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SERRANA

BAIXADA LITORÂNEA

Arma branca
L A Polícia Militar prendeu
três homens acusados de
roubar uma vítima e ameaçá-la com faca na Avenida
Oito de Maio, no Centro de
Saquarema. A vítima reconheceu o trio na 124ª DP.

IGUABA GRANDE

Monstro na jaula
Um suspeito de matar um jovem
em 2018, no bairro São Jacinto,
foi preso ontem no Jardim Peró,
em Cabo Frio,por agentes da 126ª
DP. Na ocasião, Blendo Barreto
foi morto com tiro na cabeça pelo
criminoso, que tentou abusar sexualmente da mãe dele no assalto.

L

CABO FRIO

NOVA FRIBURGO
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Combustíveis

Rodaram com erva

L O Procon Petrópolis fiscalizou combustíveis no
Bingen, terça-feira. Um
posto com teor de álcool
na gasolina comum acima do permitido por lei
teve bomba lacrada.

L Policiais do 11º BPM de Nova
Friburgo impediram a entrega de
7,5kg de maconha prensada na
Avenida Emil Cleff,no bairroYpu.
Os dois suspeitos acabaram sendo
presos por tráfico e os dez tabletes
de drogas foram apreendidos e encaminhados para a 151ª DP.

NOVA FRIBURGO

Trio tenta assaltar condomínio
L Agentes da 22ªDP (Penha)
prenderam três criminosos
em um carro a caminho de
um condomínio, em Cabo
Frio, onde tentariam realizar o assalto com pistola de
numeração raspada, simu-

lacro de pistola, carregador
com nove munições, fitas
isolantes, touca ninja, luvas
e algemas. O trio é do Complexo do Salgueiro, em São
Gonçalo, e a placa do carro
era diferente do chassi.

METROPOLITANA
GUAPIMIRIM

Blitz pega político

Professor envia foto pornô

L Um ex-vereador de Iguaba Grande foi preso ao tentar desviar da
blitz da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã de ontem, na
praça do pedágio de Itaboraí. Os
agentes identificaram que o modelo do carro era diferente do que
constatava na base de dados.

L Um professor de Língua Portuguesa foi preso em flagrante
por ter enviado uma foto pornográfica por e-mail para alunos adolescentes do Colégio
Estadual Doutor Tuffy El Jaick,
em Duas Pedras, e no Institu-

MÉDIO
PARAÍBA
VOLTA REDONDA

Aprev reforçará segurança
L O 34º Batalhão da Polícia Militar (BPO) inaugurou na terça a Aprev Guapimirim, um
serviço de polícia de proximidade que funcionará preventivamente nos dias e horários de
maior fluxo de pessoas nas ruas.
Com isso, os agentes do Destacamento de Policiamento Os-

ITAIPUAÇU

Ladrões de carro

Morto a tiro

L Na madrugada de ontem, um
carro Gol, de cor cinza, foi furtado em frente a uma casa na
Avenida 2, em Itaipuaçu, onde
estava estacionado. O crime foi
registrado na 82ª DP. A polícia
está analisando imagens de câmeras de segurança para tentar
identificar os criminosos.

L Um homem foi morto por
volta das 23h de terça-feira,
na Niterói-Manilha, altura
do bairro Manilha, em troca de tiros com agentes do
7º BPM (São Gonçalo). Ele
estava com pistola,radinho,
cocaína e maconha.

NOROESTE
CARDOSO MOREIRA

Intervenção em valões e diques

tensivo (DPO) de Guapimirim
poderão reforçar a segurança
nos bairros mais afastados. A
Aprev integra a Companhia Integrada de Polícia de Proximidade (CIPP), que foi inaugurada em fevereiro de 2015 nos
bairros cariocas de Vila Isabel,
Grajaú e Andaraí.

ITABORAÍ

to de Educação de Nova Friburgo, no Centro.A Secretaria
de Estado de Educação (Seeduc) informou que um processo administrativo foi instaurado. O caso foi registrado
na 151ª DP (Nova Friburgo).

L A limpeza de quatro valões
pelo INEA no Quimbira, Bananal,Pão de Ló e São Joaquim,
em Cardoso Moreira,foi solicitada pela prefeita Geane Vincler em reunião com Thiago
Pampolha, Secretário de Estado de Ambiente e Sustentabilidade. Geane também salien-

Cheio de drogas
L Agentes do 28º BPM prenderam
um homem e apreenderam um
menor com grande quantidade de
drogas na tarde de terça, no Beco
doVal,no Morro da Conquista,no
bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda. Foram apreendidos
300 pinos de cocaína, 180 pedras
de crack, 120 sacolés de skank, 60
frascos de loló, 18 tubos de lança-perfume, R$ 84 e uma mochila.

MIRACEMA

tou que os diques situados em
Santa Bárbara, Vermelha e no
assentamento Francisco Julião
também necessitam de intervenção preventiva do estado.“A
população precisa desta segurança para que tenha dias melhores quando chegarem o verão e as chuvas”, diz Pampolha.

ITAPERUNA

Preso com pó

Idoso agride a ex

L Um homem de 30 anos foi
preso em flagrante por tráfico de drogas, na Rua Manoel do Couto Paiva, no
bairro da Jove, em Miracema. Ele fugiu por um beco,
mas foi alcançado com um
saco plástico com cocaína.

L Um senhor de 67 anos foi preso
após agredir a ex-mulher,de 62,no
bairro Boa Fortuna,em Itaperuna.
Exame de corpo de delito constatou lesões no braço esquerdo. O
idoso foi autuado por lesão corporal e ameaça e permaneceu preso à
disposição da Polícia Civil.O caso
foi registrado a 143ª DP.

