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POLÍCIA

LLZONAS NORTE E OESTE

PM toma quatro
fuzis do tráfico
Ações têm um morto, três feridos e seis presos
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uatro fuzis foram apreendidos em diferentes ações
da Polícia Militar, nas zonas Norte e Oeste do Rio, entre
as noites de domingo e ontem.
Um suspeito morreu e dois outros, além de um policial, ficaram feridos nas ações. No total,
foram seis homens presos e um
menor apreendido.
Na Vila Kennedy, na Zona
Oeste, dois homens foram baleados durante uma troca de tiros com policiais do 14º BPM
(Bangu), na noite de domingo.
De acordo com a Polícia Militar, os agentes entraram na localidade e foram recebidos a tiros
por criminosos armados. Houve
confronto e, durante uma busca,
dois homens foram encontrados
feridos.Ambos foram socorridos
e levados para o Hospital Munici-

pal Albert Schweitzer, em Realengo,onde um deles morreu.Foram
apreendidos dois fuzis.
Também na Zona Oeste,
um criminoso e um policial
militar ficaram feridos em
confronto, na noite de ontem,
na comunidade Vila Vintém,
em Padre Miguel.
De acordo com a PM, equipes do 14º BPM (Bangu) faziam
patrulhamento na região para
reprimir o crime organizado
quando foram recebidos a tiros. Um suspeito e um PM foram atingidos e também levados
para o Albert Schweitzer. O PM
foi atingido na perna. Com o
suspeito baleado os PMs aprenderam um fuzil calibre 556, drogas e um radiotransmissor.
Uma outra ação da PM, desta
vez na comunidade do Pica-Pau,

em Cordovil, na Zona Norte, ontem de manhã, também resultou
na apreensão de fuzil. Segundo
a polícia, houve confronto entre
os policiais e criminosos, mas
ninguém ficou ferido.
Os presos foram identificados
comoVictor Hugo Pereira Soares,
o‘VH’,de 23 anos;MarcosVinicios
dos Santos, o‘MK’, de 19 anos;Vinícius Ferreira deAraújo,o‘Camisa Nove’, de 26; e Jeferson Rodrigues da Silva, o‘Cara Torta’, de 24.
Segundo a PM, o primeiro
preso foi ‘VH, que estava com
uma pistola 9mm e radiotransmissor. Os outros foram presos após cerco em uma fábrica abandonada. Eles estavam
com um fuzil AK-47, duas pistolas 9mm, uma granada, dois
radiotransmissores e grande
quantidade de drogas.

LLNA PRAIA DO SOSSEGO

Assassinada em Niterói
Mulher é morta a golpes de madeira na cabeça
Uma mulher foi encontrada
morta, com golpes de madeira, na madrugada de ontem, na
Praia do Sossego, em Piratininga, na Região Oceânica de Niterói. Segundo a Polícia Civil, a
jovem aparentava ter 25 anos.
A praia fica em um local de difícil acesso e para chegar até a
areia é preciso atravessar uma
trilha na mata.
De acordo com informações
da Polícia Militar, uma equipe

foi acionada após o serviço 190
receber a denúncia anônima de
que havia um corpo abandonado na Rua Desembargador
Nicolau. Após chegarem ao local, os policiais encontraram o
cadáver de uma mulher e acionaram a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e
Itaboraí (DHNSG), que assumiu as investigações.
Uma suposta testemunha
do caso foi ouvida pela polícia

e contou em depoimento que,
por volta das 23h de domingo, teria passado pela Praia do
Sossego e visto um casal. A testemunha, entretanto, não confirmou se chegou a ver o homem atacando a vítima. Até o
fechamento desta edição, não
havia informações sobre a autoria e motivação do crime. A
DHNSG realizou diligências
na região em busca de imagens
de câmeras e testemunhas.

RAPIDINHAS...

Civil tira traficante dos trilhos
Policiais da 59ª DP (Duque
de Caxias) prenderam,ontem,
em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense,um homem
acusado de vender drogas no
interior de trens da SuperVia,
do ramal Saracuruna. Vitor
Hugo Mascarenhas Ramon,
conhecido como ‘Careca’, foi
preso após investigações.
De acordo com a Polícia
Civil, contra o homem havia mandado de prisão em
aberto por tráfico. Agentes informaram ainda que
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ele possuía diversos clientes, que iam desde passageiros até usuários, que o
procuravam diretamente
nas composições.
Ainda segundo a polícia, o suspeito pegava as
drogas na Comunidade do
Mandela, em Bonsucesso,
na Zona Norte, e as vendia
nos trens desde a estação de
Manguinhos até Saracuruna. A polícia não informou
se no momento da prisão o
homem estava com drogas.

Miliciano roda em Itaboraí
DIVULGAÇÃO / POLÍCIA MILITAR

Um homem apontado como integrante de grupo de
milicianos que atua em Itaboraí, na Região Metropolitana,
foi preso ontem por policiais
do 35º BPM (Itaboraí). Contra o criminoso, identificado

apenas como ‘Juruna’, havia
mandado de prisão em aberto. Na casa em que foi capturado, os policiais encontraram uma réplica de fuzil,
granada e touca ninja, além
de um carro clonado.

Assaltantes
levam baque

Drogas a rodo
no interior
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LLPoliciais do 17º BPM (Ilha do
Governador) prenderam dois
integrantes de uma quadrilha
de assaltantes, ontem, na comunidade João Telles. Os criminosos tinham em seu poder
materiais usados nos ataques,
incluindo máscaras de borracha, camisetas semelhantes às
usadas por policiais federais e
civis, coletes a prova de balas e
uma pistola 9mm.

Um criminoso foi preso com
uma carga de drogas por policiais do 36º BPM (Santo Antonio de Pádua), ontem, em
Aperibé, no Noroeste Fluminense. De acordo com a Polícia Militar,uma denúncia anônima indicou a localização do
criminoso. Foram apreendidos 410 pinos de cocaína, 20
trouxinhas de maconha, um
celular roubado e dinheiro.

LL

