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LLUm criminoso foi baleado em operação
da PM na comunidade do Massapê, em
Duque de caxias, na Baixada Fluminense

polícia

LLCovardia

LLex-Beija-Flor e Viradouro
Reprodução internet

Condenados pelo
‘tribunal’dotráfico
Primos são executados e esquartejados no Alemão

O

s dois primos mecânicos
que tiveram os corpos encontrados em um carro,
no fim da noite de segunda-feira,
na Zona Norte,foram mortos pelo
‘tribunal do tráfico’da comunidade da Fazendinha, no Complexo
doAlemão.A informação foi obtida pelo MEIAHORA com policiais
que investigam o crime.
Jonathan Gonçalves de Oliveira Tavares e Rodrigo Gonçalves Marques, ambos de 26 anos,
tiveram seus corpos esquartejados após serem executados por
traficantes do conjunto de favelas. Segundo policiais, eles foram
mortos por morarem no Morro
do 18, em Água Santa, dominado pelo Terceiro Comando Puro
(TCP) e milicianos, rivais do Comando Vermelho (CV), que domina o Complexo do Alemão.
De acordo com as investigações, na sexta-feira, os mecânicos foram a um baile funk na Rua
Canitá, na Fazendinha. Eles estavam de carro que, na volta, enguiçou. Os dois, então, preferiram deixar o veículo por lá. Mas
voltaram na segunda-feira,de moto e levando bateria reserva para

fotos reprodução

No IML de São Cristóvão, para onde foram encaminhados
os corpos de Jonathan,Rodrigo
e das outras duas pessoas mortas, familiares dos mecânicos
estavam inconformados. “Ele
(Rodrigo) trabalhou no sábado
e não foi buscar o carro.Ontem,
ele estava agoniado, porque o
carro já estava no Alemão há

Sambista viu a
morte de perto
Tacaram fogo no carro com ele dentro

C

Rodrigo (E) e Jonathan só queriam resgatar o carro enguiçado

resgatar o veículo.Acabaram capturados, torturados e executados
por traficantes da comunidade.
Outros dois corpos
Além dos primos, outros
dois corpos, ainda não identificados, foram encontrados esquartejados no carro. Segundo
a PM, agentes da UPP Vila Cru-

zeiro desconfiaram de um Ford
Ecosport Branco, na descida do
Viaduto Lobo Júnior, na Penha.
Quando tentaram fazer a abordagem, o motorista, identificado
como André Luiz da Silva Almeida, de 32 anos, fugiu, mas entrou
em uma rua sem saída, onde
abandonou o carro, trocou tiros
com os PMs e acabou baleado.

Familiares buscam respostas para a tragédia
LL

Mestre Paulinho no hospital: queimaduras nas mãos e no rosto

três dias”, contou Rafael Marques, irmão de Rodrigo e primo de Jonathan. “Ele simplesmente tirou a bateria do meu
carro e o Jonathan colocou a
bateria no colo. Eles pegaram
a moto e foram lá. E veio a notícia que meu irmão tá morto
com o Jonathan no carro”, lamentou Rafael.

“Será que ele foi confundido com bandido? Eu vi coisas na Internet, mas é tudo especulação. Sei é meu filho era
mecânico e não tem envolvimento com traficantes”, disse,
aos prantos, o pai de Rodrigo.
O rapaz deixa um filho de 9
anos. Já Jonathan deixa esposa grávida de três meses.

riminososemfugadoComplexo do Dezoito, Zona
Norte do Rio, podem ter sido os autores do ataque ao músico
Paulo Botelho,o Mestre Paulinho,
ex Beija-Flor de Nilópolis e Unidos
doViradouro.A comunidade,que
abrange os bairros de Quintino,
Piedade e Água Santa, vive guerra entre traficantes do Comando
Vermelho (CV) e do Terceiro Comando Puro (TCP), que se aliou
a milicianos para tomar a região.
Segundo a TV Globo, o sambista foi rendido e obrigado a dirigir por vários bairros da Zona
Norte sob a mira dos criminosos,
entre o final da noite de segundafeira e a madrugada de ontem. Os
bandidos atearam fogo ao carro
com ele dentro em Tomás Coelho.
Em entrevista à TV Globo,

Mestre Paulinho disse que dois
homens em uma moto o surpreenderam em uma rua de Pilares e o fizeram cruzar a Zona
Norte.“Estava no lugar errado na
hora errada. Mas, ainda bem, eles
só levaram um relógio meu de R$
200. Tive queimaduras na mão e
no rosto, mas já estou melhorando”, disse Paulinho na entrevista.
Segundo uma fonte ouvida pelo MEIA HORA, Paulinho procurou amigos e foi socorrido até um
hospital particular, onde foi medicado e passou a noite em observação. De manhã, ele procurou a
24ª DP (Piedade), onde registrou
apenas o roubo do carro.
Procurado pela reportagem
do MEIA HORA, o Mestre Paulinho não havia retornado até o
fechamento desta edição.

rapidinha...

Casal é atacado em casa
LLUma briga em família terminou em dupla tentativa de
homicídio, na madrugada de
ontem, em Curicica, na Zona Oeste. Alcides Ribeiro dos
Santos Filho, de 41 anos, e sua
mulher, Alice Dias Santos, de
33, foram atacados por um

homem que seria seu ex-cunhado. O agressor estava com
uma touca ninja quando invadiu sua casa. A mulher foi ferida no rosto de raspão e Alcides
nada sofreu. A PM apreendeu
no local um revólver calibre 32.
O agressor fugiu.

