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POLÍCIA

LLPMS ESTÃO PRESOS

LLESTUPIDEZ
RENAN SCHUINDT

PMmatadoisem
briga por vaga
Cabo briga com flanelinhas e
mete em geral, em Vista Alegre

O primo de Francisco, Gilson e a viúva, Ana Arlete (ao centro) não se conformam com a morte do rapaz

Uma dor que não
tem tamanho
Manifestação contra morte de garçom será hoje

O

s policiais militares envolvidos na operação que resultou na morte do garçom Francisco Laércio de Lima,
de 26 anos, na comunidade Barreira do Vasco, em São Cristóvão,
foram presos na noite de sábado.
De acordo com a Polícia Militar,
eles foram autuados pela Coordenadoria de Polícia Pacificadora
(CPP) por desobediência de ordem e descumprimento de missão, ambos crimes militares.
Uma manifestação está prevista para hoje, às 8h, no local onde
o garçom foi morto. Ontem, Ana
Arlete, viúva de Laércio, acompanhada por colegas de trabalho
e parentes do morto, esteve em
uma funerária no Centro para finalizar os trâmites para o translado do corpo. “Quando escutei o

barulho do portão,pensei que era
meu marido chegando do trabalho. Fui surpreendida pela minha
mãe dizendo que ele estava morto”, disse Arlete.
Responsável pelo bar e primo
da vítima, o comerciante Gilson
Marques descreve o tamanho de
sua dor.“Nós fomos criados juntos e agora vou mandar o corpo
dele para nossa família dentro de
um caixão. Isso é revoltante”. O
corpo Laércio será sepultado amanhã,em Iboporanga,cidade natal
dele, no Ceará.
Segundo a PM, a prisão dos
policiais não tem como base a
morte do morador. Os agentes
foram presos pela “quebra dos
protocolos estabelecidos pela
corporação”, de acordo com nota
da PM, e levados para a Unidade

Prisional da corporação.A investigação está a cargo da Delegacia
de Homicídios (DH) da Polícia
Civil e,em paralelo,um Inquérito
Policial Militar (IPM) seguirá os
trâmites internos da corporação.
PM diz que havia tiroteio
De acordo com a Polícia Militar,equipes do Grupamento Tático de Polícia de Proximidade realizavam patrulhamento, quando
foram alvo de disparos e houve
confronto. Na ação, o Francisco
Laércio foi atingido e morreu.
Moradores da comunidade,
porém, afirmam que os policiais
da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) entraram no beco,
mandaram as pessoas saírem e
começaram a atirar. Francisco
foi atingido na cabeça.

Dois homens foram mortos
após uma briga entre flanelinhas e um policial militar, por
causa de uma vaga de estacionamento, na região do Pólo Gastronômico de Vista Alegre, na
noite de sábado. Segundo moradores, os disparos teriam sido
feitos por um cabo da PM identificado como Rogério Marques.
Três pessoas foram baleadas.
Segundo a prima de uma
das vítimas, que preferiu não se
identificar, tudo começou quando o cabo PM chegou para estacionar o carro com a namorada.
Um flanelinha abordou o policial, que apontou a arma para a
cabeça dele. Alex Cesar Ferreira
de Castro, irmão do flanelinha,
correu para tirar satisfação e levou um tiro na barriga.
Nesse momento, um outro
flanelinha,Wesley Ferreira, de 24
anos, se aproximou e também foi
baleado pelo policial, na perna. O

tio de Wesley foi chamado e, ao
questionar o PM sobre o motivo
de tal reação, acabou levando um
tiro no peito, morrendo na hora.
Alex e Wesley foram socorridos no Hospital Getúlio Vargas, na Penha. Wesley passou
por cirurgia e foi liberado. Já
Alex morreu, ontem, em decorrência dos ferimentos.
De acordo com a assessoria
de imprensa da Polícia Militar, o cabo, que estava de folga, afirmou que só atirou após
ser agredido. Uma equipe do
Batalhão de Polícia de Choque,
que transitava pela região, foi
informada por populares e se
dirigiu ao local do crime.
O policial foi levado preso
para a Delegacia de Homicídios da Capital (DH), que instaurou inquérito sobre o caso.
“Diligências estão sendo feitas. A investigação está em andamento”, divulgou, em nota.

RAPIDINHA...

PMs matam suspeito após
perseguição na Baixada
LLUm suspeito morreu e outro foi preso após perseguição e troca de tiros, em São
João de Meriti, na Baixada
Fluminense, na noite de sábado. Segundo a PM, três
bandidos em um carro estavam assaltando transeuntes,
na Avenida Pernambucana,
no bairro Coelho da Rocha,
quando foram interceptados por uma equipe do 21º
BPM (São João de Meriti),

em patrulhamento.
Os criminosos tentaram escapar em alta velocidade e atiraram contra os PMs, que revidaram. Durante a tentativa
de fuga, um dos bandidos acabou baleado e outro foi cercado e preso,também baleado de
raspão. O terceiro conseguiu
escapar. Com os bandidos foi
apreendido um revólver calibre
38. O caso foi registrado na 54ª
DP (Belford Roxo).

