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Número de
mulheres
assassinadas
cresce 48,5%

« VIOLÊNCIA »

O número de mulheres as-
sassinadas no Rio Gran-
de do Norte, em 2017,

teve crescimento de 48,5% com
relação ao ano passado. É o que
aponta o levantamento realiza-
do pelo Observatório da Vio-
lência Letal Intencional do Rio
Grande do Norte (Obvio). Ao
todo, 140 mulheres foram mor-
tas entre janeiro e novembro
deste ano - 46 a mais do que em
2016. Ampla maioria das víti-
mas é negra ou parda.

De acordo com os dados do
Obvio, 112 das 140 vítimas dos
assassinatos que ocorreram en-
tre 1º de janeiro e 17 de novem-
bro eram negras ou pardas.
Com relação à faixa etária, 63
tinham entre 18 e 30 anos, en-
quanto 23 tinha entre 12 e 17
anos de idade e 41 tinha idade
entre 31 e 60 anos. Em 66 ca-
sos, as vítimas não tinham ati-
vidade remunerada ou traba-
lhavam em serviços domésti-
cos. Ao todo, somente 7 vítimas
tinham mais do que quatro sa-
lários mínimos de renda, en-
quanto 71 não tinha renda e 62
recebiam até dois salários mí-
nimos.

Com relação aos feminicí-
dios, que são os assassinatos de
mulheres em contextos marca-
dos pela desigualdade de gêne-
ro, o Rio Grande do Norte tam-
bém apresentou aumento. En-
quanto foram 32 casos entre ja-
neiro e 17 de novembro 2016,
foram registrados 35 no mesmo
período deste ano. Parnamirim
e Natal tiveram quatro crimes
desta natureza, em cada cida-
de, enquanto Macaíba registrou
três e Mossoró teve dois.

Opolicial civil Adorian Silva
teve a prisão em flagrante
decretada por tentativa de

homicídio contra o capitão da Po-
lícia Militar Andrey Jackson. Os
policiais se envolveram em uma
troca de tiros que aconteceu após
uma discussão em um bar na noi-
te do último sábado (18). A in-
formação à respeito da prisão de
Adorian foi confirmada em uma
coletiva realizada no final da ma-
nhã desta segunda-feira (20) pe-
la Polícia Civil. Um inquérito de
investigação foi instaurado e se-
rá comandado pela Delegacia de
Homicídios e Proteção à Pessoa
(DHPP). Até o momento, os po-
liciais apuraram que o PM teria
somente reagido à ação do poli-
cial civil, motivo pelo qual apenas
este foi indiciado. 

Na coletiva, estiveram pre-
sentes o delegado geral de Polícia
Civil, Correia Júnior, o tenente-
coronelEduardo Franco da Polí-
cia Militar e o delegado respon-
sável pela DHPP, Marcos Viní-
cus. O delegado geral aproveitou
a ocasião para reafirmar que o ca-
so não deve ser interpretado co-
mo uma rivalidade entre as polí-
cias. "O que aconteceu foi um ca-
so isolado que já está sendo inves-
tigado. De forma alguma deve ser
tomado como algo que represen-
te o posicionamento das institui-
ções", disse Correia Júnior.

O tiroteio entre os policiais te-
ria começado após uma discussão
entre os dois em um bar na zona
Sul de Natal. Fora do bar, o agen-
te Adorian Silva teria atirado pri-
meiro contra o capitão da Polícia
Militar, que foi atingido com um
tiro no antebraço e um no rosto.
Ele então reagiu disparando 8 ti-
ros em direção a Adorian, que te-
ve perfurações no tórax. Adorian,

que até o domingo (19) apresen-
tava sangramentos internos, foi
submetido a uma cirurgia toráci-
ca e, até o final da tarde de ontem,
se encontrava estável, no Hospital
Monsenhor Walfredo Gurgel. Ele
também sofreu uma fratura. Já
Andrey, o policial militar, também
encontra-se estável no Hospital da
Polícia Militar. Ninguém além dos
policiais ficou ferido. 

Uma comissão especial forma-
da por três delegados da DHPP de-
verá dar prosseguimento ao inqué-
rito, que tem estimativa de 10 dias
para ser concluído. Além disso, o
caso será repassado para a Corre-
gedoria da Polícia, que deverá de-
finir as medidas administrativas
a serem tomadas em relação ao po-

licial. A princípio, no entanto, a
possibilidade de afastamento não
representa uma realidade, de acor-
do com Correia Júnior. "O afasta-
mento geralmente ocorre quan-
do o policial pode de alguma for-
ma afetar as investigações que es-
tão sendo feitas contra ele. Não é
o caso, pois as provas já foram re-
colhidas e uma comissão especial
foi criada para realizar os proce-
dimentos investigativos", explica
o titular da Degepol. 

Em relação ao policial militar,
a situação é similar. A PM informou
que pretende aguardar o resultado
do inquérito para decidir seus pró-
ximos passos mas que, a princí-
pio, o capitão não deverá ser afas-
tado. “A PM lamenta profunda-

mente o que aconteceu, mas acre-
ditamos piamente no apanhado
daquilo que será apurado pelo in-
quérito da Polícia Civil”, afirmou o
tenente-coronel Eduardo Franco. 

A TRIBUNA DO NORTE
questionou o delegado geral a res-
peito de qual é a orientação da po-
lícia em relação ao porte de armas
em horários fora de serviço, espe-
cialmente quando os policiais es-
tariam sob efeito de álcool. Correia
Júnior explicou que “o uso da ar-
ma é parte da profissão. O policial
tem o direito de usar a arma fora
de serviço, mas é responsável por
seus atos e só deve fazê-lo em ca-
so de extrema necessidade, estan-
do sujeito a medidas administra-
tivas caso não o faça”, disse. 

«BRIGA EM BAR »O policial civil Adorian Silva foi preso e indiciado por tentativa de  homicídio
contra o capitão da PM Andrey Jackson. Troca de tiros ocorreu após discussão em bar, na zona Sul
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delegado geral de Polícia Civil

Marcos Vinícus (DHPP); titular da Degepol, Correia Júnior, e o tenente-coronel Eduardo Franco da PM detalharam investigações ontem

CEDIDA


