. 

“Eu acompanhei a exumação. Foi o momento mais triste da minha vida. Ver o corpo do meu filho aos pedaços… 
Espero que isso acabe logo e quero justiça. Eu agradeço a toda a ajuda que tem sido dada, mas a família 
continua precisando de ajuda. Todos estes dias nossa vida virou de cabeça para baixo e não estamos indo 
trabalhar”, explicou. 

A cantora Preta Gil, que está auxiliando os parentes do rapaz que era conhecido como Gambá, compareceu ao 
enterro e levou algumas camisas confeccionadas com a foto de Guálter. O dançarino, conhecido como o rei das 
batalhas de passinhos de funk, participou de um show feito pela cantora, no dia 30 de dezembro do ano 
passado. 

O jovem havia sido enterrado como indigente no Cemitério de Santa Cruz, na Zona Oeste, na última sexta-feira. 
Ele estava desaparecido desde o dia 1º de janeiro. Investigadores da Divisão de Homicídios (DH), que apuram o 
assassinato de Gambá, garantiram na última terça que até sexta-feira devem concluir o inquérito que apontará 
quem matou o jovem. 

De acordo com o titular da DH, delegadoFelipeEttore, o sigilo é crucial para que o culpado seja identificado e 
localizado. “O caso será solucionado rápido, já que está bem encaminhado”, afirmou Ettore. 

Antes de saber sobre o auxília da Santa Casa para a família da vítima, a cantora Preta Gil se ofereceu para pagar 
o funeral, após tomar conhecimento que a família do jovem não tinha dinheiro para fazê-lo. No Twitter, ela 
afirmou: “Pronto, agora o Gambá terá o enterro que ele merece! Muito triste isso tudo!”. A mãe do rapaz, a 
cozinheira Edite Damasceno, 49, agradeceu: 

“Em meio a tantas notícias tristes, recebi a ligação dela. Foi um anjo que caiu em minha vida. Ela disse ainda 
que quer participar da cerimônia. Então, vamos aguardar até quinta-feira para a despedida”, disse, 
emocionada. 

Sobre as investigações, os pais do jovem garantem que não foram procurados pela polícia e que não têm ideia 
do que a DH sabe sobre o caso. “Nosso outro filho é quem está resolvendo tudo. Só sei que meu filho era 
tranquilo, nunca brigou e não se envolveria em confusão”, disse o servente José Maria Rocha, 46. 

Funcionário de posto será ouvido 

A DH ainda espera ouvir esta semana o depoimento de funcionário de posto de combustível em Bonsucesso, 
onde o ‘Rei dos Passinhos’ teria se envolvido numa briga. Imagens de câmeras de segurança serão analisadas. 

Irmão da vítima, Johne Pitter Rocha, 25, garante que o irmão não brigou: “Ele só segurou no braço de uma 
mulher, não bateu em ninguém, não pode ter morrido por isso”. O Disque-Denúncia (2253-1177) recebeu até 
ontem à noite quatro informações sobre o caso. 

  

 

 

 

 

 



“AÇUCENA” | ADLER | TRAVESTI | JOGADO DA ESCADA | BA, SALVADOR 

Publicado por Dudu Michels em 12 de janeiro de 2012 em b) Travesti, BAHIA, Espancamento 

Marcelo Cerqueirarecebeu a informação que uma travesti, de nome Açucena, teria sido assassinada por seu 
próprio irmão no dia da festa do Bonfim (12/1), jogada do alto de uma escada. – 

ítem de número 2  – Fato registrado junto à Delegacia de Polícia da 1ªDT, vítima de pré-nome “ADLER”, autor , 
irmão da vítima, preso em flagrante. 

Destarte venho informar de que foram tomadas todas as providências de Polícia Judiciária cabíveis, com os 
cuidados que os respectivos casos requerem. 

Atenciosamente , colocamo-nos à disposição para quaisquer novos esclarecimentos que por ventura se 
mostrem necessários. 

Lapepe 

________________________________________ 

From: roberto.loyola@sjcdh.ba.gov.br 

To: lapepe2004@hotmail.com 

Subject: Fw: PAI DE SANTO E TRAVESTI ASSASSINADOS EM SALVADOR 

Date: Tue, 17 Jan 2012 17:35:18 -0200 

Senhora Delegada  Representante da SSP/BA no Comitê Estadual para as providências julgadas necessárias 
e/ou orientação ao Comitê Estadual LGBT da Bahia. Grato Roberto Loyola 

From: LUIZ MOTT 

Sent: Tuesday, January 17, 2012 5:15 PM 

To: forum_glbt_ba@yahoo.com.br ; ‘Conferência Bahia LGBT’ ; diadorim@yahoogrupos.com.br ; 
comitelgbt@sjcdh.ba.gov.br 

Cc: ‘Marcelo Cerqueira’ ; ‘keila simpson’ ; ‘mil’ 

Subject: PAI DE SANTO E TRAVESTI ASSASSINADOS EM SALVADOR 

Ao Comitê LGBT da Bahia 

a/c Dr. Roberto Loyola 

Ao colegiado do Forum LGBT daBahia 

Saudações! 

Tivemos informação incompleta sobre dois  assassinatos recentes ocorridos em Salvador vitimando membros 
de nossa comunidade: 

  

 

 



EDEN MARQUES DA SILVA | GAY – 27 anos | APEDREJAMENTO | PE, AFOGADOS 
DA INGAZEIRA 

Publicado por Dudu Michels em 11 de janeiro de 2012 em a) Gay, Apedrejamento, Pardo, PERNANBUCO 

Jovens mataram homem gay a pedradas 

  

http://www.180graus.com/geral/jovens-de-14-anos-mataram-homem-gay-a-pedradas–pe-489718.html 

Um grupo de jovens menores de idade assassinou um homem gay, na última quarta-feira (11) no interior de 
Pernambuco. A cidade de Afogados da Ingazeira ficou apavorada. O crime tem chamado a atenção porque seria 
o primeiro de uma série de assassinatos contra pessoas homossexuais, que seriam cometidos por crianças de 14 
e 15 anos. 

O primeiro deles foi o do vendedor Eden Marques da Silva, de 27 anos, que morreu na chamada Rua da Lama, 
localizada ao lado da movimentada Avenida Manoel Borba, atingido por pedradas vindas de três meninos. 

O delegado responsável pelas investigações, Jorge Damasceno, havia declarado que o caso era isolado e 
descartou a hipótese de crime por homofobia. Mas ao serem ouvidos na delegacia após serem apreendidos, os 
jovens J. C. S., 14 anos, morador do Bairro Sobreira; D. A. S., 14 anos, do Bairro São Francisco; e K. M. X., 15 
anos, do Conjunto Residencial Dom Francisco, confessaram que mataram Eden por ele ser homoafetivo. 

Os jovens ainda admitiram que possuiam ainda, uma lista com o nome de mais dois homossexuais de Afogados 
da Ingazeira marcados para morrer. Os nomes seriam Kleber e Itim. Os meninos foram encaminhados para a 
Funase, em Arcoverde, também no Sertão pernambucano. 

 



O delegado que investiga o caso,em flagrante atitude de homofobia institucional,nega aprioristicamente que o 
motivo do crime foi homofobia. 

http://www.blogdoluizcarlos.com.br/2012/01/exclusivo-identificado-jovem.html 

HOMOSEXUAL ASSASSINADO EM AFOGADOS SERÁ TEMA DE FILME 

 

Será realizado no período de 10 a 13 de julho através do CTA de Afogados da Ingazeira a gravação do Curta 
Metragem TRAVESSIA, baseado na história do homossexual Eden Marques da Silva, 27 anos, vendedor que foi 
assassinado à pedradas por dois adolescentes em Afogados da Ingazeira no dia 11 de janeiro deste ano. A estréia 
será na II semana da Diversidade Sexual que se realizará em agosto. O filme tem roteiro e direção de Chico 
Amorim, conta com equipe de produção composta por profissionais do Recife e do próprio municipio. 

http://www.radiopajeu.com.br/site/index.php/component/content/article/1209-homosexual-assassinado-sera-tema-de-filme.html 

  

 

ANDRÉ PENIN SANTOS DE LIMA | Gay | ASFIXIADO | RO, PORTO VELHO 

Publicado por Dudu Michels em 11 de janeiro de 2012 em a) Gay, Asfixia, RONDÔNIA 

Solucionada morte do professor da Unir; acusado foi preso na casa da avó. 

 

12 de Janeiro de 2012 



Tristeza : Acaba a busca pelo professor da UNIR desaparecido desde segunda-feira. Ele foi encontrado morto no 
seu apartamento  O professor do curso de arqueologia da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), o 
paulistano André Penin Santos de Lima,  desaparecido desde segunda-feira, 09, foi encontrado morto dentro do 
seu apartamento nesta tarde (11). Penin chegou de férias no domingo. O porteiro do prédio onde o professor 
mora o viu entrando no prédio no domingo. Foi a última vez que Penin foi visto com vida. 
Com interesses acadêmicos voltados principalmente para indústrias líticas (lascadas e polidas) e sambaquis, 
recentemente passou a se envolver com Arqueologia Amazônica. Possuía graduação em História pela 
Universidade de São Paulo (2000) , graduação em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
(1998) , mestrado em Arqueologia pela Universidade de São Paulo (2005) e doutorado em Arqueologia pela 
Universidade de São Paulo (2010) . André Penin também foi Técnico em arqueologia da  Superintendência do 
IPHAN em São Paulo e da Superintendência do IPHAN em Santa Catarina, entre 2006 e 2009. Atualmente, 
além da UNIR, era professor colaborador da Universidade Estadual do Amazonas e Membro de corpo editorial 
da Veredas Amazônicas. 
O carro de Penin ,um Honda Fit preto , placas EIO 2025, de São Paulo está desaparecido. Apesar da polícia 
levantar a hipótese de suicídio, algumas fontes revelaram que o caso se encaminha para a possibilidade de 
latrocínio. 
NR : Penin era um profissional muito bem conceituado pela comunidade acadêmica. Convivi com ele nestes 
últimos tempos, junto com seus companheiros de Departamento idealizando e realizando o Laboratório e 
Museu de Arqueologia da UNIR. A sociedade perde uma pessoa íntegra. A ciência perde um grande 
pesquisador. Agora, vamos aguardar a verdade dos fatos, porque a Polícia de RO é competente para 
demonstrar Novos fatos podem mudar premissa de suicídio do professor André Penin. 

Polícia Civil ainda não descarta suicídio, mas procura novas pistas que esclareçam a morte do professor. 

Novas informações sobre o caso do professor da UNIR, André Penin, encontrado morto no inicio da tarde desta 
quarta-feira (11) dentro de seu apartamento podem mudar o rumo das investigações da Polícia Civil que 
preliminarmente trabalha com a hipótese de suicídio. 

O corpo do professor foi encontrado após um funcionário da portaria do condomínio Pinhais I, onde morava 
André, ter sentido um forte odor vindo da direção do apartamento do professor e chamado a polícia que 
localizou André morto ao lado da cama trajando apenas cueca. 

Agentes da Polícia Civil ainda não descartaram a premissa de que o professor tenha cometido suicídio, porém a 
busca do carro de André um Honda FIT com placa São Paulo-SP EIO 2055 que desapareceu pode levar a outras 
pistas, a entrada e saída do carro do condomínio era livre, pois ele possuía um adesivo que garantia o livre 
acesso. 

Ninguém foi detido e a polícia ainda está no início das investigações para descobrir quem freqüentou o 
apartamento do professor desde a última segunda-feira (9) data em que ele desapareceu. Por enquanto apenas 
especulações tomam conta dos verdadeiros fatos sobre o que realmente aconteceu com o arqueólogo e 
professor universitário André Penin. 

http://www.rondoniaovivo.com/noticias/solucionada-morte-do-professor-da-unir-acusado-foi-preso-na-casa-da-avo-video/83498 

Foi preso na madrugada desta quinta-feira (12) Adriano Rodrigues de Melo Araújo, 19 anos, principal suspeito 
pela morte do professor de arqueologia da UNIR, André Penin, que havia desaparecido na segunda-feira (09) e 
cujo corpo foi encontrado ontem no seu apartamento em um condomínio da Capital. 

Adriano era o principal suspeito e estava sendo investigado, quando os policiais da Delegacia de Homicídio 
conseguiram encontrá-lo escondido na casa da avó, localizada no bairro Novo Horizonte, zona Sul de Porto 
Velho. Com ele foi encontrado o carro do professor, um Honda Fit, de cor preta, com placa de São Paulo, além 
do aparelho celular e outros objetos que foram furtados da casa da vítima. 

O notebook que havia sido roubado também não estava mais com Adriano e a polícia já estava tentando 
recuperá-lo. A princípio o delegado encarregado do caso, Alessandro Morey, da Homicídios, disse que o crime 
está tipificado como latrocínio. Com esse dado novo, o delegado não vai encaminhar o caso para a Delegacia de 
Patrimônios, assumindo a investigação. 

O CRIME 

Adriano contou a polícia que os dois se desentenderam dentro do apartamento e após uma discussão, ele então 
aplicou um golpe de “gravata” em André, asfixiando-o. Após desfalecer em seus braços, Adriano ainda frio 



deixou o registro de gás ligado, pois caso a “gravata” não tivesse sido suficiente o gás cuidaria do resto do 
“serviço”.    O acusado se encontra preso e deve continuar sendo ouvido pelo delegado.  

NOTA DE ESCLARECIMENTO: ANDRÉ PENIN, ASSASSINADO! 

A segurança do Conjunto havia anotado, ainda no domingo, a sua saída. Havia retornado ao apartamento em torno das 14h, de viagem que fizera a São Paulo; perdera-

se o contato dele pela madrugada, embora houvesse se comunicado à tarde com a sua mãe, dizendo estar bem, de volta a Porto Velho 

É com muita tristeza, mas sobretudo com indignação, que venho dizer da morte do nosso companheiro de 
trabalho, considerado num primeiro momento morto por vontade própria. Não parece ser verdade de forma 
alguma a hipótese de suicídio. 

Estive hoje no começo da tarde no Instituto Médico Legal (IML), quando chegara o corpo do professor, 
encontrado pela Polícia no seu apartamento, denunciado que fora o seu desaparecimento, confirmando-se que 
está morto há dias. 

Vi-me na circunstância trágica de ter de reconhecer o corpo, uma vez que nenhuma outra pessoa ainda 
houvesse tido acesso à visualização do cadáver, encontrado poucas horas antes. 

Pessoas amigas nossas que moravam no mesmo prédio do professor, cuja lotação é no Departamento de 
Arqueologia, no nosso Núcleo (NCH), já haviam dado conta da sua ausência, relatado inclusive o cheiro de gás 
no seu apartamento, quando desligaram o sistema do andar, que estava totalmente vazio devido às férias dos 
seus moradores. 

A segurança do Conjunto havia anotado, ainda no domingo, a sua saída. Havia retornado ao apartamento em 
torno das 14h, de viagem que fizera a São Paulo; perdera-se o contato dele pela madrugada, embora houvesse se 
comunicado à tarde com a sua mãe, dizendo estar bem, de volta a Porto Velho. 

Acredita-se portanto que a sua morte tenha sido na noite de domingo para segunda-feira, dado porém estivesse 
muito avançado o seu estado. No IML, verifiquei ainda que o seu corpo apresentava as marcas da violência que 
fizera presumir primeiramente o suicídio: um cinturão verde, tipo o do Exército, apertava a sua garganta, 
havendo ainda uma espécie de pano no cinto, algo muito pouco típico, contudo, de quem planejasse suicídio. É 
portanto absolutamente inverossímil a ideia de suicídio por isto e mais. 

A falta de materiais de valor no apartamento, celular, lap-top, dinheiro em espécie, sem o seu carro na garagem, 
apenas confirmam a suspeita de ser latrocínio, disfarçado obviamente de suicídio. 

Para quem conhecia o amigo, e não somos poucos, INEXISTE qualquer motivação para que ele desse cabo da 
sua vida: cercado de amigos e membro que era de comunidades várias, inclusive lutadores de judô, que como se 
sabe aprendem a manejar mais tecnicamente com dilemas de fortes emoções, não cremos de modo algum em 
outra coisa que não assassinato. 

Claro que ninguém está totalmente isento de sofrer uma tentação deste naipe. Contudo, não vazara aos seus 
amigos mágoa nenhuma, atroz ou profunda, que desse azo a um gesto tão forte. Nenhuma mensagem foi 
efetuada, por texto pessoal ou público, que indiciasse uma atitude desarrazoada. A sua posição e vestes também 
me pareceram suficientemente caracterizadoras de forcejamento repentino. Imediatamente me recordei de 
Vladimir Herzog, morto nas dependências do DOI-CODI,em São Paulo, na época da repressão ditatorial: Fora 
um falso suicídio. 

Foi, portanto, a todas as luzes, um homicídio, não se sabe se para roubo (latrocínio) ou por outra motivação. 

Assim, ensejamos que a Sociedade rondoniense exija da Polícia do Estado, da Polícia Federal, da perícia, de 
modo geral, todas as providências que conduzam à elucidação da autoria do CRIME, que foi cometido no início 
desta semana contra este professor correto, lutador, recentemente incorporado à nossa Universidade, 
aprovado lidimamente em concurso público. 

Fotos da sua participação na greve, encontradiças no seu apartamento, segundo dissera-me o policial 
encarregado, no IML, que participou do levantamento do cadáver, serviram à polícia para efetuar a sua 
primeira identificação. 

Membros da sua família chegarão a Porto Velho hoje e de madrugada. O seu velório deverá ser efetuado no 
prédio da UNIR Centro, no Auditório, após a retirada do corpo pelo seu irmão, que chegará daqui a pouco. Por 



telefone, fui informado há alguns minutos que a funerária, encarregada pelo Professor Delson, presidente da 
ADUNIR, de recolher e embalsamar o corpo, NÃO poderá efetuar os procedimentos devido a que apenas o 
familiar ou uma procuração sua são competentes para o caso. 

Comunicamos do luto que passa a viver a UNIR a partir do dia de hoje, de três dias de suspensão de todas as 
nossas atividades, ademais informo da nossa expectativa ativa para que as autoridades procedam, utilizando 
todos os recursos disponíveis, que confiamos serão empregados, para buscar, localizar e identificar o culpado 
ou os culpados deste crime horrendo, perpetrado contra membro dos mais íntegros da nossa Comunidade 
Universitária em Rondônia. 

Em Porto Velho, 11 de janeiro de 2012. 

Dr. Júlio César Barreto Rocha 
Diretor do Núcleo de Ciências Humanas 

Fonte: Universidade Federal de Rondônia, UNIR 

 Notícias do jornal Rondônia ao Vivo. 

SOLUCINADO O CRIME COM A PRISÃO DO ASSASSINO 

http://www.rondoniaovivo.com/noticias/solucionada-morte-do-professor-da-unir-acusado-foi-preso-na-casa-
da-avo-video/83498 

http://www.rondoniaovivo.com/noticias/novos-fatos-podem-mudar-premissa-de-suicidio-do-professor-andre-
penin/83479 

http://www.rondoniaovivo.com/noticias/policia-prossegue-com-investigacoes-para-desvendar-causa-da-
morte-do-professor-andre-penin/83492 

SOBRE O CRIME: 

http://newsrondonia.com.br/lerNoticias.php?news=13120 

SOBRE A VÍTIMA  

 

http://betobertagna.com/2012/01/11/urgente-professor-da-unir-esta-desaparecido-desde-segunda-feira/ 

 http://historiaunir.blogspot.com/2012/01/andre-penin-uma-perda-irreparavel.html#!/2012/01/andre-penin-
uma-perda-irreparavel.html 



Prezados boa noite, 
Segue link de um site local sobre a material do assassinato do professor que era homossexual. 
http://www.rondoniagora.com/  

________________________________ 

De: caio varela <caio.varela@gmail.com 

Para: LGBTTs@yahoogrupos.com.br  

Enviadas: Quinta-feira, 12 de Janeiro de 2012 8:27 

Assunto: Re: Era Gay o Professor de Rondonia encontrado morto no Apartamento? 

Leo, 

No final da noite de ontem recebi uma ligação de Fátima Cleide pedindo nossa ajuda no caso do professor da UNIR, e me afirmou que 

ele era gay, mas que não sabia dizer se a familia dele tinha conhecimento disso, ou como lhe dava com isso. 

Pelo que Fátima relatou parece que duas pessoas suspeitas ja foram presas, inclusive o possível companheiro/namorado dele. 

Que tal enviarmos uma carta da Artgay para a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Rondônia e verificar com nosso 

companheiro Gustavo Bernardes o que pode ser feito através do tal pacto de segurança pública. É esse o caminho?BjCaio 

Em 11 de janeiro de 2012 18:29, Leo Mendes <liorcino@yahoo.com.br escreveu: 

 Tristeza : Acaba a busca pelo professor da UNIR desaparecido desde  segunda-feira. Ele foi encontrado morto no seu apartamento 

  O professor do curso de arqueologia da Universidade Federal de Rondônia  (UNIR), o paulistano André Penin Santos de Lima,  

desaparecido desde  segunda-feira, 09, foi encontrado morto dentro do seu apartamento nesta  tarde (11). Penin chegou de férias no 

domingo. O porteiro do prédio onde o  professor mora o viu entrando no prédio no domingo. Foi a última vez que  Penin foi visto com 

vida.   Com interesses acadêmicos voltados principalmente para indústrias líticas   (lascadas e polidas) e sambaquis, recentemente 

passou a se envolver com  Arqueologia Amazônica. Possuía graduação em História pela Universidade de  São Paulo (2000) ,  raduação 

em Direito pela Pontifícia Universidade  Católica de São Paulo (1998) , mestrado em Arqueologia pela Universidade de  São Paulo  

2005) e doutorado em Arqueologia pela Universidade de São Paulo  (2010) . André Penin também foi Técnico em arqueologia da  

Superintendência  do IPHAN em São Paulo e da Superintendência do IPHAN em Santa Catarina,  entre 2006 e 2009. Atualmente, 

além da UNIR, era professor colaborador da  Universidade Estadual do Amazonas e Membro de corpo editorial da Veredas 

 Amazônicas. 

 O carro de Penin ,um Honda Fit preto , placas EIO 2025, de São Paulo está  desaparecido. Apesar da polícia levantar a hipótese de 

suicídio, algumas  fontes revelaram que o caso se encaminha para a possibilidade de latrocínio. 

 NR : Penin era um profissional muito bem conceituado pela comunidade  acadêmica. Convivi com ele nestes últimos tempos, junto 

com seus  companheiros de Departamento idealizando e realizando o Laboratório e Museu  de Arqueologia da UNIR. A sociedade 

perde uma pessoa íntegra. A ciência  perde um grande pesquisador. Agora, vamos aguardar a verdade dos fatos,  porque a Polícia de 

RO é competente para demonstrar isso. 

 Beto Bertagna 

 [As partes desta mensagem que não continham texto foram removidas] 

De: Ana Waksberg Guerrini [----@gmail.com]  
Enviada em: sexta-feira, 13 de janeiro de 2012 08:40 
Para: luizmott@oi.com.br 
Assunto: Re: GAYLAWYERS COMPLO DO SILENCIO ASSASSINATO ARQUEOLOGO RONDONIA 

Luiz, 

Eu e minha mulher éramos amigas muito próximas do André Penin. Moro no Rio durante a semana, e minha 
mulherem São Paulo. Elasaiu com o André dois dias antes, ainda quando estava de fériasem São Paulo. Eletinha 
acabado de terminar um relacionamento e disse a minha mulher que assim que chegasseem Porto Velhoiria 
encontrar uma pessoa (supomos que seria este Adriano, o assassino). Sim, o André era bissexual (e não gay), 
mas pouquíssimas pessoas sabiam. Sua família não sabia.  

O velório está acontecendo hoje, dia 13, pela manhã,em São Paulo. 

Peço somente que você não repasse ou divulgue meu email.  

grande abraço, e muito triste com todos esses acontecimentos, 

Ana Waksberg Guerrini 
Secretaria Municipal da Casa Civil   
Prefeitura do Rio de Janeiro  
(21) 2976-3703 



MARCELO VILELA VAZ | GAY – 40 ANOS | FACADAS | PR, PINHAIS 

Publicado por Dudu Michels em 11 de janeiro de 2012 em a) Gay, Facadas, PARANÁ 

Polícia Civil prende suspeito de assassinar homossexual em Pinhais 

 

http://litoraldoparananoticias.com.br/index.php/en/2011-06-30-23-44-03/item/2323-pol%C3%ADcia-civil-prende-suspeito-de-assassinar-homossexual-

em-pinhais 

Investigadores da Delegacia de Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, esclareceram mais um homicídio 
ocorrido no município. Para a polícia, Tarsis Dias Marques, de 23 anos, teria matado a golpes de faca Marcelo 
Vilela Vaz, de 40 anos. 

O suspeito foi detido por investigadores da Delegacia de Pinhais na manhã desta terça-feira (31), na cidade de 
Campina Grande do Sul, em uma residência localizada no Jardim Paulista. 

Segundo as investigações, Marcelo foi morto no dia 5 de janeiro, com diversos golpes de faca no interior de seu 
veículo, um VW/Gol, placas APT-3869, na rua Primo Antonio Mottin, no Bairro Maria Antonieta, em Pinhais. A 
vítima foi encaminhado a um hospital ainda com vida, mas foi a óbito dois dias depois. 

De acordo com a polícia, a motivação do crime teria sido em razão de a vítima ter se relacionado sexualmente 
com o investigado, que a partir do primeiro encontro passou a extorqui-lo. No dia dor crime, a vítima teria se 
negado a dar mais dinheiro para o assassino. 

Segundo o delegado Fábio Amaro, após cometer o crime Marques fugiu para o município de Almirante 
Tamandaré, também na RMC, onde residia com sua amásia. Ao saber que a polícia estava a sua procura ele 
acabou se escondendo na cidade de Campina Grande do Sul, onde seus familiares possuem um comércio. 

“Ao ser interrogado, o suspeito afirmou estar no momento do ocorrido na companhia da vítima e de um 
terceiro, e que este terceiro teria a matado, mas não soube dizer quem seria o elemento e o motivo do delito”, 
disse o delegado. 

Marques foi encaminhado aos setor de carceragem provisória da Delegacia de Pinhais e responderá por 
homicídio qualificado, cuja pena varia de 12 a 30 anos de reclusão. 

Fonte:Polícia Civil 

 crimescuritiba     parana-online      policiacivil      bonde 



“Fayla Gold” | ROBERTO MORAIS PEDREIRA | TRAVESTI – 26 ANOS | TIROS | 
SP, CAJAMAR 

Publicado por Dudu Michels em 9 de janeiro de 2012 em b) Travesti, Branco, SÃO PAULO, Tiros 

Travesti é encontrada morta em estrada de terra. 

 

O corpo de um cabelereriro homossexual foi encontrado em uma estrada de terra na cidade de Cajamar. A polícia suspeita de crime passional. 

http://videos.band.com.br/Exibir/Noticias/2c9f94b534e9725e0134fcd35ded1eb1 

26 ANOS, dois tiros, natural da bahia, cabeleireiro, estava namorando um homem casado e não aceitava a 
separação, ameaçava denunciar para a esposa , tinha deixado o nome do suspeito no computador que foi 
roubado. Ajudava a familia da Bahia, bom filho e bom irmão. Depoimento amigo no trabalho. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“SAFIRA” | JOSIMAR FERREIRA SEVERINO | TRAVESTI – 23 anos | TIROS | 
SP, BAURU 

Publicado por Dudu Michels em 8 de janeiro de 2012 em b) Travesti, Pardo, SÃO PAULO, Tiros 

Travesti é morta a tiros na madrugada em Bauru, SP. 

 

Autor dos disparos não foi identificado. 
Polícia investiga o caso. 

Travesti é morto a tiros na região central da cidadeO primeiro homicídio deste ano foi registrado na madrugada 
de ontem em plena região central; há três testemunhas 

Bauru registrou na madrugada de ontem o primeiro homicídio do ano. O crime aconteceu no cruzamento entre 
as ruas Borba Gato e Benjamin Constant, área central da cidade. A vítima foi o cabeleireiro Josimar Ferreira 
Severino, 23 anos, executado com cinco tiros em seu ponto, onde se apresentava como travesti. Entre os 
colegas, Josimar era conhecido como Safira. Os cinco estampidos dos tiros que silenciaram a vítima foram 
ouvidos por um morador de um prédio nas imediações. Foi ele que, ao acordar assustado, ligou para a Polícia 
Militar. Para ele, que teve sua identidade preservada por questões de segurança, o autor do crime é um homem 
que ele viu correndo pela rua Borba Gato em direção a Avenida Rodrigues Alves, logo após os tiros.“Eu estava 
dormindo com a janela aberta. Ouvi quatro disparos e mais um, após uma pausa. Corri para a janela e vi um 
sujeito descalço correndo na direção da Rodrigues Alves. Ele era magro, usava uma camiseta branca e um 
short”. A descrição corresponde às características do assassino fornecidas por outras três testemunhas que 
presenciaram o homicídio (leia mais abaixo).O morador correu para o telefone e acionou a polícia, sem saber 
exatamente o que havia ocorrido. “Eu liguei e contei que ouvi os disparos. Tinha certeza que não era rojão, as 
explosões são diferentes. Eu não sabia, até então, o que estava acontecendo e o local exato. Logo vi uma viatura 
chegando. Imaginei que o criminoso tinha sido preso. Porém, não fui para o local.”A constatação da morte do 
cabeleireiro foi feita inicialmente pelos policiais militares e, posteriormente, confirmada pelo médico 
plantonista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que esteve no local e constatou o óbito. O 
delegado plantonista, assim como o delegado da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) Cledson Luiz do 
Nascimento. A família da vítima foi procurada, mas não foi encontrada.  Tá lá o corpo estendido no chão….O 
corpo do cabeleireiro ficou estendido na calçada e o sangue e coágulos espalhados, comentou uma moradora da 
região. “Eu passeio com minha que é uma idosa e vi que o local não tinha sido lavado. É constrangedor. Cenas 
de crime assustam a gente.”A moradora comenta que a região, antes bastante habitada por famílias, virou 
comércio por conta dos pontos de prostituição e tráfico de drogas. “Depois das 19h, não podemos sair de casa. 
Se alguém quiser nos visitar, é abordado por um travesti ou uma prostituta. Nós estamos vivendo uma situação 
constrangedora.”As discussões seguidas de brigas e o tráfico de entorpecente são constantes. “A grade de 
minha casa é aberta. Não raras vezes encontro pedras de crack e maconha escondidas aqui. Eles abandonam a 
droga quando percebem que a polícia está por perto”, contou outra moradora.Ela confessa que ouviu os 
disparos de arma de fogo, mas não se arriscou a abrir a porta. “A gente não sabe o que está acontecendo lá fora. 
Vi o sangue hoje pela manhã. Tenho medo, alguns são agressivos. Cansei de acionar a polícia para dizer o que 
estava ocorrendo. Muitas vezes eles nem mandam a viatura.” moradora ressalta que o tráfico de drogas corre 
solto e obrigou a prefeitura a retirar umas pedras grandes que decoravam a praça. “Havia três pedras. Elas 
serviam para esconder drogas. Foram retiradas, mas o caso não se resolveu.” 

Outro morador que também teme pela segurança, reclama. “Não temos liberdade de ir e vir. Mora aqui há três 
anos e está difícil. Eles mexem quando a gente passa. Tomam as ruas dos dois lados e não podemos caminhar 
por aqui depois das 19h.”  Investigações  Safira foi alvejada por cinco tiros. Três deles no peito, um na cabeça e 
outro na perna, comenta o delegado Cledson Luiz do Nascimento, da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), 
que começa hoje a afinar as investigações com o objetivo de chegar ao autor do homicídio e as razões que o 
levaram a usar a arma de fogo. 



“Estive no local. Ao lado do corpo foi encontrada a bolsa usada pelo cabeleireiro. No interior dela localizamos 
uma faca. Os colegas de profissão de Safira contaram que ele costumava ameaçar cliente com a arma branca. 
Ainda não temos um suspeito, por enquanto não descartamos nenhuma hipótese.” 

No interior da bolsa de Safira, segundo o delegado, não foi localizada droga. “Pode até ser que seja cobrança de 
dívida, mas isso não ficou claro no local. Vamos investigar essa hipótese.” 

Diabólica… 

No perfil da rede social Orkut, Safira diz um pouco daquilo que ela foi. “… diabólica quando precisa agir…” 

Segundo informações extraoficiais, Safira tinha denunciado o ex-namorado à polícia. Ele estaria preso, em 
função disso. No ano passado, de acordo com a mesma fonte, Safira teria sido a autora do roubo contra um 
taxista. Ela teria usado uma faca e tentando cortar o pescoço da vítima. 

Região estatisticamente calma 

 Estatisticamente, a região onde ocorreu o homicídio é calma, frisa o comandante da Base Comunitária 
Centro/Sul da Polícia Militar (PM), capitão Paulo César Valentim. “Não temos número alarmante de furtos, 
roubos e homicídios nessa área. É um espaço ocupado por prostitutas e travestis que fazem ponto nas 
imediações. Nossas viaturas costumam abordar os clientes.” 

Sobre o tráfico de drogas, o capitão pede aos moradores que denunciem, ainda que anonimamente. “Não há 
denúncias de tráfico. Vou incrementar o policiamento, precisamos de informações dos moradores. Eles podem 
passar as informações através dos telefones: 190 (Copom), 3232 1516 (Base Centro) e 3227 6266 (Base Sul).” 

Três testemunhas do crime 

Pelo menos três testemunhas presenciaram o assassinato de Safira. Trata-se de três homens que passavam pelo 
cruzamento entre as ruas Borba Gato e Benjamin Constantem um Golpreto no momento em que o crime 
ocorreu. 

Segundo a versão apresentada no Plantão Policial, a vítima foi morta por volta da 1h30 por um homem forte, 
com1,70 metrode altura, cabelos pretos e curtos. Ele vestia um short preto e uma camiseta branca que foi usada 
para encobrir seu rosto até a altura do nariz. 

O criminoso teria feito o primeiro disparo pelas costas. Safira teria tentado se apoiar no muro, mas caiu no 
chão de joelhos, quando outros dois tiros teriam sido efetuados na região do tórax. Um último disparo foi dado 
à queima-roupa, na cabeça da vítima. 

A arma utilizada, aparentemente, seria uma pistola, segundo descrição das testemunhas. Com medo, os 
ocupantes do Gol fugiram ao serem avistados pelo assassino e procuraram a polícia somente na manhã de 
ontem. 

Associação não acredita em crime de homofobia 

A Associação Bauru pela Diversidade aposta que o crime não tem relação com homofobia. “Ela estava jurada de 
morte, pelo que soube. Eu não acredito que ela foi morta porque era travesti, que era a nossa preocupação”, 
declarou ontem o presidente da ABD, Marcos Souza. 

Segundo ele, em quatro anos, este é o primeiro assassinato contra travesti na cidade. “Isso ainda é novo para a 
associação. Pretendemos acompanhar as investigações porque o histórico que temos no Brasil é que somente 
15% desse tipo de crime chegam a ser apurado. Muitos ficam sem solução. Gostaria que em Bauru fosse 
diferete.” 

Safira não era vinculada à ABD, de acordo com o presidente. “Eu não a conhecia. Temos pouco contato com o 
pessoal que trabalha na Ezequiel Ramos e Nações Unidas. Fazemos um trabalho preventivo de DST/Aids com 
eles, os encontros são esporádicos.” 

08/01/2012 15:55Travesti é executado próximo à Nações UnidasA vítima, que estava na rua, levou cinco tiros à 
queima-roupa; esse é o 1º homicídio de 2012em BauruCRISTIANO PAVINI/COLABORAÇÃO PARA O BOM DIA 



Bauru registrou o primeiro homicídio do ano na madrugada deste domingo (8). O travesti J.F.S., de 23 anos, 
que utilizava o apelido “Safira” para realizar programas sexuais, foi executado na madrugada deste domingo 
com provavelmente cinco tiros à queima-roupa.Segundo testemunhas ouvidas pelo BOM DIA, a vítima 
encontrava-se encostada em um poste no cruzamento das ruas Borba Gato e Benjamin Constant quando um 
homem, com o rosto coberto e portando um revólver, atirou em suas costas. Ao se virar, recebeu tiros no peito e 
na barriga. Ainda de acordo com as testemunhas, o assassino tentou atirar também na cabeça da vítima, 
quando ela já estava de joelhos. A Polícia Militar e o Samu foram acionados e encontraram J.F.S. sem vida. No 
boletim de ocorrência consta que foram encontradas cinco cápsulas e dois projéteis no local.Os pertences da 
vítima não foram levados pelo criminoso, o que aparentemente descartaria a tentativa de assalto. Entretanto, o 
delegado titular da Delegacia de Investigações Gerais de Bauru (DIG), Kléber Granja, não elimina nenhuma 
hipótese por enquanto. “Já estamos com algumas linhas de investigação traçadas e estudando o perfil e hábitos 
da vítima. Mas ainda é cedo para pensarmos em suspeitos”, sustenta Kléber.O corpo está no Instituto Médico 
Legal (IML) para análise.JuradoSegundo informações da Associação Bauru pela Diversidade, entidade que luta 
contra a discriminação sexual no município, “Safira” se envolvia em delitos há algum tempo.A vítima, inclusive, 
estava jurada de morte, e era descrita como violenta por colegas. Por isso, a entidade descarta que o crime 
esteja relacionado à homofobia. 

08/01/2012 13h18 - Atualizado em 08/01/2012 13h18 

  

Do G1 Bauru e Marília 

http://g1.globo.com/sao-paulo/bauru-marilia/noticia/2012/01/travesti-e-morto-tiros-na-madrugada-em-
bauru-sp.html 

9 comentários 

Um travesti foi assassinado no bairro Higienopólis, em Bauru, no interior de São Paulo, na madrugada deste 
domingo (8). 

Segundo informações de testemunhas, a vítima de 23 anos estava no local onde costuma fazer ponto de 
prostituição, quando passou um indivíduo não identificado e disparou tiros contra o jovem. 

A Polícia Militar encontrou uma bolsa com os pertences da vítima. O corpo foi encaminhado ao IML de Bauru. A 
polícia investiga o caso. 

08/01/12 23:00 – Bairros 

Travesti é morto a tiros na região central da cidade 

O primeiro homicídio deste ano foi registrado na madrugada de ontem em plena região central; há três 
testemunhas 

Rita de Cássia Cornélio/ Com Tisa Moraes  

Bauru registrou na madrugada de ontem o primeiro homicídio do ano. O crime aconteceu no cruzamento entre 
as ruas Borba Gato e Benjamin Constant, área central da cidade. A vítima foi o cabeleireiro Josimar Ferreira 
Severino, 23 anos, executado com cinco tiros em seu ponto, onde se apresentava como travesti. Entre os 
colegas, Josimar era conhecido como Safira. 

Os cinco estampidos dos tiros que silenciaram a vítima foram ouvidos por um morador de um prédio nas 
imediações. Foi ele que, ao acordar assustado, ligou para a Polícia Militar. Para ele, que teve sua identidade 
preservada por questões de segurança, o autor do crime é um homem que ele viu correndo pela rua Borba Gato 
em direção a Avenida Rodrigues Alves, logo após os tiros. 

“Eu estava dormindo com a janela aberta. Ouvi quatro disparos e mais um, após uma pausa. Corri para a janela 
e vi um sujeito descalço correndo na direção da Rodrigues Alves. Ele era magro, usava uma camiseta branca e 
um short”. A descrição corresponde às características do assassino fornecidas por outras três testemunhas que 
presenciaram o homicídio (leia mais abaixo). 



O morador correu para o telefone e acionou a polícia, sem saber exatamente o que havia ocorrido. “Eu liguei e 
contei que ouvi os disparos. Tinha certeza que não era rojão, as explosões são diferentes. Eu não sabia, até 
então, o que estava acontecendo e o local exato. Logo vi uma viatura chegando. Imaginei que o criminoso tinha 
sido preso. Porém, não fui para o local.” 

A constatação da morte do cabeleireiro foi feita inicialmente pelos policiais militares e, posteriormente, 
confirmada pelo médico plantonista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que esteve no local e 
constatou o óbito. O delegado plantonista, assim como o delegado da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) 
Cledson Luiz do Nascimento. A família da vítima foi procurada, mas não foi encontrada.  

Diário de São PauloBUSCAVERSÃO  

facebooktwitterorkutrssvoltar a home.dia a dia +10/01/2012 18:15Morte de travesti não foi crime 
homofóbicoAlguns usuários de redes sociais levantaram a hipótese de preconceito, mas polícia descarta essa 
suspeitaKELLI FRANCO 

kelli.franco@bomdiabauru.com.br O assassinato do travesti  J.F.S, 23 anos,  na madrugada do último domingo, 
causou diversos comentários e comoção em redes sociais, principalmente o Facebook. 

Alguns usuários da rede levantaram a hipótese de se tratar de homofobia, mas a hipótese está praticamente 
descartada pela Polícia Civil que afirma já ter algumas pistas sobre o possível autor do crime. 

Segundo o delegado Kleber Granja, titular da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), Safira, como era 
conhecido, tinha diversas passagens pela polícia por roubo e, a princípio, algum tipo de vingança é uma das 
hipóteses prováveis para o crime. “O negócio dele era extorquir os clientes. Evle tinha uma faca para se 
defender ou, de repente, roubar algum cliente mais fraco”, explica o delegado. Kleber afirmou  ainda que o 
delegado Cledson Nascimento, também da DIG, esteve no local do crime, mas não encontrou indício do uso de 
drogas,  outra motivação comum nos casos de homicídios em Bauru. 

  

 

EVALDO SOUSA | GAY -28 anos | FACADAS | RR, BOA VISTA 

Publicado por Dudu Michels em 7 de janeiro de 2012 em a) Gay, Facadas, RORAIMA 

 Evaldo Costa Souza foi encontrado morto nesta casa, no bairro Asa Branca 

 

Foto: J. Nobre 

http://www.folhabv.com.br/noticia.php?id=122323 

Folha de boa Vista  07/01/2012 14h39 

Gay Evaldo Sousa é morto a facadas na manha de sábado. 



Ainda na manhã deste sábado, dia 07, foi encontrado morto, dentro de casa, no bairro Asa Branca, um homem 
de 39 anos, morto a facadas. A residência apresentada sinais de luta. O suspeito ainda não foi preso, mas a 
Polícia já deu início às investigações. 

Mais informações na edição impressa da Folha desta segunda-feira, dia 09. 

INF. SILVIA REIS 

 

Foto:  J. Nobre 

O final de semana foi marcado por dois assassinatos. O caso mais recente aconteceu na madrugada de sábado, 
7, quando um homem foi encontrado morto a facadas no apartamento em que morava, no bairro Asa Branca.  

O homicídio foi registrado em uma estância na rua José Aleixo, bairro Asa Branca. Por volta das 6h de sábado, 
os vizinhos desconfiaram de algo estranho na casa onde morava Evaldo Costa Souza, 39. Ao entrarem no local, 
foi encontrado o corpo, coberto de sangue e com várias perfurações por arma branca.  

As pessoas próximas relataram que a vítima tinha um comportamento tranquilo. Contaram ainda que vários 
amigos da vítima tinham acesso à residência. Até o fechamento desta reportagem, não houve relatos sobre a 
prisão do autor. 

  

 

SANDRA | LÉSBICA – 20 anos | TIROS CABEÇA | BA, SALVADOR 

Publicado por Dudu Michels em 7 de janeiro de 2012 em BAHIA, c) Lésbica, Tiros  

Duas mulheres são encontradas mortas na ladeira do Pau Miúdo 

O duplo homicídio será investigado pelo DHPP, que ainda não tem informações sobre a 
motivação e autoria do crime. 

http://www.correio24horas.com.br/noticias/detalhes/detalhes-1/artigo/duas-mulheres-sao-encontradas-mortas-na-ladeira-do-pau-miudo/ 

Moradores da avenida Barros Reis encontraram os corpos de duas mulheres por volta das 6 horas da manhã 
deste sábado (7) na Travessa Argos, de acordo com informações da Central de Polícia. 

As vítimas foram baleadas na cabeça e devem ter sido mortas em outro bairro de Salvador, segundo policias da 37ª Companhia 

Independente da Polícia Militar (Liberdade), que acompanharam a retirada dos corpos feita por uma equipe da Polícia Técnica por 

volta das 8 horas de hoje na altura da ladeira do Pau Miúdo. 

Apenas uma das vítimas, foi identificada. Luana Santos de Souza tem 20 anos e seu corpo foi encontrado ao lado da outra jovem, que 

também aparentava ter a mesma idade e foi identificada até o momento apenas como Sandra. O duplo homicídio será investigado pelo 

Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que ainda não tem informações sobre a motivação e autoria do crime. 

 CORREIO 8-1-2012 

“Segundo familiares de Luana, as duas vítimas já foram namorada” 

http://homofobiamata.wordpress.com/2012/01/07/luana-santos-de-souza-lesbica-tiros-cabeca-ba-salvador/ 

  

 



LUANA SANTOS DE SOUZA | LÉSBICA – 20 anos | TIROS CABEÇA | BA, SALVADOR 

Publicado por Dudu Michels em 7 de janeiro de 2012 em BAHIA, c) Lésbica, Tiros 

Duas mulheres são encontradas mortas na ladeira do Pau Miúdo. 

http://www.correio24horas.com.br/noticias/detalhes/detalhes-1/artigo/duas-mulheres-sao-encontradas-mortas-na-ladeira-do-pau-miudo/ 

O duplo homicídio será investigado pelo DHPP, que ainda não tem informações sobre a 
motivação e autoria do crime. 

Moradores da avenida Barros Reis encontraram os corpos de duas mulheres por volta das 6 horas da manhã 
deste sábado (7) na Travessa Argos, de acordo com informações da Central de Polícia. 

As vítimas foram baleadas na cabeça e devem ter sido mortas em outro bairro de Salvador, segundo policias da 
37ª Companhia Independente da Polícia Militar (Liberdade), que acompanharam a retirada dos corpos feita 
por uma equipe da Polícia Técnica por volta das 8 horas de hoje na altura da ladeira do Pau Miúdo. 

Apenas uma das vítimas, foi identificada. Luana Santos de Souza tem 20 anos e seu corpo foi encontrado ao 
lado da outra jovem, que também aparentava ter a mesma idade e foi identificada até o momento apenas como 
Sandra. O duplo homicídio será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que 
ainda não tem informações sobre a motivação e autoria do crime. 

  “Segundo familiares de Luana, as duas vítimas já foram namoradas.” 

  

 

NÃO IDENTIFICADO | TRAVESTI | TIROS | SP, LIBERDADE 

Publicado por Dudu Michels em 7 de janeiro de 2012 em b) Travesti, Branco, SÃO PAULO, Tiros 

Travesti morta com tiro na cabeça no Bairro Liberdade 

 

http://www.patrulharv.com.br/noticia/261/travesti-morto-com-tiro-na-cabeca-no-bairro–liberdade 

  

 

 



CLEIDES ANTÔNIO AMORIM | GAY – 42 ANOS | FACADA | TO, TOCANTINÓPOLIS 

Publicado por Dudu Michels em 5 de janeiro de 2012 em a) Gay, Branco, Facadas, TOCANTINS 

Professor é esfaqueado e morto em ataque homofóbico, diz polícia 

 

http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/professor-e-esfaqueado-e-morto-em-ataque-homofobico-diz-policia/n1597528420209.html 

Cleides Antônio Amorim, coordenador do curso de Ciências Sociais 

da Universidade Federal do Tocantins, foi assassinado nesta 5ª 

Um professor da Universidade Federal do Tocantins (UFT) de 42 anos foi assassinado na madrugada de quinta-
feira, em Tocantinópolis, cidade na divisa do Tocantins com o Maranhão, a 517 quilômetros de Palmas. 

A Polícia Civil do Tocantins acredita que o homicídio teve motivação homofóbica. Segundo o Grupo Ipê Amarelo 
Pela Livre Orientação Sexual (GIAMA) do Tocantins, o professor foi a 28ª vítima de crime de homofobia em dez 
anos no Estado. 

Sem preconceito: Escola é determinante para o fim da homofobia, diz pesquisador 

Apoio dentro de casa: Mães formam grupo para lutar contra a homofobia  
 

Violência: Homem é morto ao tentar impedir agressão a homossexual na Paraíba 

Pelas informações da Polícia Civil do Tocantins, Cleides Antônio Amorim, coordenador do Curso de Ciências 
Sociais da UFT, estava em um bar em Tocantinópolis com mais dois amigos. Mais tarde, um homem 
identificado como Gilberto Afonso de Sousa chegou acompanhado de uma mulher ede  dois homens. Ao ver o 
professor, Sousa, embriagado na versão da polícia, passou a gritar em direção ao professor universitário: 
“Nessa mesa só tem viado”. 

Testemunhas contaram à polícia que os dois discutiram e Sousa deu uma facada no professor. O autor do crime 
ainda está foragido. 

O professor 

Cleides Antônio Amorim era coordenador do curso de Ciências Sociais da UFT e ministrava aulas nas 
disciplinas de Antropologia, Introdução à Metodologia da Pesquisa em Ciências Sociais e Sociologia da 
Educação. 



Graduado pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA), Amorim era mestre em Antropologia Social pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e atuava em pesquisas sobre tambor de mina, medicina 
popular, educação e relações étnicas. A UFT decretou nesta quinta-feira luto oficial de três dias. O professor 
será enterrado neste sábado no cemitério municipal de Aparecida de Goiânia, em Goiás. 

A Associação Brasileira de Antropologia (ABA) e GIAMA do Tocantins divulgaram nota de repúdio após o 
assassinato do professor. A ABA classificou o crime como “covarde” e se manifestou “a favor da lei que 
criminaliza a homofobia, demanda atuação firme e justa das autoridades”. O GIAMA pediu “justiça exemplar a 
este crime covarde e torpe”. “São necessárias leis que punam esse tipo de crime. Hoje, se odeia sem motivo e 
não há lei que coíba isso”, disse o presidente do GIAMA, Renilson Cruz. 

  

Mais sobre: andes   causes    sesduft 

  

 

ALEX ALAN DOS SANTOS | GAY – 16 anos | TIRO | AL, MACEIÓ 

Publicado por Dudu Michels em 4 de janeiro de 2012 em a) Gay, ALAGOAS, Pardo, Tiros 

Homossexual é executado às margens da BR 316 

 

ALEX ALAN DOS SANTOS 

http://www.alagoas24horas.com.br/conteudo/?vCod=117380 

Mais um crime com características homofóbicas entra para as estatísticas do Estado. Um adolescente de apenas 
16 anos foi morto a tiros na madrugada desta quarta-feira, 4, na localidade de Chã do Pilar, em Pilar, em um 
terreno às margens da BR 316. De acordo com informações da polícia, a vítima utilizaria o local para fazer 
programas sexuais. 

Os primeiros levantamentos da perícia dão conta que a vítima foi morta com vários disparos de arma de fogo. A 
mãe do adolescente esteve no local e confirmou que Alex Alan dos Santos era homossexual e usuário de drogas, 
mas que estava tentando abandonar o vício. O menor voltara há pouco de Maceió, onde passou uma temporada. 

Ainda segundo a mãe da vítima, o principal suspeito seria um homem que há cerca de um mês teria feito um 
programa com Alex e como não tinha dinheiro para pagar teria entregue o celular. O acusado, cuja identidade 
não foi divulgada, teria dito que retomaria o aparelho onde quer que Alan estivesse. 

Ivanilse informou, ainda, aos policiais da 2ª Cia do 8º BPM, que no momento do crime a família já estaria 
dormindo. O corpo será periciado e encaminhado para o Instituto Médico Legal Estácio de Lima, onde será 
submetido à necropsia e posteriormente liberado para sepultamento.  

 



GUILHERME AUGUSTO DE SOUZA | TRAVESTI – 16 anos | TIROS | SP, SUMARÉ 

Publicado por Dudu Michels em 3 de janeiro de 2012 em b) Travesti, SÃO PAULO, Tiros 

Adolescente é morto com 13 tiros em Nova Veneza 

http://www.oliberalnet.com.br/noticia/763A9351493-jovem_e_morto_com_13_tiros_na_rpt 

Guilherme Augusto de Souza, de 16 anos, foi encontrado morto na Estrada Municipal Theodor Condiev 

O fim de semana em Sumaré teve dois assassinatos. Além da morte do comerciante Jaime Pereira, o 
adolescente Guilherme Augusto de Souza, de 16 anos, foi encontrado morto na Estrada Municipal Theodor 
Condiev, nas proximidades do Horto Florestal. A vítima era travesti e foi alvejada com 13 disparos de arma de 
fogo. O rapaz foi encontrado pela Guarda Municipal, que recebeu a informação de que uma pessoa havia sido 
assassinada. A vítima não portava nenhum documento de identificação. 

Reconhecimento 

O reconhecimento foi feito posteriormente pelo pai do adolescente, o pedreiro Isac Cândido de Souza, de 59 
anos, que mora no Jardim Basilicata. De acordo com o boletim de ocorrência, o pedreiro recebeu informação 
que o seu filho havia sido assassinado. Quem fez a denúncia do homicídio foi um amigo da vítima. O caso será 
investigado pelo 1º Distrito Policial. 

  

 

IDOSO | GAY – 60 anos | FACADA | MT, PORTO ALEGRE do NORTE 

Publicado por Dudu Michels em 2 de janeiro de 2012 em a) Gay, Facadas, MATO GROSSO 

Idoso é assassinado após caso homossexual em Confresa. 

 

http://www.24horasnews.com.br/index.php?mat=398955 

Leandro Trindade e Uasley Werneck  de Confresa com Redação 24 Horas News 

O que era para ser uma noite de carinho e prazer terminou em tragédia em Confresa, um homem de 60 anos foi 
encontrado morto nesta segunda-feira 02/01 nas margens do rio Xavantinho município de Porto Alegre do 
Norte, o homem teria sido assassinado por dois jovens menores de idade, 17 e 15 anos, após um programa 
sexual. 

Em uma operação conjunta os investigadores de Polícia Civil de Confresa e Porto Alegre do Norte, cidades da 
região do Norte Araguaia,  encontraram nesta segunda-feira, 2, o corpo de um idoso com aproximadamente 60 
anos, funcionário da empresa Torniolo, nas margens do rio Xavantinho a100 metrosda ponte na BR158. 
APolícia pediu que não fosse divulgado o seu nome, a pedido da família.   



Ele estava desaparecido desde a noite de sexta-feira, 30. Depois de localizar seu carro abandonado em um posto 
de combustíveis de Porto Alegre as investigações tomaram outro rumo, chegando até dois autores menores de 
idade, 17 e 15 anos. 

A dupla encontrou com a vitima já tarde da noite, tomaram cervejas e mais tarde foram até a residência do 
idoso para um programa homossexual.  Mais tarde ao se recusar a emprestar o carro para os suspeitos ele foi 
atacado com uma faca e veio a óbito. 

Os menos enrolaram a vítima em cobertas, colocaram o corpo no porta malas do carro e deixaram próximo do 
rio Xavantino, depois ficaram andando com o carro por Porto Alegre até o combustível acabar. 

Os menores foram encaminhados para a Delegacia de Confresa e devem ser transferidos para Cuiabá. Ambos já 
são conhecidos da Polícia. 

03/01/2012 13h45 – Atualizado em 03/01/2012 13h50 

Menores matam idoso para roubar e ocultam corpo em MT, diz delegado 

Adolescentes confessaram que mataram para roubar veículo e dinheiro. 

Após prender os suspeitos, a polícia encontrou o corpo nesta segunda-feira. 

Pollyana Araújo 

Do G1 MT 

Funcionário de construtora foi morto a facadas. 

Dois adolescentes de 15 e 17 anos confessaram, segundo a Polícia Civil, ter matado um funcionário de uma 
construtora e ocultado o corpo próximo a um rio localizado no município de Porto Alegre do Norte, a1.143 
quilômetrosde Cuiabá, na tentativa de roubar o veículo e o dinheiro da vítima de 60 anos. De acordo com o 
delegado regional da Polícia Civil, Ronan Villar Gomes, o idoso foi assassinado a facadas no último sábado (31). 

O cadáver, no entanto, foi localizado na noite desta segunda-feira (2) após a detenção dos dois suspeitos. O 
crime ocorreu em Confresa, distante1.160 quilômetrosda capital, e, em seguida, conforme o delegado informou 
ao G1, os adolescentes enrolaram o corpo da vítima em um lençol, colocaram no carro e o deixaram após 
percorrer aproximadamente40 quilômetros. 

saiba mais 

Preso suspeito de matar colega com foice e enterrar o corpo em MT 

Juíza de MT nega liberdade a acusado de matar homem e jogar corpo no rio 

No entanto, em determinado momento do trajeto, eles tiveram que empurrar o veículo. O delegado disse que 
ainda não sabe se acabou o combustível ou se o carro apresentou algum defeito. Um motorista que estava 
passando pela estrada os ajudou a chegar até Porto Alegre do Norte, onde os menores moram, embora nessa 
hora o corpo já não estivesse mais no carro. 

Por meio de uma denúncia anônima, a Polícia Civil foi até a residência dos suspeitos que admitiram ter 
cometido o latrocínio. “Eles estavam com a faca e a chave do carro. Disseram friamente que mataram porque 
queriam o veículo e o dinheiro”, afirmou. Ele criticou as leis previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA) e a falta de impunidade aos menores infratores. “O Estatuto deveria ser como nos Estados Unidos onde 
uma criança de nove anos é condenada à prisão perpétua por um crime como esse”, avaliou o delegado. 

O delegado informou que ainda não sabe a ligação entre os adolescentes e a vítima, que passava um período na 
cidade enquanto trabalhava como gerente do departamento administrativo da construtora responsável por 
executar uma obra de pavimentação asfáltica na região. Os dois suspeitos prestaram depoimento, na manhã 
desta terça-feira, ao delegado responsável pelo caso. 

novamaringavip 



“POPINHA” | CARLOS MAGNO ROSA | TRAVESTI – 25 anos | TIROS | RJ, CAMPOS 

Publicado por Dudu Michels em 1 de janeiro de 2012 em b) Travesti, Preto, RIO DE JANEIRO, Tiros 

Travesti é morta a tiros dentro de casa no bairro do Turfe 

http://campos24horas.com.br/site2/geral/morte-1/ 

domingo, 1º de janeiro de 2012 (Foto: Campos 24 Horas) 

O travesti Carlos Magno Rosa, de 25 anos, que era conhecido como “Popinha”, foi a primeira vítima de 
homicídio em Campos em 2012.  Com dois tiros pelas costas, ele foi assassinado dentro de sua casa, por volta 
das 2h30 da madrugada deste domingo(1º),  na Rua Cardoso Moreira(antiga Rua Branca), no bairro do Turfe 
Clube. Segundo informações da Polícia,  o travesti comemorava o ano novo perto de sua casa, quando teria 
entrado para apanhar bebidas. A Polícia já teria o nome de um suspeito. Carlos Magno morava sozinho. O caso 
foi registrado na 134ª DL/Centro. 

Suspeito de matar transexual em Campos é preso 

Um homem suspeito de assassinar uma transexual a tiros em Campos dos Goytacazes, no norte do Rio, foi 
preso nesta sexta-feira, 2, por policiais da 134ª Delegacia Policial. O crime ocorreu momentos depois da virada 
do ano, segundo a Polícia Civil. 

Carlos Magno Rosa da Costa, de 25 anos, conhecido como “Popinha”, foi encontrado pelos amigos morto em 
cima de uma cama dentro da casa onde vivia. Segundo o delegado titular da unidade, Luis Claudio Cruz, o 
motivo do crime foi homofobia. 

No momento da queima de fogos, os vizinhos escutaram também barulho de tiros e saíram na rua para 
verificar. Foi quando viram o suspeito fugindo de bicicleta. Ricardo Ribeiro Alves, de 41 anos, foi detido no 
bairro de Turfe Clube. 

  

 


