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Marido confessa que ateou fogo
na mulher, que foi carbonizada
Ivo Batista Gaudêncio declarou em depoimento que agrediu Nathália Guerreiro durante uma discussão
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Alívio das
queimaduras na
poça d´água

Internado no Hospital da Posse com queimaduras pelo corpo, Gaudêncio mentiu para os policiais, dizendo que o casal havia sido sequestrado

Um dia após o
desaparecimento
de Nathália, amigas
foram à DP da Posse
registrar o sumiço
que incendiou a mulher, que
só estava desacordada, por
ciúmes, por conta de mensagens que viu no celular dela.
O homem contou que na
noite do dia 18, por volta das
22h, foi à estação de trem de
Nova Iguaçu para buscar a
esposa, que estava voltan-

do do trabalho, e encontrou
com ela cerca de meia hora
depois, quando ela chegou
e se dirigiu ao carro, que estava estacionado próximo à
Praça da Liberdade.
Segundo Gaudêncio, assim que encontrou Nathália
ele já começou a questioná-la a respeito de conversas
de Whatsapp que havia flagrado no celular e que os
dois começaram a discutir.
Ele ainda afirma que por
conta da discussão, não quis
seguir para a casa do casal,
no bairro da Cerâmica, e se-

guiu por outro caminho.
Ao parar na Rua Luís Carlos, atrás de uma empresa
de lubrificantes, Gaudêncio
desceu do carro para jogar
sacos de lixo fora, e sua a mulher teria falado que pensou
que ele fosse matar ela e botar o corpo nos sacos.
Ainda de acordo com o
suspeito, foi neste instante
que ele empurrou a vítima
fazendo com que ela batesse
a cabeça na porta do porta-malas, que estava aberto, e
ela caiu desacordada. Gaudêncio declarou aos policiais

que pensou que Nathália estivesse morta. Ele afirmou
que, desesperado, colocou
o corpo da esposa no porta-malas, espalhou álcool em
todos os assentos do automóvel e ateou fogo com um
isqueiro que utilizava para
acender seus cigarros.
Gaudêncio disse ainda
que costumava andar com
uma garrafa de dois litros
cheia de álcool para utilizar
como reserva de combustível
para seu veículo, e que se surpreendeu ao ver que o fogo
se alastrou rapidamente.

> Ao incendiar o carro, Gaudêncio também
acabou se ferindo e teve
queimaduras pernas, o
braço direito e parte da
barriga. Em seu termo
de declaração, o suspeito afirmou que muito nervoso e com dor,
saiu correndo em direção à Rodovia Presidente Dutra e fugiu em
direção ao município
de Queimados.
Entretanto, as fortes
dores impediram a sua
fuga. Ele contou que ao
ver uma poça de água
em uma vala, deitou e
ali permaneceu por algumas horas. Segundo
Gaudêncio, após um
certo tempo, ele se levantou, foi até a beira
da estrada para tentar
pedir socorro, mas não
aguentou o calor e voltou para a vala.
O homem só deu entrada no Hospital da
Posse na manhã do dia
seguinte, após uma mulher que passava pelo
local acionar o socorro.
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vo Batista Gaudêncio, de
37, foi preso após confessar que matou a esposa,
Nathália Amanda Brasil
Guedes Guerreiro, de 33 anos.
Ele ateou fogo no carro onde
estava a mulher, após uma
discussão entre o casal. Em
depoimento à policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), o
suspeito afirmou ter agredido
a mulher, que caiu desacordada, e decidiu carbonizá-la.
O crime aconteceu no último dia 18, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense,
mas o corpo de Nathália só
foi encontrado carbonizado dois dias depois, dentro
do porta-malas do carro do
casal, um Santana. Preocupados com o sumiço da
mulher, amigas dela chegaram a registrar seu desaparecimento na 58ª DP
(Posse), na tarde do dia 19,
e narraram na distrital que
ela tinha medo do comportamento do marido, por
ele ser um homem muito
possessivo. Vizinhos também conversaram com O
DIA e relataram frequentes agressões.
Internado no Hospital
da Posse com queimaduras pelos braços, pernas e
abdômen, Gaudêncio mentiu para os policiais em um
primeiro momento, dizendo que o casal havia sido sequestrado por criminosos da
comunidade do Ben 10, que
incendiaram o carro.
Entretanto, as investigações apontaram que a história era fantasiosa e imagens
de câmeras de segurança flagraram ele caminhando no
local. Ao ser confrontado em
um segundo depoimento, o
suspeito confessou o crime e

Assassino se queimou

TikToker investigado por vídeo de furto Van pirata se passava
Outros adolescentes que participaram do vídeo também prestaram depoimento
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O TikToker Vicson Ribeiro
Paulo, de 19 anos, e outros
três adolescentes de 17, 15 e
14 anos, responsáveis pela
gravação de um suposto furto de celular na praia de Copacabana, no domingo, vão
responder pela prática de
incitação ao crime. Policiais
da Delegacia de Proteção à
Criança e ao Adolescente
(DPCA) identificaram e ouviram, ontem, todos os envolvidos no vídeo, que viralizou
nas redes sociais.
As investigações tiveram
início logo após a divulgação
das imagens. No vídeo, o autor da gravação está afastado
da cena do roubo, e filma de
longe dois homens sentados
na mureta, mexendo no celular. Ele comenta: “Bebel
vai levar, olha só o crime que
vai a acontecer agora”. Nesse

Vicson Paulo responderá pela prática de incitação ao crime

momento, o autor do roubo
corre em direção às supostas vítimas, puxa o celular da
mão de uma delas e corre em
direção à areia.

O colega, então, comemora a ação falsa: “Levou já! Esquece, não tem como mais
achar. É o Complexo! Tropa
do 155”, diz o comparsa, em

referência ao artigo do Código Penal que versa sobre
roubo e furto.
Foram realizadas diligências a fim de checar os fatos,
identificar os envolvidos e
a apurar as circunstâncias
da prática criminosa. Nas
primeiras horas de ontem,
os agentes da DPCA localizaram os quatro, que foram
conduzidos à delegacia. Eles
prestaram depoimento na
companhia dos respectivos
responsáveis legais.
De acordo com os policiais, foi apreendido o aparelho de telefone utilizado
para a gravação. Nele, foi
possível constatar diversas
tentativas de produzir o vídeo, comprovando, então,
que se tratava de uma simulação para publicação em
rede social.

por veículo oficial
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Criminosos
colocaram adesivo
da Secretaria de
Saúde
Agentes da Coordenadoria Especial de Transpor te Complementar
(CETC), vinculada à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), realizaram ontem, na Tijuca,
a apreensão de uma van
pirata que se passava por
um carro oficial da Secretaria Municipal de Saúde, com adesivo falso da
pasta. Os fiscais estranharam o embarque de passageiros, acompanharam
o automóvel e flagraram
a cobrança indevida feita
em um veículo totalmente

O flagrante da Seop foi na Tijuca

irregular para a prática de
transporte público.
A abordagem foi feita na
Rua Santo Afonso, esquina
com Major Ávila. O condutor
foi autuado e a van foi removida para o depósito da Prefeitura do Rio. Desde o início do
ano de 2022 foram 127 remoções de vans, sendo 34 piratas.

