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LLUm suspeito foi baleado e drogas
apreendidas, ontem, na comunidade do
Pombal, no Gradim, em São Gonçalo

polícia

LLDireto da Vila Militar

LLcapturado em casa

Munição desviada Bandido tirava
Sargentos acusados de vender cartuchos a bandidos

de empresário

D

Condenado a mais de 20 anos
tinha casa de festas com a mulher

reprodução / tv globo

ois sargentos do Exército foram presos ontem,
acusados de desvio de
1.350 munições, a maioria de
fuzil, do paiol da Vila Militar,
em Deodoro, na Zona Oeste
do Rio. Segundo o Comando
Militar do Leste (CML), foram
cumpridos mandados de busca e apreensão na casa dos envolvidos, em Santíssimo, também da Zona Oeste. A operação
contou com apoio de veículos
blindados do Exército.
Os presos fora identificados
como os sargentos Flávio da
Silva Serpa e Antonio Bernar- Blindados do Exército foram usados na operação em Santíssimo
do de Oliveira Nunes, segundo
o RJ2, da TV Globo. Segundo a
reportagem, Flávio seria o res- entregue a traficantes do Com- mou que “ressalta a sua mais
absoluta intolerância e não
ponsável pelo controle de en- plexo da Penha.
Segundo o CML, o desvio conivência com atos irregulatrada e saída de munição do
paiol e só comunicou a falta de munições foi constatado res ou condutas delituosas por
dos cartuchos aos superiores durante uma conferência dos parte de seus membros, agindo,
um dia depois. Já Antonio Ber- estoques, no dia 31 de maio. Na sempre de imediato, com o rinardo teria confessado que en- ocasião, os militares encontra- gor e a celeridade exigidos nestregou uma sacola com as mu- ram uma divergência entre os sas circunstâncias”.
Ontem, após audiência de
nições a um homem, na porta registros logísticos e a quande um dos quartéis da Vila Mi- tidade de projéteis que estava custódia, a Justiça Militar manteve a prisão preventiva dos sarlitar. Ele receberia R$ 10 mil em guardada no depósito.
Em nota, o Exército infor- gentos envolvidos.
duas parcelas e a munição seria

P

oliciais da Delegacia de
Atendimento à Mulher
(Deam) de Nova Iguaçu prenderam, ontem, Max Daniel Lima Tafur, de 50 anos. Ele é
dono de um salão de festas com
a mulher, em Coelho Neto, e foi
capturado em casa. Segundo a
polícia, o empresário é condenado a mais de 20 anos de prisão
por três crimes. Um deles foi o assalto e assassinato de um taxista,
em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, em 1995.
“Ele e dois comparsas roubaram e mataram um trabalhador
que tirava o sustento da sua família enfrentando o trânsito e os perigos nas ruas do Rio de Janeiro”,
afirma a titular da Deam de Nova
Iguaçu, a delegada Mônica Areal.
Max Daniel foi condenado
pelos crimes de furto e receptação, em 2002. Naquele ano, ele
cometeu furto em um supermercado e depois acabou preso

Divulgação/Polícia Civil

Max Daniel foi preso em casa

em um carro roubado.
“Foi uma felicidade cumprir
esse mandado de prisão. Menos um criminoso correndo
nas ruas da nossa Cidade Maravilhosa”, comemorou a delegada Mônica Areal.

rapidinhas...

Vão comer
PF na cadeia
Três criminosos foram presos,ontem,após troca de tiros
com policiais do 7º BPM (São
Gonçalo) no Morro do Feijão, em São Gonçalo. Segundo a PM, uma equipe que fazia patrulhamento na região
foi atacada e revidou. Depois
do tiroteio, um cerco foi feito
na comunidade e os bandidos presos. Foram apreendidos uma pistola, dois radiotransmissores e drogas.
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Cigarros
recuperados

Operação
sacode Niterói

Cerveja
saqueada

Rodou em
shopping

Policiais do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de
Multidões (Recom) recuperaram ontem uma carga de
cigarros roubada. Segundo a
PM, os militares foram informados sobre um carro que
transportava a carga no trecho
da saída B, no sentido Fundão,
da Linha Amarela e fizeram
um cerco. O carro foi localizado com a carga e dois homens
foram presos em flagrante.

LLA Polícia Civil fez ontem
uma grande operação para
cumprir mandados de prisão contra acusados de tráfico de drogas, em Niterói,
na região Metropolitana.
Agentes da 79ª DP (Jurujuba) cumpriram 28 mandados, 15 deles contra criminosos que já estavam presos.
A operação abrangeu as comunidades de Jurujuba,
Cascarejo e Peixe Galo.

LLUma carga de cerveja foi saqueada de um caminhão que
enguiçou, ontem, na Avenida
Brasil, altura de Vila Kennedy,
na Zona Oeste do Rio. Segundo a PM, homens do Batalhão
de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) e do 14º BPM
(Bangu) foram acionados para ocorrência e,após permissão
de um funcionário da empresa,
as pessoas foram liberadas para retirar a carga caída na pista.

LLAgentes da Polinter prenderam, ontem, em um shopping da Barra da Tijuca,
Luiz Carlos Jardim Miranda, de 33 anos, acusado de
homicídio qualificado e
tráfico de drogas. Segundo
a polícia, Luiz Carlos também participou de ataque e
incêndio a um ônibus, em
março de 2010, na Cidade
de Deus, que deixou mais
de dez pessoas feridos.
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