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LLDESABAMENTO DA MUZEMA

Zé do Rolo tá
todo enrolado
Pedreiro da milícia mudou de visual e estava
de boas malocado no sertão de Pernambuco

D

eitado numa rede, sem camisa, queimado pelo sol
do sertão de Pernambuco, em um sítio na zona rural de
Afogados da Ingazeira — a cerca
de 380 km da capital Recife —, estava‘Zé do Rolo’,o pedreiro da milícia que atua em toda a Zona do
Oeste do Rio. Apesar de ter mandado de prisão pelo homicídio de
24 pessoas que morreram no desabamento de um prédio na Muzema, em abril deste ano, José Bezerra de Lira, 42 anos, disse que
não fugia da polícia.
“Ele informou para os policiais
que o prenderam que estava sendo
ameaçado pela milícia, por conta
do prédio que desabou e, por isso, fugiu”, disse a delegada Adriana Belém, titular da 16ªDP (Barra
da Tijuca), responsável pelo caso.
A delegada quer uma delação
premiada. “Sem dúvida ele tem
muito a dizer. Fazia construções
ilegais para a milícia de ponta a
ponta da Zona Oeste. Deve saber do envolvimento de agentes

Divulgação / PMPE

Até cachorro Dois presos
levou bala
no Roseiral
Dois suspeitos foram baleados em confronto com policiais militares, ontem, no
Morro dos Prazeres, em Santa
Teresa, na Região Central do
Rio. De acordo com a PM, eles
foram socorridos para o Hospital Municipal Souza Aguiar,
no Centro. Foram apreendidos duas pistolas e dois radiotransmissores. Um cachorro
também foi ferido na ação e
socorrido por moradores.
LL

Uma operação do 39º BPM
(Belford Roxo), ontem, na comunidade do Roseiral, em
Belford Roxo, na Baixada Fluminense, terminou com dois
criminosos presos. Segundo a
Polícia Militar, a ação foi para
reprimir o tráfico de drogas na
comunidade. Houve rápido
confronto na chegada das equipes,mas ninguém ficou ferido.
Com os presos foram apreendidas duas pistolas e drogas.
LL

Chapa quente em Guadalupe
Reprodução
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públicos também. Vamos tentar
a transferência para o Rio o mais
breve possível”, afirmou a delegada, que também comentou a
mudança de aparência do criminoso: “Estava diferente, com
cabelo baixo, barba. Talvez adotou esse visual para não ser encontrado”. A prisão foi realizada

pela PM de Pernambuco, após
informe da Polícia Civil do Rio.
Milicianos são quase um terço
dos denunciados pelo Grupo de
Atuação Especial no Combate ao
Crime Organizado (Gaeco), do
Ministério Público (MPRJ) este
ano. Foram 285 paramilitares entre 861 denunciados.

Dois milicianos de Nova Iguaçu vão pra tranca
LLDois milicianos que atuam em
Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, foram presos ontem em
operação da 58ª DP (Posse). João
Teixeira dos Passos,o‘Jota’,e Ednílson Jesus da Silva,o‘Baiano’,foram
presos no bairro da Estação,distrito de Lídice,em Rio Claro.Contra
eles havia mandados de prisão por
organização criminosa, homicídio e extorsão qualificada.
Jota é apontado como chefe
da chamada Milícia da Grama,

rapidinhas...

que atua nos bairros da Grama,
Figueiras, Miguel Couto e Vila
de Cava. Ele seria responsável
crimes de extorsão, exploração
de pontos de mototáxis, venda
de botijões de gás, sinal pirata
de TV a cabo e cestas básicas,
além de assassinatos na região.
Contra ele havia seis mandados de prisão. Baiano seria segurança pessoal de Jota e tinha
cinco mandados de prisão.
No bairro de Jacarepaguá,

na Zona Oeste do Rio, operação demoliu construções irregulares em área de proteção
ambiental em que uma milícia explora venda e aluguel de
imóveis clandestinos. Na ação,
um carro de passeio foi incendiado por um morador, que foi
detido. De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação (SMUIH),
nenhuma construção habitada foi destruída.

LLÔnibus foi atacado e barricadas com móveis velhos e pneus
incendiados foram colocadas
na entrada da comunidade Gogó da Ema,em Guadalupe,Zona Norte,ontem,em operação
da PM no Complexo do Cha-

padão.Houve intenso confronto na área de mata da comunidade. Moradores relataram
que inocentes teriam sido feridos na ação. A PM confirmou
cinco suspeitos presos,além de
drogas e um fuzil apreendidos.

‘Nem’ roda na
Zona Norte

Bombeiros
vistoriam HFB

LLUm homem acusado de vários assaltos nos bairros da
Penha, Vila da Penha, Olaria
e Brás de Pina, todos na Zona Norte, foi preso ontem em
ação conjunta da 22ª DP (Penha) e do 16º BPM (Olaria).
O suspeito, identificado apenas como ‘Nem’, de 24 anos,
tinha mandado de prisão expedido pela 11ª Vara Criminal da Capital, por assalto.

O Corpo de Bombeiros vistoriou ontem à tarde o Hospital Federal de Bonsucesso
(HFB) para avaliar a condição das instalações elétricas e
medidas de segurança contra
incêndio. A inspeção atendeu
a um ofício da Defensoria Pública da União (DPU), após
denúncias de risco de precariedade de equipamentos e
risco de incêndio.
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