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Matou o cunhado
Homem atacou a vítima com chave de fenda

O

homem que confessou
ter matado o cunhado
dentro de um carro na
Estrada do Dendê, na Ilha do
Governador, na Zona Norte
do Rio, foi preso em flagrante. O corpo foi encontrado na
tarde de terça-feira com perfurações causadas por uma
chave de fenda.
Uma briga entre a vítima, Videon dos Santos, de 55 anos, e o
cunhado dele, Evandro Félix de
Lima, teria motivado o crime,
segundo reportagem do Bom
Dia Rio, da TV Globo. De acordo com testemunhas, os dois
brigaram no interior do carro.

Após a morte do cunhado,
Evandro foi contido por pessoas que estavam no local até
a chegada de policiais do 17º
BPM (Ilha do Governador).
Segundo a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC),
ele foi preso em flagrante, acusado da morte de Videon. A investigação prossegue para esclarecer as circunstâncias do
crime. Os agentes buscaram
imagens de câmeras de segurança da região.
Videon era esteticista canino
e trabalhava com banho e tosa.
Ele deixa duas filhas, uma de 12
e outra de 2 anos.

Reprodução

5

rapidinhas...

Ladrão tenta roubar PM e é morto
Um policial militar à paisana, que seguia para o trabalho,
reagiu a uma tentativa de assalto e matou um dos bandidos na Rodovia RJ-104, na altura do bairro Marambaia,em
São Gonçalo, ontem. O PM,
lotado no 12º BPM (Niterói),
seguia na pista sentido Niterói quando teve seu carro cercado por dois bandidos, que
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estavam em um veículo roubado. Quando a dupla percebeu que se tratava de um
agente de segurança, um dos
assaltantes atirou na direção
do policial. Pelo menos seis tiros atingiram o carro do PM.
Ao reagir,o policial atingiu um
dos criminosos, que morreu.
O outro bandido fugiu. Uma
pistola foi apreendida.

Preso em supermercado

Videon foi morto na Ilha

LLPoliciais da Superintendência de Inteligência eAnálise e da
Coordenadoria de Polícia Pacificadora,junto à inteligência do
16º BPM (Olaria) e ao Serviço
Reservado do 17º BPM (Ilha),
prenderam, ontem, Marcio
Alexandre Carvalho Peçanha,

de 40 anos. Ele estava foragido
desde 2008,quando foi condenado por roubo.Após o cruzamento de dados e informações
passadas pelo Disque Denúncia, os policiais encontraram o
acusado num supermercado
na Ilha, onde foi preso.

