04

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, Quinta-feira, 27/6/2019

LLA Pm apreendeu duas mil cápsulas de
cocaína e 500 trouxinhas de maconha,
ontem, em Petrópolis, na região serrana

polícia

LLem São Cristóvão

LLAssassinato de estudante

Roubo e tiroteio

Suspeito tem
prisão decretada

U

Portal dará R$ 1 mil por informações

Bala perdida fere homem durante ataque a loja

Reprodução / Internet

m roubo a uma loja de
utilidades do lar, em São
Cristóvão, na Zona Norte do Rio, terminou com um homem atingido por bala perdida,
na noite de terça-feira. O caso
aconteceu na Rua São Luiz Gonzaga, pouco antes das 20h. Dois
bandidos foram presos na ação,
um deles também foi baleado.
A vítima ferida de raspão
na cabeça foi Clovercir Ribeiro
Dias, que estava em um bar próximo ao local. Ele foi socorrido
e levado para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro,
passou por exames e teve alta.
Imagens de câmeras de segurança mostram toda a ação, O criminoso baleado na perna logo após o assalto, em São Cristóvão
desde o momento em que os
criminosos entram no estabeUm policial que estava pas- preso dentro da unidade.
lecimento até a troca de tiros e
Com os bandidos, os policiais
o momento em que um deles é sando pelo local percebeu a
ação e atirou contra ele. Mes- apreenderam nove celulares e
preso dentro de uma escola.
Os assaltantes chegaram ao mo ferido na perna, o crimino- um revólver. O caso foi registralocal de moto e renderam um se- so tentou fugir, entrando em do na 17ª DP (São Cristóvão).
Em São Gonçalo, também na
gurança de uma loja ao lado. Mo- uma Kombi, mas foi capturado.
O outro bandido, que não noite de terça-feira, uma mumentos depois,o segurança deixa
a loja, seguido por um dos bandi- teve o nome divulgado, tentou lher foi baleada por assaltantes
dos, identificado como Rodrigo escapar entrando no Colégio de ônibus, no bairro Pacheco.
Estadual Olavo Bilac, mas foi Ela foi atingida no ombro.
Marques Pereira de Souza.

A

Justiça decretou, ontem,
a prisão temporária de
Bruno Ferreira Correia,
de 36 anos, suspeito de matar a
ex-namorada Luiza Nascimento Braga, de 25 anos, estudante da Uerj. Ele já era procurado
pela Delegacia de Homicídios
da Capital (DH-Capital) para
prestar depoimento, mas não
foi encontrado.
Ontem, o Portal dos Procurados divulgou cartaz com
oferta de R$ 1 mil de recompensa por informações sobre o
paradeiro de Bruno. denúncias
podem ser feitas pelo portal
do Disque-Denúncia (22531177). O sigilo é garantido.
Bruno sumiu depois do crime e apagou seus perfis nas redes
sociais. Ele também entregou o
imóvel no qual morava de aluguel e onde o copro de Luiza foi
encontrado pelo pai, alegando ao
proprietário que ia viajar e levando quase todos seus pertences.
O aparelho celular da jovem

Divulgação

Bruno Ferreira está foragido

não foi encontrado, mas informações dão conta de que o equipamento estava ligado online,em
um aplicativo de mensagens na
última segunda-feira, dois dias
após o corpo da jovem ter sido
encontrado. Até o fechamento
desta edição,o foragido ainda não
havia sido capturado. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios (DH) da Capital.

rapidinhas...

Operação da
DH no Batan

PM dá sacode
em Bangu

Operações
em Niterói

A Delegacia de Homicídios da Capital (DH) fez
ontem uma operação contra milicianos que atuam na
comunidade do Batan, em
Realengo, na Zona Oeste do
Rio. Três envolvidas na morte de Pablo Honorato Brito,
de 19 anos, foram presos na
ação. O rapaz foi morto em
26 de maio, em Magalhães
Bastos, depois de torturado,
sob o pretexto de ser ‘X-9’.

LLO 14º BPM (Bangu) fez,
ontem, operações em duas
comunidades da região. Na
Vila Aliança houve intenso
confronto com criminosos.
Um suspeito acabou baleado e outros dois presos. Foram aprendidos três radiotransmissores, duas pistolas
e drogas. Já na Vila Kennedy,
os policiais retiraram barricadas instaladas por traficantes. Não houve tiroteio.

LLEm mais um dia de operações em comunidades
de Niterói, policiais do Comando de Operações Especiais (COE) da PM apreenderam um fuzil calibre 762 e
granadas, ontem. Desta vez
os policiais vasculharam as
comunidades Vila Ipiranga, Marítimos, Engenhoca
e Brasília. A PM não informou se houve confrontos,
feridos ou presos nas ações.
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Mais de 29 anos por feminicídio
LLA Justiça do Rio condenou
a 29 anos e seis meses de prisão Gabriel Luiz Costa de
Oliveira pelo feminicídio
da ex-namorada, Lília Raimunda Campos Barros, então com 25 anos, em 2016.
Após matar a mulher a facadas, o assassino ainda ateou
fogo ao cadáver. O crime
aconteceu no apartamento
em que a vítima morava com
a filha de 7 anos, na Gardênia Azul, em Jacarepaguá, na
Zona Oeste do Rio. A defesa

de Gabriel informou que vai
recorrer da sentença.
LLDe acordo com a Justiça, Gabriel foi identificado e preso um
dia após o crime enquanto tentava fugir para a Região dos Lagos. Ao ser capturado o criminoso confessou e deu detalhes
do assassinato. Ele disse que logo após o crime foi de mototáxi
a uma mercearia, comprou álcool e fósforos para atear fogo
ao corpo, pois assistiu em um
filme que as chamas apagariam
as impressões digitais.

