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LLTENTATIVAS DE ASSASSINATO ANTES DA VOTAÇÃO

Faroeste eleitoral
Dois candidatos a prefeito, em Magé e Búzios, são alvos de atentados a tiros

A

ções criminosas contra
políticos, principalmente
na Baixada Fluminense,
transformaram as eleições municipais no Estado do Rio numa
espécie de “faroeste eleitoral”. A
Polícia Civil do Rio passou a investigar mais um caso na Baixada: o candidato a vereador por
Magé Kleyson Sodré Brochado,
conhecido como Kleyson Gatão (PSL), de 44 anos, e seu cabo
eleitoral foram atacados a tiros
na noite de quinta-feira, em um
posto de combustíveis, às margens da BR-116, na altura do
bairro Santa Dalila. Em pouco
mais de um mês, foram registrados oito atentados contra políticos no Rio. Três candidatos alvos
de atentados morreram.  
O ataque contra o candidato foi registrado pelo circuito
interno de segurança do posto de combustíveis. Por volta
das 23 horas, Kleyson chegou
para abastecer seu carro. Poucos segundos depois, o veículo
usado pelos bandidos parou ao
lado e um homem armado efe-

tuou pelo menos dez disparos
na porta do motorista. O carro
usado por Kleyson era blindado e ninguém se feriu. Na imagem das câmeras de segurança é possível ver que o político
saiu armado de dentro do veículo e tentou ir atrás dos bandidos. Em seguida, o candidato
retornou para o carro e seguiu
com o assessor para a delegacia.
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Blindagem
do veículo
impediu que
Gatão fosse
atingido
Na tarde de ontem, Kleyson
Gatão prestou depoimento na
66ª DP (Piabetá), que investiga o caso. O carro do candidato
foi periciado e pelo menos dez
perfurações provocadas por tiros foram identificadas na porta do motorista.

Carro do candidato a prefeito de Magé, Kleyson Gatão, foi atingido por pelo menos dez disparos

Pistoleiros atacam em Itaboraí
Também na quinta-feira,
Tom Viana (PSL), candidato a prefeito de Armação dos
Búzios, sofreu um atentado ao
voltar de um compromisso de
campanha no fim da noite. O
carro em que estava, uma Pajero, foi alvejado por disparos
feitos por dois homens em
uma moto, mas a blindagem
impediu que os tiros atingissem o empresário.
Segundo a assessoria, Tom
Viana vinha sofrendo ameaças
por denunciar várias empresas

LL

fantasmas que prestam serviços à prefeitura. A ocorrência
foi registrada na 127ª DP (Armação de Búzios).
Em Itaboraí, o candidato
à Prefeitura Marcelo Delaroli
(PL) registrou uma ocorrência
na delegacia alegando que seus
cabos eleitorais foram atacados
a tiros ontem à tarde, durante caminhada no bairro Venda
das Pedras. Nas redes sociais,
Delaroli atribuiu o ataque ao
sobrinho de um outro candidato da cidade.

O candidato Kleison Gatão é consolodo por amigos após registrar o atentado na 66ª DP (Piabetá)

