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LLROTINA DE VIOLÊNCIA E VIDAS PERDIDAS

Mais um anjinho no céu
Menina de 8 anos do Alemão é a 5ª criança morta por bala perdida este ano no Rio

U

ma criança inteligente, carinhosa, com futuro brilhante pela frente. É assim
que a família se lembrará de Agatha Vitória Sales Félix, de 8 anos,
que teve os sonhos interrompidos ao ser baleada nas costas por
um tiro de fuzil,na Fazendinha,no
Complexo do Alemão,sexta-feira
à noite.Ela chegou a ser socorrida,
mas não resistiu. Agatha é a quinta criança morta por bala perdida
este ano no Rio de Janeiro.
Agatha foi baleada no colo da
mãe em uma Kombi.Segundo testemunhas,os tiros foram disparados por PMs da UPP Fazendinha,
que tentavam atingir suspeitos em
uma motocicleta.A PM informou
que eles estavam na esquina das
ruas Antônio Austragésilo e Nossa Senhora quando foram atacados por criminosos e revidaram.
A versão é contestada.“Não houve
confronto.Foi apenas um tiro que
atingiu minha sobrinha”,garante o
tio, Elias Cesar, de 36 anos.
A PM informou que abrirá
procedimento para apurar o fa-

to. A Polícia Civil pretende fazer
uma reprodução simulada durante a semana, com participação da família da menina.
Ontem, moradores do complexo fizeram manifestação na
Grota, seguindo por ruas da comunidade. Pessoas de outras
áreas vítimas da violência se juntaram ao protesto.“Quero dizer a
esses policiais que estão ao alcance da nossa voz: pensem nos filhos
de vocês antes de fazer uma covardia dessas.Vocês têm família, têm
mãe, têm filho. Não houve troca
de tiros, não. Por favor, respeitem
o nosso direito de ir e vir. Aqui é
comunidade em que moram pessoas de bem”,suplicou uma moradora.Em uma faixa estava escrito:
‘Parem de nos matar’.
Thais Cristine, tia de Agatha,
relatou a rotina de pânico. “Temos muito medo dos tiroteios
e das ações da polícia. A Vanessa
(mãe da criança) tinha este receio.
Ela é uma mãe muito protetora”,
contou. Internautas protestaram
no Twitter contra a violência.

Arquivo Pessoal

OUTRAS VÍTIMAS

Ágatha Félix morreu no Hospital Getúlio Vargas após levar tiro

LLKauan Rosário, de 11
anos. Foi atingido por um tiro
durante confronto entre policiais militares e bandidos em
Bangu, na Zona Oeste.
LLJenifer Cilene Gomes,
de 11 anos, foi baleada numa
troca de tiros, no bairro de
Triagem, Zona Norte.
LLKauan Peixoto, de 12
anos, morreu após ser atingido durante operação da Polícia Militar na comunidade
da Chatuba, em Mesquita, na
Baixada Fluminense.
LLKauê Ribeiro dos Santos,
também de 12 anos, morreu
após ser baleado na cabeça.
Segundo relatos nas redes
sociais, havia um confronto
entre policiais militares e traficantes do Comando Vermelho,
no Complexo do Chapadão, na
Zona Norte.

rapidinhas...

Morre PM baleado na cabeça
Um policial militar morreu,
ontem, baleado na cabeça durante um patrulhamento próximo à Estação de Triagem, em
Benfica, na Zona Norte. Leandro de Oliveira,de 39 anos,chegou a ser socorrido no Hospital
Municipal Salgado Filho, mas
não resistiu. A informação foi
confirmada pela Secretaria
Municipal de Saúde.
Segundo a corporação,
agentes do Comando de Polícia Pacificadora (CPP) realizavam patrulhamento quando

LL

suspeitaram de dois homens
em uma motocicleta. Ao realizarem consulta, foi constatado
que a moto era roubada.
No momento em que os
agentes estavam realizando a
abordagem, disparos foram
efetuados contra os militares
possivelmente de uma localidade conhecida como Morar
Carioca. Leandro de Oliveira
era casado e estava na corporação há oito anos. Ainda não
há informações sobre o sepultamento do militar.

Dois mortos
em Realengo

PRF aprende
48 pistolas

Menino em
estado grave

LLOperação da PM ontem na
comunidade do Curral das
Éguas, em Realengo, deixou
dois mortos e três suspeitos de
tráfico presos.Dois dos detidos
seriam os chefes do tráfico do
Curral das Éguas e do Conjuntão.Os mortos não foram identificados. Foram apreendidos
um fuzil, quatro pistolas, duas
granadas e cinco rádios transmissores.A ocorrência é da 35ª
DP (Campo Grande).

LLA Polícia Rodoviária Federal
apreendeu 48 pistolas, 95 carregadores e 1.830 munições de
calibre .556 e 9mm que abasteceriam comunidades do Rio.O
flagrante aconteceu ontem, na
Rodovia Rio-Santos (BR-101),
em Itaguaí. Os agentes encontraram o material em compartimento debaixo do banco traseiro de uma picape. Preso em
flagrante, o motorista afirmou
que receberia R$ 5 mil.

LLYago Marins, uma das vítimas do acidente entre van
escolar e kombi que atingiu
outras nove crianças, sextafeira,no Andaraí,permanece
em estado grave, no Hospital
Municipal Miguel Couto, na
Gávea.Segundo as secretarias
municipal e estadual de Saúde, das outras nove vítimas,
quatro já foram liberadas.Bryan Figueiredo e Ana Beatriz
Murus permanecem estáveis.

