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Fuzil usado em abordagem apreendido
Ocorrência com agentes do 18° BPM resultou em duas mortes. Moradores da Cidade de Deus culpam PMs

A

Polícia Civil apreendeu um fuzil usado
pela equipe de PMs
do 18° BPM (Jacarepaguá), envolvida na abordagem que resultou em duas
mortes na noite de terça-feira
na Cidade de Deus. O armamento será encaminhado à
perícia e passará por confronto de balística. A PM abriu um
procedimento interno para
apurar todos os fatos. Na ocorrência, o mototaxista Edvaldo
Viana, 42, e outro homem que
estava na garupa, foram baleados e não resistiram. Um
vídeo nas redes sociais mostra
policiais arrastando um dos
corpos para a caçamba de uma
viatura que estava estacionada
na Rua Edgard Werneck.
Após as mortes, moradores da Cidade de Deus tentaram fechar as ruas de acesso à
comunidade em tom de protesto. Eles denunciam os policiais e os acusam das duas
mortes. Segundo a Secretaria
Estadual de Polícia Militar,
os agentes prestaram depoimento entre a noite de terça
e a madrugada desta quarta-feira na sede da Delegacia de
Homicídios da Capital.
Familiares do mototaxista
pedem por justiça. “A polícia
mata mais inocente do que
prende bandidos. Queremos
saber aonde isso vai parar, um
inocente vai pra rua e está sendo morto nas mãos da polícia”,
questiona a esposa de Edvaldo, a auxiliar de professora Mirian dos Santos, 49 anos, que
esteve no IML ontem para a
liberação do corpo do marido.
Segundo ela, o marido fazia a última corrida do dia e
iria para casa. Testemunhas
contaram que Edvaldo parou a moto durante a abordagem policial, mas mesmo
assim acabou baleado. “Mais
um inocente morrendo, eu só
quero justiça. Quem fez isso
com meu marido, inocente, vai
pagar”, prometeu.
Edvaldo é natural de Maceió e veio para o Rio para
trabalhar. Na Cidade de Deus,
conheceu Mirian. O casal não
tem filhos, mas Edvaldo é pai
de dois filhos que moram em
Maceió. Um dos enteados do
mototaxista, Paulo Henrique
Duarte, 29, disse que soube da
morte por um homem e que
foi hostilizado pelos PMs.
“A gente chegou lá e os policiais disseram que ‘os dois
gansos já foram levados’”,
afirmou o enteado.

PESQUISA

Já são quase
300 mortos
N Pesquisa feita pelo do Instituto Fogo Cruzado, apontou que 293 pessoas morreram somente este ano
em operações policiais na
Região Metropolitana do
Rio, entre o dia 1º de janeiro
e 18 de maio. O número de
mortes representa um aumento de 4% em relação ao
ano anterior, quando foram
contabilizados 282 óbitos
nas mesmas circunstâncias.
A ODIA, o Fogo Cruzado
informou os cinco locais
com mais mortes em ações
da polícia em 2021: Jacarezinho (27); São Gonçalo
(13); Bocaiúva (10); Belford Roxo (8) e Vicente de
Carvalho (7).
Entre os mortos deste
ano está Edvaldo Viana e
um outro rapaz, que estava
na garupa da moto, também foi atingido e não resistiu aos ferimentos. Ele
ainda não teve a identificação revelada.
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Mototaxistas protestam
> Um grupo de mototaxistas fez, na noite de ontem,
passeata em protesto contra a morte de Edvaldo e
outro homem. O ato aconteceu de forma pacífica
exatamente no local do
crime. Além de Edvaldo,
um passageiro que estava
na garupa da moto também foi atingido e morto
pelos PMs, após abordagem dos policiais.
Os agentes envolvidos
na ocorrência que resultou nas mortes alegaram

disseram na delegacia que
o homem estaria armado
e que por isso atiraram.
Ainda de acordo com os
depoimentos dos agentes,
a suposta arma que seria
usada por Edvaldo não foi
encontrada porque “cracudos” da comunidade a
teriam roubado.
A versão dos militares
não bate com o depoimento da esposa do mototaxista, que esteve no IML nesta manhã e afirmou que o
marido era trabalhador.

Mototaxista foi morto no mesmo local em que outro homem levou um tiro em janeiro em ação policial
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‘Não existe punição no nosso país’
> “Esse estado não tem
Justiça”, diz revoltada Carla Roberta da Silva, companheira de Marcelo Guimarães, morto em janeiro
deste ano, com um tiro no
peito, ao passar por blindado da PM. Na ocasião, ocorria ação policial no mesmo
local em que Edvaldo e outro homem foram mortos.

Segundo ela, a sensação ao ver
a história se repetir é de impunidade e abandono.
“A verdade é que nas leis
do nosso país não existe punição. O que eu faço todos os
dias é orar e esperar a justiça
de Deus, desabafou.
Carla conhecia Edvaldo e
diz que viu um filme passar
por sua cabeça. Sem Marcelo,

cria, com a ajuda da família, os filhos de 5 e 19 anos.
“Meu filho pergunta pelo
pai, minha filha tenta ser
forte para que eu seja forte”, desabafou.
Carina, Guimarães, irmã
de Marcelo, diz que passa
frequentemente pelo local.
“Vi aquele homem ali como
se fosse meu irmão”, disse.
Mototaxistas fizeram passeata ontem à tarde na Cidade de Deus

