04

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, Quarta-feira, 7/8/2019

LLPoliciais da 61ª DP (Xerém) prenderam
no Complexo da Maré homem suspeito
de 15 roubos a ônibus no estado
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LLdesfecho trágico

LLfuricão enterrado

Morte na solitária

QG reforça
Preso que se vestiu de mulher é achado enforcado a segurança

O

traficante Clauvino da
Silva, de 42 anos, que
tentou fugir da cadeia
vestido de mulher, no fim de semana passado, foi encontrado
morto dentro da cela em que estava na Penitenciária Laércio da
Costa Pelegrino (Bangu 1), em
Gericinó, na Zona Oeste do Rio,
ontem de manhã.
De acordo com a Secretaria
de Estado de Administração
Penitenciária (Seap), Clauvino, conhecido como ‘Ronca’
ou ‘Baixinho’, teria se enforcado com um lençol. “O Corpo
de Bombeiros foi acionado e será realizado o registro de ocorrência. Também será instaurada uma sindicância para apurar
os fatos”, disse, em nota, a Seap.
Ronca tentou fugir usando máscara de silicone, peruca
e roupas femininas, inclusive
um sutiã, que teriam sido fornecidas por sua filha e uma visitante grávida. Após a tentativa frustrada, ele foi colocado
na cela solitária, onde teria cometido o suicídio.
A visitante grávida e a filha
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Cidade da Polícia em alerta após
morte de traficante de Manguinhos

A

Clauvino foi achado morto três dias após ser posto na solitária

do preso responderão por facilitação de fuga. Clauvino cumpria pena de 73 anos e 10 meses
de prisão por tráfico de drogas
e já havia conseguido fugir do
Complexo de Bangu, em 2013.
Porém, ele foi recapturado em
Angra dos Reis, na Costa Verde
do Estado do Rio, sua área de
atuação, no dia seguinte.
Na época, Clauvino cavou
um túnel de cinco 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.
As imagens do detento disfarçado de mulher percorreram todo o mundo e a notícia foi
destaque em vários sites internacionais. Ontem, esses mesmos
veículos de comunicação noticiaram a morte de Clauvino.

segurança foi reforçada ontem na Cidade da Polícia,
no Jacaré, na Zona Norte,
após a descoberta de um suposto
plano de traficantes para atacar o
local,em resposta à morte do traficante Thiago Baltar Pereira,o‘Furicão’, baleado em confronto com
agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) na segunda-feira à tarde, no Jacaré.
Segundo policiais, o ataque
ocorreria após o enterro. O corpo do traficante, apontado como
o chefão do Complexo de Manguinhos, foi velado na quadra da
Escola de Samba Unidos de Manguinhos,naAv.dos Democráticos.
Furicão é acusado de ser um
dos responsáveis pelo ataque de
2014 à base da UPP Manguinhos,
quando três PMs ficaram feridos.
Ele respondia pelos crimes de associação para o tráfico de drogas,
dano ao patrimônio público, explosão, disparo ilegal de arma de
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Furicão morreu em confronto

fogo, formação de quadrilha e
roubos qualificados.
A UPP Jacarezinho também
teria sido informada do suposto ataque e de possíveis represálias. Nenhuma autoridade
policial comentou o caso.

rapidinhas...

Soldado
baleado
LLSoldado do Exército que ia
para o trabalho foi baleado
no braço durante ação de
PMs no Morro São João, no
Engenho Novo, Zona Norte. A família de Yann de Almeida Gonçalves, 20 anos,
diz que não havia confronto.
Yann carregava uma mochila. Segundo a PM, policiais
do 3º BPM (Méier) perseguiram e trocaram tiros com
criminosos em dois carros.

Cigarro com
maracujá

PM reage e
fere ladrão

Três presos e
um ferido

Estudante
libertado

Operação das polícias Civil,
Rodoviária Federal e da Receita Federal apreendeu ontem carga de 271.500 maços
de cigarros contrabandeados na Via Dutra, altura de
Seropédica. Os cigarros estavam escondidos atrás de
caixas de maracujá. O caminhão foi apreendido e o motorista, de 38 anos, autuado
por contrabando e receptação na 22ª DP (Penha).

LLPolicial militar reagiu a
uma tentativa de assalto e
prendeu um bandido, ontem, no Centro. O PM estava de moto quando foi
abordado por dois ladrões
em outra moto. Houve confronto. Um bandido fugiu e
outro foi baleado no braço e
socorrido no Hospital Municipal Souza Aguiar, sob
custódia. O caso foi registrado na 5ª DP (Mem de Sá).

LLTrês homens foram presos e
um ferido em operação da Polícia Militar na comunidade
Vila Ruth, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.
Houve confronto e o bandido
ferido foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento
(UPA) da região. Com os bandidos foram apreendidas uma
pistola .9mm e drogas. O caso foi registrado na 54ª BPM
(Belford Roxo).

LLO estudante Weslley Rodrigues Jacob,21 anos,detido na
terça-feira passada no Complexo doAlemão,teve a prisão
preventiva revogada ontem.
Parentes do estudante denunciaram que ele estava na
loja de um amigo, buscando
abrigo de um tiroteio,quando
PMs o acusaram de ser o dono de um radiotransmissor
encontrado no lixo. Weslley
vai responder em liberdade.
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