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Preso em Caxias

MC é suspeito de promover organização criminosa

U

ma ação conjunta entre
a Coordenadoria de Recursos Especiais (Core)
e a Polícia Rodoviária Federal
(PRF) prendeu Alexandre Magno Rodrigues Vieira, o MC Alexandre Fabuloso, de 45 anos, na
madrugada de domingo. Ele é
suspeito de promover uma organização criminosa no Ceará.
O funkeiro é morador do Jardim Catarina, em São Gonçalo,
e foi preso em Xerém, Duque de
Caxias, na Baixada Fluminense.
De acordo com a Polícia Civil, contra o MC, havia uma
mandado de prisão preventiva em aberto por associação ao
tráfico de drogas, expedido pela
Vara de Delitos de Organizações
Criminosas do Tribunal de Justiça do Ceará. Ele foi abordado
em um posto da PRF na Rodovia Washington Luiz (BR-040),
quando estava em um carro prata, a caminho de um evento em
Juiz de Fora (Minas Gerais).

Fabuloso é apontado como o
responsável pela música O Mestre e seu Elenco Fabuloso, feita
há nove anos em homenagem a
Antônio Francisco Bonfim Lopes, o Nem, que, na época, era
o chefe do tráfico de drogas da
Rocinha. Segundo a polícia, o
MC produziu vídeos exaltando
a atuação de Francisco Cilas de
Moura Araújo, conhecido como Mago Caucaia, chefe da facção Comando Vermelho (CV)
no Ceará, que está preso desde
julho. De acordo com a Polícia
Civil cearense, ele também reverenciava membros da quadrilha com“salves”, ao mesmo tempo em que os instigava a matar
membros de grupos rivais.
Preso, o MC Fabuloso foi
levado para a Cidade da Polícia, no Jacaré, na Zona Norte
do Rio. Procurada, a assessoria
do cantor disse, em nota, que
ainda não tem um posicionamento sobre a prisão dele.
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MC Fabuloso seguia para evento

LLCOM OSSADA

Carro é encontrado
Veículo é de irmão desaparecido do ator Marco Ricca
O carro de Giuliano Ricca,
desaparecido há seis anos, foi
encontrado em um sítio próximo à Rodovia Presidente
Dutra, em Santa Isabel, São
Paulo, na manhã de ontem.
Dentro do veículo, que apresentava sinais de capotamento, segundo a Polícia Militar,
havia uma ossada e documentos. O produtor cultural é irmão do ator Marco Ricca.
Em outubro de 2014, Giuliano, que tinha 47 anos na
época, saiu de São Paulo pa-

ra o Rio de Janeiro e, desde
então, não se teve mais notícias dele. O carro encontrado é o mesmo utilizado pelo
produtor cultural, um CRV
preto, assim como a placa.
Segundo a PM, funcionários andavam pelo sítio com
um cachorro, que começou a
latir para o carro, preso numa árvore. Foram eles que
encontraram a ossada e chamaram a polícia. Somente
após exames de DNA a identidade da vítima será confir-

mada. As informações sobre
os documentos não foram
divulgadas e o caso ficará
com a Polícia Rodoviária Federal na delegacia de Arujá.
Em 2014, o desaparecimento de Giuliano veio à
tona após Marco Ricca tornar público o drama familiar. Na época, ele fez um
apelo por informações que
ajudassem a localizar o paradeiro do irmão após as investigações da Polícia Civil
não avançarem.
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