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LLO CORPO DE UM HOMEM, com um
ferimento na cabeça, FOI ACHADO ONTEM
na Via Sérgio Braga, em Barra Mansa

POLÍCIA

LLchapeuzinho vermelho agradece

Lobo Mau tá na jaula
Agentes da UPP capturam um dos chefes do tráfico na Ladeira dos Tabajaras

A

Polícia Militar prendeu,
na manhã de ontem, um
dos chefes do tráfico de
drogas na Ladeira dos Tabajaras, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Jorge Marcello
Amaral do Nascimento, conhecido como ‘Lobo Mau’, foi capturado por agentes da Unidade
de Polícia Pacificadora (UPP)
da comunidade. Outros dois
homens foram presos com ele
e um fuzil foi apreendido durante a operação.
Segundo a corporação, um
policiamento de rotina estava
sendo realizado na Ladeira dos
Tabajaras quando um veículo
em atitude suspeita foi visto.
Com a aproximação dos policiais, os criminosos atiraram
de dentro do carro e iniciaram
um confronto.
Após estabilizarem a região,
os policiais prenderam três homens, sendo um deles ‘Lobo
Mau’. Ele é réu em oito processos. Os outros foram identificados como Marcelo de Olivei-
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ra Melo e Roni Peter de Souza.
Com o grupo, foram apreendidos um fuzil e um carregador de pistola. A ocorrência foi
apresentada na 12ª Delegacia
de Polícia (Copacabana).
Em abril do ano passado, Lobo Mau protagonizou uma fuga
com tons cinematográficos, em
São Conrado. Ele conseguiu escapar após perseguição policial
pelas ruas do bairro e da Barra da
Tijuca, na Zona Oeste. Na ocasião, um homem foi preso e armamento, apreendido.
Roubo na praia
Ainda na Zona Sul, em outra
ação realizada ontem na Praia
do Leblon, um criminoso foi
preso em flagrante, no posto
12. O suspeito, que não teve
seu nome divulgado, teria sido acusado de praticar diversos
assaltos na região. Com ele, foram encontrados pertences de
vítimas e uma arma de fogo foi
apreendida. O caso foi encaminhado para a mesma distrital.

Um fuzil foi apreendido na Ladeira dos Tabajaras, na ação que prendeu o ‘Lobo Mau’ (no detalhe)

rapidinhas...

Ação da PM em São Gonçalo
termina com três mortos
Uma operação da Polícia Militar na comunidade da Coreia, em São Gonçalo, sábado à noite, terminou com três
homens mortos, mais duas
pessoas feridas e armamento
apreendido. De acordo com
o Twitter da corporação, os
agentes retiraram das ruas
dois fuzis calibre 5.56, duas
pistolas calibre 9mm, quatro
artefatos explosivos, três rádios comunicadores e entor-
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pecentes. A ação visava a reprimir o crime organizado
na região. No confronto entre policiais e bandidos, cinco
pessoas foram atingidas e socorridas ao Hospital Estadual
Alberto Torres, no Colubandê,
no mesmo município. Três delas já chegaram mortas à unidade. O estado de saúde das
outras duas pessoas não foi
divulgado. A ocorrência foi
registrada na 73ª DP (Neves).

Rodou com
carro roubado

Comerciante
assassinado

Policial é
baleado

Homens do Batalhão de Policiamento de Vias Expressas
(BPVE) prenderam, ontem,
um homem dirigindo um
carro roubado, na pista sentido Centro da Avenida Brasil,
altura de Guadalupe, na Zona Norte do Rio. Com o suspeito, que não teve seu nome
revelado, os agentes apreenderam uma arma de fogo. O
caso foi encaminhado à 35ª
DP (Campo Grande).

LLUm comerciante de 72
anos foi encontrado morto
dentro de seu escritório, sábado, no bairro Jockey, em
Campos dos Goytacazes.
Um ex-funcionário do idoso, de 26, foi preso, suspeito de ter cometido o crime.
O corpo da vítima estava no
chão e apresentava marca de
agressão na cabeça. O caso
foi registrado na 134ª DP
(Campos dos Goytacazes).

LLUm policial militar de 40
anos foi baleado, sábado à
noite, após trocar tiros com
suspeitos no bairro Retiro,em
Volta Redonda.O agente,que
estava de folga, estava acompanhado de esposa e filho. A
vítima foi atingida de raspão
na cabeça,na perna e nas costas. Ele recebeu os primeiros
socorros num hospital da região e, depois, foi transferido.
Ele não corre risco de morte.
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