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Força-tarefa na Supervia:
PM faz ação em Camará

REPRODUÇÃO TWITTER

Desde a última sexta-feira a PM iniciou o plano de retomada de 12 estações

A

REPRODUÇÃO TV GLOBO

Polícia Militar realizou, ontem, uma
operação na Vila
Aliança, em Senador Camará, na Zona Oeste do Rio. De acordo com
a corporação, agentes do
14ºBPM (Bangu), com auxílio do 2° Comando de Policiamento de Área (CPA),
do Grupamento de Polícia
Ferroviária (GPFer) e do
Comando de Operações Especiais (COE), realizaram
diligências no entorno da
estação de trem da região e
no interior do bairro.
Segundo a PM, a ação objetivou “garantir a retoma-

trimonial de responsabilidade da concessionária
como estipulado em contrato. O que está lá é patrimônio público do povo do
Rio de Janeiro e não pode
ser dilapidado por negligência ou por má fé”.
Segundo Castro, a concessionária mantém um
convênio assinado coma
Polícia Militar que garante um assento da empresa
no Centro Integrado de Comando e Controle para o rápido acesso às forças policiais. Mas que, em nenhum
momento, a SuperVia utilizou esse recurso.

Desde a última
sexta-feira a PM
iniciou o plano de
retomada de 12
estações

Principais alvos dos agentes foi entorno de estações de trem

da das estações ferroviárias
localizadas no entorno do
Complexo de Senador Camará e, assim, coibir ações
criminosas que impedem
o acesso e o pleno funcionamento deste importante
modal de transporte”.
Na sexta-feira, a PM iniciou o plano de retomada
de 12 estações que hoje são
consideradas pela SuperVia como perdidas para o
crime organizado. No primeiro dia das inspeções, os
agentes do Procon-RJ fize-

ram autuações em cinco estações, e a polícia retomou
as estações de Manguinhos,
na Zona Norte, Guapimirim, Saruí e Parada Angélica, na Baixada Fluminense.
Também foram recuperados dois veículos roubados
e apreendidas 150 garrafas
de lança-perfume próximo
a estação de Manguinhos.
As 12 estações listadas
pelo Estado são Manguinhos, Guapimirim, Saruí,
Parada Angélica, Senador
Camará, Barros Filho, Cos-

ORDEM

Bingos
fechados
ta Barros, Parada de Lucas,
Vigário Geral, Jacaré, Honório Gurgel e Del Castilho.
A operação “Estação Segura” acontece após o governador do Rio, Cláudio
Castro, anunciar, na quinta-feira, um conjunto de
ações no sistema ferroviário e a suspensão das negociações com a SuperVia.
“É preciso diferenciar segurança pública, área que o
governo tem apresentado
insistentemente resultados
positivos, de segurança pa-

N A corporação informou

que os agentes fecharam
bingos clandestinos que
funcionavam nas proximidades da estação de trem
de Senador Camará. Ao
todo, 23 máquinas caça-níqueis foram apreendidas. Os policiais também
encontraram uma estufa
com 150 pés de maconha no
interior da comunidade Vila
Aliança. Também foram demolidas 15 construções irregulares ao longo da malha
ferroviária.

Em Manguinhos, agentes retiraram barricadas de traficantes

PM realiza operação
em Manguinhos
Diversas barricadas foram retiradas e
veículos roubados apreendidos
Agentes de unidades da
Coordenadoria de Polícia
Pacificadora (CPP) realizaram, ontem, uma operação no Complexo de Manguinhos, na Zona Norte
do Rio. Até o fechamento
desta edição não havia informações sobre prisões
ou apreensões.
Os agentes trabalharam com auxílio de um
veículo blindado, para
retirar barricadas na região. Segundo a corporação, os obstáculos foram
colocados por traficantes
para dificultar a entrada
das forças de segurança
na comunidade.

Na sexta-feira (8), a PM fez
uma operação na comunidade do Mandela, no Complexo
de Manguinhos. Os agentes
localizaram e apreenderam
uma carga de lança-perfu-

Dois carros roubados
foram recuperados,
um deles era
registrado na Bahia
me. Além disso, dois carros
roubados foram recuperados. Um desses veículos era
registrado na Bahia e estava
sem o motor.

