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LLUm foragido da justiça foi preso
através do sistema de reconhecimento
facial da PM, ontem, em Copacabana

Polícia

LLtiroteio em santa teresa

Presos em flagrante
PMs teriam tentado extorquir traficante, que acabou morto

A

s polícias Civil e Militar investigam um esquema de
extorsão a traficantes, que
seria comandado por um tenente
do 5º BPM (Praça da Harmonia).
O esquema veio à tona na tarde de
domingo,após dois PMs matarem
o chefe do tráfico da comunidade
Pereirão, em Laranjeiras, na Zona
Sul do Rio, Leonardo Andrade da
Silva, o Léo Bracinho, de 28 anos.
Por causa do incidente, os cabos Leonardo José Camacho, lotado na UPP Andaraí, e Daniel
da Silva de Lima, do 7º BPM (São
Gonçalo), foram presos em flagrante. O confronto aconteceu
pouco depois das 16h,quando eles
abordaram o traficante em Santa
Teresa,na Zona Central do Rio,de
olho em uma grande quantidade
de dinheiro que ele carregava.
Informações obtidas pela reportagem revelam que os
dois cabos, que estavam de folga, se esconderam em um condomínio que fica na Rua Almirante Alexandrino, próximo ao
Hospital Quarto Centenário,
para abordar o traficante.
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O táxi que socorreu o PM baleado na suposta tentativa de extorsão

Investigadores descobriram
que, rotineiramente, o traficante
levava dinheiro do Pereirão para o
Morro do Fallet. Os PMs estavam
cientes de que o criminoso passa-

ria pelo local e, por isso, armaram
uma emboscada.Eles acreditavam
que Léo Bracinho estaria sozinho.
No entanto, quando abordaram o traficante, ele estava acom-

panhado de dois comparsas e
houve a troca de tiros. O criminoso morreu e o cabo Camacho foi
baleado,sendo socorrido no Hospital Souza Aguiar, no Centro. Ele
foi transferido para o Hospital
Central da PM, no Estácio.
Após o tiroteio, um taxista foi
abordado pelo tenente que lidera
o esquema para socorrer o agente ferido. O taxista e o porteiro do
condomínio tentaram registrar
o caso na 9ª DP (Catete), mas o
tenente afirmou que deveria ser
levado para a delegacia de Santa
Teresa. Antes de chegar ao local,
porém, ele liberou os dois e ainda deu R$ 40 para o taxista lavar
o carro. Mas a tentativa foi frustrada por policiais da 9ª DP, que
acionaram a Delegacia de Homicídios (DH). O táxi já passou por
perícia. Os PMs tiveram decretada a prisão em flagrante.
“Vamos investigar as circunstâncias do que aconteceu
e a possível participação de outros policiais na ação”, garantiu
o porta-voz da Polícia Militar,
coronel Mauro Fliess.

LLsufoco no trânsito

Bala voou na Linha Vermelha
Confronto deixa um morto e um ferido e assusta motoristas na via expressa

U

m intenso tiroteio na Linha Vermelha, na altura
da Ilha do Fundão, na
Zona Norte do Rio, no início
da tarde de ontem, deixou um
suspeito morto e outro ferido.
Um vídeo compartilhado nas
redes sociais mostra o desespero de passageiros de um ônibus que passava pelo local no
momento do confronto entre
policiais militares e bandidos.

De acordo com a Polícia
Militar, equipes do 22º BPM
(Bonsucesso) faziam patrulhamento na Avenida Brigadeiro
Trompowski quando criminosos que saíam de carro da comunidade Vila dos Pinheiros,
no Complexo da Maré, desobedeceram à ordem de parada
e atiraram contra os policiais.
Houve confronto e dois
bandidos foram atingidos. Um

deles morreu no local e o outro
foi levado para o Hospital Federal de Bonsucesso. O terceiro criminoso conseguiu fugir.
Até o fechamento desta edição,
nenhum bandido havia sido
identificado.
Armas e drogas apreendidas
Após o tiroteio, foram
apreendidas duas pistolas,
cinco carregadores de pistolas,

uma granada, dois potes com
cerca de dois quilos de cocaína
e um colete à prova de balas.
A Delegacia de Homicídios da
Capital (DH) foi acionada e fez
uma perícia no carro usado pelos criminosos.
Segundo o Centro de Operações Rio, o acesso do Fundão para a Linha Vermelha ficou parcialmente interditado,
provocando engarrafamento.

rapidinhas...

Cavou a
própria cova
Um motorista de aplicativo foi torturado e obrigado
a cavar a própria cova, em
Angra dos Reis, no domingo. Ele recebeu chamado
para uma corrida no bairro Camorim Grande e foi
rendido por bandidos, que
disseram que sabiam que
ele havia feito prova para a
PM de São Paulo. O motorista foi torturado, baleado
no tórax, mas conseguiu
fugir. Ele está internado
em estado grave.

LL

Tiros contra
família
LLUm agente da Secretaria
de Administração penitenciária (Seap), que não teve a
identidade divulgada, disparou contra o carro em que
estava uma família, no domingo à noite,em Realengo,
na Zona Oeste. Detido por
policiais, o agente disse que
confundiu o veículo com o
seu, que foi roubado. O dono do carro foi atingido de
raspão no braço e socorrido no Hospital Municipal
Albert Schweitzer.

Três presos
no Urubu
LLTrês criminosos foram
presos ontem de manhã,
durante operação da PM no
Morro do Urubu,em Piedade, na Zona Norte. Um deles ficou ferido e foi socorrido no Hospital Municipal
Salgado Filho, no Méier. De
acordo com a PM, agentes
do 3º BPM (Méier) foram
atacados quando verificavam denúncia de guerra de
facções.Foram apreendidos
dois fuzis,uma pistola,quatro granadas e drogas.

