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POLÍCIA

LLEM TRANSPORTADORA NA PAVUNA

Tonel pesadão

LLPERCORREU VÁRIOS QUILÔMETROS

Ladrão rouba
ônibus na Barra
Fuzil, munição e carregadores em carga de massa corrida

U

ma operação conjunta
entre a Receita Federal, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Civil
(Core) apreendeu ontem
um fuzil, mais de mil munições de calibre 7.62 e carregadores na Pavuna, Zona
Norte do Rio. Segundo a Polícia Civil, o material foi encontrado dentro de um tonel de massa corrida numa
transportadora.
Os agentes utilizaram cães
farejadores para vasculhar
mercadorias na transportadora. Os cachorros localizaram um fuzil calibre 7.62, uma
grande quantidade de munição desse armamento e diversos carregadores. Todo o material foi encontrado dentro
de um tonel de massa corrida
despachado de Santa Catarina
para o Rio de Janeiro. No inte-

Divulgação

Bandido bateu em mais de 20 carros
Um homem roubou um ônibus no TerminalAlvorada,na Barra da Tijuca, e percorreu vários
quilômetros no local e em bairros
vizinhos na noite de quarta-feira.
Segundo testemunhas, ele bateu
em mais de 20 carros.
O homem percorreu as avenidas SalvadorAllende,Embaixador
Abelardo Bueno e seguiu pela Linha Amarela. O ônibus, da linha

Fuzil, mais de mil munições e carregadores foram apreendidos

rior dele, junto à massa corrida, estavam embalados o fuzil,
as munições e os carregadores.
A análise inicial indica se
tratar de um fuzil SG540, calibre 7,62x51mm (.308win),

plataforma SIG 550, produzido sob licença pela empresa chilena Famae. Entre as
munições havia projéteis
perfurantes — contra blindados — e traçantes.

887 (Pechincha-Alvorada),estava
sem passageiros e o motorista teria descido para entregar uma guia
para o despachante no momento
do roubo.Pelo menos três viaturas
da Polícia Militar tentaram parar
o veículo. Policiais fizeram disparos para tentar interromper a circulação.O ônibus foi interceptado
na Cidade de Deus,mas o homem
conseguiu fugir.

rapidinha...

Explosão de caixas eletrônicos
Uma quadrilha explodiu os caixas eletrônicos de
uma agência da Caixa Econômica Federal em Duque
de Caxias, na Baixada Fluminense, na madrugada de
ontem. Moradores do bairro

LL

Jardim Primavera relataram
nas redes sociais que as explosões foram por volta das
3h30, na Avenida Jornalista Moacir Padilha. A PM foi
acionada e cercou o banco.
Os bandidos fugiram.

