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LLUm criminoso foi preso por PMs do
7º BPM (São Gonçalo), ontem, com
drogas e pistola, no bairro Almerinda

Polícia

LLoperação contra lavagem de dinheiro do tráfico

Café da manhã e tiroteio
Jacarezinho acorda de novo sob tiros, desta vez da Polícia Civil

P

elo segundo dia seguido, moradores do Jacarezinho, na Zona Norte,
acordaram ao som de intenso
tiroteio provocado por operação policial na comunidade.
Desta vez a ação foi da Polícia
Civil e, a exemplo da ação da
Polícia Militar na segunda-feira, também contou com apoio
de helicóptero. Os disparos começaram por volta das 6h e duraram cerca de uma hora.
A operação de ontem teve
como objetivo combater a lavagem de dinheiro do tráfico

por meio de empresas de eventos. Segundo investigações, traficantes de várias comunidades repassavam dinheiro para
a Hexxa Shows, empresa com
sede em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Segundo
a delegada Cristiana Bento, titular da 19ª DP (Tijuca), a empresa recebia com frequência
depósitos de pessoas ligadas
ao tráfico. “Foram depositados
em seis meses cerca de R$ 650
mil em espécie. Nessa investigação, já foram bloqueados
mais de R$ 3 milhões”, disse a

delegada. Procurada, a Hexxa
Shows não se manifestou sobre
as acusações.
Dez mandados de busca e
apreensão foram expedidos pela
Justiça. Duas pessoas foram levadas para depor e documentos foram apreendidos. Além
do Jacarezinho, a polícia atuou
nas comunidades da Serrinha
(Madureira), Complexo do Alemão, além de Honório Gurgel,
Recreio dos Bandeirantes, na
Zona Oeste, e Duque de Caxias,
na Baixada Fluminense.
A circulação dos trens do ra-

mal Belford Roxo foi interrompida totalmente por causa dos
tiros, como na manhã anterior.
Os trens pararam por volta das
6h30 e só voltaram a circular
cerca de duas horas mais tarde. Segundo a SuperVia, cabos
da rede aérea foram atingidos
por tiros, levando os trens a pararem fora do horário regular e
trafegar por apenas uma linha
no trecho entre Triagem e Cavalcanti, até as 11h45, enquanto equipes técnicas realizavam
o reparo dos equipamentos danificados pelos disparos.

LLVila isabel

‘Macaquinho’
cai do galho
Traficante é preso ao sair do
culto em uma igreja evangélica

P

oliciais militares da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) e da Unidade de
Polícia Pacificadora (UPP) prenderam, ontem, o homem apontado como ‘segurança’ do traficante Leandro Nunes Botelho, o
‘Scooby’, chefe do tráfico no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, e
um dos criminosos mais procurados do Estado do Rio.
Daniel da Silva de Matos, o
‘Macaquinho’ ou ‘Gêmeos’, de
19 anos, recebeu voz de prisão
ao sair do culto em uma igreja evangélica localizada em Del
Castilho, na Zona Norte.
Segundo a Polícia Militar, Daniel vinha sendo monitorado há
aproximadamente seis meses pe-

Reprodução

rapidinhas...

Civil mata
miliciano
Um homem integrante da maior milícia do estado morreu, ontem, em
confronto com policiais
da Delegacia de Repressão
às Ações Criminosas (Draco), em Paciência, na Zona
Oeste. Paulo Vitor Luciano Lima, o ‘PV’, tinha quatro mandados de prisão em
aberto. Com ele foi apreendida uma pistola e, na casa
em que estava, um revólver,
dois carregadores de fuzil e
radiotransmissores.
LL

Morte na
Água Santa
LLA Delegacia de Homicídios (DH) investiga o assassinato de Maycon Nunes Teixeira, de 31 anos,
na tarde de segunda-feira, em Água Santa, na Zona Norte. Segundo uma
testemunha, um carro
branco parou perto de
Maycon, no cruzamento
das ruas Torres de Oliveira e Joaquim Soares, dois
homens saíram e dispararam contra ele. Maycon
morreu no local.

Agiota vai
pra tranca
Policiais da 72ª DP (São
Gonçalo) prenderam, ontem, uma mulher acusada
de extorsão, organização
criminosa e crimes contra
a economia popular. Segundo a Polícia Civil, ela
faz parte de uma quadrilha que extorquia e ameaçava as vítimas e também
seus parentes. Contra a
criminosa havia 18 mandados de prisão. Apenas
um membro da quadrilha
continua foragido.

LL

‘Macaquinho’: preso após culto

la Superintendência de Inteligência e Análise (SIA) da CPP.Contra
ele, havia um mandado de prisão
preventiva expedido pela 29ª Vara Criminal por tráfico de drogas.

