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AS MAIS BOMBADAS

Morto depois de tentativa
de arrastão na Linha Amarela
Suspeito e mais dois homens, que ficaram feridos, trocaram tiros com PMs na Zona Norte
FABIANO ROCHA

Um suspeito foi morto e
outros dois ficaram feridos
após uma troca de tiros na
Linha Amarela, na manhã
de ontem. Segundo a Polícia
Militar, o confronto aconteceu após agentes do 3º BPM
(Méier) impedirem a tentativa de roubo de um veículo,
e possivelmente um arrastão
em seguida, pelo trio de criminosos, todos armados, na

saída 4 da via expressa, na
altura de Del Castilho, Zona
Norte do Rio, no sentido
Barra da Tijuca.
De acordo com a corporação, houve confronto com
a aproximação dos policiais,
momento em que dois suspeitos foram feridos. Eles foram levados para o Hospital
municipal Salgado Filho, no
Méier, também na Zona

Norte da cidade. Segundo o
Corpo de Bombeiros, acionado por meio do quartel do
Méier às 6h50, um deles se
encontrava em estado grave
até a noite de ontem.
O terceiro homem envolvido na tentativa de roubo
tentou fugir do cerco na garupa de um motociclista, o
que deu início a uma perseguição, gerando novo con-

fronto. O suspeito foi baleado, caiu num valão na Rua
Henrique Scheid, no Engenho de Dentro, e morreu no
local, ainda de acordo com
informações da PM.
Os homens não tiveram
a identidade revelada. Os
policiais relataram também que apreenderam uma
pistola. O caso foi registrado na 24ª DP (Piedade).

Gêmeas relatam racismo na Tijuca
As irmãs gêmeas e atletas
de saltos ornamentais Natali
e Nicoli Cruz afirmaram, em
uma publicação em rede social, terem sofrido um caso
de racismo na última quartafeira. De acordo com o relato, elas caminhavam pelo
Shopping Tijuca, no bairro
de mesmo nome, na Zona
Norte do Rio, enquanto
aguardavam a mãe ser atendida em um banco. Ao andar
pelo centro comercial, as duas jovens, que são negras,

notaram que uma segurança
as seguia.
No texto na rede, elas
contam que chegaram a trocar de lugar, indo para pontos com menos público, e
que, mesmo assim, a funcionária ainda acompanhava o
trajeto. Nicoli foi ao banco,
perguntar à mãe sobre a demora no atendimento. Nesse momento, a funcionária
teria entrado logo em seguida e perguntado a seguranças da agência se as jovens

SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS
DE EDUCAÇÃO/RJ (SEPE/RJ)
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA ESTATUTÁRIA
A coordenação geral do Sindicato Estadual dos Proﬁssionais de Educação do
Rio de Janeiro (SEPE/RJ), nos termos do estatuto da entidade, convoca os proﬁssionais de educação ﬁliados à entidade para assembleia geral ordinária estatutária, que será realizada, de maneira virtual (plataforma Zoom), às 14h do dia
07/08/2021, para discussão da seguinte pauta: eleição da nova diretoria e organização do congresso da entidade. As informações sobre a forma de inscrição,
assim como os documentos necessários para tanto, estão dispostas no site da
entidade (www.seperj.org.br).

estavam incomodando.
Após os funcionários negarem e explicarem que a
dupla aguardava pela mãe, a
DIVULGAÇÃO

As atletas denunciam

mulher então parou de segui-las. A Polícia Civil confirmou que o caso foi registrado na 19ª (Tijuca) de maneira on-line, e “e as investigações estão em andamento
para esclarecer o fato”.
Em nota, o Shopping Tijuca afirmou que a funcionária envolvida no caso foi
afastada e que a unidade
“repudia qualquer ato de
discriminação”, considerando “inadmissível qualquer
ato de preconceito”.

ASSOCIAÇÃO DOS GUARDAS PORTUÁRIOS DO RIO DE JANEIRO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A Associação dos Guardas Portuários do Rio de Janeiro – AGPERJ convoca os associados
em pleno gozo de seus direitos para comparecerem em Assembleia Geral Extraordinária
virtual, transmitida virtualmente no dia 03 de Agosto de 2021, cujo link será disponibilizado
às 15h30 em primeira convocação e às 16h em segunda convocação, com qualquer número, para que, em conformidade com o previsto no Art. 5o e incisos do estatuto da AGPERJ,
tomem conhecimento e deliberem sobre a seguinte ordem do dia:
1 – Apresentar proposta IEJA – Instituto de Estudos Jurídicos Aplicados;
2 – Apresentar proposta de ﬁnanciamento do IEJA;
3 – Apresentar proposta de cota extra;
4 – Colocar proposta IEJA, ﬁnanciamento do IEJA e cota extra para votação;
5 – Leitura e Aprovação do contrato
Rio de Janeiro, 29 de julho de 2021.

Rio de Janeiro, 29 de julho de 2021.
Coordenação Geral do SEPE/RJ.

Guarda Portuário
Ruy Freitas da Silva - Presidente da AGPERJ Gestão 2018/2022

A saída 4 da Linha

Miliciano do
Rio é preso
na Paraíba
Almir Rogério Gomes da
Silva, procurado pela polícia
do Rio de Janeiro e preso em
Queimadas, no Agreste paraibano, na última quartafeira, pretendia ampliar as
ações da milícia da Gardênia
Azul (na Zona Oeste da capital carioca) na Paraíba com
ataques a bancos, segundo
informou a Polícia Civil.
De acordo com o delegado Diego Beltrão, que foi responsável pela investigação
que culminou na prisão do
miliciano, Almir é paraibano
e teria voltado para o estado
após supostamente ter atuado em um homicídio no Rio
de Janeiro, no dia 3 de junho. Ele foi preso em uma
casa de luxo.
Almir é acusado pelo Ministério Público do Rio de
Janeiro de ser um dos chefes
da milícia que atua na Gardênia Azul, e há suspeitas de
participação dele em ações
de uma milícia que atua no
bairro do Tirol (PB).

