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Kennedy foi levado na noite desta sexta à Delegacia de
Investigações Gerais

14/08/2015 08h14 - VIOLÊNCIA

Preso travesti que matou PM no Centro de
Jundiaí

A Corregedoria da Polícia Militar prendeu em
São Paulo, na região de Pirituba, o travesti
Kennedy Rodrigues de Carvalho, de 32 anos,
conhecido como “Priscila”, que confessou o
assassinato, durante a madrugada desta sexta-
feira (14), na região central de Jundiaí, do
soldado da Força Tática do 11º Batalhão,
Wesley da Silva Matos, 33, ferido no peito com
disparo da própria arma, uma pistola calibre
ponto 40.

O travesti, que já registrava antecedente
criminal por roubo, foi localizado em uma

7Curtir Compartilhar
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república no final da tarde e levado à Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Jundiaí, que
apurava o caso. Ali, deu sua versão do ocorrido, afirmando que o próprio policial, que estava de
folga, lhe entregou a arma após um suposto “programa”. Contradizendo-se bastante, disse a
princípio não saber como houve o disparo, comentando depois sobre uma luta corporal entre eles,
momento em que a pistola disparou.

Cinco cápsulas, sendo três delas deflagradas, foram apreendidas no local por peritos do Instituto
de Criminalística (IC). Matos, como era conhecido o policial militar pelos colegas de profissão,
tinha uma filha adolescente e chegou a ser levado ao Hospital São Vicente de Paulo, mas não
resistiu e morreu. Seu carro, um Golf preto, permaneceu nas imediações do crime.

Prisão - Já na manhã desta sexta-feira (14), policiais da equipe Apolo 5 da DIG, coordenados pelo
delegado Adalberto Ceolin e pelo investigador-chefe Almir de Oliveira, obtiveram imagens de
câmeras de segurança de diversos imóveis na região onde o crime ocorreu, a rua Onze de Junho.
Com base nas imagens e por relato de testemunhas - também travestis -, uma fotografia do
acusado foi obtida em um perfil de internet, o que auxiliou a polícia em sua identificação. Apesar
de a DIG possuir pistas de onde ele poderia ser encontrado, a PM acabou localizando o travesti em
São Paulo, prendendo-o em flagrante.

Imagens - A reportagem do Jornal de Jundiaí Regional teve acesso às imagens obtidas pela DIG.
Nelas, é possível observar o momento em que o travesti caminha segurando a arma do policial, e
quando este corre ao seu encontro. Há luta corporal entre eles, mas o disparo não é visto, uma vez
que os dois vão em direção à parede de um prédio, em área não coberta pela câmera de segurança.
Após o disparo, o travesti é visto fugindo do local.

Testemunhas - Duas testemunhas, menores de idade e que atuam como travestis na região
central, também são vistas em uma das imagens correndo junto com o acusado após o assassinato
de Matos. Elas ajudaram a polícia a identificar o acusado, que alegou em depoimento ao delegado
Ceolin ter levado embora a arma do policial a São Paulo, para onde fugiu em um táxi.

Assine o JJ Digital e saiba mais. 
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Policial morre baleado no centro de Jundiaí

Policial Militar é assassinado no Centro

Veja também
· Soldado prendeu mais de 200 durante a carreira
· Presa jovem que atrairia mulheres bonitas para o tráfico
· Polícia apreende drogas e munições na casa de adolescente
· GM apreende balão que caiu sobre propriedade no Santa Clara
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11 comentários Classificar por 

Persio Bergonzi · Radialista/Jornalista at Freelance
Um incidente lamentavél... Só queria saber "por que" é permitida a permanência de
travestis se prostituindo bem no centro da cidade a vista de todos, incluindo menores de
idade?
Será que o "direito" de uma minoria que caminha na contra mão é maior que o da
maioria correta?
Vamos tomar nota disso para as proximas eleições!

Curtir · Responder · 7 · 11 h

Cassia Azzoni · Jundiaí
Bom dia Sr Persio Bergonzi 
so para reponde a sua pergunta esse moço sempre sai com Travesti.
ele era meu meu cliente. e esse tipo de trabalho das meninas na Ruas e normal
isso e anos que acontece isso nao e de hoje.
agora se tem menor de idade na rua ue cada os pais desse menor que era para
ta em casa. Eu nao fico na Rua trabalho meu empergo fixo. sou formanda.(acho
que tem coisa mais inportade para ver na cidade do que esse tipo de coisa
deixa as meninas trabalhar em paz) 
estou a sua total disposição. Esse e meu e mail cassia.azzoni@pignet.com.br

Principais

Adicionar um comentário...
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Curtir · Responder · 2 · 4 h

Gentil Victorelli · UniAnchieta
Não há lei que cercei o direito de liberdade das pessoas em locais públicos,
seria totalmente inconstitucional.
Curtir · Responder · 48 min

Cristiane Lopes · Pitágora
É o que da. Quando ta fardado bate na cara dos travestis e qdo estão de folga querem
fazer um programinha. Pai de família? aonde? Quem procura acha.

Curtir · Responder · 2 · 4 h

Cassia Azzoni · Jundiaí
rsrs bem isso mesmo

Curtir · Responder · 1 · 3 h

Eric Gustavo Cavalcante · Trabalha na empresa Governo do Estado de São
Paulo
Fala por causa própria? Alguém topa programa contigo ainda? Cruzes
Curtir · Responder · 2 h

Eduardo Montello · Proprietário at Produtora Montello
Assim como o Distrito industrial, deveria ter uma "ITATINGA das Bonecas" , Ja que vai
regulamentar a profissão, agora nada mais justo que ter o seu escritório, ou casa ou
condominio, mas não nas ruas!!!! Isso é um problema que nosso "odiado" prefeito ja
deveria ter resolvido. Pense primeiro na Familía, depois nas coisas mundanas.
Seria melhor para todos....... ai quem quer ver isso vai até eles ou elas .... sem mais.....

Curtir · Responder · 1 · 3 h

Irani Bento · Trabalha na empresa Sou autonomo
porisso que a policia não faz nada contra eles , eles usam o serviço, ninguem pode
julgar pode sim ele era religiosos e sabia que é pecado é da religião que mais condena
pessoas ao inferno e se acha a unica certa, a familia sente mesmo afinal era filho ,era
um bom profissional segundo dizem , mas a caxa preta dele foi aberta, sem hipocresias
ok
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Curtir · Responder · 1 h

Simone M F Carpi · Jundiaí
Até quando será permitido esse tipo de coisa? Dá até medo de andar no centro da
cidade à noite.
Curtir · Responder · 5 h

Aline Ismael · Impressor at Grupo Fierce - Inovação Visual
E VC ACHA Q OS TRAVESTIS VÃO TE ROUBAR? AFF
Curtir · Responder · 1 h

Léia Raquel · Itupeva/SP at Gerente de Loja
não sou a favor da prostituição, mas penso bem assim!!! ele era pai de familia, o que
fazia com tal pessoa dentro do carro? independente de ser travesti ou não. ele tinha que
estar em casa com a familia. #sóacho
Curtir · Responder · 3 h

Vera Lucia Collicini Montecalvo · Analista de Comércio Exterior at Banco do Brasil -
aposentado
Demorou muito pra acontecer isso. Culpa das autoridades que permitem alí essa
atividade pra denegrir nossa linda cidade! Acordei pela manhã com os 3 tiros. Assim
caminha a vida para degradação moral e física. Ele morreu envergonhando sua família
mas será um a menos para alimentar essa cadeia nociva do comportamento humano,!
Curtir · Responder · 3 h

Raquel Yaskara Luz · UniAnchieta
Que tragédia... Meus sentimentos aos familiares desse policial. Espero que

queninguém fique por ai a denegrir a imagem do soldado que não poderá dar sua
versão sobre os fatos... Se ele errou ou não... não cabe a nós julga-lo... Importante e
que em vida deve ter feito muita coisa legal.... Se ninguém fizesse programa com
prostitutas ou travestis... eles não estariam ali nas calçadas a disposição de quem os
quiser... Na verdade.. isso não acaba porque não é só programa que rola nos centros
das cidades... Centros e calçadas sempre deram "lucro" pra muita gente...
Infelizmente....
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Curtir · Responder · 3 h

Ines Gaspari · Consultora at MG Assessoria
A minha do soldado meus sinceros sentimentos ! 

A prostituição é sempre um nojo, seja hete ou homosexual, a sociedade precisa exigir
do Sr Pedro Bigardi, que este tipo de "profissão" seja restrito a locais proprios para isso,
as " meninas" ficam nuas andando pela ruas de Jundiai! Se tem menores de idade, por
isso sou a favor da redução de maioridade penal, os menores podem tudo.... menos
responder pelos crimes.. se o soldado, estava em busca de algum programa, não cabe
a nós julgar, visto que estava em horario de folga, e pelo movimento muiitos homens
procuram estes " serviços" ! Matou um PM, e agora é crime hediondo, pelo menos este
sai das ruas !!! Quando precisamos levar algum parente no São Vicente,sendo com
receio de assaltos por parte deste grupo !

Curtir · Responder · 1 · 5 h

Ricardo Piccolo · Diretor Presidente at Jobnoway Enterprise
Porque a polícia nada faz e permite tal coisa, já que é uma atividade ilícita? E porque o
cidadão insiste em pegar essas coisas? Muitos são pessoas de famílias, casadas, bem
situados financeiramente (vejam os carrões que pegam as travecas). Essas mesmas
pessoas, no almoço de domingo, fazem seus "discursinhos" discriminatórios contra
quem é ateu, contra quem fuma um baseado e até contra gays, mas na calada da noite
a coisa é diferente. Essas pessoas "de família" estimulam esse tipo de comércio, já que
quando um não quer, dois não brigam.

Curtir · Responder · 3 · 7 h

Ines Gaspari · Consultora at MG Assessoria
o mais impressionante é que alguns a Igreja, com a maior hipocrisia do mundo!
Levantam a bandeira da moral e dos bons costumes ... com a Biblia debaixo do
braço .... hipocritas !!

Curtir · Responder · 2 · 5 h

Fabiano Brunello · Video Maker at Fabiano Brunello Filmes
a atividade não é iliicita, mas... para acabar é facil, poe a policia fazendo ronda
toda hora ali, aumenta a iluminação, deixa as cameras que pegam aquela
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Outras notícias sobre POLÍCIA LISTAR TODAS

15/08 - Falecimentos deste sábado (15)

14/08 - Adolescente afirma que estava drogado durante estupro da prima

14/08 - Blog com ‘guia’ para pedofilia é investigado pela polícia

14/08 - Guarda Municipal encontra mochila cheia de entorpecentes

14/08 - Soldado prendeu mais de 200 durante a carreira

14/08 - Falecimentos desta sexta-feira (14)

13/08 - Polícia apreende drogas e munições na casa de adolescente

13/08 - GM apreende balão que caiu sobre propriedade no Santa Clara

13/08 - Rocam detém colombiano

13/08 - PF prende três mulheres em Itatiba por fraude

região online... imagina para quem mora e quem tem comércio naquela região
como deve ser legal sair e chegar de noite em casa....
Curtir · Responder · 4 h
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