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LLEM SÃO GONÇALO

LLCENTRO DE SOCIOEDUCAÇÃO DOM BOSCO

Dois feridos por
balas perdidas

Tentativa de
fuga no Degase

Vítimas foram baleadas perto de ponto de votação

U

m homem e uma mulher
foram baleados próximo
a um ponto de votação
no bairro de Santa Isabel, em São
Gonçalo, ontem. Segundo a PM,
eles foram feridos por balas perdidas durante um ataque a uma
viatura da corporação.
De acordo com a Polícia Militar, uma viatura fazia patrulhamento quando foi alvo de tiros.
Em nota, a corporação informou que“policiais militares do 7º
BPM (São Gonçalo) estavam em
deslocamento quando foram atacados por disparos de arma de fogo na altura da comunidade Cafuca. Um homem foi encontrado
ferido e socorrido ao hospital”.
Thiago Terra Diniz,de 24 anos,
deu entrada no Hospital Estadual
Alberto Torres (HEAT), no Colubandê,após ser atingido por um
tiro no pescoço. Segundo a Secre-

Reprodução

Homem e mulher
deram entrada no
Hospital Estadual
Alberto Torres

PMs controlaram a rebelião na Ilha
Uma rebelião, que começou
na tarde de ontem no Centro
de Socioeducação Dom Bosco,
uma das unidades do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase), na Ilha do
Governador, causou tumulto
na região. Equipes do 17º BPM
(Ilha) e do Batalhão de Choque
estiveram no local e controlaram os internos.
Em vídeos que circulam na
internet, é possível ver os adolescentes jogando pedras uns

nos outros, enquanto escondem o rosto com blusas para
não serem identificados.
Segundo a Secretaria de Estado de Educação (Seeduc RJ),
um grupo tentou fugir colocando fogo em colchões atrás
de três portas de acesso ao pátio principal da unidade.
O Degase informou que a
rebelião foi controlada e não
houve feridos. Uma sindicância será instaurada pela Corregedoria do Degase.

rapidinha...

Covid: Rio tem 326.956 casos
taria de Estado de Saúde do Rio,ele
apresenta estado de saúde grave.
Ana Lucia de Lima, de 56 anos,
foi baleada nas costas. Ela deu entrada no Centro de Trauma do

HEAT e seu estado é estável.
Segundo a PM,os homens que
fizeram os disparos estavam em
um carro e conseguiram fugir. A
Polícia Civil investiga o caso.

LLA Secretaria de Estado de
Saúde (SES) registrou, até
ontem, 326.956 casos confirmados e 21.294 mortes
por coronavírus no Estado

do Rio. Nas últimas 24 horas, foram 311 novos casos
e 10 mortes. Há ainda 527
óbitos em investigação e
2.165 foram descartados.

