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LLUm homem de 37 anos foi preso
transportando 40kg de pasta base de
cocaína, na Via Dutra, em Barra de Piraí

polícia

LLna ‘ala de comissão do CV’

Falsa mulher solitária
Preso que tentou fugir da cadeia em Bangu sofre punição

O

preso Clauvino da Silva, o
Baixinho, que tentou fugir no sábado usando uma
máscara de silicone feminina,passou a noite na solitária. O tempo
da punição ainda será decidido.
Condenado a 73 anos e 10 meses de prisão por tráfico de drogas,
Clauvino já havia fugido de Bangu, em 2013, mas foi recapturado em Angra dos Reis, sua área de
atuação, no dia seguinte. Na época,ele cavou um túnel de 5 metros
e,com outros 30 bandidos,nadou
cerca de 30 segundos submerso no
esgoto,até conseguir chegar a uma
galeria, que dava acesso à rua.
No sábado, dia de visita, Clauvino recebeu sua filha e outras oito mulheres, uma delas grávida,
na galeria B7, de Bangu 3. A galeria abriga 90 chefes do tráfico do
Comando Vermelho.
Ele trocou de roupa com a fi-

Divulgação

Clauvino da Silva tentou fugir usando máscara de silicone feminina

lha e vestiu máscara de silicone e
peruca,para tentar sair misturado
às outras mulheres.A tentativa falhou.Os objetos do disfarce foram
levados pela grávida,sob o vestido,

já que grávidas não passam por revista íntima.
As duas foram encaminhadas
para a 35ªDP (Campo Grande),
mas foram liberadas para res-

ponder pela facilitação de fuga
de preso em liberdade. Segundo
o delegado, Luís Maurício Armond, titular da 35ªDP, o preso
não cometeu crime ao tentar fugir.“Ele deverá sofrer as sanções
administrativas do próprio sistema pois não usou de meio violento para a fuga”, disse.
De acordo com agentes penitenciários, a galeria B7 é conhecida como “a ala de comissão do
CV”, ou seja, onde a cúpula decisória que está presa no Rio toma
decisões. “Ninguém é executado
em uma favela, por exemplo, sem
autorização dessa comissão”, afirmou um inspetor. As ordens são
transmitidas por celulares, advogados ou cartas.
A Secretaria de Administração
Penitenciária disse que a tentativa
de fuga foi um “ato de desespero”
após o fim de regalias.

LLmotociclista seguia o veículo

Poliçada frustra roubo na Brasil
PMs recuperaram o caminhão e a carga de frango. Suspeito foi preso

A

Polícia Militar conseguiu recuperar, na manhã de ontem, um caminhão roubado que levava carga
de frango. Na ação, um suspeito
também foi preso.
O veículo trafegava pela Avenida Brasil, na altura de Coelho
Neto, no sentido Zona Oeste,
por volta de 10h40. Os PMs do
9º BPM (Rocha Miranda) notaram que um motociclista trafegava, em atitude suspeita, acompanhando o caminhão.
Foi então iniciado um cerco,
junto ao Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE). O caminhão chegou a fu-

rar um dos bloqueios na via e
seguiu em fuga. Os agentes dispararam com o intuito de parar o veículo, que conseguiu ser
interceptado na altura de Fazenda Botafogo.
No interior do caminhão, um
suspeito foi preso com um revólver calibre 38 e munições. O
motociclista conseguiu fugir.
A carga foi recuperada intacta e o motorista estava ileso. Segundo informações, os criminosos abordaram a vítima na
BR-116 (Rodovia Presidente
Dutra). A ocorrência foi encaminhada para a 27ª DP (Vicente
de Carvalho).

CaminhãotrafegavanaalturadeCoelhoNeto,nosentidoZonaOeste
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rapidinhas...

Apreensão
de maconha
A Polícia Rodoviária
Federal (PRF) apreendeu, na noite de sábado, mais de cinco toneladas de maconha
na Rodovia Presidente
Dutra, em Barra Mansa, no Sul Fluminense.
A droga estava escondida embaixo de sacos
de ração para cavalo no
interior da caçamba de
uma carreta. Na ação, o
motorista foi preso por
tráfico de drogas.
LL

PM encerra
baile em SG
Policiais militares do 7º
BPM (São Gonçalo) botaram água no chopp de
quem curtia um baile funk
do Morro do Martins, na
Venda da Cruz, em São
Gonçalo, na noite de domingo. Uma equipe da
unidade foi até a comunidade e encerrou o evento
que acontecia sem as devidas autorizações. O proprietário do caminhão de
som foi conduzido até a
73ª DP (Neves).

LL

Baleados
em Caxias
LLDois suspeitos de tráfico foram baleados durante uma troca de tiros
com PMs do 15º BPM
(Duque de Caxias), na
noite de sábado, em Nova Campinas, Duque de
Caxias. Na ação, duas pistolas equipadas com kit
rajada foram apreendidas e um veículo Hyundai
Creta foi recuperado. Os
homens foram socorridos para o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes.

