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GERAL

LLGOSTAVA DE USAR FARDAS CAMUFLADAS

Rambo de araque
Miliciano que imitava o personagem vai em cana

P

Ms do 29º BPM (Itaperuna) prenderam, ontem de
manhã, um homem apontado como integrante de um grupo de milicianos da Zona Oeste
do Rio. Ele estava escondido em
um sítio no bairro Avaí, na área
rural do município. Segundo as
investigações, o acusado gostava
de andar com fardas militares camufladas e imitava o personagem
Rambo, vivido pelo ator Sylvester
Stallone no cinema.
De acordo com a Polícia Militar, contra o suspeito, que não teve a identidade divulgada, havia
um mandado de busca e apreensão. Ele foi encontrado com uma
farda do Grupamento Aeromóvel da PM (GAM), uma da Marinha e outra do Exército, além de
pistola airsoft, touca ninja, munição, arma de choque, faca militar
e um par de algema.
Cigarro contrabandeado
Em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, ontem, uma

DIVULGAÇÃO / POLÍCIA MILITAR

RAPIDINHAS...

Rebelião em unidade do
Degase na Ilha do Governador
Internos de uma unidade
do Departamento Geral de
Ações Socioducativas (Degase) localizada na Ilha do
Governador, na Zona Norte do Rio, começaram uma
rebelião no início da noite
de domingo. Parte do Centro de Socioeducação Dom
Bosco foi depredada.
De acordo com o Degase, a rebelião só foi contida
com o apoio do GrupamenLL

Morto e ferido em duas ações
DIVULGAÇÃO / POLÍCIA MILITAR

Fardas da PM, Exército e Marinha foram apreendidas com o acusado

ação da Polícia Militar apreendeu 25 mil maços de cigarro
contrabandeado. O material
foi encontrado na Travessa
Almeida Lima, no bairro Engenho Pequeno, após denún-

cias de que o local era usado
por milicianos que atuam na
região. Ninguém foi preso. Os
cigarros foram levados para a
54ª DP (Belford Roxo), que registrou o caso.

Um suspeito foi morto e outro ficou ferido em duas ações
da PM, ontem, na Região Metropolitana. Na primeira ação,
na comunidade do Areal, em
Itaboraí, um fuzil calibre 556
foi aprendido após tiroteio
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LLVITIMIZAÇÃO E PROTEÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA

No comando de secretaria
Ex-comandante de UPP vai substituir deputada federal
A tenente-coronel da Polícia Militar Priscilla Azevedo, de 42 anos, primeira mulher comandante do 6º
BPM (Tijuca), vai comandar
a Secretaria de Vitimização
e Proteção à Pessoa com Deficiência do Governo do Estado. Ela substituirá a deputada federal Major Fabiana.
Na semana passada, a major anunciou que deixaria a
pasta, dois meses depois de
assumir, para retomar a ca-

to de Ações Rápidas do Degase (GAR). Ainda no domingo, quatro adolescentes
e 10 maiores de idade internados na instituição foram
levados para a 21ª DP (Bonsucesso), onde a ocorrência
foi registrada. A instituição
informou que dois menores que lideraram a rebelião foram transferidos para a unidade do Degase de
Volta Redonda ontem.

deira em Brasília.
Priscilla esteve à frente
da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Santa Marta, em Botafogo, entre
2008 e 2010. A policial recebeu o Prêmio Internacional
Mulheres de Coragem 2012,
oferecido pelo governo americano e entregue por Hillary
Clinton e Michelle Obama.
Em 2014, quando Priscilla era comandante da UPP da
Rocinha, a morte dela foi pla-

nejada por traficantes. Na
época, a policial vinha reprimindo a venda de drogas na
região. O caso foi descoberto em fevereiro de 2014. Seis
meses depois, a então major
deixou o comando da UPP.
Ainda como major, Priscilla foi a primeira mulher
a assumir a Companhia Independente da Polícia Militar, onde ela era responsável
pela segurança do Palácio
Guanabara.

que terminou com um homem morto.Em São Gonçalo,
também teve tiroteio em uma
ação contra o roubo de cargas
na comunidade da Chumbada. Um suspeito foi baleado e
uma pistola (foto),apreendida.

Rodou com
Presos com
drogas e arma pistola falsa
Dois homens foram presos
e drogas, arma e munição foram apreendidas, ontem, na
Comunidade Aquarius, em
Unamar, Cabo Frio, na Região
dos Lagos.A ação do 25º BPM
(Cabo Frio) aconteceu após
denúncia e flagrou os suspeitos com 1.890 pinos de cocaína, uma pistola, um simulacro de pistola e munições de
calibres 9 mm e .40.
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Um assaltante foi preso
em flagrante ontem, quando tentava roubar o carro
de um policial militar em
Parada de Lucas, na Zona
Norte do Rio, usando uma
réplica de pistola feita com
madeira e fita isolante. O
PM percebeu que a arma
era falsa e prendeu o bandido, que foi autuado na 27ª
DP (Vicente de Carvalho).
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