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POLÍCIA

LLem são gonçalo

Motorista é baleado
durante arrastão
Vítima estava com filho, cunhada e criança no carro

U

m m o to r i s t a d e 5 5
anos foi baleado no
pescoço ao passar no
meio de um arrastão em São
Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, na noite de
quarta-feira. De acordo com
a Polícia Militar, o crime
ocorreu por volta das 20h,
na Praça Chico Mendes, no
bairro Raul Veiga.
A Polícia Militar informou que o homem estava
de carro, acompanhado do
filho, da cunhada e de uma
criança de 11 anos. Ao passar pela região, ele teria se
assustado com a ação dos
bandidos e acabou dando
ré no veículo.
A vítima foi socorrida e
levada para o Hospital Estadual Alberto Torres, no
bairro Colubandê, também

Reprodução

em São Gonçalo. Até o fechamento desta edição, não
havia informações sobre seu
estado de saúde.
A PM reforçou o policiamento na região e conseguiu
prender em flagrante um

Carro roubado usado pelos criminosos foi recuperado

LLDOIS PRESOS

Noite de medo na Zona Sul
Motociclista é baleado em assalto na Glória. Tiroteio fecha Túnel Santa Bárbara
Um motociclista foi baleado em uma tentativa de assalto na Rua do Russel, na Glória,
na Zona Sul do Rio, na noite de
quarta-feira. A vítima foi levada para o Hospital Municipal
Souza Aguiar, no Centro.
Segundo o Corpo de Bombeiros, Marcelo Morato, de 26
anos, estava em estado grave.
Na manhã de ontem, a Secretaria Municipal de Saúde in-

formou que ele passou por cirurgia, está em recuperação e o
quadro de saúde é estável.
De acordo com a Polícia Militar, o 2º BPM (Botafogo) foi ao
local e confirmou a tentativa de
assalto. Ainda segundo a PM, os
suspeitos estariam em duas motocicletas e conseguiram fugiram. A ocorrência foi registrada
na 9ª DP (Catete).
Também na noite de quarta-

Operação na
Carobinha
A PM prendeu duas pessoas em uma operação na
Favela da Carobinha, em
Campo Grande, ontem.
Segundo agentes, a ação
aconteceu contra a milícia
da região, que é responsável por uma série de crimes,
incluindo homicídios e exploração ilegal de TV a cabo e venda de gás. Foram
apreendidos uma pistola
calibre .380, carregadores e
um radiotransmissor. Moto roubada foi recuperada.
LL

Quadrilha
em cana

UM BANDIDO
FOI PRESO
E OUTRO
CONSEGUIU
FUGIR
dos homens que participaram do arrastão. Um segundo suspeito conseguiu fugir
em um carro roubado. A
ocorrência foi registrada na
74ª DP (Alcântara).

rapidinhas...

feira, uma perseguição terminou
em troca de tiros e com duas pessoas presas no Túnel Santa Bárbara,em Laranjeiras,na Zona Sul.
Pessoas que passavam pelo local
relataram um tiroteio na galeria
sentido Catumbi do túnel, que
precisou ser fechado.
De acordo com a Polícia Militar, policiais do 2º BPM (Botafogo) foram acionados por conta de
suspeitos que cometiam roubos

em Laranjeiras. Os PMs fizeram
um cerco na região e, quando os
suspeitos tentaram fugir pelo Túnel Santa Bárbara, houve perseguição e troca de tiros.
O motorista do carro roubado
perdeu a direção e colidiu no interior do túnel. Os dois bandidos
foram presos. A PM apreendeu
dois revólveres, cinco celulares e
diversos pertences que estavam
no interior do veículo.

LLA Polícia Civil prendeu
ontem integrantes de
uma quadrilha especializada em roubo de centros de distribuição e cargas de eletrônicos de alto
valor. Entre os presos está Michel da Silva Teixeira, suspeito de assalto
ao armazém da empresa
KM Cargo, cujo depósito fica no bairro Parque
Paulista, em Caxias, em
março. Ele foi capturado
em Bonsucesso.

Miliciano
no xilindró
LLPoliciais da 38ª DP (Brás
de Pina) prenderam ontem Rodrigo Padilha de
Souza, o Cacau. Ele é acusado de ser o chefe da milícia
da comunidade do Quitungo,em Brás de Pina,na Zona
Norte, além de suspeito de
integrar o grupo conhecido
como Escritório do Crime,
uma quadrilha de milicianos que atua na Zona Oeste. Cacau foi preso em Bonsucesso.Ele estava com uma
pistola e dois carregadores.

