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Pipoco come solto
Duas pessoas são feridas por bala perdida. Tiroteios levam tensão e pânico
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m idoso de 74 anos foi
atingido por uma bala
perdida dentro de casa,
no bairro Colubandê, em São
Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, na manhã de ontem.
Após ser baleado no abdome, ele foi socorrido pela esposa para o Hospital Estadual
Alberto Torres (Heat), no mesmo bairro. A unidade de saúde
informou que o quadro de saúde dele era estável.
A Polícia Militar informou
que não havia nenhuma operação na região e que homens do
7º BPM (São Gonçalo) estiveram no hospital para verificar
a entrada de paciente com ferimento provocado por arma de
fogo. O caso é investigado pela
74ª DP (Alcântara).
Baleada em Manguinhos
Outro caso de bala perdida
aconteceu em Manguinhos, na
Zona Norte do Rio. Uma mulher foi atingida por dois disparos na tarde de quarta-feira,
quando traficantes atacaram
policiais civis da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e da 21ª DP (Bonsucesso)
que davam proteção a funcionários da Light.
Os policiais socorreram
a vítima, que é moradora da
comunidade e foi levada para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro da Rio.
Segundo a unidade de saúde,
ela foi internada com quadro
de saúde estável.
De acordo com a Light, técnicos foram ao local cortar a
ligação clandestina que furtava energia para uma fábrica
de gelo. O dono da fábrica foi
levado à delegacia para prestar esclarecimentos.

Um ferido na
Chácara do Céu
LLA Tijuca também foi palco
de operação da Polícia Militar em que houve confronto
entre policiais e traficantes.
Dois suspeitos foram presos e
um outro ferido em confronto com policiais do Grupo de
Intervenções Táticas (GIT)
da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da comunidade
da Chácara do Céu, na Tijuca. O homem ferido no confronto foi socorrido e levado
para o Hospital do Andaraí.
Na ação, os policiais militares apreenderam com os criminosos duas armas, além de
três granadas e quantidade
não contabilizada de drogas.

CDD: ameaça
de invasão
Moradores da Gardênia Azul
e da Cidade de Deus, na Zona
Oeste do Rio, relataram nas redes sociais, na madrugada de
ontem, o reforço policial nas
comunidades após denúncia
de confronto entre a milícia e
o tráfico. Moradores publicaram vídeos em que dois blindados da PM (Caveirões) entram
na comunidade. Segundo relatos, o Bonde do Ecko teria tentado dar um golpe nos antigos
milicianos da Gardênia Azul e
ameaçado invadir a Cidade de
Deus. Homens do Batalhão de
Polícia de Choque (BPChq) e
do 18° BPM (Jacarepaguá) foram enviados ao local.
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Caveirão da PM ajudou no reforço ao policiamento ontem na Gardênia Azul e na Cidade de Deus

Policiais ocupam comunidades da Zona Norte
LLA Polícia Militar realizou
uma série de operações na
manhã de ontem na Zona
Norte do Rio. Nos complexos
do Chapadão e da Pedreira,
equipes reforçam o policiamento para inibir o roubo de
cargas na região que envolve
os bairros Pavuna, Costa Barros e Anchieta.

Para dificultar a entrada dos policiais durante a
ação, traficantes atearam fogo em barricadas nos principais acessos das comunidades.
Com isso, a circulação de ônibus foi interrompida por mais
de uma hora. Moradores relataram intenso confronto entre
policiais e traficantes no início

da manhã de ontem.
Segundo informações da
corporação, policiais militares
também realizaram operação
na Penha. Equipes da Unidade
de Polícia Pacificadora (UPP)
Fé/Sereno efetuaram uma ação
de varredura na região. Não
houve registro de prisões ou
apreensões.

