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Abandono é
flagrado

A polícia está em busca
de uma mulher que apare-
ce nas câmeras do BRT
abandonando uma criança
de 3 anos no Terminal Al-
vorada, na quinta. Segundo
as investigações, ela desem-
barcou no local com o me-
nino e o deixou com uma
vendedora alegando que
ele estava perdido. A crian-
ça foi entregue a um polici-
al. Mais tarde, duas pessoas
perguntaram pelo menino
no Terminal, mas ele
aguarda decisão da Justiça
em uma casa do programa
Família Acolhedora.

Cinco presos
com 8 armas

Cinco homens foram
em cana na Rodovia Rio-
Santos (BR-101), em An-
gra dos Reis, no início da
madrugada de ontem.
Com eles, a polícia apreen-
deu oito pistolas, 15 carre-
gadores, dois radiotrans-
missores, um quilo de co-
caína, além de 250 pinos
do entorpecente. Um de-
les tinha três mandados de
prisão em aberto. Os agen-
tes da Polícia Rodoviária
Federal e da Delegacia de
Combate às Drogas fize-
ram um cerco após receber
uma denúncia. 
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Os mortos entre os vivos
Morte do médium Gilberto Arruda levantou debate sobre materialização

A morte de um médium
e dirigente do Centro Espí-
rita Frei Luiz, no Rio, reati-
vou uma dúvida: poderia
ter sido ele vítima de espí-
ritos materializados? Em-
bora agora se saiba que
no seu caso específico a
ação tenha sido comanda-
da por criminosos vivos,
alguns estudos revelam
ser possível sim uma ação
espiritual ter tamanha in-

terferência no mundo dos
vivos. Enquanto respon-
sável pela sessão de ma-
terialização espiritual do
Frei Luiz, Gilberto Arruda
foi vítima (ele mesmo)
destes ataques. Consta no
livro do pesquisador Ro-
nie Lima que, durante uma
sessão presenciada por
ele em 2005, alguns espíri-
tos arrancaram uma fro-
nha do travesseiro e tenta-

ram asfixiar o médium. Pa-
ra quem já presenciou tal
manifestação de materiali-
zação, os corpos espiritu-
ais ganham densidade,
força e calor: “Eles nos to-
cam e conversam conos-
co como se um corpo físi-
co tivessem”. Existem fo-
tografias, na internet, de
materialização de espíri-
tos que jamais foram des-
mentidas.
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pedem para o motorista dar
macha à ré. De acordo com a
polícia, o trânsito também foi
interditado, por cerca de duas
horas, na Avenida Cesário de
Melo e Rua Felipe Cardoso,
umas das principais na região.

O policiamento foi refor-
çado na manhã de ontem ao
longo das vias. No entanto, os
moradores continuavam as-
sustados. Uma equipe fez
uma operação na Favela do

Aço, mas ninguém foi preso.
Uma mulher, que preferiu
não se identificar, disse que
pelo menos 60 homens arma-
dos com fuzis saíram da Fave-
la do Rola para a Cesário de
Melo, e começaram a atirar
em direção às favelas do Aço
e de Antares, de onde bandi-
dos revidaram:

— Foi horrível. Várias ti-
ros atingiram o telhado e a
parede da minha casa. 

Passageiros e motoristas do
BRT Transoeste ficaram no
meio de um intenso tiroteio
entre bandidos de três favelas
de Santa Cruz, no fim da noite
de sexta. Ninguém ficou feri-
do. O serviço em sete estações
chegou a ser interrompido du-
rante sete horas, sendo regula-
rizado apenas às 4h. 

Imagens mostram a galera
apavorada no ônibus. Com
medo, eles se jogam no chão e

Pânico embarca no BRT
PASSAGEIROS FICAM NO MEIO DO TIRO CRUZADO ENTRE TRAFICANTES DE TRÊS FAVELAS DE SANTA CRUZ

BEquipe da PM reforça policiamento após troca de tiros na sexta

ROBERTO MOREYRA

O cabo do 16º BPM (Ola-
ria) Mauro da Silva Cecílio,
de 34 anos, está desapareci-
do desde a última terça-feira,
depois que saiu do CIEP
Moacyr Jose Pereira Gerk,
em Nova Iguaçu, onde traba-
lha. O carro dele, um Re-
nault Clio 2006, também su-
miu. A mulher do PM, Pa-

mela Silva, que é do mesmo
batalhão, disse que ele ligou
durante a madrugada para
avisar que estava voltando. 

Policiais do 20º BPM
(Mesquita) fizeram uma
operação no Buraco do Boi,
onde o último sinal do celu-
lar foi detectado, mas nada
foi encontrado.

PM desaparece na Baixada
CABO SUMIU NA ÚLTIMA TERÇA-FEIRA, QUANDO VOLTAVA PARA CASA

BMauro Cecílio é do 16º BPM
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