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LLMorreu ontem o PM Ricardo Azevedo,
baleado em confronto, quarta-feira, no
morro menino Deus, em São Gonçalo

Polícia

LL‘Minha casa minha vida’ de Itaipuaçu

LLladrão roda na baixada

Criança baleada

Matou marido,
Menino de 8 anos estava em parque de condomínio viúva prendeu

U

m menino de 8 anos foi
baleado ao ficar no meio
do fogo cruzado, no fim
da tarde de domingo, em Itaipuaçu, distrito de Maricá, na
Região Metropolitana do Rio. A
criança brincava no parquinho,
Rua X, Setor B, conjunto habitacional Carlos Marighella, do
programa Minha Casa Minha
Vida, em Itaipuaçu. Segundo informações de moradores, criminosos de uma facção tentaram
invadir o conjunto, que seria
dominado por grupo de milicianos. O condomínio é o mesmo onde, em março do ano passado, cinco jovens foram mortos
durante invasão de milicianos.
O menino foi socorrido e
levado para o Hospital Municipal Conde Modesto Leal,
também em Maricá. De acordo com a direção da unidade,
a criança foi atingida no braço e no tórax e precisou ser
transferida para o Hospital
Estadual Alberto Torres, em
São Gonçalo. Até o fechamento desta edição, seu estado de
saúde era considerado estável.

Foto enviada para o zap zap do meia hora

PM feminina participa da captura
de suspeito de assassinar sargento

U
Emmarço do ano passado, cinco jovens foram mortos no condomínio

Em nota, a PM informou que
policiais do 12º BPM (Niterói)
foram acionados para checar
denúncia de tráfico de drogas na
Avenida Carlos Marighella. Foi
realizada uma ação de vasculhamento e as equipes apreenderam 156 pinos de cocaína e 111
trouxinhas de maconha. Três
pessoas que estavam próximas
ao local da apreensão foram levadas para a 82ª DP (Maricá),

ouvidas e liberadas.
Na manhã do dia 25 de março de 2018, cinco jovens foram
mortos quando conversavam na
área de churrascaria do condomínio. Ainda de acordo com a
polícia, testemunhas disseram
que as vítimas foram surpreendidas por homens armados em
uma moto. Os criminosos seriam de uma milícia que passou
a dominar o condomínio.

ma policial militar do 20º
BPM (Mesquita) participou da ação que prendeu, no início da madrugada de
ontem, um suspeito de participar do assassinato do marido dela, o sargento da PM Flávio Lima
de Oliveira, em 2016. Mario Sérgio Pereira de Almeida Junior, conhecido como‘Jota’,de 25 anos,foi
capturado quando estava em um
bar da TravessaAntônio Rosa Fraga,em Manoel Reis I,Nilópolis,na
Baixada Fluminense.
Segundo a PM, a policial e um
colega faziam o patrulhamento
da região, quando foram alertados de que‘Jota’estava armado em
um bar. Ele foi rendido e flagrado
com uma pistola Tauros calibre
9mm com a numeração raspada
e dez munições.O criminoso já tinha quatro passagens pela polícia.
O crime contra o sargento Flávio, que era lotado no 22º BPM
(Maré), aconteceu em 30 de ja-

reprodução da internet

‘Jota’ foi preso com pistola

neiro de 2016, quando o policial
se aproximava do carro para pegar um carregador de celular. Ele
foi abordado por ‘Jota’ e outros
dois comparsas, reconhecido como policial militar e executado.O
agente morreu no local.

rapidinhas...

Presos após
perseguição
LLPoliciais do 4º BPM (São
Cristóvão) prenderam, ontem, dois criminosos que estavam em um carro praticando roubos no Rio Comprido,
na Zona Norte. Eles foram
capturados, por volta das 8h,
na Rua Dona Cecília após
uma perseguição com troca
de tiros.Durante a fuga,os assaltantes bateram em outros
dois veículos e tentaram fugir
a pé, mas foram capturados.

Depósito da
pirataria
Uma operação desencadeada pelo setor de Inteligência
(P-2) do Grupamento de Polícia Ferroviária (GPFer),
ontem, estourou um depósito de produtos falsificados,
na Avenida Cesário de Mello,
em Campo Grande, na Zona
Oeste. No local havia réplicas de roupas e calçados de
marcas conhecidas e milhares de etiquetas falsas. Ninguém foi preso.

LL

Miliciano roda
na Taquara

Um morto e três feridos a tiros
na porta de casa em Magé

Policiais da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas
Organizadas (Draco) prenderam, ontem de madrugada, um suspeito de fazer parte
da milícia liderada por Orlando Oliveira de Araújo, o
Orlando Curicica. Segundo a
Polícia Civil, ele foi capturado na Taquara, na Zona Oeste, após denúncias de que
milicianos estariam participando de uma festa na região.

LLUm homem morreu e outras
três pessoas ficaram feridas, no
domingo, durante um ataque a
tiros,em Magé,na Baixada Fluminense. De acordo com testemunhas, Thalles Vinicius Lima
Souza, de 18 anos, e seu primo,
Mariano Silva de Almeida, 36
anos, estavam conversando na
porta de casa, na Rua Projetada B, Parque Caçula,Vila Inhomirim, quando foram alvos de
homens armados, que estavam

LL

em um carro escuro e atiraram
contra eles. Thalles morreu na
hora. Mariano foi atingido no
braço e socorrido.Thalles estava
em liberdade condicional após
ser preso por tráfico.
Também ficaram feridos no
ataque Rian Lucas Guimarães
da Silva,atingido no braço,e Rosemere Maria da Silva Joia, baleada na costas. A Delegacia de
Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso.

