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LLCarga de alimentos roubada na
segunda-feira, na Avenida Brasil, foi
recuperada ontem, em barros Filho

Polícia

LLCovardia

Sem remorsos

LLAcabou, ‘Sombra’

Polícia quebra
Assassino de idosa não demonstrou arrependimento matador de PM

O

Estefan radovicz

assassino da aposentada Helena Morier Fonseca,
de 78 anos,morta com golpes de chave de fenda na cabeça,
não mostrou nenhum arrependimento ao confessar o crime. De
acordo com o delegado Jefferson
Ferreira, da Delegacia de Homicídios da Capital (DH), no momento em que foi capturado na
casa dos pais,Wallace Sampaio da
Silva,de 20 anos,só estava preocupado se iria ser preso. O corpo da
aposentada foi enterrado ontem,
no cemitério Jardim da Saudade,
em Sulacap, na Zona Oeste.
Na manhã de sábado, Wallace foi até a casa da aposentada, na
Praça Seca, em Jacarepaguá, pa- Familiares se despedem de Helena no cemitério Jardim da Saudade
ra fazer um trabalho de pintura
nas janelas da casa dela. Ele foi indicado por um pedreiro de con- lace foi identificado no mesmo ou não”, conta o delegado.
Também em Jacarepaguá, a
fiança da família. À polícia, Wal- dia do crime por familiares da vílace disse que teve uma discussão tima. Imagens de câmeras de se- polícia procura o homem flagracom a idosa por causa do serviço gurança da vila onde a aposenta- do por câmeras saindo com uma
e que ela o teria agredido. Ele rou- da morava também ajudaram na televisão da casa da idosa Severibou um celular e cerca de R$ 200 identificação.“Localizamos o pa- na Firmina Gonçalo, de 74 anos,
da aposentada.“Esse fato (a agres- radeiro e o prendemos na casa dos cujo corpo foi encontrado dentro
são por parte dela) foi totalmente pais.Ele não se arrependeu em ne- de sua casa, na Rua Tirol, na Fredescartado por causa do porte fí- nhum momento. Pelo contrário, guesia. Ela foi morta com um golsico dele”, conta o delegado. Wal- ficou preocupado se iria ser preso pe da faca no pescoço.

Era procurado por matar cabo, em 2018

U

m criminoso procurado
pelo assassinato do cabo
Antônio Carlos Oliveira
de Moura, do Batalhão de Polícia
Rodoviária (BPRv), em 2018, foi
morto na noite de segunda-feira,
em confronto com policiais, em
Araruama, na Região dos Lagos.
Uma recompensa de R$ 5 mil era
oferecida por informações sobre
Luiz Fernando Souza da Silva, conhecido como‘Sombra’ ou‘Vela’.
Na mesma ação, um adolescente
conhecido como‘Bate-Bola’, que
seria segurança de ‘Sombra’, foi
baleado e apreendido.
De acordo com a Polícia Militar, os policiais do 25º BPM (Araruama) faziam patrulhamento
na Rodovia Amaral Peixoto (RJ106), altura do bairro Coqueiral,
quando receberam informações
de que Sombra passaria pela rodovia. Eles localizaram o carro do
criminoso e houve perseguição
e troca de tiros. ‘Sombra’ e ‘Bate
-Bola’ abandonaram o veículo e
fugiram a pé.

Reprodução

‘Sombra’ morreu em confronto

O menor se refugiou no estacionamento de um restaurante e
trocou tiros com PMs, sendo baleado.Sombra invadiu uma casa e
acabou morrendo ao trocar tiros
com policiais que o perseguiam.
Um revólver e uma pistola foram
apreendidos com os bandidos.
O caso foi registrado na 118ª DP
(Araruama).

rapidinhas...

Roubo na
Av. Brasil

Barbeiro é
baleado

Dois rodam
na Coreia

LLCriminosos roubaram um
caminhão de carga, ontem à
tarde, na Avenida Brasil, altura de Bangu, na Zona Oeste
do Rio. Houve troca de tiros
com vigilantes que faziam a
escolta da carga. De acordo
com a PM, policiais do Batalhão de Policiamento em
Via Expressas (BPVE) foram
acionados e informados que
os bandidos fugiram em direção à Vila Kennedy.

LLO barbeiro Thiago de Oliveira Motta, de 22 anos, foi baleado em uma tentativa de assalto,
segunda-feira,na comunidade
doAnaia,em São Gonçalo.Testemunhas contaram à polícia
que ele estava de moto quando foi alvo de dois criminosos,
que também estariam de moto, e reagiu. Thiago foi levado
para o Hospital Alberto Torres
(Heat),onde está internado em
estado estável.

LLDois criminosos foram presos e armas apreendidas durante do 14º BPM (Bangu),
ontem,na comunidade da Coreia, em Senador Camará, na
Zona Oeste do Rio. Segundo
informações da PM, as equipes foram recebidas a tiros pelos bandidos, mas conseguiram realizar um cerco tático e
prender os criminosos,além de
apreender um fuzil,uma pistola e farta quantidade de drogas.

Valentão é preso três vezes
LLUm homem acusado de perseguir e ameaçar a ex-namorada foi preso pela terceira
vez, por policiais da Delegacia de Atendimento à Mulher
(Deam) de Nova Iguaçu. Jonathan Pires Lima, de 37 anos,
também é acusado de dano e
lesão corporal contra o namorado da ex. Segundo a delegada
Mônica Areal, titular da Deam
da especializada, Jonathan foi
preso duas vezes em flagrante,
uma delas quando entrou no
local de trabalho da ex e agre-

diu o atual namorado dela.
LLA delegada explica que ele foi
liberado mediante pagamento de fiança, mas, poucos dias
após a primeira prisão, foi novamente capturado, desta vez,
por invadir a casa da mulher.
Mais uma vez, ele conseguiu
ser liberado através de fiança.
Após a segunda liberação, porém, foi pedida ao juiz a prisão preventiva de Jonathan.
“O pedido foi feito porque ele
continuou a ir atrás da ex-namorada”, diz a delegada.

