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LLHomem foi preso com pistola, drogas,
granada e cigarros contrabandeados,
ontem, no complexo do Lins, Zona Norte

Polícia

LLMAGÉ

LLcampos

Morto pelo cunhado Assassino já
Briga por causa de terreno terminou em tragédia

‘R

evoltada’! Assim se sente
a professora Ana Beatriz
Machado, de 27 anos,
após presenciar a morte do marido, o pedreiro Rafael Coimbra,
de 38, na tarde de quinta-feira,
em Magé, na Baixada Fluminense. Rafael foi morto com um tiro
nas costas pelo próprio cunhado,
por causa da disputa do terreno
que divide a casa deles, na Rua 15,
no bairro Jardim Santo Antônio.
A professora conta que,
quando o marido chegou em
casa do trabalho, percebeu que
o cunhado tinha passado um
cano de esgoto pelo quintal da
casa deles. Ele foi empurrar a
tubulação para o quintal vizinho quando foi alvo dos tiros.
“Ele veio armado, mirou na
cabeça do Rafael e atirou, mas
não acertou. Foi quando meu
marido correu e ele atirou novamente, acertando pelas costas”, revelou. O assassino fugiu
antes da chegada da polícia e,
até o fechamento desta edição,
não havia sido capturado.
A professora acusa a própria
irmã de Rafael de não proteger o

reprodução

Rafael: morto com tiro nas costas

irmão.“Depois dos tiros, ela disse
que o problema era dos dois e que
não tinha nada a ver com isso”, reclama, dizendo que a cunhada teria se negado a entregar fotos do
marido assassino aos policiais.
Tanto a Polícia Militar
quanto a Civil foram acionadas
para o caso. O 34°BPM (Magé)
informou que quando chegou
ao endereço já encontrou Ra-

fael sem vida. Já a Delegacia de
Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) fez a perícia no
local e investiga o caso.

está na cadeia
Ex-marido de professora se entrega

P

aulo Rangel, ex-marido
e assassino da professoBriga recente
ra Regiane da Silva SanA discussão pelo terreno en- tos, se entregou à polícia ontem
tre os cunhados é recente. Ain- de madrugada, em Itaperuna,
da segundo a professora, o ma- a cerca de 100 quilômetros de
rido vendeu o terreno da casa Campos, no Norte do estado.
ao lado para a irmã há cerca de Ao se apresentar na 143ª DP
dois anos. A transação teria si- (Itaperuna) acompanhado de
do feita “de boca”, através de um advogado, Rangel, de 55
um acordo entre os dois.
anos, confessou que foi o autor
“Ela estava ciente do pedaço do crime em uma academia, em
do terreno.Quando se casou com Campos, na noite de quarta-feiesse rapaz, ele começou a crescer ra, e acabou sendo encaminhao olho e dizer que a medida daria do para o presídio Diomedes
na nossa sala. Foi quando come- Vinhosa Muniz, em Itaperuna.
çou essa briga”, relembra.
O corpo da professora foi seA professora diz que o mari- pultado na quinta-feira, no Cedo defendia um acordo, sem a mitério de Travessão, em cerimônecessidade de briga.“Eu estou nia acompanhada por dezenas de
revoltada, triste, muito triste, pessoas, sob forte comoção.
porque destruíram minha faRegiane, 35 anos, foi mormília. Eu só quero justiça. Que- ta por Rangel enquanto fazia
ro os dois na cadeia, porque a uma caminhada na rua ao lairmã dele é cúmplice”, pede.
do da academia, em Travessão,
Até o fechamento desta edição distrito de Campos. Baleada
não havia informações sobre o uma vez nas costas, a mulher
velório e enterro do pedreiro.
se refugiou na academia, mas
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Paulo Rangel se entregou

foi perseguida pelo ex-marido, que subiu em um balcão
e descarregou a arma contra
ela. Os dois estavam separados
havia dois meses e tinham três
filhas pequenas.
Contra Rangel havia três
medidas restritivas, a mais recente de maio deste ano. Segundo a Polícia Civil, Regiane
havia solicitado proteção policial após ser agredida e ameaçada pelo ex-marido.

rapidinhas...

Assassina
vai em cana

Miliciano roda
em Xerém

Morta em
Belford Roxo

LLA Polícia Federal prendeu
ontem uma uruguaia acusada de matar o cunhado, na
cidade uruguaia de Barros
Branco, no último dia 8 de
abril. A mulher, que não teve
o nome divulgado, estava no
Brasil há quatro meses e era
procurada pela Interpol. Ela
trabalhava em uma barraca
de comida na Ceasa, em Irajá, e foi presa em casa, em Vaz
Lobo, na Zona Norte do Rio.

LLUm acusado de integrar milícia foi preso,ontem,em Xerém,
distrito de Duque de Caxias,na
Baixada Fluminense, por policiais da 59ª DP (Duque de
Caxias). Wagner Abreu Alves,
o‘Chú’, tinha mandado de prisão por homicídio em aberto
e foi flagrado com uma pistola. De acordo com a polícia, ele
era responsável pelas extorsões
a comerciantes e moradores da
região e já era investigado.

LLA Delegacia de Homicídios da
Baixada Fluminense (DHBF)
investiga o assassinato a tiros
de Janine Soares,de 18 anos,na
noite de quinta-feira, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. O crime aconteceu no
Morro do Ki-Suco, no bairro
Wona. Policiais do 39º BPM
(Belford Roxo) foram acionados, mas já encontraram a jovem morta.A DHBF fez perícia
no local e busca testemunhas.

Assalto às
Americanas
Uma filial das Lojas Americanas foi assaltada, ontem
à tarde, na Rua da Passagem,
em Botafogo, na Zona Sul do
Rio. Segundo informações
de funcionários, foi o segundo ataque em dois dias consecutivos. De acordo com a
PM, dois bandidos em moto
renderam funcionários e fugiram com dinheiro e celulares. Buscas foram feitas na região, mas ninguém foi preso.

LL

PRF apreende
73kg de pó
Um homem foi preso com
73 quilos de cocaína, em um
carro, na Rodovia Presidente
Dutra, altura de Vigário Geral, na Zona Norte do Rio,
ontem de manhã. De acordo com a Polícia Rodoviária
Federal (PRF), os agentes localizaram a droga com auxílio de cães farejadores.O motorista contou que pegou a
droga em São Paulo e receberia R$ 5 mil pelo transporte.
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