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Boa noite, Leandro
Segue nosso posicionamento:
O comando da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Cidade de Deus permanece em monitoramento constante da atividade criminosa na comunidade e trabalha através de seu
serviço de Inteligencia para identificar e prender os envolvidos nas ações do crime organizado local.
O aumento dos índices de criminalidade não é uma condição específica da região e acompanha o cenário de dificuldade econômica enfrentado por todas as instituições do Estado do
Rio de Janeiro.
Ainda assim, as ações de combate aos criminosos permanecem recorrentes, com o apoio do batalhão da área (18° BPMERJ/Jacarepaguá)) e das tropas do Comando de Operações
Especiais (COE).
Nas ações de hoje, tivemos efetiva incursão nas comunidades da Cidade de Deus e do Outeiro. Segue o posicionamento sobre estas ações:
Na manhã desta quarta-feira (31/01), policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Cidade de Deus quando em patrulhamento rotineiro na localidade conhecida como
Apartamentos, se depararam com criminosos armados e houve confronto. Buscas foram feitas na região e os policiais prenderam Vinícius Guimarães da Silva, de 29 anos, evadido
do sistema prisional.
Momentos após o confronto, o comando da UPP recebeu a informação de que o criminoso Rodolfo Pereira da Silva, conhecido como “Rodolfinho”, deu entrada na Unidade de
Pronto Atendimento (UPA) da comunidade e não resistiu aos ferimentos. Rodolfo era apontado como o segundo homem na hierarquia do tráfico de drogas local e possuía quatro
mandados de prisão em aberto, além de ser foragido do sistema prisional.
Em represália à ação policial, houve um início de manifestação na Linha Amarela, por volta das 10h40, mas logo foi dispersado, restando na via alguns objetos. Na sequência, uma
viatura do Batalhão de Vias Expressas (BPVE) foi atacada com pedras e outros objetos próximo a Cidade de Deus, não houve feridos. Por cerca de uma hora, a Polícia Militar
fechou a Linha Amarela em ambos os sentidos, visando a segurança dos usuários da via. Policiais de diversas Unidades da Corporação estão atuando na região a fim de evitar
novas ações criminosas.
Ainda nesta manhã, policiais militares do 18ºBPM (Jacarepaguá) em incursão no Caminho do Outeiro, localidade próxima à Cidade de Deus, foram recebidos a tiros por criminosos
armados e houve confronto. Após cessar a situação e a guarnição dar continuidade a incursão no local, três suspeitos foram encontrados sendo apreendidos duas pistolas, drogas e
rádio comunicador. Dois deles estavam feridos e foram socorridos ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, onde não resistiram e vieram a óbito.

Listamos ainda algumas outras ações que resultaram em mais prisões e apreensões neste mês de janeiro de 2018:
(29/01)
Segundo o comando da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Cidade de Deus, policiais estavam em patrulhamento na localidade conhecida como Apartamento, por volta das 8h30
desta segunda-feira (29/1), quando se depararam com criminosos armados que atiraram contra os agentes. Houve confronto. Um homem foi ferido e socorrido para o Hospital
Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Uma pistola foi apreendida na ação. O caso está sendo registrado na 32ª DP (Taquara).
(25/01)
Policiais militares das Unidades do 2ºCPA (Comando de Policiamento em Áreas), de diversas UPPs e das Unidades do Comando de Operações Especiais (COE), realizaram operação
na comunidade da Cidade de Deus, Zona Oeste do Rio, na quarta-feira (24/01). O objetivo da ação foi verificar informações sobre o tráfico de drogas e armas, além de cumprir
mandados de prisão e levantamento de locais onde existem barricadas.
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01 suspeito ferido
01 pistola
120 kg de maconha
28 pinos de cocaína
01 balança de precisão
01 caixa de morteiros
30 motos removidas ao depósito público
As ocorrências foram encaminhadas para a 32ª DP.
(10/01)
De acordo com o comando da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Cidade de Deus, policiais da unidade e do 18º BPM (Jacarepaguá) foram recebidos a tiros durante patrulhamento
de rotina na localidade conhecida como Quadra 15, por volta das 9h desta quarta-feira (10/1). Até o momento, não há informações sobre feridos. Buscas foram feitas na região e
um homem foi detido com drogas. O caso está sendo registrado na 32ª DP (Taquara).
(02/01)
Segundo o comando da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Cidade de Deus,na manhã desta terça-feira (2/1), policiais estavam em patrulhamento na localidade conhecida como
Beco do Tijolinho quando desconfiaram de um homem em atitude suspeita. Os agentes realizaram a abordagem e com o suspeito foi encontrado drogas. O caso está sendo
registrado na 32ª DP (Taquara).

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/1614def434a22c74

2/2

