4

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, Terça-feira, 3/12/2019

Polícia

LLMais de 30 tiros
foto enviada para o zap zap do meia hora

rapidinhas...

Bandido ruim de roda é preso
Um criminoso foi preso
por agentes do Aterro Presente, ontem, após roubar
dois veículos e sofrer dois
acidentes consecutivos, na
Zona Sul do Rio. Segundo
a polícia, o criminoso, que
não teve a identidade divulgada, roubou a motocicleta
de um policial federal, em
frente ao terminal de desembarque do Aeroporto
Santos Dumont, mas acabou caindo com o veículo
ao acessar a pista do Aterro
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do Flamengo. Ele levantou,
rendeu um motorista e roubou um carro, mas também
acabou batendo logo à frente, em um táxi.
Desnorteado e aparentado estar drogado, o bandido
foi dominado por um grupo
de taxistas e estava sendo espancado quando agentes do
Aterro Presente chegaram, e
o prenderam. Ele estava com
uma pistola, que foi apreendida. O caso foi registrado
na 9ª DP (Catete).

Grave acidente com 26 feridos
Foto enviada para o zap zap do meia hora

O carro de Júnior Cruz ficou todo furado, mas o político, a mulher e um amigo não se feriram

Atacado a tiros

Presidente do PSL em Belford Roxo sofre atentado

O

presidente do PSL de Belford Roxo,na Baixada Fluminense, Júnior Cruz, de
37 anos,sofreu um atentado a tiros
quando estava de carro com a esposa e um amigo, na noite de domingo.O crime aconteceu naAvenida Brasil, na altura de Acari, na
Zona Norte do Rio, por volta das
21h. Tanto Cruz, quanto o amigo
e a esposa são policiais militares.
De acordo com o político, que
é pré-candidato a prefeito de Belford Roxo, o veículo em que ele
estava foi fechado por um carro
prata. Três homens armados saí-

ram do veículo atirando. Ele tinha acabado de sair de uma reunião com pré-candidatos do
Aliança — partido recém-criado
pelo presidente Jair Bolsonaro e
ainda não regulamentado —, em
Belford Roxo, e estava a caminho
de outro evento político em Muriqui, na Costa Verde.
“Eles fecharam a gente e desceram do carro em que estavam,
um com fuzil e os outros dois com
pistolas. Na hora que saíram, minha esposa se ligou e começou a
atirar. O pau quebrou, com muitos tiros”, relembra Cruz.

O político, que também é assessor do deputado estadual Anderson Moraes (PSL), contou
que os bandidos fugiram depois
dos disparos. Ele diz que estava
sem a arma, já que está licenciado da PM. Cerca de 70 metros
depois do local do atentado, eles
pediram ajuda a uma viatura da
PM. Ninguém ficou ferido.
“A parte externa do carro está
toda furada e há vários estilhaços
de projéteis dentro dele.Juntando
os tiros dados de dentro e de fora
do veículo,devem ter sido disparadas umas 30 balas”, calcula.
Arquivo Pessoal

Ameaças e cães envenenados
Cruz acredita em crime político para o atentado, já que diz fazer parte da oposição ao governo municipal de Belford Roxo.
Ele afirma que está sendo vítima
de ameaças constantes, inclusive
tendo dois de seus quatro cachorros mortos há cerca de dois meses.
“Na ocasião,eu cheguei de ma-
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nhã no canil da minha casa para
cuidar dos cachorros e quando vi
eles estavam evacuando sangue.
Envenenaram os bichinhos.Perdi
dois, mas consegui salvar os outros dois”, afirma.
Ontem de manhã, Cruz esteve na 30ª DP (Marechal Hermes)
para registrar o atentado.

Júniorépré-candidatoaprefeito

LLUm acidente envolvendo três
ônibus, ontem de manhã, deixou 26 passageiros feridos, um
deles em estado grave. O caso
aconteceu por volta das 10h,na
pista central da Avenida Brasil, na altura de Barros Filho,

na Zona Norte. O passageiro em estado grave foi socorrido no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo.
O acidente provocou o fechamento da via e engarrafamento de cerca de dois quilômetros.

Morto dentro Operação da
PM na CDD
de carro
Um homem foi morto a tiros dentro de um carro, no
início da tarde de ontem,
na Rua Guerreiro de Farias,
em Campo Grande, na Zona Oeste. Segundo informações de moradores, o homem,
que não foi identificado, seria segurança de uma loja de
roupas da região. A Delegacia de Homicídios da Capital
(DH) investiga o caso.
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Um homem morreu e outro foi preso, ontem, durante operação da Polícia Militar
na Cidade de Deus, na Zona
Oeste. Segundo a PM, os policiais foram atacados na localidade da Laminha. O baleado foi levado para o Hospital
Lourenço Jorge, na Barra, mas
não resistiu. Foram apreendidos uma pistola, munições,
maconha e radiotransmissor.
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