
Polícia prende bandidos fardados
PMs são acusados de atuar com miliciano Ecko e praticariam extorsões, tentativa de sequestro e roubos

rEProdução

Igor Ramalho Martins: policial chefiaria quadrilha da milícia

D
ois PMs foram pre-
sos ontem durante a 
Operação Total Flex. 
Realizada pela Po-

lícia Civil, a ação foi contra 
integrantes de uma milícia 
que age em Nova Iguaçu, na 
Baixada Fluminense. Um dos 
capturados foi o líder do ban-
do paramilitar, o soldado Igor 
Ramalho Martins, lotado na 
UPP São João, na Zona Norte 
do Rio. A quadrilha que seria 
chefiada pelo bandido farda-
do chegou a ser contratada 
por R$ 300 mil pelo milicia-
no Wellington da Silva Braga, 
o Ecko, para sequestrar e ma-
tar o MC Poze.

De acordo com as investi-
gações, o PM Igor chegou a 
tentar capturar o funkeiro, 
esperando o jovem próximo 
a uma saída da favela Nova 

Holanda, no Complexo da 
Maré, mas não conseguiu ter 
êxito no crime. O outro PM 
preso foi o soldado Rodrigo 
Dias Renovato Alonso, tam-
bém lotado na UPP São João. 
Uma terceira pessoa foi pre-
sa, mas a identificação não 
foi divulgada.

Além das duas prisões de 
ontem, os agentes também 
apreenderam com os celula-
res do PMs e diversas armas. 
No total, foram sete man-
dados de prisão preventiva 
e 43 mandados de busca e 
apreensão. Cinco dos man-
dados de prisão foram con-
tra PMs, mas apenas Igor e 
Rodrigo foram capturados. 
Segundo a polícia, os PMs 
foragidos são Bruno Cardo-
so da Silva Oliveira, Leandro 
Santos Macedo e Maurício 
da Silva Santos.

Igor já havia sido preso 
em março do ano passado 

pelo mesmo crime. O sol-
dado Maurício, também 
lotado na UPP São João, já 
foi investigado pela Corre-
gedoria da PM por atirar 
para o alto quando estava 

de serviço na comunidade, 
em janeiro do ano passado.

LIGAÇÃO COM ECKO
De acordo com as investi-
gações, o grupo paramilitar 

Tiroteios e perseguição deixam três feridos
rEProdução

Após fuga da polícia, suspeitos causaram acidente e foram socorridos

Tiroteios assustaram mora-
dores da Região Metropoli-
tana do Rio. Em Duque de 
Caxias, na Baixada Flumi-
nense, perseguição policial 
teve troca de tiros e termi-
nou com acidente de carro 
na Rua Marechal Bento Ma-
noel, na Vila Operária. Em 
São Gonçalo, um jovem foi 
baleado no pescoço na Rua 
Doutor Pio Borges, no bair-
ro do Pita.  

De acordo com a Polícia 
Militar, homens do do 15º 
BPM (Duque de Caxias) tro-

caram tiros com criminosos 
que praticavam assaltos na 
região da Vila Operária, em 
Caxias. Após cerco, os ban-
didos colidiram com um 
outro veículo e, em segui-
da, derrubaram um poste. 
Os dois suspeitos foram 
socorridos para o Hospital 
Adão Pereira Nunes, em 
Saracuruna. 

Em São Gonçalo, um jo-
vem que não teve a identi-
dade relevada foi atingido 
por um tiro no pescoço na 
manhã de ontem na Rua 

Doutor Pio Borges, no Pita. 
De acordo com a Polícia Ci-
vil, equipes faziam patru-
lhamento na região quando 
foram atacadas por crimino-
sos. Na ação, um homem foi 
atingido e encaminhado ao 
Hospital Estadual Azevedo 
Lima. O estado de saúde dele 
não foi divulgado. Nenhum 
agente ficou ferido. Os ban-
didos conseguiram fugir.

Ainda segundo a Polícia 
Civil, as investigações es-
tão em andamento na 73ª 
DP (Neves). Os agentes rea-
lizam diligências em busca 
de testemunhas e imagens 
que possam ajudar a pren-
der os criminosos. 
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chefiado por Igor tem liga-
ção com a milícia de Ecko, a 
maior do estado e que age 
principalmente na Zona Oeste 
do Rio, com ramificações em 
outros municípios da Região 
Metropolitana.

O grupo do PM também te-
ria ligação com milicianos de 
Jacarepaguá e com o trafican-
te Edgar Alves de Andrade, o 
Deco, um dos líderes do Co-
mando Vermelho (CV). A qua-
drilha agiria como milícia, com 
a exploração de sinal clandesti-
no de TV e Internet, extorsões, 
serviço de segurança e roubos.

As investigações começa-
ram a partir de um assassi-
nato, em novembro do ano 
passado, em Nova Iguaçu, 
quando o corpo da vítima foi 
encontrado carbonizado em 
pneus. A partir de então, após 
depoimentos, foi descoberta a 
existência da quadrilha, com 
apreensão de armas e prisões.

Homens do 18º BPM (Jaca-
repaguá) prenderam, na se-
gunda-feira, um homem acu-
sado de ameaçar a esposa 
com uma espingarda em Vila 
Valqueire. Ele foi encontrado 
por volta das 19h, quando es-
tava prestes a fugir de casa. 
os policiais foram chamados 
para verificar denúncia de vio-
lência doméstica. No local, a 
mulher contou que o marido 
estava armado. o caso foi re-
gistrado na 32ª dP (Taquara).

o ministro Sebastião reis Jú-
nior, do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ), negou liminar 
para revogar a preventiva do 
ex-governador Sérgio Cabral. 
A prisão foi decretada pelo 
Tribunal de Justiça do rio 
de Janeiro (TJ-rJ) em ação 
da operação Lava Jato que 
apura crimes de corrupção 
passiva e ativa, organização 
criminosa e lavagem de di-
nheiro, além de com o ex-pro-
curador-geral Cláudio Lopes.

 A mulher de 34 anos que foi 
esfaqueada pelo marido na 
madrugada de domingo, em 
Campo Grande, segue inter-
nada em estado grave no CTI 
do Hospital Municipal Albert 
Schweitzer, em realengo. A 
vítima foi golpeada no pes-
coço e na perna em um bar na 
Estrada dos Sete riachos, na 
localidade conhecida como 
Carobinha. de acordo com 
testemunhas, o homem agre-
diu a esposa após uma briga.

DIA A DIA

esfAqueADA eM 
estADo gRAve

cabral ainda 
na tranca
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