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Polícia

LLExecução é investigada

Morto pelas costas
Policial Civil foi assassinado após discussão em São Gonçalo

A

Delegacia de Homicídios de Niterói, São
Gonçalo e Itabor aí
(DHNSG) investiga as circunstâncias da morte do policial civil e empresário Mauro Azevedo Lima, de 50 anos, ocorrida
na madrugada de quarta-feira,
no bairro Venda da Cruz, na divisa de São Gonçalo e Niterói.
O corpo do policial foi sepultado ontem, no cemitério Parque
da Colina, em Niterói.
Mauro fez parte da equipe de
segurança da Prefeitura de São
Gonçalo, em 2005, e, na época,
denunciou irregularidades no
Executivo municipal.
Mauro foi morto com tiros
nas costas, na Rua Dr. Porciúncula, a principal do bairro, após
uma suposta discussão com o
assassino. Uma das hipóteses
para o crime seria execução.
Testemunhas teriam relatado a policiais militares que estiveram no local que Mauro teve
uma ríspida discussão com um
homem que estava em um car-

Reprodução

Mauro denunciou irregularidades em São Gonçalo, em 2005

ro escuro. Após o bate boca ele
atravessou a rua e o assassino,
armado com uma pistola, desferiu vários tiros contra suas costas. O suspeito fugiu com o carro e alta velocidade.

A DHNSG já recolheu imagens de câmeras de segurança
da região para tentar identificar
o assassino. Um policial envolvido na investigação contou que
a identificação do carro usado

pelo assassino já foi feita e que a
prisão pode ser feita ainda hoje.
PM sepultado
Foi sepultado ontem à tarde,
no Cemitério de Nova Iguaçu, o corpo do sargento PM
Ivanir dos Santos Macedo, de
45 anos. O policial estava internado desde o dia 18 de dezembro, quando foi baleado
por criminosos, no bairro Cacuia, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Ivanir é o
primeiro policial militar morto em 2020. Segundo a PM, em
2019, 57 agentes foram assassinados no estado do Rio de Janeiro, sendo 16 em serviço, 26
na folga e 15 inativos.
Segundo investigações foi
atingido por pelo menos dois
tiros depois de ser retirado do
seu carro pelos bandidos. Um
irmão do PM também ficou ferido no ataque. O sargento estava na Polícia Militar desde 1997
e era lotado no 32º BPM (Macaé). Ele deixa esposa e um filho.

LLCovardia

Polícia investiga ataque em Copa
Estudante esfaqueado durante assalto na festa da virada segue internado
O estudante de Direito Pedro
Rabelo,de 22 anos,esfaqueado na
barriga ao tentar defender a namorada de um assalto no Réveillon de Copacabana,segue internado no Hospital Municipal Souza
Aguiar,no Centro do Rio.O jovem
foi atingido entre os postos 4 e 5 da
praia,após a virada do ano e sofreu
lesão no intestino grosso e em algumas artérias.O estado de saúde
Pedro é estável,segundo a Secretaria de Saúde. O caso é investigado

pela 12ª DP (Copacabana).
Logo após a facada,o estudante
foi atendido em um posto de saúde na orla e encaminhado para o
Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, mas como não tinha vaga foi transferido para o
SouzaAguiar.Familiares de Pedro
relataram que no Miguel Couto
havia outros pacientes que passaram pela mesma situação de violência na região.
Parentes e colegas de Pedro fi-

caram no hospital para acompanhar sua recuperação após a cirurgia. O pai da namorada do jovem
também esteve no local e,ao RJTV,
disse que ele teve um“ato heroico”
ao defender sua filha.
A Polícia Militar informou
que equipes do 5º BPM (Praça
da Harmonia) foram acionadas
para o local do crime. Ao chegarem lá, os militares já encontraram a vítima ferida. Afirmou
ainda que, ontem, os militares

seguiam à procura de imagens
para a identificação dos criminosos. Até o fechamento desta
edição, não houve prisões.
A Polícia Civil informou que
ao tomarem conhecimento do
fato, agentes da 12ª DP foram até
o hospital para buscar informações e iniciar a investigação.
A Secretaria Estadual de Vitimização esteve no hospital e na
delegacia e está prestando assistência à vítima e familiares.

rapidinhas...

Alemão: mais
um morto
Subiu para três o número
de mortos na explosão em
uma casa no Complexo do
Alemão, na noite de terçafeira. Segundo a Secretaria
Estadual de Saúde, Jânio
Pereira da Costa, que estava
em estado grave no Hospital Getúlio Vargas, morreu
na noite de quarta-feira. Na
mesma unidade seguem em
estado grave Wallace da Rocha Lourenço,Clebio Serzedelo Morais deAbreu e Murilo Fernandes da Silva.
LL

Agrediu a
ex no busão
LLUm homem identificado
como Jeyson Miranda de
Souza, de 30 anos, foi preso após agredir e ameaçar a
ex-mulher com uma faca,
dentro de um ônibus, em
Campos Elíseos, Duque de
Caxias, na Baixada Fluminense. O crime aconteceu
na quarta-feira à noite. Segundo a Polícia Civil, agentes da 60ª DP (Campos Elíseos) foram acionados por
populares e conseguiram
desarmar o homem.

Tiro atinge
apartamento
LLA polícia investiga de onde partiu o tiro que atingiu
um apartamento, durante
os festejos do Réveillon, em
Copacabana, na Zona Sul
do Rio.O imóvel atingido fica na Rua Tonelero, entre as
ruas Siqueira Campos e Hilário de Gouveia. Ninguém
se feriu. O prédio fica a cerca de 500 metros da Praia
de Copacabana e o projétil
foi encontrado pelos moradores na varanda depois de
perfurar o telhado.

