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LLUma mulher foi atingida na perna por
bala perdida, durante confronto entre
PMs e bandidos, em Madureira, ontem
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LLassaltos a banco e a ônibus

LLEle vai recorrer

Medo constante

Garotinho
sob vigilância

D

Justiça determina que ex-governador
passe a usar tornozeleira eletrônica

UFRJ sofre com dois episódios de violência

Reprodução

ois episódios de violência assustaram alunos
da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ),
na Ilha do Fundão, nos últimos
dois dias. Ontem à tarde, uma
agência bancária localizada no
Centro de Ciências da Saúde
foi assaltada por quatro bandidos armados, que renderam
vigilantes e caixas da unidade,
além de clientes.
Segundo a instituição, a
ação durou cerca de 20 minutos e não houve reféns nem
troca de tiros. Os homens fugiram e câmeras de segurança Um dos ônibus que transportam os alunos foi invadido por bandidos
serão analisadas pela 37ª DP
(Ilha do Governador).
Em nota, a universidade afir- armados invadiram um ônibus estava armado com uma pistoma que “dispõe de monitora- que levava estudantes da unida- la e outro com uma granada,
mento de segurança, com câ- de da Praia Vermelha, na Zona que ameaçou explodir dentro
meras pelo campus principal, Sul, para a Cidade Universitária, do veículo. Eles roubaram ceintegradas ao Centro de Ope- na Ilha, e fizeram um arrastão. lulares e pertences de pelo meO ataque aconteceu quan- nos 30 estudantes. O motorisrações Rio (COR)”.
do o coletivo parou em um ta foi obrigado a dirigir com
ponto, na Avenida Presiden- uma arma apontada para sua
Arrastão em ônibus
O outro caso de violência te Vargas, em frente à estação cabeça até a subida da Linha
aconteceu na quinta-feira à Cidade Nova do metrô, para Vermelha, onde os criminosos
noite, desta vez fora do campus, deixar alunos que moram na desceram. O caso é investigado
mas vitimou alunos. Bandidos Zona Norte. Um dos bandidos pela 17ª DP (São Cristóvão).

O

ex-governador Anthony
Garotinho (PRP) foi
intimado, ontem, pela
Justiça do Rio, a colocar uma
tornozeleira eletrônica. A notícia havia sido divulgada na
quinta-feira, mas a família do
político disse que ele não iria se
manifestar enquanto não fosse
citado judicialmente. Garotinho anunciou que vai recorrer
da decisão.
A 2ª Vara Criminal de Campos dos Goytacazes determinou que o político tem, agora,
até a próxima quinta-feira (4)
para se apresentar na Divisão
de Monitoramento Eletrônico do Sistema Penitenciário, no
Centro do Rio.
A decisão é referente ao processo em que ele e a mulher, a
também ex-governadora Rosinha Garotinho (PL), se tornaram réus por supostos desvios
na Prefeitura de Campos, em

um desdobramento da operação ‘Chequinho’, que investigou um esquema de compra
de votos na cidade durante as
eleições municipais de 2016. As
irregularidades, segundo a investigação, envolveram o programa social Cheque Cidadão.
O monitoramento eletrônico foi uma das medidas cautelares determinadas pela Justiça no dia 14 de junho, quando
Anthony Garotinho e Rosinha
tiveram R$ 18 milhões bloqueados. Atualmente, o ex-governador trabalha como locutor em uma rádio do Rio e está
terminando de escrever um livro sobre a política fluminense, no qual promete revelações
dos bastidores da atividade no
estado. Aos mais próximos, o
ex-governador tem confessado que está cada vez mais preocupado em ajeitar as próprias
finanças.

rapidinhas...

Assalto com
tornozeleira

Ex-policial civil
é executado

PM faz a limpa
em Niterói

LLDois criminosos foram presos por agentes do Programa
Rio+Seguro depois de assaltarem passageiros de um ônibus, em Copacabana, na Zona Sul do Rio,na quinta-feira.
Um dos bandidos usava tornozeleira eletrônica e o outro
já havia sido detido, duas semanas antes, com uma réplica de pistola, mas acabou liberado. A dupla foi autuada
na 12ª DP (Copacabana).

LLA Delegacia de Homicídios
(DH) da capital investiga o assassinato do ex-policial civil
Marcelo da Silva Rangel, morto a tiros na noite de quinta-feira, na Avenida Salvador Allende,em Curicica,na Zona Oeste.
O crime aconteceu em frente à
estação BRTAsa Branca,quando Marcelo saía de um bar para
atender o telefone celular.O assassino teria atirado de dentro
de um carro escuro.

LLUma operação do 12º BPM
(Niterói), ontem, no Morro
do Estado, em Niterói, terminou com um suspeito baleado
e outros oito presos.A ação,que
contou com apoio de agentes
do Programa Niterói Presente, apreendeu dois fuzis, duas
pistolas, duas granadas, dois
radiotransmissores e grande
quantidade de drogas.O baleado foi levado pra o Hospital Estadual Azevedo Lima.

Witzel quer fazer 10 presídios
LLA segurança pública foi o
foco principal do balanço de
180 dias da administração estadual divulgado ontem pelo governador Wilson Witzel
(PSC). Ele disse que busca,
de todos os lados, recursos financeiros para colocar de pé
o projeto de construção de
dez presídios com capacidade para 50 mil vagas. O custo
do projeto será de R$ 800 milhões, segundo anunciou, no
evento realizado na sede da
Procuradoria Geral do Esta-

do (PGE), no Centro do Rio.
LLTodas as unidades seriam
verticais e, segundo fontes, a
ideia é obter dinheiro do Departamento Penitenciário
Nacional (Depen) e do Fundo Estadual de Investimentos
e Ações de Segurança Pública e Desenvolvimento Social
(Fised). Além disso, o governo tenta convencer o Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ)
a doar verbas próprias de seu
fundo especial para tocar o
projeto do Executivo.

