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LLProcuradas

Elas valem R$ 2 mil
Polícia oferece recompensa por tesoureiras do CV

D

Fotos reprodução

uas acusadas de atuar como tesoureiras em esquema de lavagem de dinheiro
de traficantes de São Gonçalo estão sendo procuradas pela polícia.
O Portal dos Procurados divulgou, ontem, cartaz com anúncio
de recompensa por informações
que ajudem a capturá-las. O prêmio é de R$ 1 mil por cada uma.
Cristiane Ferreira, 43 anos,
e Madalena Pereira da Silva,
37 anos, foram identificadas Cristiane(E)eMadalena:acusadasdeajudaralavardinheirodotráfico
durante as investigações que
levaram à prisão do comerciante Robson Luiz Peçanha da facção Comando Vermelho pandir os negócios do bando. A
Lopes, em junho, na operação (CV), que domina o tráfico no lavagem do dinheiro passou a
Fórmula 1. O alvo da opera- Complexo do Salgueiro e no Jar- ser feita também para traficanção era o braço financeiro da dim Catarina, em São Gonçalo. tes de outras comunidades doquadrilha do traficante Schu- Robson foi preso na operação. minadas pelo CV no município
maker Antonácio do Rosário, Segundo a polícia, a quadrilha da Região Metropolitana.
Denúncias sobre o parao ‘Piloto’ ou ‘F1’, morto em bri- de chegava a movimentar cerca
deiro de Cristiane e Madalena
ga interna do bando, em abril. de R$ 100 mil por semana.
Segundo investigações da podem ser feitas pela central
Segundo a polícia, Robson
Luiz foi flagrado em escutas te- delegacia de Neves, Madalena e do Disque Denúncia (2253lefônicas falando com trafican- Cristiane tinham ligações com 1177) ou pelo Whatsapp ou
tes sobre ‘limpeza’ do dinheiro o comerciante e ajudaram a ex- Telegram (98849-6099).
LLSelvageria

Mortas na hora da janta
Polícia também investiga hipótese de feminicídio
A Delegacia de Homicídios
da Baixada Fluminense (DHBF)
investiga a morte das irmãs Stéfani e Ingrid Rocha de Souza, de
15 e 19 anos, respectivamente, e
da prima delas, Andressa Soares
Lima Domingues, de 20 anos.
Elas foram assassinadas na noite de quarta-feira, quando jantavam, na Vila Centenário, em
Duque de Caxias, na Baixada
Fluminense. A polícia investiga
a hipótese de feminicídio. O alvo
inicial do crime seria Andressa.
As duas irmãs teriam sido mor-

tas porque entraram em pânico
e começaram a gritar.
Segundo testemunhas,por volta das 20h, um homem, que seria
o ex-companheiro de Andressa,
foi até o prédio, na Rua João Ribeiro, procurando por ela. O homem atirou em Andressa e, em
seguida, matou as irmãs Stéfani
e Ingrid. Dentro do apartamento
também estariam a avó das jovens
e uma criança de 4 anos, filho de
Andressa e do suspeito.
Uma vizinha contou que o
som dos tiros não foi alto, mas

que a gritaria após os disparos
chamou a atenção. “Aqui, por
ser na entrada da comunidade,
estamos acostumados a ouvir tiros, mas sabemos que é lá para
trás. O barulho que fez aqui, que
é na mesma rua, foi mais baixo
do que o tiroteio de longe. Mas,
logo depois, teve uma gritaria,
uma correria. A avó delas estava
desesperada”, disse a vizinha, que
pediu para não ser identificada.
Até o fechamento desta edição, o suspeito não havia sido
identificado ou preso.

rapidinhas...

PM baleado
no Catarina

Tia do tráfico
roda em Caxias

Um PM foi baleado ontem de
manhã em São Gonçalo,na Região Metropolitana.O sargento
Fernandes ficou ferido no braço durante uma ação de verificação de roubo de pedestres na
comunidade da Linha, no Jardim Catarina.Ele foi levado para o Hospital Estadual Alberto
Torres e, de acordo com a corporação, seu estado de saúde é
estável.Um suspeito foi preso e
uma pistola apreendida.

Uma mulher apontada como
uma das lideranças do tráfico
de drogas em comunidades
de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, foi presa por
agentes da 66ª DP (Piabetá),na
quarta-feira.Conhecida como
‘Tia’, a criminosa, de 37 anos,
tinha mandado de prisão em
aberto.De acordo com os agentes,‘Tia’atuava nas comunidades de Parada Angélica, Santa
Lúcia e Parque Humaitá.
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Dois presos no desmanche
Divulgação/Polícia Civil

LLDois homens foram presos
durante operação da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA), ontem, na
Vila Kennedy, na Zona Oeste.
Um desmanche foi estourado e
23 carros recuperados. Segun-

do a Polícia Civil, contra Josimar Nascimento e Cristiano do
Nascimento Pinto (foto) havia
mandados de prisão por roubo
de veículos. Josimar já havia sido preso em 2017 por policiais
do 14º BPM (Bangu).

Irmãos
separados

Acabou o
descontrole

LLA justiça determinou, em caráter de urgência, que Flávio
dos Santos Rodrigues e Lucas Cezar dos Santos de Souza, filhos da deputada federal
Flordelis (PSD) acusados pela
morte do pastor Anderson do
Carmo, fiquem em presídios
separados. Flávio e Lucas estão
presos na Penitenciária Bandeira Estampa, no Complexo Penitenciário de Gericinó.

O criminoso conhecido como ‘LC Descontrolado’ foi
preso e dois adolescentes
apreendidos pela Polícia Civil, ontem, na comunidade
da Chatuba, em Mesquita, na
Baixada Fluminense. Todos
são acusados de envolvimento com o tráfico de drogas e
tinham mandados em aberto. Eles foram capturados em
casa e não resistiram.
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