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GERAL

L LEVANTAMENTO

Cem crianças baleadas
Vítimas foram atingidas na Região Metropolitana do Rio entre 2016 e este ano

U

m levantamento da plataforma Fogo Cruzado
mostra que 100 crianças foram baleadas na Região
Metropolitana do Rio entre
2016 e 2021. No sábado, houve mais uma vítima. O menino Kaio Guilherme da Silva,
de 8 anos, estava em uma festa onde faz aulas de reforço
escolar, na Vila Aliança, em
Bangu, na Zona Oeste do Rio,
quando foi atingido por uma
bala perdida na cabeça. Ele segue em estado grave.
O estudo também apontou
que Bangu foi o bairro com
mais crianças atingidas nestes
quase cinco anos: foram cinco
vítimas. E a Vila Aliança, empatada com o Morro do Juramen-

to, foi a comunidade com mais
vítimas — três em cada.
Das 100 vítimas com idade
inferior a 12 anos, mapeadas

ARQUIVO DE FAMÍLIA

O MENINO KAIO,
DE 8 ANOS, FOI
ATINGIDO POR BALA
PERDIDA NA
VILA ALIANÇA
pelo Fogo Cruzado, 29 não
resistiram. Do total de vítimas, 39 foram baleadas em
ações onde havia a presença
de agentes de segurança. Des-

AlicePamplona,de6anos,morreuapósserbaleadanaviradadoano

sas, 10 morreram.
Um dos casos ocorreu nos
primeiros minutos de 2021.
Ainda na virada do ano, Alice
Pamplona da Silva, de 6 anos,
foi morta a tiro no Morro do
Turano, no Rio Comprido, Zona Norte do Rio. A menina foi
atingida por uma bala perdida
disparada durante a comemoração do Réveillon. Até o dia
18 de abril, já foram seis crianças baleadas no Grande Rio —
duas morreram.
Mais da metade das crianças
baleadas no Grande Rio foram
vitimadas no município do
Rio: 59 crianças. Em seguida,
estão São Gonçalo (12), Duque
de Caxias (9), Belford Roxo (6)
e São João de Meriti (3).
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L PRESO

Corpo de menino é encontrado

Rosca
vai pro
xadrez

O corpo menino Kaike
Leonardo, de 11 anos, foi encontrado na manhã de ontem, após operações de buscas do Corpo dos Bombeiros.
Ele estava desaparecido após
ter se afogado quando tentou
mergulhar em uma barragem
no Rio Sarapuí, em Mesquita,
na Baixada Fluminense.
Segundo testemunhas,
Kaike bateu a cabeça em uma
estrutura da barragem e chegou a pedir ajuda, mas perdeu a consciência em seguida
e sumiu na água. A mãe ligou
para o Corpo dos Bombeiros
no domingo e uma equipe
compareceu ao local durante a tarde, mas não conseguiu
fazer as buscas na água porque não havia mergulhador
na equipe de resgate.

Ontem, as buscas na água
foram feitas com mergulhador. Vizinhos do menino e
moradores da região protestaram contra a demora do
início das buscas.
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KAIKE
BATEU COM
A CABEÇA AO
MERGULHAR NO
RIO SARAPUÍ
De acordo com os bombeiros, o corpo estava em
um ponto com águas muito escuras, na altura da Rua
Eleoni e foi resgatado.

Kaike Leonardo, de 11 anos, estava desaparecido desde domingo

Policiais da Delegacia de
Roubos e Furtos (DRF) prenderam, ontem, em Angra dos
Reis, na Costa Verde do Rio,
André Marques Gullo, o Rosca. Ele é suspeito de pertencer
a uma quadrilha especializada
em explodir caixas eletrônicos.
Segundo as investigações,
o criminoso já participou de
diversos ataques com dois
comparsas identificados como Willemsen Luiz e Elmo
Silva Lopes, ambos chefes do
tráfico de drogas de Angra
dos Reis. André já havia sido
preso em 2019 pelo mesmo tipo de crime.

