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POLÍCIA

LLem belford roxo

LLNA BAIXADA

Morto a tiros em baile

Candidato
tem carro
atingido
por tiros

Confusão generalizada começou dentro de clube e terminou na rua

U

m homem identificado
como Eduardo Octávio
foi morto a tiros durante
um baile funk de corredor no Jardim Redentor, em Belford Roxo,
na Baixada Fluminense, na madrugada de ontem. A Delegacia
de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) instaurou um
inquérito para apurar a morte.
Segundo testemunhas, uma
confusão generalizada aconteceu dentro do ginásio do Esporte Club Sueca e se espalhou
para o lado de fora. Em vídeo
enviado ao WhatsApp do MEIA
HORA, é possível ver o momento em que Eduardo, conhecido
entre os funkeiros como Dudu
da Guarda e Rato, foi atingido

por disparos.
De acordo com a assessoria
de imprensa da Polícia Militar,
policiais do 39º BPM (Belford
Roxo) foram acionados até o
local e informados de que três
homens foram feridos por tiros
e levados para as UPAs Jardim
Bom Pastor e Jardim Íris, em
São João de Meriti.
Em nota, a Polícia Civil informou que, “de acordo com a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), foi
instaurado inquérito para apurar as circunstâncias em que
uma pessoa morreu e outras
duas ficaram feridas, na madrugada deste domingo, em Belford
Roxo”. Diligências estão sendo

realizadas para esclarecer o caso.
Baleado por grupo rival
Comuns na década de 90, os
bailes de corredor são eventos em
que grupos de funkeiros se reúnem em dois lados — A e B —
para brigar recreativamente.Hoje,
são chamados pelos frequentadores de pey,pey,pow.Dudu pertencia ao Lado B e, segundo testemunhas, foi atingido por homens do
grupo rival.Quem mora na região
afirma que os bailes aconteciam
com autorização do tráfico de drogas local.“A localidade é dominada por traficantes.O líder local autorizou a realização desses bailes,
mas falou que não queria briga na
rua”, disse um amigo da vítima.

REPRODUÇÃO da INTERNET

Ataque ocorreu
na Rodovia
Washington Luís,
em Caxias

Confusão no baile de corredor

LLDURANTE COMEMORAÇÃO

Atingida por bala perdida
Adolescente foi ferida na varanda de um apartamento na Tijuca
Uma adolescente de 17 anos
foi atingida por bala perdida no
sábado, quando participava de
comemoração na varanda de um
apartamento na Rua Garibaldi,na
Tijuca.Segundo informações passadas pelo tio da vítima,o jornalista Anderson Ramos, Júlia Borges

foi baleada nas costas.
“Foi um momento de terror.
Estávamos a poucos minutos de
bater o parabéns. Os adultos estavam na sala e as crianças e adolescentes na varanda. Quando chamamos por eles, ouvimos um
grito muito forte da Júlia.A minha

comadre foi até ela e viu a perfuração na roupa”, contou Anderson.
A adolescente foi levada para
o Hospital Quinta D’Or, em São
Cristóvão.De acordo comAnderson, médicos disseram que a bala
perfurou as costas de Júlia e ficou
alojada entre o pulmão e a coluna.

O estado de saúde da jovem é estável e não há risco de morte.
Segundo o jornalista, não foi
ouvido nenhum tiro, mas a família suspeita que o disparo partiu do
Morro do Andaraí, onde estaria
acontecendo um tiroteio. O caso
foi registrado na 19ª DP (Tijuca).

Candidato a vereador pelo Republicanos, Erick Saboia
sofreu um ataque de criminosos na Rodovia Washington
Luís, na altura da Reduc, em
Caxias, na noite de sábado. O
carro em que ele estava, um
Ford Ka, foi atingido por pelo
menos três disparos. Erick foi
levado para o Hospital Moacyr do Carmo e passa bem.
A Polícia Militar informou que a ocorrência foi
uma tentativa de assalto. No
entanto, o candidato postou
um vídeo nas redes sociais,
na frente da 60ª DP (Campos Elíseos), onde o caso foi
registrado, e afirmou que
“tentaram nos calar”. “Apesar do atentado à nossa vida
agora à noite, eu tenho só a
agradecer”, disse ele, agradecendo aos policiais militares
que o atenderam.
O coordenador da campanha de Saboia, Eduardo Antas, afirmou que o candidato
“já havia sido avisado” para
não andar por determinados
bairros, mas que sua campanha está percorrendo todos
os bairros de Caxias.
Em nota, a Polícia Militar
informou que encaminhou
as vítimas para o hospital e
que o caso foi enviado para
a 60ª DP. A Polícia Civil, por
sua vez, afirmou que agentes
estão em busca de câmeras de
segurança que possam ter registrado o episódio e tentam
esclarecer o caso.

