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POLÍCIA

LLESFAQUEADO NO CATETE

Morte por futebol
Camelô é assassinado em briga por causa de jogo

U

GILVAN DE SOUZA

ma discussão sobre futebol terminou em tragédia, ontem, no Catete, na
Zona Sul do Rio. Um homem
de 61 anos foi morto a facadas
pelo próprio amigo, depois de
uma discussão, a poucos metros de uma delegacia de Polícia Civil. O camelô Francisco
Linhares Filho, foi esfaqueado
pelo vendedor de verduras Ronaldo Santos da Costa, de 41
anos. Após o crime, o assassino se entregou na 9ª DP (Catete), a poucos metros do local,
e alegou ter agido em legítima
defesa, após ser agredido com
um tapa no rosto.
De acordo com o Corpo dos
Bombeiros, equipes foram acionadas às 12h43 para socorrer
uma vítima de esfaqueamento. Parentes e amigos ficaram chocados com a morte do camelô
No local, os militares já encontraram Francisco sem vida.
Segundo a Polícia Militar, radores sobre uma discussão en- cadáver de Francisco. A Deleagentes do 2º BPM (Botafo- tre dois camelôs do local, e, ao gacia de Homicídios da Capital
go) foram informados por mo- chegar ao local, encontraram o (DH) investiga o caso.
LLSÃO GONÇALO

Assassinado ao volante
Empresário foi atacado na Rodovia Amaral Peixoto
Um empresário foi morto a
tiros por criminosos durante
uma suposta tentativa de assalto, no domingo à noite, em São
Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Jorge Luiz Santos
Antunes, de 61 anos, foi atacado na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-104). De acordo com a
Polícia Militar, equipes do 7º
BPM (São Gonçalo) foram
acionadas para a um local de
acidente e encontraram o carro do empresário, uma picape,
capotado na rodovia.

O corpo do empresário estava no veículo, preso ao cinto de segurança e com marcas
de tiros na cabeça. Depois de
ser baleado, ele tereia perdido
o controle da direção, e capotado. Uma mulher que, segundo
a PM, também estaria no carro
sofreu ferimentos leves no acidente e foi levada para a a Unidade de pronto Atendimento
(UPA) de Santa Luzia.
A Delegacia de Homicídios
de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) foi acionada

para fazer a perícia no local e
investiga o crime. Os policiais
querem saber se o empresário
reagiu a uma tentativa d assalto ou se foi vítima de execução.
Uma pessoa ouvida no local teria contado, informalmente,
que uma moto com dois bandidos teria emparelhado com o
carro do empresário e o carona efetuou os disparos. Ainda
segundo essa testemunha, ele
não teria ouvido a ordem para
encostar e, por isso, os criminosos atiraram.

RAPIDINHAS...

Estuprador preso em S. Gonçalo
Policiais Delegacia de
Atendimento à Mulher
(Deam) de São Gonçalo capturaram um homem
acusado de estupro e roubo,
ontem. De acordo com as
investigações, Alexandre de
Souza Elias, 40 anos, atraía
as vítimas em sites de relacionamentos, onde usava
perfis falsos, com fotos de
outros homens, para adquirir a confiança delas. Ele, então, marcava um encontro,
que acaba com as vítimas esLL

tupradas e tendo seus pertences roubados. Uma das
vítimas conseguiu anotar
parte da placa do carro usado nos crimes. Alexandre foi
preso enquanto fazia compras em supermercado com
a esposa e usava o celular de
uma das vítimas.
O bandido foi reconhecido por três vítimas e a polícia está convocando outras
para comparecerem à delegacia a fim de fazerem o reconhecimento

PRF apreende clone na Ponte
DIVULGAÇÃO/PRF

LLUm carro clonado foi apreendido e um homem detido, ontem de manhã, na Ponte RioNiterói, por agentes da Polícia
Rodoviária Federal (PRF). O
flagrante foi dado após informações passadas por patru-

lheiros de São Paulo. O dono
do carro procurou a PRF e relatou que foi notificado por multas por excesso de velocidade na
Ponte, mas afirmou que nunca esteve no Rio e que o veículo
das fotos não era o seu.

Mata-rato
apreendido

Dançaram
após o baile

LLUma carga com milhares de
cigarros contrabandeados foi
apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR101, em Itaboraí, na noite de
domingo. O motorista, de 37
anos, foi preso. Ao todo, havia
no carro 7 mil maços de cigarros contrabandeados. O material,o carro e o motorista foram
levados para a sede da Polícia
Federal (PF) na Praça Mauá.

LLNove bandidos que roubaram
um carro na Via Light, altura
de Nilópolis, foram presos pela PM no domingo,após saírem
de um baile funk no Complexo do Chapadão,na Zona Norte. De acordo com a PM, equipes do 20° BPM (Nova Iguaçu)
foram acionadas para realizar
um cerco na região e interceptaram o grupo, que estava em
dois carros.

