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começou a insistir para que 
fôssemos à noite na Praia da 
Boa Viagem dar uma volta. 
Com um pouco de medo, eu 
sempre dizia que não, mas 
um dia acabei cedendo aos 
pedidos”, declarou.

Já em Boa Viagem, o casal 
acabou assaltado por dois 
ladrões.

“Ficamos no calçadão 
e decidimos descer para 
a areia. Estava um pouco 
escuro e completamente 
deserto. De repente chegou 
um garoto perguntando se 
a gente tinha isqueiro. Disse 
que não e ele voltou logo em 
seguida com outro cara que 
anunciou o assalto. Levaram 
todas as minhas coisas e o 
meu dinheiro. Ela disse que 
foi agredida com um soco no 
rosto pelos bandidos, mas 

CAPTURADO – Um homem apontado pela polícia como chefe do tráfico de drogas na favela do 
Arvoral, em Itaipu, na Região Oceânica de Niterói, foi preso por agentes da 81ª DP (Itaipu), na 

manhã de ontem, em uma casa no Engenho do Mato. O acusado tinha contra si um mandado de 
prisão temporária pelo crime de homicídio, ocorrido em agosto passado.

Um cemitério clandesti-
no com pelo menos cinco 
ossadas, no alto da favela 
da L i n ha, próx i mo ao 
campo de futebol, em Rio 
do Ouro, São Gonçalo, 
foi descoberto ontem de 
manhã durante operação 
da Delegacia de Homicí-
dios (DH) de Niterói e da 
Coordenadoria de Recur-
sos Especiais (Core) para 
cumprir cinco mandados 
de prisão e busca e apre-

ensão. Houve confronto 
e Matheus de A zevedo 
Clemente, de 22 a nos, 
que estava em liberdade 
vigiada usando tornoze-
leira eletrônica, foi preso 
em flagrante por tráfico 
de drogas. Um homem 
apontado como compar-
sa dele conseguiu fugir, 
mas deixou cair a carteira 
com os documentos, que 
foi apreendida pela polí-
cia. (Marcio Bulhões) n

Polícia acha cemitério clandestino 

Manhã de arrastão 
na Domingues de Sá 
Bandidos armados com 
pistolas fizeram um arras-
tão no início da manhã de 
ontem na Rua Domingues 
de Sá, em Icaraí. O crime 
aconteceu por volta das 
5h50 e os ladrões só preci-
saram de um minuto para 
roubar dois motoristas, 
além de uma adolescente 
e um homem que estavam 
parados no ponto de ôni-
bus. O crime aconteceu 15 
dias após um outro arrastão 
no mesmo local.

Assim como o cr ime 
anterior, este também foi 
registrado por câmeras de 
segurança de estabeleci-
mentos próximos. Imagens 
gravadas mostram os cri-
minosos, que chegaram em 
um carro prata, fechando 
um veículo que seguia logo 
atrás. Três bandidos já saem 
do carro apontando as ar-
mas para os motoristas. 
A adolescente e o homem 
que estão parados no sinal 
entram em desespero e ten-
tam fugir, mas são alcan-
çados por um dos ladrões. 
Eles são obrigados a passar 
celulares e dinheiro.

Após assaltar motoris-
tas e pedestres, os crimi-
nosos fogem em direção 
a Sa nta Rosa. Logo de-
pois, as imagens mostram 
a adolescente assa ltada 

ca min ha ndo a mpa rada 
por uma mulher. Abalada, 
ela é abraçada e parece 
lamentar o assalto.

A PM não se pronunciou 
sobre o caso. A Polícia Civil 
informou que analisa as 
imagens das câmeras de 
segurança dos estabeleci-
mentos para tentar identi-
ficar os assaltantes.

Há 15 dias, numa quar-
ta-feira, por volta das 6h30, 
quatro homens armados 
atacaram motoristas e pe-
destres na esquina da Rua 
Domingues de Sá com Ge-
raldo Martins. As vítimas 
do ataque compareceram 
à Delegacia de Icaraí (77ª 
DP), onde o caso foi regis-
trado. 

Na ocasião, o ba ndo 
atravessou um carro na 
Rua Domingues de Sá im-
pedindo a passagem dos 
motoristas. De acordo com 
uma testemunha, três ho-
mens desembarcaram do 
veículo e iniciaram o assal-
to em série. 

Houve correria e pâ-
nico, um dos bandidos, 
armado, chegou a fazer um 
disparo para o alto tentan-
do intimidar as vítimas. 
Motoristas tentaram esca-
par voltando de ré na pista 
e subindo nas calçadas. 
(Vinícius Rodrigues) n

Comandante 
de batalhão é 
assassinado a 
tiros no Rio 
O comandante do 3º BPM 
(Méier), na Zona Norte do Rio, 
foi atacado a tiros por crimi-
nosos na Rua Hermengarda, 
que dá acesso ao Lins de Vas-
concelos. A área é cercada por 
44 favelas. O carro do coronel 
Luiz Gustavo Teixeira, desca-
racterizado, foi atingido por 
dezenas de tiros, quando ele 
viajava no banco do carona ao 
lado do motorista. Apesar de o 
carro ser descaracterizado, os 
criminosos notaram que o ofi-
cial estava fardado, porque ele 
retornava de uma cerimônia de 
troca de comando no batalhão 
do Leblon, Zona Sul do Rio.

Os criminosos estavam em 
um Audi roubado e, quando 
emparelharam com o carro 
do militar, fizeram dezenas 
de disparos, atingindo o vidro 
dianteiro e a lataria do veícu-
lo do lado em que viajava o 
comandante. O coronel foi 
atingido por um tiro no peito. 
Ele foi levado às pressas para o 
Hospital Municipal Salgado Fi-
lho, no Méier, mas não resistiu 
ao ferimento. O cabo Nei Filho, 
que dirigia o carro da corpora-
ção, foi ferido na perna e enca-
minhado ao mesmo hospital. 
De lá, o militar foi transferido 
para o hospital central da PM 
e está fora de perigo.

Em nota, o governador Luiz 
Fernando Pezão disse que 
lamentou a morte. O coman-
dante da PM, coronel Wolney 
Dias, pediu reforço das Forças 
Armadas na operação de busca 
aos criminosos. O coronel, de 
48 anos idade, estava há 26 
anos na PM, e à frente do 3º 
BPM há um ano meio. Ele deixa 
mulher e dois filhos. n

Vítima diz ter descoberto farsa após ver foto de mulher com ladrões na internet

Acusada de planejar roubo 
durante encontro amoroso
Flavia Caroline Silva Car-
valho, de 21 anos, foi presa 
ontem, acusada de participar 
do assalto sofrido por um 
funcionário público de 33 
anos com quem manteria um 
relacionamento amoroso. O 
crime aconteceu numa noite 
de setembro, na Praia da Boa 
Viagem, na Zona Sul de Nite-
rói, quando o casal foi abor-
dado por dois assaltantes. Na 
ocasião, os bandidos fugiram 
levando celular, documentos 
e R$ 3 mil, que seriam utiliza-
dos pela vítima para a compra 
de uma motocicleta. A acusa-
da foi presa na comunidade 
da Força, em Mutuapira, em 
São Gonçalo, por agentes da 
76ª DP (Centro). 

Mauro Santos Candido da 
Silva Júnior, de 20 anos, e um 
adolescente de 17 também 
foram capturados, acusados 
do crime, sendo que o menor 
já foi posto em liberdade. 
Contra os acusados maiores 
de idade havia mandados 
de prisão temporária por 
roubo expedido pela 2ª Vara 
Criminal de Niterói. Contra 
o menor, havia apenas um 
mandado de busca e apreen-
são na residência dele.

A vítima contou à polícia 
que não imaginava que esta-
va sendo enganada.

“Ano passado eu conheci 
a prima dela em um bar. 
Depois disso fomos apre-
sentados e começamos a nos 
relacionar esporadicamente. 
Nos víamos, às vezes, uma ou 
duas vezes por semana. De 
uns seis meses para cá, ela 

não vi nenhuma marca”, 
lembrou.

Após o crime os bandi-
dos fugiram. O casal subiu 
novamente o calçadão e ca-
minhou até a Praia de Icaraí, 
onde se separou, seguindo 
cada um para sua residência. 

No dia seguinte, a víti-
ma contou que começou a 
desconfiar do convite para 
o passeio e que decidiu fazer 
uma pesquisa na internet. 

“Descobri que ela tinha 
três perfis no Facebook. Em 
um deles, olhando os amigos, 
eu encontrei o perfil do cara 
que tinha me assaltado e do 
outro rapaz. Fui nos perfis 
dos dois e vi que um deles ha-
via postado uma foto do trio 
curtindo o dia na praia, no dia 
seguinte ao assalto. Fiz toda a 
investigação e depois passei 
para a polícia. Mas por mais 
que ela tenha sido presa, não 
consegui recuperar o meu 
dinheiro”, desabafou.

Agentes da 76ª DP infor-
maram que Flávia não tinha 
antecedentes criminais, no 
entanto, o outro preso teve 
uma passagem por tráfico 
de drogas quando ainda era 
menor. (Marcio Bulhões) n

Marcelo Feitosa

Mulher e suposto comparsa foram 
presos com menor também acusado

Servidor público 
contou que se 
relacionava com 
mulher desde o 
ano passado, sem 
suspeitar de nada


