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LLPMs da UPP do Vidigal trocaram tiros
ontem com traficantes. Um suspeito foi
ferido e duas granadas apreendidas

POLÍCIA

LLNovo sentido pra velha expressão...

LLSEGURO DE VIDA O LEVOU À MORTE

Água pelo ladrão
Bandidos usam guindastes pra roubar caixa d’água

Matou marido
pelo dinheiro

N

Mulher trama assassinato com
filho para receber R$ 60 mil

uma cidade onde desmandos de traficantes e
milicianos fazem parte
do cotidiano é difícil surpreender os moradores. Mas os criminosos do Rio de Janeiro se
superam. Pelo menos três homens foram flagrados tentando roubar nada menos do que
a caixa d’água de um condomínio. Pra isso, eles usaram dois
guindastes, no começo da tarde ontem.
O helicóptero da Rede
Globo flagrou dois homens
suspensos, próximos a um
reservatório de água do condomínio Bairro Carioca 1, do
Minha Casa Minha Vida, em
Triagem, na Região Central.
Um deles usava um maçarico para separar a caixa d’água
da torre. Um terceiro homem
orientou a ação a partir do solo.
Ao notarem o helicóptero, eles
desistiram. A Polícia Militar foi
chamada e houve troca de tiros.
A Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Habitação
confirmou que se tratava de
uma ação criminosa porque a

U
Bandidos usam guindastes alugados e maçarico na ação ousada

m homem de 52 anos foi
assassinado no Recreio
dos Bandeirantes, Zona
Oeste, a mando da própria esposa que queria receber uma
apólice de seguro de R$ 60 mil,
com ajuda do filho adolescente. Segundo a Delegacia de Homicídios (DH), o crime aconteceu na quinta-feira passada
e a família conseguiu ocultar o
corpo de Everaldo Anulino, de
52 anos, até terça-feira.
Uma equipe da DH foi chamada para um local de crime,
onde encontrou Rejane Ferreira do Nascimento, de 33 anos,
e o filho dela, de 15. De acordo
com a delegada Fernanda Noethen, responsável pela investigação, eles foram levados para
a sede da especializada, onde a
viúva confessou a trama para
assassinar o marido e ficar com
o dinheiro da apólice, adquirida recentemente.

“Encontramos a viúva e o filho dela no local. Ela apresentou uma apólice de seguro no
valor de R$ 60 mil da qual era
beneficiária e perguntou como
poderia dar entrada na papelada”, conta a delegada Fernanda Noethen, da Delegacia de
Homicídios. O adolescente é
suspeito de participar do crime prestando auxílio material
e ajudando a ocultar as ligações
entre a mãe e os comparsas.
Em depoimento aos investigadores, a viúva também incriminou um vizinho, Cláudio Moacir Henrique, de 48
anos, e o irmão dele, Alexandre da Conceição Henrique,
de 53, que também foram presos em flagrante pelo assassinato. Segundo a delegada, as
investigações prosseguem para identificar o autor dos disparos. O valor da apólice não
foi sacado.

empresa responsável pela manutenção não realizava serviço
no local.
A empresa responsável pelo guindaste informou que um
homem que se identificou como funcionário da construtora pagou sinal de R$ 3 mil pelo aluguel dos guindastes para
trocar três reservatórios, ava-

liados em R$ 200 mil cada, segundo cálculos da Prefeitura
do Rio. De acordo com a construtora Direcional, contratada
pela Prefeitura para fazer a manutenção no condomínio de 30
prédios, oito reservatórios estavam sendo trocados. Os ladrões tentariam levar três dos
novos já instalados.

Ladrão roda
no ônibus

Executado em
Bento Ribeiro

Apreensão de
fuzil e granada

PM atira na própria mulher e
é preso após suposta traição

LLUm homem foi preso por
agentes da UPP Fé/Sereno,
na manhã de ontem, na Avenida Brás de Pina, Zona Norte do Rio, enquanto roubava
passageiros de um coletivo.
A abordagem foi feita após
uma denúncia para os policiais próximo à estação de
BRT Praça do Carmo. Uma
pistola 9mm foi apreendida.
O caso foi registrado na 27ª
DP (Vicente de Carvalho).

LLA Delegacia de Homicídios da
Capital (DH) investiga o assassinato de um homem identificado como Sérgio Marques
Rodrigues, na Rua Assis Martins, em Bento Ribeiro, Zona
Norte do Rio, na tarde de ontem. Agentes do 9º BPM foram acionados e encontraram
a vítima morta na porta de casa
com mais de dez tiros.A perícia
foi realizada e testemunhas estão sendo ouvidas.

Policiais militares do 14º
BPM realizaram na manhã
de ontem a apreensão de
um fuzil durante operação
na Comunidade Coreia, no
bairro de Senador Camará,
Zona Oeste do Rio. Um criminoso foi ferido e socorrido
ao Hospital Municipal Albert
Schweitzer, em Realengo.
Duas granadas, drogas e radiotransmissor também foram apreendidos.

LLUm policial militar atirou na
própria mulher, por volta das
22h de terça-feira, na casa do
casal, no bairro Sete Pontes, em
São Gonçalo, Região Metropolitana do estado,e foi levado para a Unidade Prisional da PM
(BEP), em Niterói. O soldado
Gabriel Oliveira Martins, que é
lotado no 7º BPM (São Gonçalo), disparou pelo menos cinco
vezes contra Nathalia Gomes
da Silveira, de 29 anos, no braço

rapidinhas...

LL

direito e na barriga. De acordo
com testemunhas,Nathalia descobriu uma traição do marido.
Os dois discutiram e o PM ficou
com raiva porque ela ligou para
o pai pedindo para ele ir buscá
-la. Foi quando o policial teria
atirado contra a esposa. Em seguida,o soldado e um vizinho a
levaram para o Pronto Socorro
Central de São Gonçalo (Zé Garoto).O quadro clínico é estável
e ela não corre risco de morte.

