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LLPoliciais do 16º BPM recuperaram carga
de café avaliada em R$ 11 mil abandonada
em Vigário Geral após roubo, ontem

POLÍCIA

LLGANGUE Do APOLO III VAI PRO ESPAÇO

LLDIPLOMA DE 171

Ladrões rodam

Poliçada tira da pista quatro por roubo de carga

De verdade,
só a tatuagem

Q

Falsa policial que pintou no braço
escudo da corporação vai em cana

uatro integrantes de
uma quadrilha especializada em roubo de cargas, que atua no bairro Apolo
III, em São Gonçalo, na Região
Metropolitana, foram presos
em operação encerrada ontem
por agentes da Polícia Civil e
da Polícia Rodoviária Federal
(PRF) para cumprimento de
sete mandados de prisão. Três
dos mandados eram contra
suspeitos que já estão presos.
A quadrilha começou a ser
investigada pelos agentes da
74ª DP (Alcântara) há dez meses, quando o número de ocorrências de roubo de cargas no
entorno do Apollo III começou
a aumentar. O bairro fica entre a BR-101 (Niterói-Manilha) e a RJ-104, principais rodovias que dão acesso ao Rio
de Janeiro e à Região dos Lagos. De acordo com as investigações, os responsáveis pelos
roubos eram ligados ao tráfico
de drogas no Morro da Viúva,
no Jardim Bom Retiro, em Itaboraí, município vizinho.
Foram identificados 28 cri-
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‘Magrinho da Viúva’ e ‘Ninho’: ladrões de carga procurados

minosos, entre eles Júlio César
Simão de Souza, o ‘Magrinho
da Viúva’ ou ‘De Vidro’, apontado como líder do tráfico de
drogas na comunidade de Itaboraí. Segundo a polícia, Júlio
César é o mandante dos ataques a caminhões e outros veículos na BR-101 e na RJ-104. O
Disque Denúncia oferece R$ 1
mil por informações que levem
à captura do bandido.

R$ 1 mil por ‘Ninho’
O Disque Denúncia também oferece R$ 1 mil por informações que levem à prisão de
Felippe Soares da Silva, o ‘Ninho’, 28 anos, apontado como
um dos maiores ladrões de cargas e depósitos do estado. Segundo a 55ª DP (Queimados),
ele estaria escondido no Complexo da Maré, sob a proteção
dos traficantes locais.

arteira funcional, camiseta da corporação, registro de ocorrência e até
uma tatuagem com o escudo da
corporação faziam parte do arsenal usado por Raquel Mendonça Ribeiro para se passar
por agente da Polícia Civil. De
verdade mesmo, só a tatuagem.
A policial de araque foi presa ontem em flagrante por
agentes de verdade da 12ª DP
(Copacabana), usando documento falsificado.
Também era real a dívida
em dinheiro que Raquel tinha
com o professor de muay thai
da academia que ela frequentava, no Clube Monte Sinai, na
Tijuca. O professor teve a moto roubada e ela ofereceu ajuda
para recuperá-la em troca do
perdão da dívida.
Ele aceitou, mas em vez da
motocicleta roubada, só viu
um falso registro de ocorrên-
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Raquel tirava onda de polícia

cia que a mulher apresentou
como prova de que havia feito
diligências em busca da moto.
Antes, ela ostentava a fantasia
de policial. Agora, a ostentação
virou mico e o caô virou cadeia.

rapidinhas...

Adolescente
estuprada

Baleado em
assalto

Policiais da 59ª DP (Duque
de Caxias) prenderam Um
casal de namorados acusado de embebedar e estuprar
uma menina de 13 anos, irmã da suspeita. A mulher
convidou a menor para sua
casa e serviu bebidas alcoólicas. O homem aproveitou
que ela estava embriagada e
a violentou. Segundo a polícia, a adolescente tentou se
suicidar após o ocorrido.

LLUm homem foi ferido nas
costas por um disparo durante uma tentativa de assalto em
Bento Ribeiro, na Zona Norte.
Segundo testemunhas,ladrões
abordaram um veículo e um
motorista de outro carro disparou seis vezes ao perceber o assalto.Gessi Gonzales Camargo
foi socorrido no Hospital Municipal Albert Schweitzer e seu
quadro é estável. Registro na
30ª DP (Marechal Hermes).

LL

Do táxi para
a cadeia

Preso com
arma e drogas

Apontado como um dos
chefes do tráfico no Lins,
na Zona Norte do Rio, Felipe Alves Barroso, o ‘Arau’,
foi preso ontem por policiais do 3º BPM (Méier) ao
tentar sair da comunidade
em um táxi para escapar
de uma operação policial.
Contra ele havia 11 mandados de prisão em aberto por
diversos crimes. Ele foi levado para a 19ª DP (Tijuca)

LLPoliciais do 24º BPM
(Queimados) realizaram
operação de combate ao
tráfico de drogas na comunidade Caixa D’Água, em
Queimados, na Baixada
Fluminense. Um homem
foi preso e com ele foram
apreendidos uma pistola, um radiotransmissor,
além de drogas e dinheiro.
A ocorrência foi registrada
na 55ª DP (Queimados).

LL

GM recupera
grade do BRT
Guardas municipais recuperaram ontem em Turiaçu,
na Zona Norte do Rio, uma
grade que teria sido roubada
de uma estação do BRT. Três
homens carregavam a grade
pela linha férrea, entre o Parque Madureira e a Fábrica
Piraquê, quando notaram
a presença dos guardas, que
patrulhavam a região, e fugiram. O caso foi registrado
na 29ª DP (Madureira).
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