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LLUm suspeito foi baleado e duas pistolas
e drogas apreendidas, ontem, na Cidade
de Deus, em Jacarepaguá, na Zona oeste

Polícia

LLPoliçada bota 16 na tranca

Polícia abafa ‘Tiroteio’
Bandido de São João de Meriti roda em operação contra o tráfico em Belford Roxo

A

ção integrada das polícias Civil e Militar prendeu ontem, em Belford
Roxo, na Baixada Fluminense,
o traficante Luiz Fernando Gomes, conhecido como ‘Tiroteio’,
que liderava o comércio de drogas do Morro do Castro, em São
João de Meriti, também na Baixada.‘Tiroteio’, que no momento da prisão estava em um carro
roubado, seria o braço direito do
chefão da comunidade da Guaxa, Geonário Fernandes Pereira
Moreno, o ‘Genaro da Guaxa’.
“Ele (Tiroteio) também é investigado por integrar essa organização criminosa. Ele é um dos
homens de confiança do Genaro”, afirma o titular da 54ª DP
(Belford Roxo), delegado Mauro Cesar da Silva Junior, que comandou a ação.“Ele foi preso em
flagrante, estava com um veículo roubado e vai responder também por associação ao tráfico”.
A ação tinha como alvo uma
quadrilha de traficantes que
também roubam carros e car-

gas e traficantes que emprestam
armas e carros para que outros
bandidos pratiquem os crimes
em Belford Roxo e em outros
municípios da Baixada. Dos 20
mandados de prisão expedidos,
16 foram cumpridos.
Segundo investigações, os
traficantes do Gogó da Ema e
da Guaxa roubavam os veículos, sequestravam os donos e
exigiam dinheiro para liberá
-las. Eles também tinham contato com várias cooperativas de
seguros, das quais exigiam resgate pelos carros roubados.
Os presos na operação vão
responder pelos crimes de roubo
de veículo, roubo de cargas, tráfico e associação para o tráfico de
drogas e organização criminosa.
A operação teve o apoio de
diversas delegacias do Departamento Geral de Polícia da Baixada (DGPB), da Capital (DGPC)
e Especializada (DGPE), além da
Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), do Serviço Aeropolicial (Saer) e de batalhões da PM.

Estefan radovicz

Vagabundos
desunidos

Luiz Fernando Gomes, o ‘Tiroteio’, foi preso em um carro roubado

LLDurante as investigações, a
polícia também descobriu
que os criminosos executavam comparsas por causa
de divergências internas da
quadrilha, principalmente pela divisão de lucros.“A
liderança da organização
criminosa empresta armas
e veículos para os hierarquicamente subordinados praticarem esses roubos, tanto
de veículos quanto de cargas”, disse o delegado Mauro Cesar Filho, reforçando
que a quadrilha é responsável pelo menos por metade
dos roubos de carros e cargas de Belford Roxo. “Esses bandidos que efetuam
os roubos ficam com os demais pertences das vítimas
que não sejam os veículos”.

rapidinhas...

Milicianos
tomam preju

Rodaram após
assaltar loja

A Delegacia de Homicídios
de Niterói São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI) apreendeu,
ontem, fuzis, pistolas, revólveres, granadas, munições e
outros materiais de uma milícia que atua em Itaboraí. O
material estava na casa de Osmar da Silva Gomes, o Tirso,
preso no último sábado. Os
milicianos são acusados de
uma chacina que deixou dez
mortos na região,em janeiro.

LLDois criminosos foram presos em flagrante depois de assaltarem uma filial das Lojas
americanas, em Realengo, na
Zona Oeste do Rio, ontem.
Com a dupla os policiais 14º
BPM (Bangu) recuperaram
celulares e videogames roubados. Ademario Maxwell Martins e José Heribergson Neves
dos Santos foram capturados
em um cerco policial. Outros
três bandidos fugiram.

LL

Ex-PM é preso por homicídio
LLAcusado de homicídio e ocultação de cadáver, o ex-PM Cristiano Macedo Gomes, de 39
anos, foi preso ontem, por agentes da Delegacia de Homicídios
de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI). De acordo com
a especializada, o crime aconteceu no dia 26 de junho em um
posto de gasolina em Tribobó,
São Gonçalo,onde Cristiano trabalhava como segurança.
A vítima é Jeferson da
Conceição Santana, que tentou assaltar o posto com um

comparsa. Câmeras de segurança flagraram a chegada
de Jeferson e do comparsa ao
posto, e os disparos feitos pelo
ex-policial. Jefferson é atingido e vai ao chão, enquanto o
comparsa consegue escapar.
Segundo as investigações,
Cristiano, em vez de chamar a
polícia, colocou a vítima ainda viva no porta-malas de um
carro preto, que foi encontrado no dia seguinte, no bairro
Bom Retiro, com o corpo de
Jeferson carbonizado.

Policial é
baleado
LLUm cabo da Polícia Militar foi baleado, na madrugada de ontem, durante tentativa de assalto, em
Niterói. Ele tinha acabado
de deixar o 12º BPM (Niterói), onde é lotado, quando
foi atacado por bandidos
na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-104), no bairro Baldeador, e reagiu. Um dos
criminosos foi baleado pelo PM e morreu.

