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LLTrairagem

Mui amigos...

LLnatal mais triste
divulgação

Bandidos ‘armavam’ pra roubar conhecidos

A

gentes da 65ª DP (Magé)
prenderam quatro criminosos especializados
em roubar iPhones, em uma
ação batizada de Amigos da
Onça, ontem de manhã. Os assaltantes foram capturados nos
municípios de Magé, na Baixada Fluminense, e São Gonçalo,
na Região Metropolitana.
A investigação apontou que o
bando escolhia as vítimas que usavam iPhones dentro do próprio
círculo de amizades e por isso o
nome da operação.Eles escolhiam
os alvos e tramavam o ataque, simulando que outros membros do
bando também fossem vítimas do
assalto. No final, apenas a pessoa
que não fazia parte do bando acabava sem o aparelho.
De acordo com policiais que
participaram das investigações,
após o roubo, os criminosos que
fingiam também terem sido roubados ainda registravam o caso na
delegacia para não suscitar desconfiança na vítima.
Os investigadores deram início a uma apuração mais rigorosa ao notarem que todas as vítimas
usavam iPhones de alto valor e relatavam nos depoimentos que os
criminosos as ameaçavam com
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Aylton Lafayete estava internado no Inca, no Centro do Rio

O adeus a
Obama Noel
Um dos quatro presos na operação Amigo da Onça, da Polícia Civil

arma de fogo até que desativassem o iCloud do aparelho, possibilitando a revenda do telefone.
Receptadores
A identificação dos autores foi
realizada a partir de investigação sobre os receptadores dos aparelhos roubados. Foi verificado
que os responsáveis pela venda dos
celulares eram duas pessoas que fi-

guravam como supostas vítimas
em vários assaltos similares.
Com base em ações de inteligência, a unidade constatou
que os celulares roubados eram
vendidos pela internet por um
criminoso que era estagiário
do Tribunal de Justiça. Os celulares eram vendidos por R$ 3
mil cada, bem abaixo do preço
de mercado, cerca de R$ 7 mil.

Atropelada por pneu em Copa

Primeiro negro a exercer a atividade
no Rio morre aos 66 anos, de câncer
Um dos primeiros Papais
Noéis profissionais do Brasil e o
primeiro negro a exercer a atividade no Rio, Aylton Lafayete, de
66 anos, morreu na noite de terça-feira, no Instituto Nacional
do Câncer (INCA), no Centro
do Rio. O Obama Noel, como
era carinhosamente chamado
por amigos, familiares e fãs, lutava contra um câncer.
Segundo a Escola de Papai
Noel, Lafayete frequentava as aulas da instituição desde 2008 e havia se formado como‘bom velhi-

nho’em 2000,sendo um dos mais
antigos ainda na ativa.
Mas apenas após 19 anos da
sua formatura, o Madureira Shopping foi o primeiro a recebê-lo
de braços abertos como personagem de Natal.
De acordo com informações
da Escola de Papai Noel, Lafayete
sempre foi muito bem humorado
e exercia a função“com um amor
incondicional”.Até o fechamento
desta edição não havia informações sobre velório e sepultamento
de Obama Noel.

reprodução

Uma mulher foi atingida
na cabeça por um pneu
que se soltou de um carro,
na noite de quarta-feira,
na Rua Barata Ribeiro, em
Copacabana, na Zona Sul.
Imagem de câmera de segurança mostra que a mulher desvia do pneu, que
bate no ponto de ônibus e
volta, atingindo-a por trás.
O motorista presta socorro
à mulher, que se levanta depois, parecendo estar bem.
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Jornalista é morto a tiros
LLO jornalista e pré-candidato
a vereador Leonardo Pinheiro,
o Léo Pinheiro, de 39 anos, foi
morto a tiros, na quarta-feira,
quando fazia uma reportagem,
no bairro Parati,emAraruama,
na Região dos Lagos.
Leonardo era dono do blog
A Voz Araruamense, onde pu-

blicava matérias e denúncias
sobre a região. Ele seria candidato a vereador pelo partido
Patriotas, nas próximas eleições municipais, e fazia uma
entrevista quando foi baleado.
O Disque-Denúncia (22531177) publicou cartaz pedindo informações sobre o crime.

