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Nem da Rocinha vai a júri
por morte de modelo
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Luana Rodrigues e amiga tiveram corpos queimados e enterrados na mata em 2011
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O

traficante Antônio
Francisco Bonfim
Lopes, o Nem, foi a
júri popular ontem
por conta do assassinato da
modelo Luana Rodrigues de
Sousa, de 20 anos, e de sua
amiga, Andressa de Oliveira,
de 25, em maio de 2011, na
Rocinha, na Zona Sul do Rio.
O caso foi revelado na época
pelo DIA. Preso em Rondônia, no presídio federal de
Porto Velho, o julgamento
teve início por videoconferência às 13h, mas até o fechamento desta edição não
havia terminado.
De acordo com a denúncia
do Ministério Público, o motivo do crime foi o fato das
jovens terem desaparecido
com uma carga de haxixe dos
traficantes locais. Os traficantes Thiago de Souza Cheru, Anderson Rosa Mendonça e Rodrigo Belo Ferreira
também serão julgados pelo
mesmo caso.
Ainda segundo a acusação, as duas foram levadas para um local afastado
na comunidade, e tiveram
seus corpos queimados pelos criminosos e enterrados
em uma região de mata da
comunidade.
Andressa tinha um filho,
na época com dois anos, de
um relacionamento com um
morador da Rocinha.

A soldado estava de licença médica, mas corria maratonas

PM acusada de aplicar
golpes é expulsa
Traficante está em presídio
federal de Rondônia.
Modelo tinha um filho na
época do crime

De acordo com o processo, disponível no Tribunal
de Justiça, Nem chamou
cinco testemunhas para a
sua defesa. Já o Ministério
Público, seis.
Nem foi preso pelo Batalhão de Choque da Polícia
Militar deixando a favela,
na saída próximo à PUC,
na Zona Sul, escondido no
porta-malas de um Corolla
preto, em novembro de 2011.
Três homens estavam dentro
do mesmo veículo. Um deles afirmou aos policiais ser
cônsul. Outro disse que era
funcionário do consulado, já
o terceiro, seria o advogado
do traficante.
Em 2016, sua biografia
foi lançada pelo jornalista
Misha Glenny. Nem já é condenado a quase 100 anos de
prisão por tráfico, associação ao tráfico, lavagem de
dinheiro e ameças.
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Luciana Amaral é investigada por vender
kits de corrida e não entregar o material
A soldado da PM Luciana
Amaral está sendo investigada por aplicar golpes de
venda de kits de corrida
de rua, sem entregar o material e inscrever o nome
dos corredores. Ela foi expulsa da corporação por
correr maratonas enquanto estava afastada do serviço por licença médica.
O processo sobre o golpe ainda não foi concluído, mas foi comprovado
que a militar tinha essa
outra renda, o que seria
ilegal na corporação. Luciana era lotada no 19º
BPM (Copacabana).
A expulsão da soldado,
publicada no boletim interno da corporação de
segunda-feira, foi publicada pelo Jornal Extra
e confirmada pelo DIA.
Nele, a Corregedoria justifica a expulsão afirmando
que a militar “evidenciou
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Nem investigado por se aliar ao PCC
NNUma investigação do Ministério Público de São Paulo sobre a atuação da facção
criminosa paulista Primeiro
Comando da Capital (PCC)
comprovou o que muitos moradores da Favela da Rocinha
diziam desde que começou a
guerra entre os traficantes Antonio Francisco Bonfim Lopes,
o Nem, e Rogério Avelino da Silva, o Rogério 157, na comunidade, em setembro do ano passado. Segundo o MP, Nem se aliou
ao PCC para tentar retomar o

controle da comunidade de
São Conrado, atualmente dividida entre o Comando Vermelho, de Rogério 157, e a Amigos
Dos Amigos (ADA), de Nem.
O registro que deu a confirmação à polícia faz parte da
denúncia contra 75 membros
do PCC que atuam em vários
estados. Em uma gravação,
do dia 25 de setembro do ano
passado, dias depois do início
dos confrontos na Rocinha, um
bandido da cúpula do PCC fala
sobre o apoio da facção a Nem.

um desvio de conduta que
acarretou uma sobrecarga
de serviço aos demais policiais militares e causou danos irreparáveis à sociedade
e à corporação”. Além disso,
afirmou que a soldado agiu
de má-fé e deslealdade.
A investigação interna
anexou arquivos de fotos, datas de eventos e comprovantes de inscrições da militar
em maratonas que dizia estar com dores no joelho para
não trabalhar.
Uma das postagens, feita
no seu Facebook em 2 de janeiro, quando a soldado só
realizava trabalhos internos por conta de sua suposta condição física, há uma
foto com roupas esportivas
e legenda: “Põe mais 42km
de bike. Cansada? Claro que
não”. Em sua defesa, a militar disse que somente caminhou, não correu as distâncias postadas.
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