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LLA polícia fez ação de retirada de
barricadas do tráfico também na Vila
Kennedy, em bangu, Zona Oeste, ontem
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Briga de gato e rato
Bandidos são flagrados metendo o pé pela mata durante operação da PM

A

cenadedezenasdetraficantes fugindo por uma região
de mata durante operação
da polícia, ontem, na Cidade de
Deus, na Zona Oeste do Rio, dominou as conversas e fez os cariocas relembrarem a fuga em massa
de bandidos durante a ocupação
daVila Cruzeiro,no Complexo da
Penha, por militares, em 2010.
A fuga do bando, pela região
conhecida como Caminho do
Outeiro, até outra comunidade
vizinha, foi flagrada por um helicóptero da TV Globo, logo pela manhã, durante uma operação do 18º BPM (Jacarepaguá)
para a retirada de barricadas e
‘miguelitos’ (estruturas de metal
pontiagudas para furar pneus).
Dois suspeitos foram presos. No
Caminho Outeiro, houve confronto e um criminoso com um
tornozeleira eletrônica foi baleado e levado ao Hospital Lourenço Jorge, mas não resistiu ao
ferimento. Ele estava armado
com uma pistola.
De acordo com a plataforma
Onde Tem Tiroteio?, do dia primeiro de janeiro até ontem foram registrados 152 tiroteios na
Cidade de Deus. A cada 36 ho-
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ras pelo menos um tiro assusta
moradores da comunidade. Em
setembro, a média de confrontos
na comunidade é de um por dia.
Segundo o Observatório da
Segurança do Rio de Janeiro, no
Centro de Estudos de Segurança
e Cidadania (CESeC), pelo menos 31 ações foram realizadas na
comunidade apenas este ano. As
incursões são marcadas por trocas de tiros que assustam os moradores, que ficam no meio do
fogo cruzado entre criminosos
e policiais. O número de operações pode ser superior, já que
nem toda operação é noticiada.
Ainda segundo a plataforma,
37 pessoas foram baleadas na comunidade, do início do ano até
ontem. Destas, 16 morreram. No
mesmo período de 2018, o Fogo
Cruzado contabilizou 22 vítimas
de arma de fogo, sendo 10 fatais.
Questionada sobre as frequentes operações na Cidade
de Deus, realizadas tanto por
unidades especiais quanto pelo
18º BPM (Jacarepaguá), a Polícia Militar se limitou a passar
informações sobre a ação realizada ontem pelo batalhão de
Jacarepaguá na comunidade.

Caçada a
assassinos

OmaterialapreendidonaVilaCruzeiroduranteaoperaçãodeontem

Operação na Vila Cruzeiro
LLUm suspeito morreu e mais
de 100 quilos de maconha, 16
de cocaína e um fuzil foram
apreendidos, ontem, durante
operação da Polícia Militar na
Vila Cruzeiro, no Complexo
da Penha, Zona Norte do Rio.
Durante a ação,houve intensos
confrontos e um carro e uma
moto foram incendiados.
Moradores denuncia-

ram que tiveram as casas invadidas por PMs. Em nota,
a Polícia Militar disse que “as
operações desencadeadas pela
Corporação seguem protocolos rígidos de execução” e que
“não compactua com desvio
de conduta de qualquer um de
seus militares e pune todos os
envolvidos quando identificados e comprovados os fatos”.

LLA Polícia Civil fez ontem
uma megaoperação na Cidade Alta, Parada de Lucas
e Vigário Geral. O objetivo
era capturar bandidos que
mataram sete jovens na comunidade Cinco Bocas,em
Brás de Pina, em maio. Na
ação, nove suspeitos foram
presos e dois mortos. Quatro criminosos já haviam
sido presos. Um fuzil, uma
pistola, cinco granadas e
drogas foram apreendidos.
Segundo a polícia, os
bandidos da facção Terceiro
Comando Puro (TCP) são
chefiados por Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão,
de 33 anos. Os outros procurados são: Rodrigo Ribeiro da Silva,o Mia; Lorran de
Azevedo Freaza,o Marrom;
Moises Severino da Silva, o
Dino; Edilson Jesus Júnior,
o Pirâmide; e Leilton Medeiros da Silva, o Artilheiro.
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