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Travesti e adolescente são mortos em Aparecida de GoiâniaTravesti e adolescente são mortos em Aparecida de Goiânia
Crime, que estaria relacionado ao tráfico de drogas, ocorreu na manhã deste domingo (24), noCrime, que estaria relacionado ao tráfico de drogas, ocorreu na manhã deste domingo (24), no
Setor Vila Maria. Vítimas manteriam relacionamento homoafetivoSetor Vila Maria. Vítimas manteriam relacionamento homoafetivo

RedaçãoRedação

Alexandre de Paula carvalho, de 27 anos, e  Marcelo Carvalho Ribeiro, de 16 anos, que segundoAlexandre de Paula carvalho, de 27 anos, e  Marcelo Carvalho Ribeiro, de 16 anos, que segundo
informações do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) mantinham um relacionamentoinformações do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) mantinham um relacionamento
homoafetivo, foram mortos a tiros, no final da manhã deste domingo (24), enquantohomoafetivo, foram mortos a tiros, no final da manhã deste domingo (24), enquanto
caminhavam pelo Setor Vila Maria, em Aparecida de Goiânia. Segundo a Polícia Civil (PC),caminhavam pelo Setor Vila Maria, em Aparecida de Goiânia. Segundo a Polícia Civil (PC),
testemunhas relataram ter ouvido quatro disparos e uma moto arrancando. A autoria do crimetestemunhas relataram ter ouvido quatro disparos e uma moto arrancando. A autoria do crime
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testemunhas relataram ter ouvido quatro disparos e uma moto arrancando. A autoria do crimetestemunhas relataram ter ouvido quatro disparos e uma moto arrancando. A autoria do crime
ainda é desconhecida. ainda é desconhecida. 

A princípio, a polícia descarta que o duplo assassinato esteja relacionado à homofobia. DeA princípio, a polícia descarta que o duplo assassinato esteja relacionado à homofobia. De
acordo com relato informal de parentes aos policiais de plantão, a motivação mais provávelacordo com relato informal de parentes aos policiais de plantão, a motivação mais provável
está relacionada à dívidas com traficantes da região, já que os dois seriam usuários.     está relacionada à dívidas com traficantes da região, já que os dois seriam usuários.     

Segundo o GIH, da noite de sexta-feira (22) até o às 17 horas deste domingo (24), foramSegundo o GIH, da noite de sexta-feira (22) até o às 17 horas deste domingo (24), foram
registrados cinco homicídios em Aparecida  de Goiânia. As investigações de cada crime serãoregistrados cinco homicídios em Aparecida  de Goiânia. As investigações de cada crime serão
direcionadas para cada delegado na segunda-feira (25). direcionadas para cada delegado na segunda-feira (25). 

Navegue pelo assuntoNavegue pelo assunto
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