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LLABUSO E EXPLORAÇÃO DE MENORES

LLMOTOBOY DESAPARECIDO

Pedófilos na mira
PF identifica homem que ‘venderia’ sobrinha

Família cobra
ação do Estado

N

Bloqueio da PM impediu protesto
em frente ao Palácio Guanabara

Divulgação / Polícia Federal

as investigações que resultaram na operação
“Black Dolphin”, de
combate a abuso e exploração
sexual de crianças e adolescentes, a Polícia Federal identificou uma conversa de um
homem que pretendia vender
a própria sobrinha para uma
grupo de russos pedófilos.
“Ele a levaria a um parque e
iria simular o desaparecimento da criança”, disse a delegada
de Polícia Federal Paula Nery.
A polícia não confirmou se o
criminoso foi capturado.
A polícia investiga a participação de uma máfia russa, que estaria praticando no
Brasil sequestros de crianças e
adolescentes para exploração
sexual na Europa.
De acordo com a delegada,
os integrantes desses grupos
de pedófilos praticavam estupro, produziam as imagens e Policial analisa computador apreendido durante a operação
as comercializavam na internet. A Polícia analisou mais de
— tinha como objetivo cum- cia a uma prisão no Cazaquis10 mil contas.
No Rio, um abusador foi prir 225 mandados de busca tão onde são mantidos conpreso em flagrante com far- e apreensão, cinco mandados denados à prisão perpétua.
to material de cenas de abusos de prisão contra uma quadri- Segundo os investigados só ali
e exploração sexual de crian- lha de abusadores que ven- poderiam mantê-los presos
ças e adolescentes. A opera- diam imagens de pedofilia porque, diziam, “as leis brasileiras são ridículas”, e “não
ção — que ocorreu no Rio de pela internet.
A operação foi nomeada haveria prisão, no Brasil, caJaneiro, em São Paulo, Minas
Gerais e Rio Grande do Sul “Black Dolpinh” em referên- paz de segurá-los”.

Familiares do motoboy Márcio Alexander Nunes,
de 33 anos, cobram das autoridades de segurança informações imediatas para ajudar na
sua localização. O entregador
por aplicativo está desaparecido desde o último domingo
(22), quando saiu para realizar
uma entrega no Cachambi, na
Zona Norte do Rio.
Um grupo de motoboys
programou uma manifestação
que seria realizada na manhã
de ontem em frente ao Palácio
Guanabara, em Laranjeiras,
na Zona Sul, mas um bloqueio
policial na Rua Pinheiro Machado impediu o ato e complicou o trânsito na região.
Daniely dos Santos Pimenta, de 23 anos, esposa do rapaz,
esteve com amigos em frente
ao Palácio e cobrou respostas
das autoridades. “Não temos
pista e nenhuma resposta. Estamos correndo contra o tempo pra conseguir informações
e pedir a quebra de sigilo e conseguir rastrear o celular dele”.
De acordo com a família,
Márcio saiu do Cachambi com

Divulgação

Daniely busca pistas do marido

destino a Vila Isabel, mas não
chegou a realizar a entrega. A
esposa diz que chegou a mandar uma mensagem por WhatsApp ainda no dia do desaparecimento que foi visualizada
por alguém, mas logo depois o
celular foi desligado.

