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LLDois anotadores do jogo do bicho
foram detidos em ação de combate à
contravenção, em Brás de Pina, ontem

polícia

LLMilícia

LLNo paraguai

Arsenal em casa Chefão do CV
Vereador de Caxias tinha 4 fuzis em apê da Barra

A

Divulgação / Polícia Civil

gentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) apreenderam,ontem,quatro fuzis e uma
pistola na casa do vereador Cláudio Thomaz (PTN), de Duque
de Caxias. A apreensão ocorreu
durante operação que investiga
o assassinato de um ex-candidato a vereador da cidade da Baixada Fluminense, em julho de 2016.
Segundo as investigações,o crime
estaria relacionado à guerra de milícias que atuam no furto de combustíveis de dutos da Petrobras na
região.Foram cumpridos 22 mandados de busca e apreensão.
O vereador Cláudio Thomaz (detalhe) e as armas apreendidas
De acordo com as investigações, o casa do vereador Cláudio
Segundo as investigações, parThomaz, na Barra da Tijuca, Zo- morte do pré-candidato a vereana Oeste, onde as armas foram dor Sérgio da Conceição de Al- te do lucro obtido pelos criminoapreendidas, está registrada em meida,mais conhecido como Be- sos no furto de combustíveis senome de um posto de gasolina. rem do Pilar, morto em 2 de julho ria utilizado para financiamento
Durante a operação,as equipes da de 2016. A vítima saía de casa de de campanhas políticas. A prátiDHBF também realizaram buscas carro quando foi atingida por ti- ca do furto, conhecida como ‘biem galpões e depósitos. Cerca de ros disparados de dentro de outro ca’, causou uma série de homicí20 caminhões foram periciados, veículo.Berem tentou escapar pela dios em Duque de Caxias. A área
sendo que um deles estaria relacio- porta do carona,mas os atiradores é considerada estratégica pelo
continuaram a efetuar disparos.O grupo criminoso por causa da
nado ao esquema ilegal.
A DHBF informou que um crime foi gravado por uma câme- proximidade com a Refinaria de
Duque de Caxias (Reduc).
inquérito foi aberto logo após a ra de segurança da casa.

é resgatado

Ação cinematográfica tira ‘Samura’
das mãos da Justiça, em Assunção

O

traficante Jorge Teofilo Samudio González, o
‘Samura’, de 47 anos, principal chefe do Comando Vermelho (CV) no Paraguai, foi
resgatado ontem,em uma ação cinematográfica, na capital Assunção. Ele estava preso desde outubro do ano passado.
O resgate aconteceu quando
o criminoso era levado da penitenciária de Emboscada para
audiência no tribunal da cidade. O carro que levava Samudio
foi cercado por cinco veículos de
onde saltaram homens armados
com fuzis.Agentes penitenciários
da escolta reagiram. Um agente
morreu e outros dois foram baleados. Na fuga, os criminosos
atearam fogo a três carros.
Ontem, o diretor da penitenciária de Emboscada, Juan Carlos
Irala, foi detido — por não ter solicitado reforço na escolta — e dois
agentes penitenciários suspeitos

reprodução

O traficante Jorge Samudio

de facilitar a fuga acabaram presos.
Segundo autoridades paraguaias,Samudio movimentava R$
20 milhões com o envio de drogas
e armas para o Brasil mensalmente, a maior parte para favelas dominadas pelo CV no Rio.

rapidinhas...

PM baleado
na cabeça

PRF dá preju
no Jacaré

Preso Pezão
da Chacrinha

LLCabo da PM Tarssis Mesquita, 32 anos, foi baleado
na cabeça ao chegar em casa, em Oswaldo Cruz, na Zona Norte, na madrugada de
ontem. Ele voltava do serviço no batalhão de Jacarepaguá quando foi abordado por homens armados em
suposta tentativa de assalto.
Ele está internado no Hospital Central da PM, no Estácio, e seu quadro é estável.

LLA Polícia Rodoviária Federal
(PRF) prendeu homem de 37
anos com 15 kg de cocaína e 2
kg de skunk na Via Dutra (BR116),em Nova Iguaçu.Policiais
trocaram tiros com ocupantes
de dois carros que fugiram de
abordagem.O traficante preso
bateu em um muro durante a
perseguição.A droga seria levada para a comunidade do Jacaré, na Zona Norte. Registro na
52ª DP (Nova Iguaçu).

LLCom dois mandados de prisão por homicídio,o miliciano
Raphael da Silva Nascimento,o
‘Pezão da Chacrinha’, 27 anos,
foi preso por PMs do batalhão
de Jacarepaguá, enquanto extorquia dinheiro de moradores da favela Bateau Mouche,
na Praça Seca. Foram apreendidos uma pistola Glock .40 e
carregadores de pistola e fuzil,
granada e dinheiro.Registro na
28ª DP (Campinho).

Seap cata celulares em presídio
LLOperação da Secretaria de
Estado de Administração Penitenciária (Seap) realizada
ontem apreendeu celulares
e drogas escondidos no alojamento de funcionários de
presídio do Complexo de Gericinó, em Bangu, Zona Oeste.
Nove aparelhos celulares, cinco chips, cinco fones de ouvido, quatro carregadores e sete
trouxinhas de maconha foram
encontrados durante revista
da direção do Instituto Penal
Benjamin de Moraes, com

apoio da Superintendência de
Inteligência da pasta. O material estava escondido em uma
porta e foi levado para a 34ª DP
(Bangu), onde o caso foi registrado.A Seap abriu sindicância
para investigar o caso. A ação
faz parte da Operação “Iscariotes”, que já flagrou 13 inspetores penitenciários tentando
entrar com objetos ilícitos nas
cadeias. Os casos estão sendo
investigados pela corregedoria
da Seap e os suspeitos podem
ser punidos com exoneração.

