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U
m homem morreu e ou-
tros dois ficaram feri-
dos em um atentado a ti-
ros na tarde de ontem,

na zona Norte de Porto Alegre. O
crime ocorreu ao lado da praça
Vilmar Bertele na avenida Ber-
nardino de Oliveira Paim, bairro
Rubem Berta.

Segundo a Polícia, um veículo
de cor escura — o modelo não foi
identificado — passou pelo Ford
Escort, que estava estacionado
ao lado da praça, com dois ho-
mens em seu interior. Em segui-
da, os tripulantes do veículo escu-

ro desferiram tiros. Os dois ocu-
pantes do Escort foram baleados.
O carona, identificado pela Polí-
cia como Kauan Nunes da Silva,
18 anos, morreu no local. O moto-

rista do Escort foi encaminhado
ao hospital. Um homem, que esta-
va sentado em um banco na pra-
ça, foi atingido por uma bala per-
dida. Ele também foi socorrido.
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Execução deixa um
morto e dois feridos
Doishomens estavam
emum Escortquando
foramatacados.
Atentadoocorreu
pertodeuma escola

Mais um golpe foi desferido
contra o poderio econômico da
organização criminosa que era li-
derada pelo traficante Xandi, as-
sassinado em janeiro deste ano.
O patrimônio do criminoso, se-
gundo a Polícia, ultrapassa os
R$ 6 milhões. As investigações,
inclusive, indicaram que a qua-
drilha movimentou em torno de
R$ 20 milhões nos últimos três
anos. Na manhã de ontem, agen-
tes do Departamento Estadual
de Investigações do Narcotráfico
(Denarc) desencadearam a ter-
ceira fase da Operação Laranja
Mecânica. Um homem, conheci-
do como Lipe, foi preso. Ele se-
ria o encarregado das finanças e
da lavagem de dinheiro.

Cerca de 30 agentes, coman-
dados pelo delegado Marcio Mo-
reno, da Divisão de Inteligência
do Denarc, cumpriram quatro
mandados de busca e apreensão

e outros quatro de prisão, além
do sequestro judicial de um imó-
vel. Um Fiat Uno, um Corsa e ce-
lulares foram recolhidos na
ação, que foi realizada nos bair-
ros Alto Petrópolis e Restinga,
na Capital, e Rio Branco, em Ca-
noas. Sete integrantes da gan-
gue estão foragidos.

Os policiais estiveram na Es-
trada Serraria Velha, em Santo
Antonio da Patrulha. Xandi pos-
suía um sítio neste local, que foi
sequestrado pela Justiça. A pro-
priedade está avaliada em cerca
de R$ 500 mil. As investigações
da Operação Laranja Mecânica,
cuja primeira fase ocorreu em
outubro deste ano, foi conside-
rada a maior no combate à la-
vagem de dinheiro oriundo do
narcotráfico no Rio Grande do
Sul. “Surpreendeu o poder eco-
nômico da quadrilha”, admitiu
o delegado.

BOMBA

A sede do 34˚ BPM, de Es-
teio, ficou sem linha telefônica e
Internet no último final de sema-
na. O problema ocorreu devido
a um acidente de trânsito. Um
caminhão bateu no poste que li-

ga os cabos de comunicação da
unidade. Durante este tempo, as
chamadas foram atendidas pelo
batalhão de Sapucaia do Sul. Os
telefones voltaram a funcionar
na tarde de ontem.
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Policiais civis examinam o Escort onde estavam duas das vítimas

PatrimôniodeR$6milhões

Uma ligação feita por volta
das 16h de ontem, em que uma
pessoa afirmava haver uma bom-
ba no prédio do jornal O Estado
de S. Paulo, no bairro do Limão,
zona Norte da capital paulista,
fez os funcionários abandona-
rem o local. Segundo a Polícia,
uma pessoa ligou para a secretá-
ria e afirmou que “uma bomba
havia sido colocada na redação
do periódico”. Após o telefone-
ma, a chefia do jornal decidiu es-
vaziar o prédio.

Agentes do 9˚BPM foram mo-
bilizados e fizeram uma averi-
guação no local. Nada foi encon-
trado. Após a varredura, os poli-
ciais militares liberaram o edifí-
cio e os funcionários retorna-
ram ao trabalho. O trânsito não
chegou a ser bloqueado nas ime-
diações.

Seis presos e pelo menos 40
celulares apreendidos. Esse foi
o resultado da segunda fase da
Operação Android, executada
ontem pela 1ª DP de Gravataí.
Com o objetivo de combater qua-
drilhas de furto e roubo de celu-
lares e aparelhos eletrônicos, a
ação ocorreu em diversas cida-
des da Região Metropolitana. Fo-
ram investigados comerciantes
com bancas no Camelódromo da
Capital. De acordo com a Polí-
cia, esses estariam agindo como
receptadores. Segundo o delega-
do Alencar Carraro, um dos deti-
dos já havia sido preso na pri-
meira fase da operação.
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