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POLÍCIA

LLCARNE PODRE

PMs são presos em
operações da Civil
Acusados de integrar quadrilha de roubo de
cargas, no Rio, e milícia, na Região dos Lagos

D

ois policiais militares e um
ex-PM foram presos ontem em ações da Polícia
Civil no Rio e na Região dos Lagos. Um dos policiais é apontado
como integrante de uma quadrilha de ladrões de cargas. O outro
agente e o ex-policial seriam integrantes de um grupo de milicianos
que age em Araruama.
A ação contra a quadrilha de ladrões de cargas foi deflagrada pela
Delegacia de Roubos e Furtos de
Cargas (DRFC) e visou criminosos que agiam principalmente no
entorno do Complexo do Chapadão, na Zona Norte do Rio. Na
Operação Skyfall,como foi batizada,11 acusados foram presos e 600
maços contrabandeados de cigarro,apreendidos.Segundo as investigações,a quadrilha movimentou
cerca de R$ 850 mil em seis roubos.
A operação contou com o apoio
da Corregedoria da PM.
Entre os presos está o PM
Marcos Rabello Crescêncio. De
acordo com as investigações, ele
fazia a coordenação de um grupo
especializado na receptação dos
produtos roubados.
“É uma investigação longa que

DIVULGAÇÃO / POLÍCIA CIVIL

O outro policial militar preso ontem foi Maicon de Souza Ribeiro, acusado de integrar um grupo de milicianos
que atua em Araruama, na Região dos Lagos. Na operação
da Delegacia de Repressão às
Ações Criminosas Organizadas (Draco) também foram

Policial militar é morto na CDD
Dois policiais militares
morreram ontem, em diferentes circunstâncias, no
Rio. O caso mais recente foi
o do soldado Ednilton Mendes Francisco Júnior, do 18º
(Jacarepaguá), atingido por
um tiro na cabeça, no final
da tarde, próximo à Cidade
de Deus. O ataque aconteceu na Estrada dos Bandeirantes, na altura da Avenida Comandante Guaranys.
Após o ataque, os bandidos
fugiram para a localidade do
LL

Karatê. Ednilton foi levado
para o Hospital Lourenço
Jorge, na Barra da Tijuca,
mas não resistiu.
De manhã, o soldado Jesse Andrade dos Santos, de
29 anos, lotado na Unidade de Polícia Pacificadora
(UPP) Rocinha, morreu em
um acidente na Linha Vermelha. Ele estava de moto
e caiu na pista sentido Baixada Fluminense, na altura
do Parque das Missões, em
Duque de Caxias.

Operários morrem soterrados
REPRODUÇÃO DA INTERNET

Bruno Gonçalves Carneiro foi um dos presos na operação da DRFC

identificou dois grupos: um que
roubava na área da Pavuna e Costa Barros e outro que comprava
esses produtos”, conta Vinícius
Miranda, delegado assistente da
DRFC. “Nesse inquérito, verificamos quem estava executando
os roubos e quem eram os receptadores.Entre os receptadores,temos comerciantes e donos de depósitos”, acrescenta.
O bando ainda é acusado de
tráfico de drogas e de armas, re-

ceptação e falsificação de bebidas,
entre outros crimes.“A operação
foi essencial, mostra nosso combate incessante ao roubo de carga
e aos receptadores. Conseguimos
identificar para quem eles passavam a carga,quem eram os chefes
dessa quadrilha”, detalha Miranda. “Mesmo presos, eles conseguiam fomentar e coordenar os
crimes. Por conta disso, continuam sendo uma ameaça, cometendo crimes”, concluiu.

Roubo, extorsão e sequestros em Araruama
LL

RAPIDINHAS...

presos o ex-PM Marcos André Rodrigues Glória Machado e um homem identificado
como Michel de Souza Ribeiro. Uma pistola calibre 380 e
celulares foram apreendidos.
De acordo com as investigações da Draco, o grupo paramilitar que atua em Ararua-

ma cometeu crimes de vários
tipos, tais como roubos, extorsões e sequestros. A operação
contou com o apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência do Ministério Público (CSI/MPRJ), de policiais da
118ª DP (Araruama) e da Corregedoria da Polícia Militar.

LLDois operários morreram soterrados, ontem à tarde, após
deslizamento de terra em uma
obra em Paciência, na Zona
Oeste. Eles foram identificados como Raphael Carvalho,
34 anos, e Douglas Gouvea,

de 38, e eram funcionários
de empresa terceirizada que
fazia implantação do coletor
do tronco de esgoto de Santa
Cruz para a prefeitura.A Fundação Rio-Águas disse que
“dará total apoio às famílias”.

Suspeito de Flagrados no
roubos dança desmanche
LLUm suspeito de integrar
quadrilha de roubo de cargas e veículos foi preso ontem de manhã, em Belford
Roxo, na Baixada Fluminense. De acordo com a Polícia
Civil, Thiago Rodrigues da
Silva tem mais de 15 passagens por roubo, principalmente de cargas dos Correios. Ele estava escondido
na casa de parentes.

LLPoliciais do 14º BPM (Bangu)
estouraram um desmanche de
carros e detiveram dois suspeitos, ontem de madrugada, na
Vila Kennedy, Zona Oeste. Segundo a PM,um mecânico que
estava no local confessou que
fazia o desmanche.Um segundo homem foi preso ao chegar
ao local para buscar peças de
moto. Os dois foram detidos e
levados para a 34ª DP (Bangu).

