10

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, Sexta-feira, 22/5/2020

polícia

LLNA ZONA NORTe

Do motel pro xilindró
Polícia Militar acaba com orgia de três ex-seguranças de Rogério 157 na Tijuca

O

que era para ser uma noite de muito sexo e drogas
terminou na cadeia para três perigosos criminosos, na
madrugada de ontem. Acompanhados de garotas de programa, Tales Juan Costa dos Santos,
o Talibã, Lucas Ferreira, o Capetinha, e Wesley Lefundes Santos,
o Baiano, foram surpreendidos
por PMs no meio da orgia em um
motel da Tijuca, na Zona Norte
do Rio, e foram presos.
Segundo a PM, os três eram
seguranças do traficante Rogério Avelino da Silva, o Rogério
157, antes de ele mudar da facção
Amigos dos Amigos (ADA) para
o Comando Vermelho (CV) na
Rocinha. Rogério 157 está preso
desde dezembro de 2017.

reprodução

Os três foram encontrados
através de levantamentos do Setor de Inteligência da Coordenadoria de Polícia Pacificadora.
Talibã já havia sido preso em outubro de 2017 pelo Batalhão de
Polícia de Choque (BPChq) na
Rocinha e estava foragido desde
dezembro do ano passado. Baiano também já havia sido preso,
em 2018, pela Polícia Federal e
também esta foragido. Capetinha estava com mandado de prisão de prisão em aberto.
“A ação não resultou em
qualquer efeito colateral, não
havendo a vitimização de civis
inocentes ou agentes do estado”,
disse a PM. O trio foi autuado
na 19ª DP (Tijuca) e encaminhado ao sistema prisional.

O trio foi capturado após trabalho de inteligência da Coordenadoria de Polícia Pacificadora

LLFINGIAM DORMIR SOB MARQUISES

Trio roda em Niterói
Os assaltantes se disfarçavam de moradores de rua
Policiais do 12º BPM (Niterói) prenderam dois homens e apreenderam um menor que tentavam furtar um
salão de beleza na Rua Américo Oberlander, em Santa Rosa, na Zona Sul de Niterói, na
madrugada de ontem. O trio
se disfarçava de moradores de
rua para praticar os roubos e
se aproveitava do pouco movimento por conta do isolamento social.
Acionadas depois do envio
de uma denúncia para a cen-

tral 190, duas guarnições da
PM foram até o local. Ao perceberem a chegada dos agentes, os ladrões tentaram fugir,
mas acabaram capturados.
Quebraram janela
O dono do salão foi acionado e confirmou o arrombamento de uma das janelas.
Vários objetos já estavam separados dentro da loja, próximo ao local do arrombamento, para serem levados. Os três
foram autuados em flagrante

na 76ª (Niterói). Todos já tinham antecedentes criminais
por furto. Só o adolescente
conta com 17 procedimentos
na 77ª DP (Icaraí). Ele é morador de Duque de Caxias, na
Baixada Fluminense.
De acordo com a polícia,
pelo menos 15 lojas foram arrombadas pelo bando na região. Os criminosos fingiam
dormir sob as marquises das
lojas escolhidas como alvo por
até duas noites, estudando o
momento ideal para os roubos.

