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Corpo é encontrado com corte no pescoço
na Savassi
Empregada doméstica encontrou a vítima na tarde desta segunda-feira ao
chegar para trabalhar
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AILTON DO VALE / BRUNO INÁCIO

Um homem de 32 anos foi
encontrado morto na tarde desta
segunda-feira (20) em seu
apartamento na rua Santa Rita
Durão, na Savassi, região Centro-Sul
de Belo Horizonte. Segundo a
assessoria de imprensa da Polícia
Militar (PM), a vítima sofreu um
profundo corte no pescoço.

A perícia está no local desde o início
da tarde e o corpo já foi retirado pelo
rabecão. Um delegado da Divisão de Homicídios da Polícia Civil foi acionado
para investigar o caso. A arma utilizada no crime ainda não foi encontrada.

Uma empregada doméstica que trabalha no apartamento foi quem encontrou o
corpo quando chegou ao local por volta de 12h. Ela acionou o Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) que constatou o óbito. O corpo seria de
Pedro Juliano Freitas Mendes.

Desde a chegada da PM no prédio, diversos moradores e comerciantes da região
se aglomeram na porta do edifício em busca de informações. Vizinhos disseram
que o homem foi visto pela última vez nessa madrugada. Ele estava
acompanhado, de acordo com eles, de dois garotos de programa que deixaram o
apartamento por volta de 4h.

Delegado da Divisão de Homicídios da Polícia Civil foi acionado para investigar o caso
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COMENTÁRIOS (11)

A Polícia Civil confirmou que foram furtados do apartamento uma televisão, um
vídeo-game, um celular novo e uma caixa de joias, que foram levados dentro de
uma mala da própria vítima, As informações refutam as hipóteses de sequestro-
relâmpago e suicídio, que chegaram a ser levantadas quando o crime foi
descoberto.

Quem tiver informações sobre o caso pode fazer denúncia anônima pelo telefone
181.
Atualizada às 21h40

Academia
Smart Fit

Plano Black com Taxa ZERO de Adesão.
Aproveite e Compre Agora!
smart�t.com.br/

O que achou deste artigo?

Richard 
Melo

Olha o naipe desses caras. Muita coragem desse advogado levar esses
bandidos para dentro da sua casa de madrugada ainda. Que Deus
console a família. E que os bandidos sejam pegos rapidamente e que
apodreçam na cadeia; alias isso não vai ocorrer, mas que pelo menos
queimem no fogo eterno do inferno, isso se o Diabo aceitar concorrência.
Responder   0   0  5:18 PM Feb 21, 2017

Valeria 
Branco

outra coisa, qualquer um pode pagar por serviços que são oferecidos a
todos. Isso não é crime e vcs são preconceituosos, inclusive com os
garotos de programa que são profissionais 
Responder   0   0  3:37 PM Feb 21, 2017

Valeria 
Branco

Engraçado, achei que ele estivesse sido assassinado por causa sa
homofobia. Deve ser por isso que todo dia aparece um macho hétero
assassinafo né? Porque o que mais macho hétero faz, é utilizar os
serviços de garotas de programa. Comentários toscos e de argumentação
fraca o de vcs. 
Responder   0   0  3:35 PM Feb 21, 2017

Jose 
Flávio
Martins 
Mol

Olha o tipo dos camaradas(garoto de programa) que esses caras mexem
acaba dando nisso; não é homofobia mas hoje dia faz parte da segurança
pessoal. 
Responder   3   1  9:17 AM Feb 21, 2017

Cascatinha 
Orgulho 
do 
Papai

quem procura, acha... vai se meter com garotos de programa. coisa boa
não podia acontecer.  
Responder   2   1  8:48 AM Feb 21, 2017

Richard 
Melo

Nem a existência de câmeras filmando tudo demove os bandidos de
praticar crimes inclusive os mais torpes como esse. Fique um alerta às
pessoas, principalmente os gays, que gostam de receber rapazes
desconhecidos em suas casas! Não façam isso! não confiem em ninguém,
pois pode haver consequências terríveis. Meus sentimentos a todos os
familiares e amigos da vítima.  
Responder   0   0  8:30 AM Feb 21, 2017

Maria 
José 
Fernandes 
Gomes

Gente, que matança é essa?! Alguém pode me dizer o que está
acontecendo com o país mais católico do mundo?! 
Respostas (3)   8   8  3:21 AM Feb 21, 2017
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Mais colunistas (/cmlink/portalo
tempo/opinião/ultimas/Sites/ecidades)

TRÂNSITO

10/03/2017 17:14
Aumenta o congestionamento na Av.
Cristiano Machado, altura do
Primeiro de Maio, sentido Confins.
Há um acidente com vítima no local.
Fila chega à Cidade Nova.

10/03/2017 17:09
Tráfego carregado no Anel
Rodoviário, entre o Dom Cabral e o
Aeroporto Carlos Prates, sentido
Vitória.

10/03/2017 17:08
Acidente na BR040, km 517, altura
do bairro Liberdade, em Ribeirão das
Neves, sentido Sete Lagoas. Há
vítima no trecho. Trânsito parado.

10/03/2017 16:52
Fluxo lento na Av. Cristiano
Machado, da Cidade Nova até a
Estação Primeiro de Maio, sentido
Confins.

10/03/2017 16:51
Trânsito movimentado no Anel
Rodoviário, do Engenho Nogueira à
Praça São Vicente, sentido Rio. Mais
cedo, houve um acidente no trecho.

Mais informações sobre o trânsito
(/cmlink/portalotempo/mais/transito)

Você e outros 8 amigos curtiram isso

O Tempo
445.538 curtidas

Curtiu Cadastrese

NOTÍCIAS

Cidades - Últimas Mais lidas
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Mulher de Bruno
comemora contratação
com trocadilho no
Instagram
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Waldo 
Souza

Comportamento de risco leva a isto, não tem nada de mais talvez ser um
homossexual mas cuidado com o que se leva para casa, e muito melhor
encontrar um parceiro estável do que se aventurar na noite a procura de
alguém! 
Responder   5   0  8:21 PM Feb 20, 2017
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