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polícia

LLAtaques simultâneos

Terror na Penha
PM é baleado por bandidos em fuga após assalto

D

Foto enviada para o zap zap do Meia hora

Um menor de 17 anos, suspeito de participar do assalto e morte do pastor Nelsinei
Badini Alvim, no dia 15 de
outubro, foi apreendido, ontem, após perseguição policial, em São Gonçalo. Segundo a PM, agentes do Batalhão
de Polícia Rodoviária (BPRv)
foram alertados para o roubo
de um carro e iniciaram perseguição a dois criminosos na
Rodovia Amaral Peixoto (RJ104), na altura do bairro Coelho. A perseguição, com troca

LL

de tiros, se estendeu até o bairro Almerinda e, no final, João
Marcos de Oliveira Melo, de
25 anos, foi preso e o adolescente de 17 anos, conhecido
como ‘Tubarão’, apreendido.
Os dois assaltantes estavam
com uma pistola Colt calibre 45
e uma réplica de pistola calibre
40. O material e os dois foram
levados para a 73ª DP (Neves),
onde foi constatado que João
Marcos tinha quatro passagens
por assalto e que o menor está
ligado à morte do pastor.
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OcarroabandonadopelosbandidosquebalearamPeixoto(detalhe)

São Carlos, no Estácio.
“Atiraram para matar um cidadão de bem. Logo ele que entrou para a PM com o sonho de
contribuir para uma sociedade
melhor para que nossos filhos tenham paz e liberdade de ir e vir.
Onde a impunidade desses bandidos vão parar? O que as autoridades estão fazendo para resguardar a vida de quem dorme
e acorda nos protegendo de tanta

violência, pois ingênuo é quem
acha que o policial só exerce sua
profissão em horário de serviço. Meu esposo é PM 24 horas
por dia e ninguém reconhece o
quão importante, sacrificante e
perigosa é essa profissão e como
vivemos em todo instante sempre preocupados com as nossas
vidas e dos nossos filhos”, desabafou a esposa do policial militar
em nota enviada ao MEIA HORA.

Subtenente é morto dentro de casa na Baixada
LLEm outra ação envolvendo policial militar, um subtenente foi
morto por criminosos, em Paracambi, na Baixada Fluminense.
O crime aconteceu ontem de madrugada.Segundo a PM,bandidos
invadiram a casa do subtenente
Alessandro Groetars da Silva,de 47
anos.O policial reagiu e se atracou
com um dos criminosos,mas acabou baleado.Ele foi socorrido pelo
pai e levado para o Hospital Municipal Doutor Adalberto da Graça,

Suspeito de matar pastor

Preso com simulacro de fuzil

Divulgação/MF Press Global

uas ações criminosas simultâneas levaram pânico
à Zona Norte do Rio ontem e deixaram um policial militar ferido. Em uma delas, criminosos atacaram a base da Unidade
de Polícia Pacificadora (UPP)Vila
Cruzeiro,no Complexo da Penha.
Ao mesmo tempo, segundo
as informações, policiais do 16º
BPM (Olaria) receberam informações de que quatro criminosos
haviam acabado de assaltar uma
loja de eletrodomésticos na região. O carro foi interceptado e os
bandidos abriram fogo,atingindo
o PM Renato Amaro Peixoto, que
dirigia uma das viaturas. Peixoto
foi baleado no rosto. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha,
onde foi submetido a cirurgia.Segundo informações passadas ao
MEIA HORA por um amigo da
família, o quadro de saúde dele é grave. Os bandidos ainda
lançaram uma granada, mas o
artefato não explodiu. Um dos
carros usados pelos criminosos
foi abandonado.
De origem portuguesa, o Renato Amaro Peixoto é primo do
soldado Patrick Batista Lopes,encontrado morto em janeiro de
2018, em São Gonçalo. Patrick
era lotado na UPP do Morro de

rapidinhas...

mas não resistiu aos ferimentos.
De acordo com a esposa do
policial, que era lotado no 22º
BPM (Maré), por volta das 2h,
dois criminosos invadiram a
casa em que moram, no bairro Lajes. Eles pediram dinheiro, perguntaram a profissão do
subtenente e ameaçaram matá
-lo se ele fosse policial.
Quando os bandidos encontraram sua arma, o policial se
atracou com um deles e foi ba-

leado pelo outro. Após os tiros,
os criminosos fugiram do local
levando a arma do militar, uma
pistola calibre 380.
A Secretaria de Estado de
Polícia Militar lamentou a
morte do subtenente Alessandro Groetars da Silva, que estava na corporação desde 1995 e
que deixa esposa e filho. Até o
fechamento desta edição não
havia informações sobre o sepultamento do policial.

LLUm criminoso foi preso, ontem,durante cerco tático montado pelo 7º BPM (São Gonçalo) no bairro Coelho para
reprimir roubos de veículos e
de cargas na região. O bando
estava em um carro roubado

e foi abordado por uma equipe em uma das principais ruas
do bairro.Além de recuperar o
carro,os policiais apreenderam
um simulacro de fuzil,relógios
e celulares.O caso foi registrado
na 74ª DP (Alcântara).

Criança de 3
ferida a tiro

Baleado em
Tomás Coelho

LLUma criança de 3 anos foi baleada de raspão na cabeça, na
noite de quinta-feira, durante
tiroteio, em São Gonçalo. De
acordo com a Polícia Militar, a
menor foi atingida quando traficantes mataram Ruan Soterio
de Aguiar, na comunidade dos
Cabritos, no bairro do Rocha.
A criança foi atendida no Hospital Estadual Alberto Torres
(Heat) e liberada.

LLUm tiroteio nas proximidades da estação de trem de Tomás Coelho, na Zona Norte,
deixou um suspeito ferido,ontem de manhã.De acordo com
o 3º BPM (Méier), o homem
foi detido após um confronto
com policiais militares e levado
para o Hospital Municipal Salgado Filho,no Méier.Uma granada, drogas e um radiotransmissor foram apreendidos.

