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GERAL

LLTENTATIVA DE ASSALTO

Tiroteio no Recreio
PM é baleado na cabeça. Pedestre e bandido também ficam feridos

U

ma tentativa de assalto
seguida de intenso tiroteio levou pânico à Avenida das Américas, no Recreio
dos Bandeirantes, na Zona
Oeste do Rio, no fim da manhã
de ontem. Três pessoas ficaram
feridas, entre elas um PM.
O policial militar, identificado como cabo Cleiton Rodrigues Teixeira, da Unidade
de Polícia Pacificadora (UPP)
Rocinha, que estava de folga,
passava pelo local, trocou tiros com os bandidos e acabou
baleado na cabeça. Um dos
criminosos também foi atingido. Um pedestre foi ferido
por uma bala perdida.
O PM foi levado para o Hospital Lourenço Jorge, na Barra
da Tijuca. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o cabo
deu entrada na unidade com o

“quadro muito grave”. Ele passou por exames e foi transferido para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, na
Zona Sul do Rio, para avaliação
com a equipe de neurocirurgia.
O bandido baleado e o pedestre atingido por bala perdida também foram levados para
o Lourenço Jorge por agentes
do Recreio Presente acionados
para o local. Até o fechamento
desta edição, não havia informações sobre a identificação
ou o estado de saúde deles.
Após o tiroteio e socorro
às vítimas, policiais militares fizeram buscas no local e
encontraram uma das armas
usadas pelos criminosos. O
resto do bando conseguiu fugir. O caso foi registrado na
16ª DP (Barra da Tijuca), que
investiga o crime.

reprodução

Um recém-nascido foi
encontrado morto dentro
de um balde na Gardênia
Azul, em Jacarepaguá, na
noite de terça-feira. O caso aconteceu na Rua do
Amor, na localidade conhecida como Marcão. De
acordo com testemunhas,
o bebê ainda estava com o
cordão umbilical quando
foi encontrado. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso
e procura a mãe da criança.
LL

O corpo de um homem
foi encontrado, ontem, na
Praia do Leblon, Zona Sul
do Rio. Segundo o Corpo
de Bombeiros, equipe do
Grupamento Marítimo de
Copacabana realizava,com
apoio de drones,buscas por
um homem desaparecido
desde domingo na praia,
altura do Posto 7. A Polícia
Civil fez perícia no corpo,
mas até o fechamento desta
edição, a vítima ainda não
havia sido identificada.
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Motoristas e pedestres ficaram no fogo cruzado na Av. das Américas

Malvadeza do Pinto na cadeia
Polícia prende gerente-geral do tráfico no morro do Santo Cristo
tá foragido. Antes, ele atuava nos
morros dos Prazeres e Escondidinho, em Santa Teresa.
Malvadeza foi encontrado na
Rua Monte Alverne, após denúncia. Houve confronto na chegada
dos policiais. Malvadeza e seu irmão, identificado como William,
foram cercados, mas ele reagiu e
tentou agredir os policiais. Os outros bandidos fugiram. Contra
Malvadeza, havia mandado de
prisão por tráfico e associação para
o tráfico.No local,havia pichações
com as iniciais FB, em referência
a ele. Foram apreendidos celular,
carro roubado, anotações do tráfico e 40 pinos de cocaína.

Bebê morto
na Gardênia

Corpo na Praia
do Leblon

LLRODOU

Policiais da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) prenderam,
na terça-feira, o traficante Fabio
Souza Roseira, conhecido como
Malvadeza ou FB. Ele é apontado como gerente-geral do tráfico
de drogas no Morro do Pinto, no
Santo Cristo, na Zona Portuária,
e teria participado da tentativa de
invasão ao Morro do São Carlos,
no fim de agosto.
Segundo a Polícia Civil, o traficante se tornou chefe no Morro
do Pinto por ordem de Leonardo Marques da Silva, o Sapinho
da Providência, que morreu em
abril, e Evanílson Marques da Silva, o Dão da Providência, que es-

rapidinhas...
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Malvadeza virou chefe por ordens de Sapinho e Dão da Providência

Polícia fecha
clínica ilegal
LLPoliciais da Delegacia
do Consumidor (Decon)
fecharam, na terça-feira,
uma clínica de estética irregular na Avenida Presidente Vargas, no Centro
do Rio. Uma estagiária
que realizava procedimentos foi presa. De acordo com a Polícia Civil, no
local, eram feitos procedimentos estéticos irregularmente. O dono da clínica não foi localizado, mas
será indiciado.

