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No último dia 16, homem foi morto com uma facada no coração

Veja também

23/03/2015 23h33 - VIOLÊNCIA

Em menos de um mês, Região de Jundiaí
registra 5 mortes por faca

Assassinatos com faca já somam cinco na Região
de Jundiaí em menos de um mês, elevando as
estatísticas da criminalidade, que vinham
apresentando queda dos homicídios dolosos
(quando há intenção) e latrocínios (roubos
seguido de morte) nos últimos meses. O número
é ainda maior quando computada a morte, no
último dia 19, de um homem de 37, ferido com
pelo menos nove golpes de punhal.

Em Jundiaí, o último caso foi registrado domingo
(22), no Centro, vitimando um travesti de 27
anos. No dia anterior, também na cidade, Magib
Farah, aposentado de 87 anos, foi encontrado
morto em seu sítio, no bairro Mato Dentro,

vítima de golpes de faca. O caso foi registrado como latrocínio, uma vez que o morador teve seu
carro levado. Cinco dias antes, ainda em Jundiaí, Douglas Murilo da Silva, 33, morreu após receber
uma facada no coração após discussão em um bar no Jardim Fepasa. Um adolescente de 15 anos,
com diversas passagens pela polícia, foi detido pela polícia, acusado do crime. Em depoimento, ele
confessou o assassinato, alegando que defendia uma mulher.

Região - Em Campo Limpo Paulista, um pai de 65 anos matou a facadas seu filho de 33 durante
discussão na casa da família, no bairro do Botujuru, no último dia 7. Segundo relatou o homem ao
delegado Carlos Alberto de Braga Fiuza, seu filho era usuário de drogas e de bebida alcoólica,
tendo ambos entrado em luta corporal momentos antes do homicídio. No dia 27 de fevereiro
deste ano, em Jarinu, um pedreiro foi assassinado no bairro do Bom Retiro, esfaqueado por um
homem que vestia roupas de caubói. Rogério Martins dos Santos recebeu os golpes logo após
descer às pressas do carro de seu irmão, com quem seguia de carro sentido Jarinu-Campo Limpo
Paulista. O parente não soube explicar por qual motivo o pedreiro decidiu ir atrás do autor das
facadas, que atravessava a pé a estrada por onde o veículo passava.

Punhal - Nesta segunda-feira (23), a polícia deteve no bairro do Ivoturucaia um homem acusado
de causar a morte de Zenaldo Alves da Silva, 37, com golpes de punhal. O corpo foi encontrado, no
último dia 19, em um terreno baldio localizado no bairro do Jardim Tarumã, e apresentava sete
perfurações na região dorsal e duas no peito. O punhal foi achado a cerca de 10 metros do
cadáver. Durante a noite, o acusado, que foi identificado como Antonio Trevisan Sobrinho, 52,
prestava depoimento na Delegacia de Investigações Gerais (DIG), para onde foi levado pela Força
Tática da Polícia Militar, responsável pela detenção. Ele confessou o crime e, durante sua
abordagem, guardava no bolso cinco munições de calibre 22, que foram apreendidas.

Sobreviveu - Ainda no mês passado, no dia 18, um operário da construção civil foi atingido por 20
facadas em um alojamento no Jardim Paulista, em Jundiaí. O autor do crime foi preso pela Guarda
Municipal nas imediações do local dos fatos e alegou que vinha sendo ameaçado de morte pela
vítima. Apesar dos graves ferimentos sofridos por todo o corpo, Eduardo Igor Cândido de
Morares, de 21 anos, sobreviveu.

Último caso - De acordo com a polícia, Tiago Rodrigues da Silva foi morto por outro travesti
enquanto faziam uso de cocaína no cômodo que dividiam em um república na rua Joll Fuler, na
região central de Jundiaí. Wellington Neves da Silva, 22, foi preso em flagrante e conduzindo ao
Plantão da Polícia Civil, junto com outras três testemunhas, também travestis. Três tubetes de
cocaína, sendo dois deles cheios, foram apreendidos no cômodo. Segundo o apurado pela polícia, o
assassinato ocorreu por motivo fútil.

Assine o JJ Digital e saiba mais.
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