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LLÀ PROCURA DE ASSASSINOS DE SARGENTO

Mortes na Z. Oeste
Operação da PM termina com cinco mortos e dois feridos em Senador Camará

U

ma operação da Polícia
Militar terminou com
cinco mortos e dois feridos na Zona Oeste do Rio,
na manhã de ontem. A ação
ocorreu nas comunidades Vila Aliança, do Rebu e do Sapo,
em Senador Camará.
A incursão foi realizada por
policiais militares do 14º BPM
(Bangu) e de outros batalhões
subordinados ao 2º Comando
de Policiamento de Área. O objetivo da operação era remover
barricadas colocadas por bandidos em ruas da região e prender
suspeitos de terem atirado contra uma equipe do 14º BPM na
segunda-feira, na Avenida Brasil.
No ataque, o sargento Círio Damasceno Santos foi morto.

Reprodução/ TV Globo

Mulher retira
barricada para
poder passar
com carro

CINCO FUZIS
E MAIS DE
30 KG DE
DROGAS FORAM
APREENDIDOS
Cinco suspeitos baleados
na operação de ontem foram levados para o Hospital
Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, também na
Zona Oeste, mas não resistiram. Na ação, a Polícia Militar apreendeu cinco fuzis,
uma pistola e mais de 30 quilos de drogas. Também foram
apreendidos 35 veículos — 34
motocicletas e um carro.
Os policiais fizeram a retirada de 14 barricadas e cerca
de 20 toneladas de materiais.
As ocorrências foram encaminhadas para 34ª DP (Bangu) e
35ª DP (Campo Grande).

Barricada teve que ser removida por veículo blindado
LLImagens exibidas no telejornal Bom Dia Rio, da TV Globo, ontem, mostraram uma
mulher descendo de um carro para remover uma barricada em uma das ruas da região
de Senador Camará e, em se-

guida, recolocá-la, para poder
sair da comunidade. A Polícia
Militar chegou a retirar o artefato com ponteiras de ferro da via, mas, logo depois, o
objeto apareceu no local, sendo necessária a sua remoção

com o veículo blindado da
corporação, que foi utilizado
da operação.
O helicóptero também registrou suspeitos no alto de
um morro com radiotransmissores. Os suspeitos es-

tariam monitorando a movimentação dos policiais
miliares durante a operação
na região de Senador Camará. Outros criminosos estavam escondidos armados
entre as pedras do morro.

