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LLUma mulher foi presa em flagrante,
ontem, com 52 carretéis de linha chilena
em Campos Elíseos, Duque de Caxias

POLÍCIA

LLFALTA DE TRANSPARÊNCIA

LLcrime bárbaro

Regras secretas
para aeronaves

Inocente morre
por vingança

Manual para uso de helicópteros da Polícia
Civil em operações está sob sigilo por 15 anos

M

O

manual de como os helicópteros da Polícia Civil serão utilizados em
operações está sob sigilo para
os próximos 15 anos. A publicação foi feita no Diário Oficial da última quinta-feira, mas
concede acesso somente aos
membros da cúpula da Segurança Pública do Rio.
O governador Wilson Witzel defendeu a medida. “O sigilo não é para a população, mas
para os bandidos. A população
de bem está representada pelos órgãos do poder público.
Não tem sigilo para o Ministério Público nem para o Judiciário. Nas Forças Armadas existem vários protocolos secretos
e confidenciais envolvendo o
emprego de armas, mas isso
não significa que o poder pú-

Mineira mata a filha da vizinha
ovida por vingança,uma
mulher de 38 anos,Sarah
Maria de Araújo, matou
com requintes de crueldades uma
menina de 6, Amanda Filgueiras,
filha de uma vizinha, no município de Divinópolis,em Minas Gerais, e acabou confessando o crime e contando à polícia detalhes
do ato bárbaro, ocorrido na madrugada de ontem.
Sarah asfixiou Amanda em
sua própria casa e alterou a cena
do crime para que parecesse que
a morte da menina foi acidental. Mas, após um longo interrogatório, ela acabou revelando
que esganou Amanda e enfiou
sua cabeça num balde de água.
O motivo foi o fato de a mãe de
Amanda ter denunciado Sarah
ao Conselho Tutelar, por maustratos, fazendo com que a vizinha corresse o risco de perder a
guarda de sua filha, de 5 anos.
Após matar Amanda, Sarah
manteve o corpo em um quarto,
por cerca de cinco horas,enquan-

Reprodução do Facebook

blico não possa ter acesso. Se
estamos dizendo como a aeronave tem que ser utilizada, é algo bom. Agora, quem tem que
saber disso são as autoridades.
Bandido não precisa saber”,
disse Witzel, que afirmou que
ainda vai ler as informações sigilosas para, se for o caso,“fazer
ponderações”.
O sigilo do documento não
agradou à Comissão de Segurança Pública da OAB do Rio.
Para o presidente da comissão,
Rafael Borges, o sigilo implica
o controle da atividade policial.
“Como sustentar que um policial extrapolou o exercício de
suas atividades se as regras são
desconhecidas?”, indagou.
No ano passado, durante
o período de intervenção, foram publicadas normas para

atuação da polícia. Nelas, ficou determinado que apenas
tiros para legítima defesa dos
tripulantes estavam autorizados durante operações.
Em nota, a Secretaria de Polícia Civil explicou a necessidade do caráter sigiloso dos
procedimentos contidos no
manual. “A publicidade dessas
informações, e consequentemente seu conhecimento por
parte de criminosos de alta periculosidade, traz prejuízos
irreversíveis às estratégias de
operações que são realizadas
em áreas conflagradas do estado, pondo em risco a vida do
policial e da sociedade como
um todo”. A secretaria não revelou quais órgãos participaram
da elaboração do manual com
as regras para helicópteros.

Esfaqueador
na tranca

‘Pé de Vaca’
vai pro brejo

Assaltante
morto

Massacre
da Kombi

Plácido Corrêa Moura, 44
anos, responsável pela morte
de duas pessoas a faca no Humaitá, durante um surto psicótico, recebeu alta do Hospital Miguel Couto, na Gávea.
Ele teve uma perna amputada e recebeu pinos na outra,
em decorrência dos tiros que
levou. Ele foi encaminhado
para cadeia, em Benfica, Zona Norte, e sua audiência de
custódia não foi marcada.

LLO traficante Deivison Araújo
dos Santos, o ‘Pé de Vaca’, um
dos chefes dos morros da Providência e Coroa, foi preso na
noite de quinta-feira. Ele saía
da Providência de táxi quando foi abordado por PMs. Na
perseguição, ele saiu do carro
e tentou pular de viaduto. Os
policiais apreenderam pistola e radiotransmissor. Disque
Denúncia oferecia R$ 1 mil por
informações sobre ele.

LLApós realizarem assaltos na
Av. Min. Edgar Romero, em
Turiaçu, Zona Norte, dois criminosos entraram em confronto com policiais do 9º BPM
(Rocha Miranda) e um deles
foi baleado. Ele foi levado para o Hospital Estadual Carlos
Chagas, mas não resistiu aos
ferimentos. O outro bandido
escapou. Pistola calibre .40 foi
apreendida. Registro na Delegacia de Homicídios (DH).

LLDois homens morreram e
outro foi ferido em ataque a
tiros na Rua Estelita Lins, na
Grama, em Nova Iguaçu. Segundo relatos em redes sociais, um grupo chegou em
uma Kombi branca e atirou
e abriu fogo. Uma das vítimas morreu no local e outra
no Hospital Geral de Nova
Iguaçu. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga.

Amanda tinha apenas 6 anos

to os vizinhos realizavam buscas e
acionavam a polícia para comunicar o desaparecimento da menina. Sentindo-se acuada, Sarah
atirou o corpo de Amanda num
terreno perto do prédio, lançando-o do segundo andar.
Ao ser presa, Sarah contou à
imprensa que queria ter matado a mãe de Amanda. “Me arrependi muito porque era uma
criança inocente. Eu queria era
a mãe, mesmo”, disse.

rapidinhas...

Draco cata
‘Feijão’
O miliciano conhecido como ‘Feijão’ foi preso na noite de quinta-feira, em Campo Grande, Zona Oeste, por
agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco).
Segundo a polícia, ele extorquia dinheiro em nome
da quadrilha‘Liga da Justiça’.
Com ele foram apreendidas
uma pistola .380 e uma espingarda calibre 22.
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