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LLontem, no Morro do Urubu, em Pilares,
na Zona norte, pistola, duas granadas e
drogas foram apreendidas pela PM

Polícia

LLDuque de caxias

LLTÁ NA TRANCA

Covardia pura
Jovem é morta e deixada nua dentro de carro

Esquilo do CV
cai do galho

U

Era o frente do Jardim Catarina
depois da morte de Schumaker

ma jovem de 18 anos foi
encontrada morta no carro do namorado,em Campos Elíseos, Duque de Caxias, na
Baixada Fluminense, na madrugada de segunda-feira. Segundo a
família,Vitória de Oliveira Rodrigues saiu de uma festa com o homem, de 30 anos, na noite de domingo,e foi encontrada no veículo
por parentes dele.A jovem foi levada para o posto de saúde do bairro,
mas já chegou morta.
A vendedora Viviane Almeida de Oliveira, 38 anos, mãe de
Vitória, contou que, no hospital,
viu marcas roxas no pescoço e no
rosto da filha e que o pingente que
ela usava estava amassado.
“A família dele achou o carro
perto da casa deles.Contaram que
o carro estava ligado e que os vizinhos acharam que eles estavam fazendo sexo.Uma tia dele me falou
que os dois estavam desacordados
e que fez de tudo para socorrer minha filha. Disse que só uma porta
do carro estava aberta e que levou
a Vitória com vida para o hospital. Mentira, porque ela já chegou
morta”, relatou Viviane.
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A causa da morte de Vitória só será determinada após exames

O caso está sendo investigado
pela Delegacia de Homicídios da
Baixada Fluminense (DHBF). A
delegacia informou, por meio de
nota,que“foi instaurado inquérito policial para apurar as circunstâncias da morte”e que diligências
buscam testemunhas e imagens.
A Polícia Civil não respon-

deu se o namorado é suspeito
de ter assassinado a jovem. A
declaração de óbito aponta que
a causa da morte depende de
exames laboratoriais.
Vitória foi enterrada ontem
no Cemitério Tanque do Anil,em
Duque de Caxias. O namorado
não foi ao sepultamento.

pontado como atual
chefe do tráfico de drogas no Jardim Catarina,
em São Gonçalo, Diego Júnior
de Souza Silva, o ‘Esquilo’, foi
preso durante operação do 7º
BPM (São Gonçalo), ontem de
madrugada. ‘Esquilo’ é apontado pela polícia como sucessor de Antonácio Rosário, o
‘Schumaker’, morto em abril,
pelo ex-comparsa Thomas
Jayson Gomes Vieira, o ‘2N’,
durante um racha no Comando Vermelho (CV).
O criminoso foi preso no
Complexo do Salgueiro, vizinho ao Jardim Catarina, durante operação contra o tráfico
de drogas e roubo de cargas. Ele
estava acompanhado de outros
cinco homens armados e houve
confronto. Uma pistola Glock 45
e munições foram apreendidas
com ‘Esquilo’. Os outros criminosos conseguiram fugir.
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Bandido trocou tiros com PMs

Ontem à tarde, dois PMs
foram baleados em outro confronto, desta vez na comunidade Menino de Deus, também em São Gonçalo, durante
operação contra o roubo de
cargas. Ambos passam bem.

rapidinhas...

GM assaltada
em parque

Trastes ficam
sem churrasco

Fofuxo roda
em Ipanema

Uma guarda municipal foi
assaltada por três homens,
um armado com pistola, em
horário de serviço e teve o celular roubado no Parque de
Madureira, na Zona Norte.
Os bandidos fugiram. O patrulhamento foi reforçado no
local. Segundo a 11ª Inspetoria, onde a guarda era lotada,
três pessoas foram presas por
assaltos no parque, duas com
armas falsas, este ano.

LLPoliciais militares do batalhão de Duque de Caxias, na
Baixada Fluminense, realizaram ontem operação de
combate ao roubo de cargas
na comunidade Parque das
Missões e conseguiram recuperar um caminhão frigorífico. A carga de carne foi recuperada e o motorista, que
havia sido obrigado a conduzir o veículo até a comunidade, foi resgatado ileso.

LLPoliciais do 23ºBPM (Leblon)
prenderam o traficante conhecido como‘Fofuxo’,de 26 anos,
na orla da Praia de Ipanema,na
Zona Sul.Apontado como um
dos líderes do tráfico na Vila
Operária,em Duque de Caxias,
Baixada Fluminense, Fofuxo
estava na Avenida Vieira Souto, altura do Posto 10, quando
recebeu voz de prisão. A ocorrência foi encaminhada para a
12ª DP (Copacabana).
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Parentes de pastor na acusação
Michelle de Carmo e Maria
Edna,irmã e mãe do pastor Anderson do Carmo, vão participar da reprodução simulada do
assassinato, marcada para o dia
21. Marido da deputada federal Flordelis dos Santos Souza
(PSD),Anderson foi morto em
16 de junho na casa da família,
em Pendotiba, Niterói. A juíza Neris dos Santos Carvalho,
da 3ª Vara Criminal de Niterói,
permitiu que elas atuem como
assistentes de acusação. Flávio
dos Santos Rodrigues, filho
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biológico de Flordelis, e Lucas
Cezar dos Santos Souza, filho
adotivo do casal,foram indiciados por homicídio duplamente
qualificado e estão presos. Flávio confessou ter atirado seis
vezes em Anderson, mas a perícia constatou 30 perfurações
de tiros no corpo. Lucas teria
adquirido a pistola usada no
crime. Cinco filhos de Flordelis foram intimados a participar da reprodução simulada.A
deputada e outros filhos devem
ser intimados hoje.

