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Juíza foi morta pelo marido
delegado no domingo
O delegado Cristian Lanfredi,
de 42 anos, matou sua mulher,
a juíza trabalhista Claudia
Zerati, 46, com um tiro e logo
depois cometeu suicídio no
apartamento do casal, em
Perdizes, na Zona Oeste, no
domingo. Segundo um vizinho
e padrinho da filha do casal, o
delegado pediu para ficar com a
criança, pois ele e Claudia teriam
discutido. Lanfredi teria dito ainda
que a mulher havia saído de
casa. No entanto, a filha do casal,
de 6 anos, disse ao padrinho
que os pais teriam brigado, pois
o delegado se recusou a tomar
um medicamento. Lanfredi
estava afastado do trabalho
para tratamento de depressão,
segundo familiares e conhecidos.
Seu último posto de trabalho foi
na Alesp (Assembleia Legislativa
de São Paulo), onde atuou
até sexta como assessor da
liderança do PSDB.

Maridos são os
autores de mais
de 30% dos casos
Estado registrou 272 assassinatos de mulheres

Dados da SSP (Secretaria
de Segurança Pública),
sob gestão de Geraldo
Alckmin (PSDB), só endossam o cenário preocupante
de violência contra mulher.
Este ano, o estado já registrou 272 assassinatos de mulheres. Deste total, 93 foram
vítimas dos maridos, namorados e ex-companheiros.
Os dados sobre lesão coporal
dolosa contra a mulher também assustam. No mês passado, a pasta recebeu mais de 4
mil ocorrências nas delegacias
do estado, repetindo o mesmo
cenário de julho de 2016.
Casos de ameaça também
são os mais frequentes nas estatísticas da pasta de Segurança. Geralmente, mulheres vítimas de feminicídio passam
por todos os outros tipos de

violência até chegar a morte,
segundo especialistas.
Além disso, outra informação que salta os olhos é referente as denúncias registradas
no mês de março. O número
de casos neste período são
maiores do que nos outros
meses do ano.
Em nota, a SSP informou
que é “pioneira no aprimoramento de políticas de segurança no combate à violência sexual e de gênero”.
Segundo a pasta, o estado
conta com 133 Delegacias de
Defesa da Mulher, o que representa 33% de todas do país.
e disse ainda ter estabelecido
um protocolo único de atendimento às vítimas. O número de medidas protetivas solicitadas pela polícia aumentou
37% em relação a 2016.

Curto-circuito
Omitindo a incompetência de seguidos governos no setor elétrico, inclusive deste, o Palácio do Planalto vai privatizar a Eletrobras num momento em que a geração e distribuição de energia
são consideradas questão de soberania nacional por governos
como EUA e China, que usam até forças militares para proteger
usinas e linhas de transmissão. Curiosamente, a ideia e o projeto
repentinos de privatização da Eletrobras surgem num cenário
em que o camburão da Polícia Federal começa a rondar a estatal
que sempre foi controlada por expoentes do PMDB, desde a redemocratização do país.

Dedo na tomada
Vem operação grande aí, no setor elétrico estatal.

Japonês voltou
Newton Ishi tentou esconder o rosto com toca, na prisão de
Vaccareza, mas suas feições são inconfundíveis mesmo com o
rosto encoberto. O Japonês da Federal voltou.

No sal
O relator da reforma política, Vicente Cândido (PT-SP), ganhou
a ira de colegas do PT por mudar parágrafos outrora acordados
com a bancada. Virou o “Vicente Frouxo”.

Prospecção
O episódio de flagrante de fiscais do Ibama no fim de semana no
Pará, com toras de madeira de desmatamento em caminhões,
é apenas um ponto no mapa dos problemas ainda enfrentados
pelo governo no tema. Além dos desmatadores de madeira
nobre, a mineração, mesmo com o novo código vigente, virou
grande desafio na floresta.

Floresta$ 1
Na comunidade de Saracatekara, em Oriximiná, no Pará, os garimpeiros e grandes mineradoras pressionam o governo federal
para que a destinação da floresta, ainda “sem dono”, seja para
utilização da comunidade local e não para concessão com manejo. Assim os empresários conseguem negociar com os locais
a extração de bauxita.

Escalada da violência no estado
Homicídio doloso
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Floresta$ 2
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A burocracia e a falta de pessoal estancaram a concessão de
florestas no país. O grupo no Serviço Florestal Brasileiro foi reduzido em 10 pessoas. E há demanda por áreas
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Raposão
Lesão corporal dolosa
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Na conta
O presidente do CFA, Wagner Siqueira, alerta que os pequenos
empresários vão pagar caro com a emissão obrigatória de boletos com serviço oneroso nos custos bancários.
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O PT já trata Aécio Neves como carta fora do jogo eleitoral de
2018. Gilberto Carvalho, que abre palanques para caravana de
Lula da Silva no Norte, tem repetido “Aécio já foi”
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O gramado da Esplanada dos Ministérios vai ganhar hoje outro
boneco gigante inflável, de 12 metros. É o “Raposão”, em ironia a
banqueiros, ideia do Conselho Federal de Administração. O CFA
chama a atenção sobre o prejuízo do fim dos boletos sem registros.
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Foguetório
O Planalto prepara um foguetório em tempos de tanta crise.
O Prodes (Observatório Independente) revelou uma baixa do
desmatamento nas florestas da região Norte.
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