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LLA PM apreendeu 1.480 maços de cigarros
contrabandeados, ontem, em um
depósito de madureira, na Zona Norte

polícia

LLManguinhos

LLcativeiro era em paciência

Aula de desespero Sequestradores
Estudantes se jogam no chão durante tiroteio

vão pra cadeia

C

Bando cobrou R$ 50 mil por resgate
de filho de vereador de Teresópolis

entenas de alunos da
Creche Escola Municipal Chico Bento, na
comunidade do Mandela, em
Manguinhos, na Zona Norte
do Rio, viveram momentos
de desespero, ontem, durante
uma operação da Polícia Militar na região. Um vídeo publicado na Internet mostra o
momento em que as crianças
se deitam no chão, dentro de
uma sala de aula, para se proteger, enquanto criminosos
e policiais travam confronto.
A informação não foi confirmada pela Secretaria Municipal de Educação.
Foi o terceiro dia consecutivo de confrontos na comunidade. Segundo a PM, o
enfrentamento de quinta-feira aconteceu após agentes da
Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Mandela serem
atacados por criminosos durante um patrulhamento na
região. Até o fechamento desta
edição não havia informações
sobre mortos, feridos, prisões
ou apreensões.

Reprodução da Internet

A
Vídeo mostra crianças deitadas no chão para se proteger dos tiros

Na quarta-feira, operação
da Coordenadoria de Polícia
Pacificadora (CPP) nas comunidades Manguinhos e Mandela interrompeu a circulação
dos trens do ramal de Saracuruna/Gramacho e o fechamento da Avenida Leopoldo
Bulhões. Um criminoso foi baleado e preso, assim como ou-

tros 11 suspeitos, dos quais seis
eram foragidos. Quatro menores foram apreendidos.
Na terça-feira, um suspeito foi morto durante uma
troca de tiros na comunidade do Mandela. Os confrontos provocaram a interrupção
do atendimento na Clínica da
Família Victor Valla.

gentes da Delegacia
Antissequestro (DAS)
prenderam cinco integrantes de uma quadrilha que
sequestrou o filho do vereador Wanderley Cunha de Lima
(PTN), o Leleco, de Teresópolis,
na Região Serrana do Rio. Max
Ferraz de Lima, de 26 anos, ficou refém dos criminosos por
oito horas em uma casa em Paciência, na Zona Oeste do Rio.
Ele foi solto após o pagamento
de R$ 50 mil de resgate. A DAS
só soube na semana passada do
sequestro, que aconteceu em
dezembro de 2018.
George André Lima da Hora, de 27 anos, o ‘GG’, apontado
como o líder do grupo, já havia
sido preso no início de junho,
apontado como autor de dois
sequestros-relâmpagos: de um
motorista de aplicativo, em fevereiro, na Ilha do Governador,
e de uma mulher, em Teresópo-

lis, em 2017. O motorista foi resgatado pela polícia durante uma
ação na favela Nova Holanda.
Os outros integrantes do
bando — Wanderson Rodrigo
Lima, Helder Nascimento dos
Santos, Fernando Cardoso Lima
e William Luiz Valério — foram
presos no Complexo da Maré,
na segunda e na terça-feira, após
a DAS tomar conhecimento do
sequestro do filho do vereador.
Segundo a investigação,
‘GG’ atuava na Favela Nova Holanda, mas fugiu da comunidade por causa de dívida
com o tráfico. Após o sequestro
do filho do vereador, ele voltou
à comunidade, quitou a dívida
com os traficantes locais e tornou a usar uma casa da favela
como cativeiro de vítimas. Ele
também mantinha cativeiros
em paciência, onde o filho do
vereador foi mantido, em em
Teresópolis.

rapidinhas...

Colombianos
são presos

Assaltantes
capturados

LLPoliciais do 19º BPM (Copacabana), prenderam, ontem,
um grupo de colombianos
que roubava em Copacabana,
na Zona Sul do Rio. De acordo com a PM, equipes foram
acionadas para um arrastão,
no calçadão, e conseguiram
deter o grupo nas proximidades.Quatro vítimas reconheceram os colombianos, que
estavam armados com facas
e pedaços de pau.

LLDois homens foram presos e um menor apreendido
depois de assaltarem passageiros de um BRT, ontem de
madrugada, na estação Salvador Allende, no Recreio
dos Bandeirantes, Zona Oeste. Os criminosos foram detidos dentro de outro ônibus,
com duas facas, um simulacro de pistola e sete celulares roubados. Registro na 16ª
DP (Barra da Tijuca).

PM mata um
no Gambá

Tiroteio deixa
Maré sem luz

Um suspeito morreu em
confronto com policiais militares, ontem, na comunidade da Gambá, no Lins, Zona
Norte. De acordo com a PM,
equipes da Unidade de Polícia
Pacificadora (UPP) faziam policiamento quando foram atacados. Com o suspeito morto
foram apreendidos uma pistola calibre, um radiotransmissor, além de frascos de lança
-perfume e cheirinho da loló.

LLUm tiroteio na madrugada de
ontem,no Complexo da Maré,
deixou moradores da comunidade Vila dos Pinheiros sem
energia elétrica.De acordo com
a Light, um tiro atingiu um
transformador,na Rua Tancredo Neves,deixando mais 1.300
casas sem luz. Técnicos da empresa só conseguiram entrar na
comunidade depois das 8h. A
PM informou que não realizou
operação na comunidade.

LL

Crianças e
fuzil no carro
Um casal foi flagrado pela
Polícia Rodoviária Federal
(PRF), ontem, transportando um fuzil, durante uma
abordagem na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em
Piraí, no Sul do estado. Os
casal estava com duas crianças,de 1 e 3 anos.O motorista
confessou que receberia R$
5 mil para fazer o transporte
do fuzil de Foz de Iguaçu, no
Paraná, até Macaé.

LL

