4

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, Domingo, 11/4/2021

GERAL
REGINALDO PIMENTA

L SE SEPARARAM EM DEZEMBRO APÓS 13 ANOS

MC Frank está preso
Ex-mulher diz que foi agredida e teme morrer

‘Macarrão’ preso
na Providência

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

L LUCIANO PAIVA

A

ssustada e abalada, a ex-mulher de MC Frank, a
estudante de nutrição Karine Eletherio, que diz ter sido
vítima de agressão por parte do
funkeiro na sexta-feira, revelou

Moradores
relataram tiroteio

KARINE CONTOU
QUE ELE ESTAVA
DROGADO E A
ARRASTOU PELO
ASFALTO
MC Frank foi detido após acusação de ter agredido a ex-mulher

que teme por sua vida. O cantor
está preso na 32ª DP (Taquara),
mas Karine acredita correr perigo
porque, segundo ela, ele não ficará muito tempo detido.Karine diz
que ele não aceita o fim do relacionamento — se separaram em
dezembro após 13 anos —,nem o
fato de ela já ter outra pessoa.
“Moro sozinha com meus filhos (10 e 8 anos) e essa semana

permiti que passassem uns dias
com ele. Ele me pediu para buscar as crianças porque ele iria se
internar em uma clínica de reabilitação hoje (ontem).Quando cheguei,ele já estava na porta me esperando e drogado.Abriu a porta do
meu carro e tentou me jogar para
o banco do carona,já me batendo.
Me joguei para a rua, mas ele deu

a volta, me puxou pelos cabelos e
me arrastou pelo asfalto diversas
vezes”, contou.
A equipe que gerencia a carreira do funkeiro disse que, no
momento certo, ele vai dar sua
versão. Segundo o titular da distrital Alessandro Petralanda, a informação de que o MC estava armado não procede.

Um criminoso apontado como chefe da facção Comando
Vermelho foi preso, ontem, em
operação policial no Morro da
Providência, na Gamboa. Segundo o Grupo de Atuação Especial
de Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPRJ),que participou
da ação, Roger Pereira Moizinho,
conhecido como‘Macarrão’,é um
dos líderes da facção criminosa e
seria chefe de uma organização
criminosa responsável por dezenas de homicídios.
A operação foi feita em parceria
com o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), onde o criminoso teria cometido mais de 30
homicídios e outras várias tentativas, em pouco mais de dois anos.
Também foram cumpridos man-

dados de busca e apreensão expedidos contra Washington Willian
Venâncio da Silva (o‘Xarope’),que
já se encontrava preso em BanguV.

MACARRÃO
SERIA CHEFE DE
ORGANIZAÇÃO
RESPONSÁVEL
POR HOMICÍDIOS
Durante a, moradores relataram intenso tiroteio nas redes
sociais. Devido à ação da Polícia
Militar, a circulação dos trens elétricos doVLT operou parcialmente nas três linhas.

RAPIDINHAS...

Justiça pede
prisão de síndica
O delegado Renato Carvalho,
titular da 27ª DP (Vicente de
Carvalho), pedirá à Justiça a prisão preventiva da síndica Priscilla Laranjeira Nunes de Oliveira,
de 44 anos, e do ex-paraquedista Leonardo Gomes de Lima, de
35. Os dois são suspeitos de matar o empresário Carlos Eduardo
Montechiari, de 56 anos. A vítima foi morta em 1º de fevereiro.
Ele era opositor da síndica e também ex-síndico do condomínio
de luxo na Barra. O casal está
preso desde o dia 16 de março.

Homem roda
com notas falsas

L

Apreensões do
Méier Presente
PMs da Operação Méier Presente prenderam um assaltante após
tentativa de fuga na comunidade
do Rato Molhado, na Zona Norte,ontem.O homem portava uma
réplica de pistola, cinco aparelhos
telefônicos e uma moto. Os agentes estavam em patrulhamento
próximo ao local quando foram
acionados por uma das vítimas,
que pediu o auxílio da guarnição.
O homem foi levado para a 26ª
DP (Todos os Santos).Denúncias
podem ser feitas através do Disque-Meier: 99256-3011.
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A Polícia Federal deflagrou a Operação Contrafação na última sexta-feira, em Niterói, e
prendeu em flagrante um
homem que adquiriu cédulas falsas de uma organização criminosa de outro estado. O criminoso
foi preso depois da troca
de turno onde trabalhava. Ele portava R$ 800 em
cédulas de R$ 100 falsas.

L

