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LLTrês criminosos foram presos e um
fuzil, uma pistola e uma granada
apreendidos, ontem, em Nova Iguaçu

polícia

LLtiro DA QUADRILHA saiu pela culatra

05

LLMilicianos X traficantes
DIVULGAÇÃO / PF

Jovem é morto
dentro de casa
Bala perdida no Morro do Dezoito
teria atingido estudante na cama

U

m estudante de 24 anos foi
encontrado morto, ontem
O carregamento apreendido pelas polícias de Brasil, EUA e Argentina foi enviado ao Brasil em um navio
de manhã, no Morro do
Dezoito, em Água Santa, na Zona
Norte do Rio. O pai dele, Francisco da Costa, de 57 anos, chegava
do trabalho quando viu o corpo
de Luciano da Costa, baleado, na
cama.A suspeita é de que ele tenha
sido vítima de bala perdida.
Moradores da região dizem
que as localidades da FazendiPolícia Federal (PF), em busca e apreensão.No total,foram desmontadas da Europa e dos Es- nha, Granja e Água Santa, onde
ação conjunta com as auto- apreendidas mais de 2.500 armas tados Unidos, eram montadas na o jovem foi morto, são alvos de
ridades argentinas e o De- que seriam trazidas para o Brasil. Argentina e passavam pelo Para- disputa entre traficantes e miliEntre as armas apreendidas guai antes de chegar às mãos das cianos nas últimas semanas. O
partamento de Segurança Interna
dos Estados Unidos, desarticulou há fuzis e metralhadoras, além de facções criminosas de São Paulo e corpo de Luciano precisou ser levado da residência e colocado na
uma organização criminosa res- granadas e mais de 30 mil muni- do Rio de Janeiro.
Segundo reportagem publica- Rua Pátria, a principal da comuponsável pelo tráfico de armas da ções de diferentes calibres. Mas o
que mais chamou a atenção das da no site da revista Veja,com base nidade, para que a perícia pudesArgentina para o Brasil.
A ação, nomeada de Operação autoridades foi um canhão antiaé- em uma fonte da Polícia Federal, se ser realizada. A ordem para a
Palak (nome do navio que reali- reo e minas antitanque que faziam dois paulistas fazem parte da qua- retirada da vítima teria partido
zou o transporte do armamento parte do arsenal. De acordo com drilha. Um deles teria sido preso de milicianos, que há uma semapara a Argentina), foi deflagra- as investigações, que duraram oi- pela Polícia Civil paulista. Eles te- na tomaram a comunidade.
Luciano era filho único. “Eu
da na quarta-feira e cumpriu 23 to meses, as armas traficadas pela riam o registro de atirador esportinão vou culpar ninguém, eu não
mandados de prisão,além de 52 de organização criminosa vinham vo, concedido pelo Exército.

Tinha até canhão

Reprodução

PF apreende armas que vinham da Argentina

A

CorpodeLucianoestavanacama

vou me desesperar,porque sei que
ele está feliz onde estiver, alegre,
vendo que o pai dele está firme”,
desabafou o pai do rapaz.
A PM informou que não havia operação na comunidade
quando Luciano foi morto.

rapidinhas...

Falsa médica
vai em cana

Vendiam
clones em site

Policiais da 93ª DP (Volta
Redonda) prenderam ontem uma falsa médica que
realizava procedimentos estéticos, em uma clínica clandestina, no bairro Aterrado,
em Volta Redonda. A mulher, de 41 anos, não teve o
nome divulgado. De acordo
com a Polícia Civil, uma das
vítimas teve o rosto desfigurado após passar por tratamento com a falsa médica.

LLTrês criminosos que vendiam
carros clonados em um site foram presos por policiais da 60ª
DP (Campos Elíseos), ontem,
na Zona Oeste do Rio. O trio
foi capturado quando chegava
a um cartório no Recreio dos
Bandeirantes, onde uma das
vítimas aguardava para fazer o
pagamento de R$ 61,9 mil por
um clone de um carro roubado
em abril, em Duque de Caxias,
na Baixada Fluminense.

LL

Capturado
no hospital

Idosa é
morta pelo ex

O criminoso Anderson
Ferreira de Souza, conhecido como Nem ou Gordinho,
foi preso ontem por policiais
da 54ª DP (Belford Roxo), internado no Hospital Geral de
Bonsucesso. Segundo a polícia, ele integra o tráfico de
drogas na comunidade Gogó
da Ema e havia sido baleado
em confronto com policiais
militares do 39º BPM (Belford Roxo) no domingo.

LLUma idosa de 65 anos foi
morta a golpes de facão, ontem, em Itaperuna, no Noroeste do estado. Segundo a
polícia, Maria da Penha Moreira foi vítima de feminicídio cometido pelo seu excompanheiro, Ademir Dos
Santos, de 63 anos, que não
aceitava o novo relacionamento da vítima. Ele foi preso em flagrante por policiais
da 143ª DP (Itaperuna).

LL

Granada
parou trens
Uma granada às margens
da linha férrea, em Duque
de Caxias, na Baixada Fluminense, interrompeu a circulação de trens do ramal
Saracuruna por quase três
horas, ontem. O Esquadrão
Antibombas da Polícia Civil
foi acionado. Segundo a SuperVia, a circulação foi interrompida às 15h40, no trecho
entre Gramacho e Saracuruna, e retomada às 18h20.

LL

