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Tiros e pânico fecham a
Brasil 2 vezes em um dia

Severino Silva

Quatro vereadores fiscalizavam obras na via e ficaram no meio do fogo cruzado

D

uas interdições e um
motivo: tiroteio. A
Avenida Brasil teve
que ser fechada ao
tráfego nos turnos da manhã e da tarde, por causa de
confrontos entre bandidos e
policiais militares.
Na primeira delas, pela
manhã, dois policiais ficaram feridos ao impedir um
roubo de carga, na altura de
Ramos. No final da tarde, a
via voltou a ser interditada,
desta vez em Deodoro, depois que bandidos atiraram
contra tropas do Exército
que patrulhavam a região.
O tiroteio da manhã pegou de surpresa um grupo
de vereadores que fiscalizava obras na Avenida Brasil.
Eles disseram que ficaram
no meio do fogo cruzado.
“Tiroteio na Avenida Brasil
a essa hora é muito preocupante. Infelizmente foram
dois policias feridos, mas
poderia ser mais gente”, lamentou o vereador Fernando William (PDT). Rosa
Fernandes (MDB) elogiou a
ação da Polícia Rodoviária
Federal e da PM.
“Estava passando na hora
do tiroteio e pude ver o quanto eles arriscam suas vidas
por nós! Foi um susto grande, mas fica aqui o meu respeito a todos vocês, especialmente os que foram feridos
no local. Deus proteja vocês”,
escreveu ela no Facebook.

Armando Paiva / Agência O Dia

Família de Leonardo, morto na Zona Norte, estava inconsolável

PM é ferido após
ataque no PavãoPavãozinho
No mesmo dia, corpos de dois policiais
foram enterrados no Jardim da Saudade
No dia em que os corpos
dos policiais militares
Leonardo Silveira Silva,
de 31 anos, e de Alexsandro Ribeiro de Lima, 33,
foram enterrados, PMs
da UPP foram atacados a
tiros ontem, no Pavão-Pavãozinho, em Copacabana. Um deles foi ferido por
estilhaços quando patrulhava a comunidade.
O confronto na comunidade da Zona Sul foi na localidade Beco do Serafim.
O militar ferido foi levado
ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea.
Morador de Piabetá,
em Magé, Alexsandro estava prestes a largar o serviço quando a viatura em
que ele estava foi atacada
na madrugada de segunda. No domingo, ele co-

Tiroteio deixou dois policiais militares feridos e interditou Avenida Brasil por 25 minutos em Bonsucesso

“Pelo que soubemos houve
um assalto e a polícia chegou
atirando contra a comunidade. Não há o menor cuidado se vão atingir inocentes e
hoje poderia ter sido conosco”, disse a vereadora Teresa
Bergher (PSDB), via assessoria de imprensa. Ainda de
acordo com a assessoria da
vereadora, o grupo se escondeu em biroscas da região
para se proteger dos tiros.
Eles conseguiram correr até

o carro que os acompanhava
e escaparam por uma via da
Maré. Nenhum parlamentar
ficou ferido.
Segundo a PM, policiais do
22º BPM (Maré), estavam em
patrulhamento quando, na
altura do Viaduto Brigadeiro Trompowsky, Ilha do Governador, perceberam que
um caminhão estava sendo roubado. Houve intenso
confronto com criminosos.
Os dois policiais feridos fo-

ram levados para o Hospital
Federal de Bonsucesso. De
acordo com a unidade hospitalar, um policial de 48 anos,
deu entrada com ferimento
na perna esquerda e passou por cirurgia. Um outro
agente, de 39 anos, foi atingido com estilhaços no rosto.
Ele recebeu atendimento e
foi liberado. Na ocorrência,
um homem não identificado
foi preso com um fuzil e uma
granada.

memoraria o aniversário do
filho mais velho, de 9 anos.
“Ele era muito família, gostava de levar os filhos para
patinar”, disse Luiz Volochtchuk, 26 anos, sobrinho de
Alexsandro, que também
tinha outro filho, de 5 anos.
“Ele estava num batalhão perigoso, mas nunca reclamou
do trabalho”, contou a amiga
Maria José Benevindes, 61.
“Quem vai criar os meus
filhos? Para quem eu vou
ligar para saber se chegou
bem?”, indagou a mulher de
Leonardo. “Ele foi meu guerreiro, grande pai, grande marido”, completou. Leonardo
completava a renda com
uma pizzaria própria em Marechal Hermes. Na noite de
domingo, ele foi baleado por
criminosos em uma tentativa de assalto.

FOGO

Obra parada
atrai crime
NNOs vereadores que fica-

ram no fogo cruzado na
Avenida Brasil fazem parte
da Comissão de Obras Inacabadas da Câmara. Fernando William (PDT), Teresa Bergher (PSDB), Rosa
Fernandes (MDB) e Babá
(Psol) foram fiscalizar a
obra do BRT TransBrasil,
iniciada em 2014 e suspensa
em março de 2017.
William comentou como
o atraso do projeto facilita
a ação dos bandidos. “Naquele trecho o trânsito não
flui, sem falar na presença
de usuários de crack que
atravessam a pista sem o
menor cuidado e a falta de
iluminação”, afirmou.
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RECALL
COMUNICADO AOS PROPRIETÁRIOS DE AUTOMÓVEIS
DA MARCA MERCEDES-BENZ CLASSE S 560 L
A Mercedes-Benz do Brasil Ltda. convoca os proprietários dos veículos abaixo identiﬁcados para
atenderem à seguinte campanha de convocação:

MODELO
ENVOLVIDO

CHASSIS ENVOLVIDOS
(não sequenciais)

PERÍODO
DE FABRICAÇÃO

S 560 L

WDDUG8DW7JA370017 a
WDDUG8DW0JA379089

Outubro a novembro de 2017

Sistema envolvido: caixa de pré-fusíveis.
Razões técnicas: constatou-se a possibilidade de as porcas de ﬁxação do barramento da caixa
de pré-fusíveis não terem sido instaladas.
Risco: a ausência de porcas na ﬁxação do barramento pode gerar resistências de transição
entre o barramento e aumentar o risco de ocorrência de incêndio, assim como a perda de
determinadas funções de condução e segurança do veículo, tais como: operação de motor,
cintos de segurança e painel de instrumentos.
Implicações: as circunstâncias de risco narradas aumentariam a probabilidade de ocorrência
de acidente com consequentes danos físicos e/ou materiais aos ocupantes do veículo e/ou
terceiros.
Solução: veriﬁcar a instalação correta das porcas de ﬁxação e, eventualmente, substituir a
caixa de pré-fusíveis.
Data de início do atendimento: 29/8/2018.
Agendamento e local de atendimento do serviço: o reparo deverá ser agendado
diretamente com o Credenciado de Automóveis ou Oﬁcina Autorizada Mercedes-Benz de sua
preferência, onde será realizado o serviço, a partir de 29/8/2018, com duração aproximada
de 1 (uma) hora. Consulte o endereço dos Credenciados e Oﬁcinas Autorizadas por meio do
nosso site www.mercedes-benz.com.br ou de nossa Central de Relacionamento com o Cliente
pelo telefone 0800 970 9090.
Para informações adicionais, consulte: 0800 970 9090 ou www.mercedes-benz.com.br.
Com essa iniciativa, a Mercedes-Benz do Brasil visa assegurar a máxima satisfação de seus
clientes, garantindo a qualidade, a segurança e a conﬁabilidade dos veículos da marca.
Mercedes-Benz do Brasil Ltda.

No trânsito, a vida vem primeiro.

