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POLÍCIA

LLOPERAÇÃO

LLMAIS DE 770 KG DE DROGA
Divulgação

Mais pressão em
milícia da Baixada
Polícia Civil caça paramilitares suspeitos
de assassinar candidato a vereador

A

Polícia Civil realizou ontem operação para combater a milícia liderada
por Wellington da Silva Braga,
o Ecko. Foram expedidos 10
mandados de busca e apreensão em bairros dos municípios
de Nova Iguaçu e de Duque de
Caxias, um deles na casa do
candidato a vereador Germano Silva de Oliveira, conhecido como Maninho de Cabuçu.
A milícia de Ecko tem Danilo Dias Lima, conhecido como
Tandera, como responsável por
parte da organização.
As buscas tiveram por objetivo arrecadar provas nas investigações que apuram a morte
do candidato a vereador de Nova Iguaçu Domingos Barbosa

Cabral, o Domingão, assassinado no dia 10 de outubro.
Domingão era irmão do
policial militar André Bar-

POLICIAIS
CUMPRIRAM
10 MANDADOS
DE BUSCA E
APREENSÃO
bosa Cabral, conhecido como Cabral, que foi preso
pela polícia em julho, apontado como chefe de milícia
que atua em Nova Iguaçu.
A milícia de Cabral teria en-

trado em conflito com o bando
do Ecko. Uma das hipóteses investigadas pela polícia é de que
o assassinato de Domingão teria sido uma resposta da milícia do Ecko ao grupo de Cabral.
Denúncias apontam que
Maninho de Cabuçu teria sido escolhido pela milícia que
atua no local e também que integrantes do grupo criminoso
passaram a restringir a atuação
de outros candidatos em campanha eleitoral. Além das investigações sobre homicídios,
a ação teve como objetivo buscar provas que indiquem a participação da milícia em campanhas eleitorais feitas com
financiamento de candidatos
por eles apoiados.
Reprodução da Polícia Civil

A cocaína estava escondida em carga de minério de silício

Cocaína a rodo
no Porto do Rio
Tráfico leva preju de R$ 300 milhões
Operação conjunta das polícias Civil (Core) e Federal,
além de agentes da Receita Federal (DIREP), apreendeu ontem mais de 770 kg de cocaína
pura no Porto do Rio e em Portos Secos, no bairro do Caju, na
Zona Norte da cidade.
Segundo os agentes, até ontem, inúmeros contêineres ainda passavam por inspeção no
Terminal da MultiRio, inclusive com o auxílio de cães fareja-

dores da Core. Além disso, produtos destinados à exportação
estavam sendo verificados por
agentes em Portos Secos.
Grande parte da droga estava escondida em malotes grandes, utilizados para enviar minério de silício para a Europa.
Ainda conforme os policiais,
o prejuízo ao crime organizado
já ultrapassa a cifra de R$ 300
milhões apenas com a quantidade de cocaína já apreendida.

rapidinha...

Dois baleados na Vila Kennedy
Duas pessoas foram baleadas
na Vila Kennedy, Zona Oeste
do Rio, na madrugada de ontem. De acordo com a Polícia
Militar,o 14º BPM (Bangu) foi
acionado e localizou dois feridos na UPA de Vila Kennedy. A ocorrência foi encaminhada para a 34ª DP (Bangu).
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Investigações da DH apontam que milicianos impedem rivais de fazer campanha nas áreas onde atuam

As vítimas teriam sido baleadas por criminosos ao entrar
por engano na comunidade.A
Polícia Civil não deu detalhes
sobre o caso. Como os nomes
das vítimas não foram informados,até o fechamento desta
edição, não havia informações
sobre seu estado de saúde.

