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polícia

LLrisca faca

Briga feia em boteco de
Copa é separada na bala
Policial teve que atirar em um dos homens para se defender

U

ma briga num boteco de
Copacabana, na Zona Sul
do Rio, terminou com um
homem machucado e outro baleado, ontem de manhã. Segundo informações da Polícia Militar, uma equipe do 19º BPM
(Copacabana) foi acionada para uma briga entre dois homens,
em um bar, na Rua Ministro Viveiros de Castro.
Chegando ao local, os policiais viram um dos homens,
armado com uma estaca de
madeira, atacando o outro. Os
policiais então tentaram interferir e apartar a briga, mas
o homem que estava armado
com a estaca de madeira partiu
pra cima de um dos PMs, que
foi obrigado a atirar no agressor para se defender.
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Um morto
no Urubu
Um suspeito foi morto, ontem de manhã, durante uma operação do 3º
BPM (Méier) no Morro do Urubu, em Pilares,
na Zona Norte. Os agentes foram até a comunidade após uma denúncia da
presença de homens armados e foram recebidos a tiros por criminosos. Houve confronto e o suspeito
foi encontrado morto, com
uma pistola calibre 9mm,
dois carregadores e drogas.

LL

Esconderijo
em parede

O homem foi baleado ao resistir à prisão e tentar atacar um policial com uma estaca de madeira (D)

A dupla de brigões foi identificada como Yago dos Santos, de 27 anos, e Yan Gama, de
33. Ambos foram levados para

o Hospital Miguel Couto. Segundo a Secretaria Municipal
de Saúde, os dois têm quadro
de saúde estável. Ainda não há

informações sobre quem é o
suspeito e quem é a vítima.
A ocorrência foi registrada
na 12ª DP (Copacabana).

LLem carro clonado

Milicianos rodam na Baixada
Bandidos ‘patrulhavam’ bairros em Caxias quando foram capturados
Policiais da 60ª DP (Campos Elíseos) prenderam em
flagrante, ontem, cinco milicianos que atuavam nos
bairros de Saracuruna, Vila
Urussaí e Jardim Primavera,
em Duque de Caxias, Baixada Fluminense. Em Campo
Grande, na Zona Oeste, a Polícia Civil prendeu, na quarta-feira, um homem acusado
de ser o clonador de carros
roubados da milícia comandada por Wellington da Silva

rapidinhas...

Braga, o Ecko.
Segundo a Polícia Militar,
os cinco acusados foram capturados no momento em que
faziam ‘patrulhamento’ pelos
bairros de Saracuruna e Vila Urussaí, em um carro clonado que havia sido roubado
em março do ano passado, na
Avenida Brasil.
Ainda segundo a PM, com
os milicianos foram apreendidos quatro pistolas, 11 carregadores, grande quantidade de

munição, colete balístico, roupa camuflada, camisa da Polícia Civil, touca ninja e coldres.
Clonador de carros de Ecko
Agentes da Delegacia de
Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) prenderam, na
quarta-feira, o principal clonador de carros da milícia comandada por Wellington da
Silva Braga, o Ecko. Adriano
Assis Oliveira, o Coiote, foi
capturado em Campo Gran-

de, na Zona Oeste, uma das
principais áreas de atuação da
quadrilha.
De acordo com a Polícia Civil, Coiote foi encontrado após
um trabalho de inteligência da
especializada. Com o miliciano
foram encontrados um carro
roubado, munições, acessórios
para armas, documentos, chaves e placas de veículos, toucas
ninjas, carga de cigarros roubada e cadernos de anotações
da quadrilha.

LLPoliciais da Delegacia de Combate às Drogas (Dcod) encontram
um esconderijo de drogas e armas na comunidade Vila Aliança, em
Bangu, Zona Oeste do
Rio. De acordo com a Polícia Civil, o esconderijo
ficava protegido por uma
chapa de ferro, na parede
de um banheiro. No local havia cama, frigobar
e uma grande quantidade de drogas e munição.

Cara de Coelho
engaiolado
LLPoliciais do 15º BPM
(Duque de Caxias) prenderam,ontem,um homem
apontado como gerente do
tráfico de drogas no Complexo da Mangueirinha,
principal reduto da facção
criminosa Comando Vermelho (CV) na Baixada
Fluminense. O criminoso,
identificado apenas como
‘Cara de Coelho’ foi capturado na localidade conhecida como Santuário, com
uma pistola calibre 45.

