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POLÍCIA
L CRIME COMETIDO NO CEARÁ

L NA BAIXADA
FOTOS POLÍCIA CIVIL / DIVULGAÇÃO

Irmãos são presos
por homicídio
Dois irmãos envolvidos em
um assassinato no Ceará foram
presos, na quinta-feira, durante uma ação conjunta entre as
Polícias Civis do Rio e do Ceará, nos dois estados. As investigações partiram de um relacionamento amoroso, tráfico de
drogas e um homicídio.

Ação tem como alvo
braço financeiro
milícia que atua na
Baixada Fluminense

Operação contra
milícia prende 14
Ação apreendeu mercadorias em lojas da região

U

ma ação conjunta das delegacias do Departamento
Geral de Polícia Especializada (DGPE) e da Delegacia de
Repressão as Ações Criminosas
Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) prendeu, ontem, 14
homens suspeitos de integrarem
uma milícia na Baixada Fluminense e apreendeu diversos materiais em lojas da região.De acordo com a Polícia Civil, a operação
teve apoio do Disque-Denúncia e
tem como alvo o braço financeiro
da organização criminosa.
Ainda segundo a corporação,
o objetivo era prender milicianos, reprimir as fontes de renda
e interromper comércios e ser-

viços ilegais, que são explorados
pelo grupo. Entre os crimes estão
exploração de atividades ilegais;

OPERAÇÃO FOI
REALIZADA APÓS
SERVIÇO DE
INTELIGÊNCIA DE
DELEGACIAS DO DGPE
cobranças irregulares de taxas de
segurança e moradia; instalações
de centrais clandestinas de TV e

internet; armazenamento e comércio irregular de botijões de gás
e água; e empresas de GNV ilegais.
A ação de ontem foi baseada
nas investigações e no trabalho do
setor de inteligência das delegacias
do DGPE — de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD); de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM);do
Consumidor (Decon); de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA);
de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) e Divisão de Capturas
da Polícia Interestadual (DC-Polinter), DESARME, DRFC, DRF,
DELFAZ, DCOD e da DRACO,
com apoio de informações do Disque-Denúncia.

A ESPOSA
DEIXOU A PORTA DA
CASA ABERTA PARA
QUE OS ASSASSINOS
ENTRASSEM
De acordo com a polícia,
Mateus Lima Bastos, de 24
anos, e Maria Alyne Lima Bastos, de 20, são suspeitos de assassinar, em outubro do ano
passado, um homem de 22
anos, que já respondia por tráfico de drogas, homicídio e extorsão. O caso aconteceu no
Distrito de Taperuaba, em Sobral. A vítima era marido de
Maria e cunhado de Mateus.
Segundo as investigações,

Açãoconjuntaprendeuosirmãos

Maria deixou a porta da casa
aberta e o marido no banheiro.
O homem precisava da ajuda
dela porque se recuperava de sequelas de um acidente de trânsito. Então, os suspeitos, entre eles
Mateus, entraram na residência
e o assassinaram.
Maria foi capturada em Bonsucesso, na Zona Norte. Já Mateus estava em Sobral. Nenhum
dos irmãos reagiu à prisão.

RAPIDINHAS...

Rodou após
atirar em casa
Um homem foi preso,
quinta-feira, após atirar em
sua mulher durante uma
discussão em casa, em Bangu. Agentes da 34ª DP efetuaram a prisão em flagrante por porte ilegal de arma
de fogo e lesão corporal. Ele
tentou mentir que foi um assalto, mas não colou.
L

Homem preso
por estupro
L A Polícia Civil prendeu, ontem,
um homem investigado por estupro de vulnerável contra sua
enteada. Policiais da Delegacia da
Criança e do Adolescente Vítima
(DCAV) prenderam o investigado
na Ilha do Governador.Segundo a
polícia, havia uma medida protetiva de afastamento expedida pela Justiça, mas ele descumpriu a
ordem. O preso foi apresentado à
audiência de custódia,em Benfica.

