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LLpms do 14º BPM apreenderam Fuzil colt
cal. 5.56, munições, radiotransmissor e
drogas, no Jardim Novo, em Realengo

polícia

LLPolícia prende 26 ‘gansos’

Sacode na Mangueirinha
Entre os que caíram na rede da polícia está um soldado paraquedista do Exército

P

oliciais da 59ª DP (Duque
de Caxias) fizeram ontem uma operação contra
quadrilha especializada em sequestros e roubos de cargas e de
veículos no Complexo da Mangueirinha, em Duque de Caxias,
na Baixada Fluminense. Batizada de ‘Caligarium’, a ação prendeu 26 pessoas. Entre os presos
está o soldado paraquedista Matheus William Pereira Valentim
Máximo, de 20 anos. Dois traficantes, identificados como Rodrigo Rabelo Ferreira, o ‘Panda’,
de 22 anos, e Francisco Eldon
Rodrigues Filho, o ‘Cacá’, de 34,
chegaram a fazer uma família refém, mas foram capturados.
Segundo a polícia,as investigações começaram há cerca de três
meses,quando caminhoneiros foram alvos da quadrilha. Ainda de
acordo com a corporação, o grupo agiria principalmente nas vias
expressas que cortam Duque de
Caxias, como a Linha Vermelha e
a Rodovia Washington Luiz (BR040), e os roubos seriam uma for-

ma de aumentar os lucros do tráfico de drogas das comunidades.
“O tráfico fomenta outros crimes
muito graves,como roubo de cargas e de veículos”, disse o delegado
André Leiras, titular da 59ª DP.
De acordo com o delegado, os
caminhoneiros também fariam
parte do esquema e as cargas roubadas seriam revendidas dentro
do conjunto de favelas do Complexo da Mangueirinha. Segundo ele, os lojistas que não participavam do esquema eram alvo dos
criminosos, que cobrariam uma
espécie de pedágio para que os comerciantes mantivessem os estabelecimentos abertos.
O delegado informou que
membros da quadrilha agiam
livremente porque muitos deles
não tinham passagem pela polícia e, portanto, quando parados
em blitzes, eram liberados.
Ontem, um vídeo na internet
mostrou supostos traficantes do
Corte 8, no Complexo da Mangueirinha,ostentando fuzis,pistolas e uma granada,ao som de funk.

Luciano Belford

Vermelho
pra milícia
Um grupo de milicianos
foi preso enquanto jogava
futebol na Vila Rosário, no
bairro Pantanal, em Duque
de Caxias, na Baixada Fluminense, na quarta-feira à
noite. Um dos presos é Ronaldo de Oliveira Peixoto
Junior, o‘Juninho Cabeção’.
O bando foi surpreendido
por agentes da Subsecretaria de Inteligência (Ssinte)
e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), na
Praça do Mineirão. Com
eles foram aprendidas várias armas. Juninho Cabeção integra a milícia chefiada pelo ex-vereador Jonas
Gonçalves da Silva, o ‘Jonas É Nós’, que está foragido. Dois filhos de Jonas foram presos na ação.
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O paraquedista Matheus William foi um dos presos na ação

rapidinhas...

Dupla é presa
em busão
LLDois bandidos foram presos, ontem, após assaltarem
passageiros de um ônibus,na
Avenida Francisco Bicalho,
em São Cristóvão, na Zona
Norte do Rio. Policiais do 4º
BPM (São Cristóvão) capturaram os criminosos,apreenderam uma pistola e recuperaram os pertences levados
pela dupla, como celulares e
dinheiro. Caso registrado na
4ª DP (Presidente Vargas).

Loucão tenta
invadir prédio

Deficiente e
traficante

‘Menor Cria’
roda na Penha

Um homem, que não teve a
identidade divulgada, foi preso na madrugada de quintafeira após invadir um prédio
na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, na Zona
Sul do Rio. Ele tinha a intenção de agredir uma mulher,
em frente ao edifício, mas ela
conseguiu escapar. Segundo
PMs, o homem estava sob
efeito de drogas e foi autuado na 12ª DP (Copacabana).

LLUm deficiente físico foi preso, ontem, por suspeita de tráfico de drogas,no Jardim Catarina,em São Gonçalo.Segundo
a PM,policiais do 7º BPM (São
Gonçalo) faziam patrulhamento pela comunidade quando avistaram vários homens
em volta de Rômulo Santos
Rangel. Com a aproximação
dos agentes, os homens fugiram e Rômulo jogou uma mochila com drogas em um valão.

LLUm menor apontado pela
polícia como um dos responsáveis por levar drogas da Vila
Cruzeiro, na Penha, para a Vila
Operária,em Duque de Caxias,
na Baixada Fluminense, foi
apreendido ontem. Conhecido como ‘Menor Cria’, o adolescente foi detido por PMs da
Unidade de Polícia Pacificadora (UPP)Vila Cruzeiro quando
saía da comunidade com uma
mochila cheia de drogas.
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PM captura
dois ladrões
Dois assaltantes foram presos após praticarem vários
roubos, ontem, no bairro
Nova Campinas, em Duque
de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo o 15º BPM
(Duque de Caxias), os dois
bandidos foram localizados
após um cerco na região.
Com eles foram apreendidos
mais de 30 celulares roubados nos ataques, além de um
revólver calibre 38.
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