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Preso último suspeito 
de morte de francês
O último suspeito de envol-
vimento na tortura e morte 
de um empresário francês 
em Barra de Guaratiba foi 
preso, na segunda (30). Ro-
nald da Conceição Santos 
Tomaz foi capturado por 
agentes da Delegacia de Ho-
micídios da Capital. Os ou-
tros dois envolvidos no cri-
me foram capturados no dia 
19 de janeiro e em dezembro 
do ano passado, com o apoio 
de agentes da 159ª DP (Ca-
choeiras de Macacu).

Apesar de não ter parti-
cipado da execução, Ronald 
teria elaborado o plano e 
cuidou da venda dos bens 

roubados da vítima, identifica-
da como Rodolphe Jean-Clau-
de Maurice, de 25 anos.

O roubo seguido de mor-
te ocorreu em 29 de agosto, 
na casa do francês, na Estra-
da Roberto Burle Marx, em 
Barra de Guaratiba. Ronald 
confessou sua participação 
nos crimes.

O empresário francês teria 
firmado um contrato de R$ 180 
mil com a empresa de um falso 
engenheiro para uma emprei-
tada que transformaria o local 
em uma pousada. Assim que 
descobriu o golpe, Rodolphe 
cobrou o estelionatário, que se 
tornou mandante do crime.

Idosa baleada no 
Morro do Fubá morre
A idosa Guaracy Camar-
go, de 80 anos, que ha-
via sido baleada no Mor-
ro do Fubá, em Cascadu-
ra, morreu na manhã de 
ontem, no Hospital Mu-
nicipal Salgado Filho, 
no Méier, Zona Norte 
do Rio.

No último domingo 
(29), Guaracy andava 
pela Rua Iguaiba quan-
do criminosos em um 
carro passaram atiran-
do,  atingindo-a duas 
vezes no abdômen. Ela 
foi socorrida em estado 

grave à unidade de saúde, 
onde passou por cirur-
gia, mas não resistiu aos 
ferimentos.

Segundo investigações, 
o alvo dos disparos era Ed-
son Ferreira Freire, que es-
tava em um bar na região e 
morreu no local. Além dos 
dois, outro morador da co-
munidade foi ferido, tendo 
sido encaminhado ao mes-
mo hospital e recebido alta 
após atendimento.

A Delegacia de Homicídios 
da Capital (DHC) instaurou in-
quérito para apurar o caso.

PMs do 
Choque fazem 
operação na 
Gardênia Azul
Região vive, há pelo menos um mês, 
clima de guerra na disputa entre os dois 
grupos pelo controle da localidade

DIVULGAÇÃO/ PMERJ

Homens do Choque intensificaram policiamento no GardêniaM
ais um dia com cli-
ma de guerra em 
comunidades da 
Zona Oeste do Rio. 

A Polícia Militar informou 
que, na manhã de ontem, o 
policiamento ostensivo foi 
intensificado nas comunida-
des da Gardênia Azul, Caixa 
D’ água, Bateau Mouche e 
Chacrinha para estabilizar 
a área, coibir a circulação 
de criminosos e os roubos 
de veículos e carga, e evitar 
confrontos entre facções cri-
minosas rivais. Durante todo 
o mês de janeiro, os locais 
estiveram em disputa entre 
integrantes da milícia e do 
Comando Vermelho (CV).

Por meio das redes sociais, 
a Polícia Militar informou 
que o Batalhão de Choque 
está fazendo uma incursão 
dentro da comunidade da 
Gardênia. PMs do 18º BPM 

(Jacarepaguá) estão nas ou-
tras três comunidades.

Uma equipe do 18° BPM 
foi atacada durante um pa-
trulhamento pela Rua Tirol, 
na Freguesia, em Jacarepa-
guá. Houve confronto, mas 
não há registro de feridos, 
segundo a corporação.

GUERRA ENTRE MILÍCIA E CV
No último domingo (29), 
um homem apontado como 
chefe da milícia na Gardê-
nia Azul, em Jacarepaguá, 
foi morto a tiros, durante 
um conflito com membros 
do próprio bando. Marcelo 
Farias, conhecido como Mo-
ral, teria sido alvo de uma 
emboscada montada por um 
dos seus braços-direitos.

De acordo com informa-
ções preliminares, Moral foi 
morto enquanto fazia a co-
brança da taxa de segurança 

para comerciantes da locali-
dade na Gardênia conhecida 
como Marcão. O miliciano 
teria sido atingido nas costas 
por disparos feitos por um 
comparsa.

As informações de mora-

dores dão conta de que esse 
comandado teria trocado de 
lado, indo para o Comando 
Vermelho, prática chamada 
de “pular o muro”, no mundo 
do tráfico. Após matar o pró-

prio chefe, o bandido teria 
se refugiado na Cidade De 
Deus. Ainda de acordo com 
os relatos de locais, os ban-
didos da facção que partici-
param da emboscada teriam 
comemorado a morte de Mo-
ral com disparos para o alto.

CIDADE DE DEUS
O clima não está melhor em 
uma das mais famosas co-
munidades da Zona Oeste, 
a Cidade de Deus. Segun-
do informações, é de lá que 
criminosos do CV estariam 
tentando tomar o contro-
le, por exemplo, da Gardê-
nia Azul e Rio das Pedras, 
dois locais tradicionalmen-
te comandados pelo grupo 
paramilitar.

Região vive clima 
de guerra entre 
bandidos de milícia 
local e outros do 
Comando Vermelho
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