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LLMulher de 26 anos foi presa, ontem, ao
tentar assaltar um ônibus executivo que
ia de São Gonçalo para o Centro do Rio

POLÍCIA

LLtiroteio na nova holanda

LLno morar carioca

Operação na Maré Dois mortos
PM apreende 2 toneladas de drogas e 4 armas

D

ois suspeitos de envolvimento com o tráfico
de drogas morreram
baleados e duas toneladas de
entorpecentes foram apreendidas, além de duas metralhadoras e duas pistolas, durante
uma operação da Polícia Militar para reprimir o tráfico
de drogas em localidades do
Complexo da Maré, na Zona
Norte do Rio, ontem.
Efetivos do Comando de
Operações Especiais (COE),
do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), do
Batalhão de Ações com Cães
(BAC), do Batalhão de Polícia
de Choque (BPChq) e do Grupamento Aeromóvel (GAM)
participaram da ação.
De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Militar, os criminosos
atiraram primeiro e houve
revide, iniciando o confronto. Na operação, também foram apreendidas uma carga com mais de 1 mil caixas
de remédios, de origem desconhecida, quatro patinetes

Polícia Militar / Divulgação

em Triagem

Mototaxista e desempregado são
atingidos durante operação policial

D

A polícia mostra o material apreendido no Complexo da Maré

elétricos roubados, 14 carteiras de identidade e 19 cartões
de crédito, possivelmente
produtos de roubo, e diversos materiais para pesagem
e embalo de entorpecentes.
Todo o material apreendido
foi apresentado na Cidade
da Polícia, no Jacaré, na Zona Norte da cidade.

A PM não revelou a identidade dos dois mortos na operação, que estariam portando
as duas pistolas apreendidas.
Pelas redes sociais, moradores
da Maré postaram imagens da
ação da polícia na comunidade Nova Holanda e narraram a
ocorrência de tiros em outras
localidades do complexo.

ois homens morreram
após uma ação policial na
tarde de ontem, no Bloco
4 do Condomínio Morar Carioca, em Triagem, na Zona Norte do Rio. A polícia disse que os
dois mortos eram criminosos,
mas as famílias contestam a versão: um era mototaxista e o outro estava desempregado, dizem.
As vítimas foram socorridas ao
Hospital Municipal Salgado Filho,no Méier.Moradores acusam
os agentes de truculência.
Um dos mortos é Marcos Felipe Sodré Monteiro, de 22 anos.
Morador da Mangueira, na Zona
Norte, ele estava desempregado.
Felipe chegou morto ao hospital,
em uma viatura da PM.A irmã do
rapaz, a operadora de loja Yndayara Sodré Monteiro, de 24, conta
que testemunhas informaram que
ele foi baleado pelas costas.
O segundo morto era o mototaxista Davi Marques de Assis, de

19, que foi socorrido pela própria
família.Ele chegou lúcido à unidade,mas morreu no início da noite,
após passar por cirurgia.
Segundo a PM, policiais do 3º
BPM (Méier) realizaram uma
ação para reprimir o crime organizado e houve confronto.Duas pistolas foram apreendidas.As famílias das vítimas dizem,no entanto,
que não houve confronto com traficantes que dominam o condomínio, mas que os agentes chegaram ao local atirando.
Segundo uma moradora,
ações do tipo têm sido comuns
no condomínio.“Entram a qualquer horário de forma truculenta. A gente não é contra a operação da polícia, mas é preciso
entender que aqui existem moradores”, diz. O condomínio é o
mesmo em que criminosos tentaram roubar uma caixa d’água,
que abastecia todo o conjunto habitacional, no dia 3 de julho.

rapidinhas...

Apreensão
de facas

Tráfico sem
gás na Alma

Tiro comeu
nos Prazeres

Ladrão de
celular roda

Dez presos
em S. Gonçalo

LLDois dias após as mortes de
duas pessoas, atacadas a faca
por um morador de rua, na
Lagoa, Zona Sul do Rio, o Segurança Presente apreendeu
55 objetos cortantes nas ruas
da cidade, incluindo 36 facas. A operação foi realizada
na terça-feira, na Lagoa, em
Ipanema, no Leblon, Aterro,
Centro, Tijuca, Méier, Lapa,
Copacabana e Niterói. Um
homem foi preso no Aterro.

LLUm depósito irregular de botijões de gás,administrado por
um suposto chefe do tráfico local, Carlos Eduardo Barros de
Oliveira, o‘Grisalho’, foi estourado e fechado ontem por policiais do 7º BPM (São Gonçalo) e da 74ª DP (Alcântara) no
bairro Coelho, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. O depósito funcionava na
Rua Eduardo Prada, próximo
ao Complexo da Alma.

LLUm adolescente de 16 anos
e um homem de 18 foram
baleados no intenso tiroteio
entre PMs da UPP Escondidinho/Prazeres, em Santa
Teresa, e traficantes, que começou por volta das 23h de
terça-feira e assustou moradores durante toda a madrugada. Segundo a PM, o menor
atuou no confronto e levou
três tiros no abdômen. O outro foi baleado nas nádegas.

LLPoliciais da 6ª DP (Cidade Nova) prenderam Jhonatan dos Santos, na terçafeira, suspeito de integrar
uma quadrilha, do Morro da
Mangueira, na Zona Norte,
que rouba celulares em lojas de departamentos. Havia mandado de prisão em
aberto contra ele. A polícia
pede a quem tenha sido vítima do bando que compareça à delegacia.

LLPoliciais do 7º BPM (São
Gonçalo) prenderam,na noite de terça-feira, dez suspeitos, em uma operação para
retirar barricadas e reprimir o
roubo de cargas na região do
Complexo da Caroba,em São
Gonçalo. Os agentes, segundo a PM,foram recebidos a tiros,por volta das 18h30.Quatro pistolas, três motos e uma
grande quantidade de drogas
foram apreendidas.

