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LLA Polícia Militar vai receber hoje
um reforço de 336 viaturas para suas
ações, incluindo 149 sedans e 187 picapes
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PM dá sacode em geral
Chefe do tráfico no Borel morre e dez são presos em operações em 11 comunidades

P

elo menos um suspeito
foi morto e outros dez foram presos, sendo três deles baleados, em operações realizadas ontem pela PM em 11
localidades da Região Metropolitana. Dois fuzis foram apreendidos. Segundo a PM, o morto, conhecido como ‘Tirrou’,
era um dos chefes do tráfico do
Morro do Borel, na Tijuca, e foi
atingido em ação da Unidade de
Polícia Pacificadora. A corporação informou que ele respondia
por homicídio, resistência e associação ao tráfico.

No Borel, os PMs apreenderam um fuzil, munição e drogas. O comércio foi obrigado a
fechar as portas. Os outros três
baleados foram presos durante ação do 14º BPM (Bangu)
na Coreia, em Senador Camará, onde foram apreendidos um
fuzil, uma espingarda e drogas.
Além desses, a PM informou
que dois criminosos foram atingidos em confronto, um deles no Brejal, em São Gonçalo,
e outro em Jardim Gramacho,
Duque de Caxias, socorrido ao
Hospital Dr. Moacyr Rodrigues

do Carmo. A PM não esclareceu
a condição deles.
Em Jardim Gramacho, os
policiais encontraram um caminhão despejando lixo, carvoeiros, aterros sanitários e locais de suposta reciclagem de
lixo irregulares. Houve confronto. Foram apreendidos
uma pistola, um rádio transmissor, um caminhão e quatro caçambas de entulho. Além
do suspeito baleado, seis foram
presos. No Brejal, uma pistola
foi apreendida e uma motocicleta roubada foi recuperada.

Pó e maconha a rodo na CDD
LLOs PMs atuaram ainda em
comunidades da Cidade de
Deus, Cordovil, Engenho
Novo, Jacarezinho, Jardim
América, Rocha Miranda e
Santa Teresa. No Jacarezinho, um suspeito foi preso
e uma pistola apreendida
durante uma operação do
Comando de Operações Especiais (COE). Na ação, militares também apreende-

ram drogas como maconha,
cocaína e skank. Na Cidade
de Deus, o 18º BPM (Jacarepaguá) apreendeu 2.300
papelotes de cocaína e 400
trouxas de maconha. Na Cidade Alta, o 16º BPM (Olaria) prendeu um suspeito de
tráfico e apreendeu metralhadora, carregador, rádio
transmissor e drogas como
loló, maconha e cocaína.

