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Ladrão de cargas morre 
em confronto com a PM 
Robson Ferreira Andrade costumava agir na Avenida Brasil e na Região Metropolitana
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Os comparsas de Robson conseguiram fugir, mas ele foi ferido a tiros, na Estrada do Galeão, e veio a óbito  

U
m dos maiores la-
drões de cargas do 
estado do Rio de 
Janeiro foi mor-

to na manhã de ontem, em 
confronto com policiais mi-
litares, na Ilha do Gover-
nador, Zona Oeste do Rio. 
Robson Ferreira Andra-
de agia principalmente na 
Avenida Brasil e na Região 
Metropolitana.

De acordo com a PM, agen-
tes do batalhão do bairro fo-
ram informados sobre um 
roubo a um caminhão que es-
tava acontecendo na Estrada 
do Galeão, próximo à Ponte 
Velha, na Ilha do Governador, 
e seguiram até o local.

Durante a tentativa de 
abordagem ao veículo de car-
ga, criminosos armados que 
estavam em um carro nota-

ram a aproximação da viatura 
e dispararam contra os poli-
ciais, que precisaram revidar.

Após o término do con-
fronto, Robson, que era um 
dos suspeitos da tentativa de 
roubo, foi encontrado ferido 

dois rádios comunicadores, 
além do veículo que era usa-
do pelos suspeitos.

Ainda segundo a corpora-
ção, os mesmos supostos cri-
minosos responsáveis pela 
tentativa de roubo ocorrido 

ontem, na Ilha, também es-
tariam envolvidos em outro 
delito, praticado na últi-
ma terça-feira. A Delegacia 
de Homicídios da Capital 
(DHC) realizou perícia no 
local e investiga o caso.

Prefeito de Itaperuna 
na mira do Gaeco
O Ministério Público 
do Estado, por meio do 
Grupo de Atuação Espe-
cializada de Combate ao 
Crime Organizado (Gae-
co), em parceria com a 
1ª Promotoria de Justiça 
de Tutela Coletiva de Ita-
peruna, realizou ontem 
uma operação para cum-
prir mandados de busca e 
apreensão de documen-
tos e aparelhos eletrôni-
cos na sede da Prefeitura 
de Itaperuna, no gabinete 
do prefeito Alfredo Paulo 
Marques Rodrigues, co-
nhecido como Alfredão, 
em endereços relaciona-
dos ao seu filho, o deputa-
do federal eleito, Murillo 
Gouvêa, e de secretários. 

A operação tem como fina-
lidade apurar possível ato de 
improbidade administrativa 
com lesão ao erário, come-
tido por agentes públicos e 
privados ao permitir a uti-
lização da Administração 
Pública Municipal para fa-
vorecer a pré-candidatura de 
Murilo Gouvêa ao cargo de 
deputado federal, mediante 
a contratação em massa de 
funcionários por RPA (recibo 
de pagamento autônomo).

Também são alvos da ope-
ração membros da Secre-
taria Municipal de Saúde. 
Procurada, a Prefeitura de 
Itaperuna ainda não se po-
sicionou sobre os fatos, as-
sim como o deputado federal 
eleito Murillo Gouvêa.

na via. Ele morreu no local 
antes da chegada do socorro. 
Os outros suspeitos conse-
guiram fugir.

Durante a ação, os agen-
tes apreenderam uma espin-
garda, munições, celulares e 

Preso na Zona Norte 
com celulares roubados
Agentes da 29ª DP (Ma-
dureira) prenderam em 
flagrante, na última ter-
ça-feira, um homem acu-
sado de receptação. A pri-
são ocorreu em Madurei-
ra, Zona Norte do Rio. 

 De acordo com a Polí-
cia Civil, o homem foi até 
a delegacia para dar quei-
xa de  um roubo, mas os 
agentes desconfiaram da 
história contada por ele e 
iniciaram a investigação.

Durante revista ao car-
ro do suspeito, os policiais 
encontraram três celulares 
e verificarem que dois apa-
relhos apareciam em regis-
tros de roubos, inclusive, um 
que havia sido cometido pelo 
próprio homem, que acabou 
detido em flagrante.

As investigações apontaram 
que o suspeito também come-
teu o crime de estelionato, por 
tentar receber o prêmio do se-
guro dos celulares.

Policiais militares 
do 17º BPM (Ilha 
do Governador) 
trocaram tiros com 
os criminosos

10    QUinta-fEiRa, 15.12.2022  i  O DIA


