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Homem que matou
ex e irmão dela a
facadas se entrega
Matheus Fernandes da Silva, de 22 anos, apresentou-se à polícia na quintafeira e, em depoimento, alegou legítima defesa: ‘Chifre trocado não dói’, disse

Gabriel David Marcondes de Oliveira, 20, foi preso após tentar fugir

PM mata dupla
de suspeitos

Ana Paula Bimbati
anapb@diariosp.com.br

Homens haviam invadido casa em Osasco.
De acordo com a polícia, houve troca de tiros
Fotos de reprodução

Matheus Fernandes da Silva, de
22 anos, foi preso quinta-feira
no Guarujá, Litoral Sul de São
Paulo. Ele é acusado de matar a
ex-namorada e o cunhado a
facadas dentro da casa dos irmãos, no último domingo.
Em depoimento à polícia,
Matheus disse ter agido em
legítima defesa. Os corpos de
Nathália Aparecida dos Santos Silva, 20, e de Matheus
Santos Silva, 12, foram encontrados ensanguentados
pelos próprios pais.
Segundo a versão de Matheus, a ex-namorada teria pegado uma faca durante uma
discussão do casal. “Ele diz que
não se lembra da sequência dos
fatos, mas afirma que agiu por
legítima defesa”, disse o delegado titular do 1º DP de Guarujá, Estevam Gabriel Urso.
Durante a discussão, o irmão
de Nathália apareceu, de acordo com a versão de Matheus,
que afirmou ter tentado se defender do adolescente.
Após o crime, o jovem percebeu que os pais das vítimas
estavam chegando e conseguiu fugir, porém, deixou para trás uma mochila, que estava com a faca ensaguentada.

Irmãos foram encontrados mortos pelos pais. No destaque, o assassino

Segundo o delegado, o próximo passo é saber quantas
perfurações as vítimas receberam. “Se ele queria se defender na situação, não precisava haver excesso. Sabemos
que foram muitas facadas,
mas só o laudo irá nos confirmar quantas foram”, explicou
o delegado Urso.
Matheus ficará detido ao menos pelos próximos 30 dias, já

Polícia quer saber
agora quantas
perfurações os corpos
das vítimas receberam

que a Justiça aceitou o pedido
de prisão temporária. Depois
deste período, o titular do 1 º DP
afirmou que irá entrar com pedido da preventiva (sem data
para deixar a cadeia).
CIÚMES/ O ex-namorado de
Nathália também disse durante seu depoimento que estava com a jovem há cerca de
um ano, porém o relacionamento era de “idas e vindas”.
Matheus afirmou que a exnamorada era ciumenta e
agressiva. Alegou que “chifre
trocado não dói”. O DIÁRIO
tentou contato com a defesa
dele, mas não teve retorno.

Tentativa de assalto
a carro-forte tem troca de tiros

Fernão_ Casal preso
Foi preso anteontem uma
mulher e um homem suspeitos de envolvimento no caso
de latrocínio (roubo seguido
de morte) ocorrido no dia 17,
na Rodovia Fernão Dias. O
empresário Sylvio Luiz Toledo
Leite, 44, foi atropelado e morto ao tentar impedir o roubo
de seu carro. O detido disse à
polícia não ter envolvimento e
delatou outros suspeitos.
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por latrocínio

defendem norma

Civil Metropolitana de Embu,
ao menos sete pessoas foram
presas, além de quatro fuzis
e dinheiro que foram apreendidos. Segundo a Polícia Civil,
este é o terceiro caso de ataque
contra vigilantes de carro-forte
na região da Grande São Paulo
somente nesta semana.

A Asspres (Associação Nacional dos Peritos) divulgou nota,
ontem, informando que a resolução do Tribunal de Justiça
Militar, que dá poder à PM de
investigação, não interfere no
trabalho da perícia. “Independente de ser o delegado ou a
autoridade da Polícia Militar,
a preservação do local de
crime deverá ser mantida até
a chegada dos peritos”, afirmou a entidade. No entanto,
para o Procurador-Geral de
Justiça, Gianpaolo Smanio, a
norma contraria competência
constitucional da Polícia Civil.
Smanio entrou com uma ação
direta de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça
contra a medida, a qual foi
publicada na segunda-feira.

Divulgação/Deic
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tros dois criminosos estavam escondidos em uma residência em obras, segundo
o boletim de ocorrência.
Ao chegar no local, os policiais militares, de acordo
com informações da SSP
(Secretaria de Segurança Pública), foram recebidos com
tiros e reagiram. Os disparos
atingiram Gabriel Souza Silveira, 18, e Fagner Tiboa, 33.
Eles não resistiram aos ferimentos e morreram no local.
A PM afirmou ainda que
dois revólveres calibre 38 e
as armas dos policiais foram
apreendidos e encaminhados para perícia.
O caso foi registrado como
roubo a residência, morte
decorrente de oposição à intervenção policial, tentativa
de homicídio, resistência e
apreensão de objeto. O 5º DP
de Osasco será responsável
pela investigação.

Investigação_ Peritos

Embu-Guaçu_

Uma tentativa de assalto a carro-forte em Embu-Guaçu, na
Grande São Paulo, teve troca de
tiros entre criminosos e policiais
militares. Os suspeitos estavam
armados com fuzis e mantiveram uma pessoa como refém.
O carro-forte estava estacionado em um supermercado da
cidade e foi atingido por tiros
disparados pelos suspeitos.
Segundo a polícia, os bandidos
costumam atacar os seguranças na hora do desembarque do
blindado, quando os vigilantes
estão levando dinheiro para
abastecer os caixas eletrônicos. Um outro veículo, que
estava no estacionamento do
local, também foi atingido pelos
tiros. De acordo com a Guarda

Dois homens morreram
e um acabou preso após
roubarem uma casa em
Osasco, na Grande São Paulo.
À polícia, o proprietário
do imóvel, um funcionário
público de 53 anos, disse
que guardava o carro na garagem quando foi surpreendido por três homens, que
chegaram em um Volkswagen Polo cinza.
O trio de suspeitos, segundo o boletim de ocorrência,
teria descido do veículo,
anunciado o assalto e invadido a casa. No local, eles
procuraram por dinheiro.
Uma vizinha estranhou a
movimentação e ligou para
Polícia Militar. Os suspeitos
perceberam a chegada dos
agentes e tentaram fugir pulando para as casas vizinhas.
Gabriel David Marcondes
de Oliveira, de 20 anos, foi
preso durante a fuga. Os ou-

Do RJ_ Deic captura

membro de facção

Em apoio à equipe de policiais
do Rio, o Deic (Departamento Estadual de Investigações
Criminais) prendeu Marcos José
Monteiro Carneiro, o Periquito. Do
alto escalão de uma organização
criminosa do Rio, cujo nome não
foi revelado, ele era procurado, pois
tinha seis mandados de prisão em
aberto. Todos as ordens judiciais
estão relacionadas ao tráfico de
drogas e associação ao tráfico. Ele
foi capturado em Mogi das Cruzes.

