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LLCriminoso morreu em confronto
com policiais do 14º BPM (Bangu) na Rua
Princesa Imperial, em Realengo

POLÍCIA

LLassassino de tim lopes

LLZONA OESTE E BAIXADA

STF manda soltar
Elias Maluco

Divulgação

Ressalva é que não haja outra ordem de prisão

O

ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal
(STF), decidiu pela revogação, ontem à noite, da prisão
preventiva, decretada em junho de 2017, contra o traficante Elias Pereira da Silva,
o Elias Maluco. O criminoso
ficou conhecido pelo assassinato do jornalista Tim Lopes,
com requintes de crueldade
que chocaram todo o país, em
2002. No entanto, de acordo
com a decisão do ministro do
STF, o criminoso só poderá
ganhar a liberdade caso não
tenha contra ele nenhuma
outra ordem de prisão.
“Expeçam (termo jurídico equivalente a transmitam)
alvará de soltura a ser implementado com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja custodiado por motivo
diverso da prisão preventiva
retratada no processo (...) advirtam-no da necessidade de
permanecer com a residência
indicada ao Juízo, atendendo
aos chamamentos judiciais,
de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do homem

Arquivo

Equipamentos da milícia apreendidos durante a operação da Draco

Três do Ecko
vão pra tranca
Renan, ‘Guerra’ e ‘Fedeirinha’
seriam membros da Liga da Justiça

Elias Maluco matava sua vítimas com requintes de crueldade

médio, integrado à sociedade”, escreveu o ministro Marco Aurélio Mello, no texto em
que manifestou a sua decisão.
Elias Maluco foi condenado, em 2005, a 28 anos e seis
meses de prisão pela morte do jornalista Tim Lopes.
Em 2013, ele foi condenado a

mais 10 anos, sete meses e 15
dias de prisão, pelo crime de
lavagem de dinheiro.
Tim Lopes foi sequestrado
e morto no dia 2 de junho de
2002, enquanto preparava uma
reportagem para a TV Globo
na comunidade Vila Cruzeiro,
na Zona Norte do Rio.

P

oliciais da Delegacia de
Repressão às Ações Criminosas Organizadas
(Draco) prenderam três suspeitos de integrar a milícia ‘Liga da Justiça’, que é chefiada
por Wellington da Silva Braga,
o Ecko. De acordo com a especializada, Renan Toledo do
Nascimento, Vinicius Alegre de
Souza, conhecido como Guerra, e Claudio Vinicius Santos
Silva, o Fedeirinha, eram considerados foragidos da Justiça.
Ainda segundo os agentes,

foram cumpridos 23 mandados de busca domiciliar e sete
mandados de prisão — quatro
já estavam presos. A ação aconteceu nos bairros de Campo
Grande, Santa Cruz, Paciência e Sepetiba, na Zona Oeste
do Rio. Além de Nova Iguaçu e
São João De Meriti, na Baixada
Fluminense.
Os agentes apreenderam
também munições de fuzil,
fardas, rádios transmissores,
coletes táticos, documentos e
aparelhos celulares.

rapidinha...

Tentou roubar carro e foi estacionada na cadeia
LLUma mulher foi presa em flagrante, ontem, quando tentava furtar um carro de uma locadora de veículos da Barra da
Tijuca, na Zona Oeste do Rio.
Tatiana Sayonara Calixto de

Souza, de 29 anos, foi vista por
pedestres, que a denunciaram.
Segundo a Polícia Civil, Tatiana foi levada para a Delegacia de
Homicídios da Capital (DH),
onde ficou presa.Ela vai respon-

der por tentativa de furto e pode
pegar até quatro anos de prisão,
além de ter que pagar multa. Na
DH, foi constatado que Tatiana
já possui diversas passagens pela polícia, por tráfico de drogas.

