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Estudante morre
defendendo a tia

DIVULGAÇÃO/PRF

O assassino ainda foi agredido por vizinhos
REPRODUÇÃO
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U

m estudante foi morto a
facadas quando defendia a tia das agressões do
companheiro dela, em Nova
Iguaçu, na Baixada Fluminense, na noite de domingo. O caso aconteceu no bairro Jardim
Santa Eugênia. O assassino foi
agredido por populares após o
crime e está internado, sob custódia da polícia. Mateus da Silva Oliveira, de 21 anos, chegou
a ser socorrido, mas não resistiu
aos ferimentos.
Segundo informações da
polícia, o assassino agredia a tia
de Mateus e ele se meteu na briga para protegê-la. Foi quando
o agressor, identificado como
Cláudio Ricardo Zilio Rangel,
de 43 anos, atingiu o rapaz com
vários golpes de faca.
O Corpo de Bombeiros foi
chamado e socorreu o jovem
para o Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI), mas ele já
deu entrada morto na unidade. Moradores revoltados com

Mateus foi morto a facadas

o crime agrediram Cláudio,
que foi levado para a mesma
unidade e está internado com
quadro de saúde estável. Segundo o HGNI, ele deu entra-

da com traumatismo craniano
e perfurações por arma branca.
Nas redes sociais, amigos lamentaram a morte de Mateus,
que era muito querido no bairro. “Foi defender a tia que estava apanhando do marido.
Todos falaram que era um menino bom, que tragédia”, disse
uma mulher. “Vá com Deus,
meu amigo”, escreveu um rapaz. “Sem acreditar que você
se foi. Eterno em nossos corações. Santa Eugênia nunca mais
será a mesma. Eterno Matheus”,
postou uma amiga.
Policiais do 20º BPM (Mesquita) foram acionados para o
local do crime e seguiram para
o hospital, onde confirmaram
a morte da vítima. O agressor
internado está sob custódia da
PM. A Delegacia de Homicídios
da Baixada Fluminense (DHBF)
assumiu as investigações e confirmou que Cláudio Ricardo vai
responder por homicídio.“A investigação prossegue para esclarecer as circunstâncias do ocorrido”, disse a DHBF em nota.

Mulher sobrevive após ser atacada por ex-marido
LLUma mulher foi atacada e esfaqueada pelo ex-marido em sua
casa, em Benfica, Zona Norte do
Rio,no último sábado.Elaine Marinho do Nascimento, de 41 anos,
recebeu oito facadas, seis delas no
pescoço. Ela foi socorrida e levada para o hospital Quinta D’Or,
em São Cristóvão, e recebeu alta
na noite do mesmo dia. O ex-marido da vítima está desaparecido e
é considerado foragido.
Elaine tinha saído com uma

amiga na noite de sexta. Elas retornaram para a casa do pai de
Elaine,em Benfica,onde está morando desde o término do relacionamento. Elaine estava dormindo no sofá da sala quando Rodrigo
Nascimento Silva a atacou. Ela foi
socorrida por policiais militares.
“Eu senti a faca entrando
no meu pescoço e dei um pulo.
Meu dedo até cortou porque eu
já acordei me defendendo do
ataque e minha primeira rea-

ção foi de conferir se realmente
era ele”, contou.
Elaine e Rodrigo foram casados por dez anos e têm uma
filha de 5 anos. Eepois do divórcio, ele começou a fazer
ameaças. Segundo parentes
de Elaine, há quatro meses o
Rodrigo tentou jogá-la de um
viaduto. Ela conseguiu medida
protetiva por três meses mas,
assim que a proteção perdeu
a validade, ele voltou a atacar.

Bandido foi capturado por agentes da Polícia Rodoviária Federal

Errou o truque
pra desaparecer
Miliciano ‘Mágico’ estava em um
sítio em Guapimirim, na Baixada
Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prenderam, no domingo, Fabiano
Cordeiro Ferreira, 37 anos, conhecido como ‘Mágico’ apontado como um dos chefes da
milícia em Rio das Pedras, na
Zona Oeste do Rio. O criminoso estava escondido em um
sítio, na cidade de Guapimirim, na Baixada Fluminense. A polícia investiga a quem
pertence o imóvel.
De acordo com o Portal
dos Procurados, ‘Mágico’ estava na mira da polícia desde
janeiro, após a Operação Intocáveis, que combateu um
grupo de milicianos que atua
na região da Muzema. O Disque-Denúncia oferecia R$ 1
mil por informações que levassem à sua captura. Contra
ele havia mandado de prisão
por homicídio.
Segundo a PRF, a prisão foi
feita com base em informações

do Grupo de Atuação Especial no
Combate ao Crime Organizado
(Gaeco/MPRJ) sobre a localização de ‘Mágico’.
Preso em casa de luxo
Na sexta-feira,outro miliciano
que atua na Zona Oeste, Marcus
Vinícius Gomes Dias, o ‘Panelada’, foi preso em imóvel de luxo de
condomínio da Barra da Tijuca.
‘Panelada’era o chefe do grupo nas
comunidades Beira Rio,Novo Rio
e Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes, e com conexões com os
milicianos de Rio das Pedras.
Investigações apontam que o
bando agia com violência e costumava torturar e espancar integrantes de quadrilhas rivais e suspeitos de praticar crimes. Após a
morte de Anderson Crisóstomo
Sanches dos Santos, presidente
da associação de moradores da
comunidade Novo Rio, ‘Panelada’conseguiu tomar o controle da
comunidade e se uniu à milícia.

