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Local

Brasileiro é acusado de invasão e
posse ilegal de arma em Marlborough
CLEODSON DA ROCHA TAMBÉM É ACUSADO DE AGRESSÃO
COM A INTENÇÃO DE MATAR, POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO E ARMA,
ENTRE OUTRAS COISAS!
MetroWestNews
Foto: Depto. de Polícia de
Marlborough

N

a tarde de 20 de dezembro, com o filho sentado
no assento traseiro e a
polícia cercando seu carro, Cleodson da Rocha, de 24 anos,
morador em Framingham (MA),
resistiu à ordem de prisão por sua
suposta participação numa invasão
ocorrida numa casa na Phelps Road.
Entretanto, usando o Volkswagen
para abalroar uma viatura da Polícia
Estadual e quase atropelar um policial somente aumentou seus problemas. As informações são do jornal
MetroWest Daily News.
O jovem chocou seu carro contra uma viatura à paisana aproximadamente às 4 horas da tarde, num
estacionamento na Worcester Road,
informaram as autoridades. Agentes
da polícia local e estadual realizavam uma investigação quando viram
Cleodson, conhecido como “Léo”,
que eles suspeitavam ter participado
da invasão, entrar no estacionamento
com o Volkswagen. A polícia ordenou que o brasileiro destrancasse as
portas do veículo. Ele se recusou e
respondeu que isso não aconteceria
com a presença do filho dele no carro, segundo o boletim de ocorrência
policial (BO).
Depois de chocar-se contra a via-

tura e quase atropelar um policial, os
agentes ordenaram que ele saísse do
carro e o jovem foi preso.
Pouco antes das 2 horas da madrugada, em 14 de dezembro, dois
indivíduos forçaram a porta de um
apartamento na Phelps Road. Um
dos invasores apontou uma arma e
confrontou um dos moradores, que
lutou contra ele. O residente foi atingido no braço direito por um disparo.
Os invasores fugiram do local e saíram em um carro. A polícia suspeita
que a invasão do apartamento esteja
relacionada às drogas.
Câmeras de segurança, denúncias e interrogatórios de testemunhas
ajudaram os policiais a identificarem
Rocha e Christopher Gopaul, de
24 anos, como suspeitos. Os agentes
conversaram com uma mulher que
disse ter levado de carro, ida e volta,
os suspeitos a Sewell Street, que é
próxima a Phelps Road.
Léo enfrenta as acusações de pôr
em risco a segurança de um menor
de idade, agressão com a intenção de
matar, invasão de residência, posse
ilegal de munição e arma, disparar
uma arma a 500 pés (152 metros)
de distância de uma casa e destruição
maliciosa de propriedade no valor
acima de US$ 250. Ele alegou inocência durante a audiência realizada
em 21 de dezembro na Corte Distrital de Framingham. A Juíza Shelley
Joseph determinou que ele fosse preso

contemplativo e desconectado das
questões mundanas. Ingênuo, acredita na bondade da noiva. Nem ele e
muito menos Augusto têm ideia das
armações de Catarina para tirar o futuro noivo de seu caminho.
Com a chegada de Constantino
(José Fidalgo), duque de Vicenza, do
reino de Artena, a princesa conhece
um verdadeiro aliado e parceiro – em
todos os sentidos. “Catarina não tem
limites e encontra em Constantino
muito do que precisa para conquistar
o que quer. Ela quer transformar Artena em um reino maior, mais forte,
e não vê nada de mal nisso”, conta
Bruna Marquezine. Catarina e o duque armam um plano para sabotar Is-
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Mas bah tchê!
Ano Novo vida nova?

A Juíza Shelley Joseph
determinou que Cleodson da
Rocha fosse mantido preso
sem direito à fiança
sem direito à fiança enquanto aguardava outra audiência.
Agentes da Polícia de Marlborough prenderam Gopaul, morador
em Marlborough (MA), na noite
de 14 de dezembro, na Boston Post
Road East. Ele foi acusado de furto
em loja, posse ilegal de substância classe B e vandalismo de propriedade. Ele
também foi detido em decorrência de
uma ordem de prisão não especificada.
Christopher roubou bebida alcóolica de uma bodega e quebrou
uma garrafa de uísque. Além disso,
ele portava um papelote com cocaína,
informou a Polícia de Marlborough.
Ele enfrenta acusações similares às de
Cleodson com relação à invasão do
apartamento e posse de arma, seguindo o BO.

Os planos de Catarina,em‘Deus Salve o Rei’

Catarina (Bruna Marquezine)
é a princesa de Artena. Apesar da
aparência meiga e inofensiva, é extremamente ambiciosa e dissimulada,
uma mulher sedutora e capaz de manipular facilmente todos ao seu redor.
Frequentemente bate de frente com o
pai, o rei Augusto (Marco Nanini),
em relação a questões diplomáticas.
Mas sabe a hora de recuar – atitude
necessária para manter as aparências
e alcançar seus objetivos.
O rei acredita que em breve
Catarina assuma o trono, mas antes
quer casar a filha e encontra em Istvan (Vinícius Calderoni), o parceiro
ideal. Ele é Marquês de Córdona,
um amante das artes, poeta, um tipo
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tvan, sem que o rei Augusto desconfie
de nada.
‘Deus Salve o Rei’, nova novela da Globo que estreia no dia 9
de janeiro, trata das escolhas e suas
consequências, e questiona o poder
do destino na vida das pessoas. Tem
autoria de Daniel Adjafre, que faz
sua estreia em novelas, e direção artística de Fabricio Mamberti.
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ó de depende de ti. O ano pode virar, e se tu não correres
junto, nada de vida nova. Nunca fui de me estabelecer metas
só pela mudança de ano. Creio que já é algo bom para eu
rever. Não me impor metas impossíveis e fixas. Mas, estabelecer coisas às quais quero mudanças e melhorias e tentar persegui-las.
No afã de coisas novas acontecerem. De sempre se renovar. Tentando
com afinco ser um ser melhor para si e para o todo. Realmente vibrar na
energia de um mundo melhor para todos e não para só uns poucos. Em.
2017 vimos tantas demonstrações gigantes da maldade humana. Tanta
corrupção, tanta guerra, atentados, pessoas se matando. Matando seus
filhos, ou os deixando na rua. Muita tristeza mesmo. O mundo está tão
aberto para tudo e tão repleto de conexão e informação. Que já é bem
possível uma grande onda de pensamento positivo. Que mais e mais
pessoas entendam que o seu fluir, age em todos. Que devemos almejar
atingir um mundo melhor e perseguir tal desejo. Para que a passagem
de ano, não seja só mais um tempo desperdiçado de vida. E muito
verdade, quando mudamos, o mundo a nossa volta muda. Quando melhoramos nossos pensamentos e atitudes, o universo rapidamente responde. Sempre digo que somos todos aptos para o amor. Que ele realmente
prevaleça. E então um Feliz Ano Novo de verdade. Muita paz e muito
amor são meus desejos para 2018!

