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Polícia Civil prende mais cantores de funk por apologia ao tráfico
Na terça-feira, policiais capturaram MC Galo em uma blitz em Ipanema
Rio - Uma operação da Delegacia de Crimes contra Informática (DCI) prendeu, nesta quarta-feira,
quatro cantores de funk acusados de fazerem apologia ao tráfico de drogas e bandidos que
ocupavam o Complexo do Alemão. Os Mcs Ticão e Frank foram localizados, em casa, no bairro
de Madureira, Zona Norte do Rio. Os outros que estão sob custódia são os MCs Smith e Max.

Mc Smith é autor de músicas como o 'Blindado não intimida' e 'Vida bandida' | Foto: Deisi Rezende / Agência O
Dia

De acordo com a delegada Helen Sardenberg, a investigação teve duração de um ano e os presos
responderão pelos crimes de formação de quadrilha, associação ao tráfico de drogas, incitação ao
crime e apologia. Logo após a prisão, os irmãos entraram em contradição para explicar como são
os bailes promovidos dentro das favelas.
"A gente canta isso, mas não é a nosso mando não. Vai lá na favela dizer para os caras (bandidos)
que a gente não quer cantar", disse Ticão. "A gente canta as músicas que sempre quis. Ninguém
nos obriga a nada", disse Frank.
Em polêmico vídeo divulgado no Youtube, Frank e Ticão sugerem que Fabiano Atanázio da Silva,
o FB, e Marcelo da Silva Soares, o Macarrão, chefes dos Complexos do Alemão e da Penha,
estejam na Rocinha, comunidade controlada por Antônio Bonfim Lopes, o Nem, e uma facção
rival. A Polícia Civil já descartou a possibilidade de uma trégua entre os grupos de bandidos e a
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presença deles na favela de São Conrado.
Em 2005, MC Frank já havia prestado depoimento sobre o crime de apologia a agentes da
Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis. A investigação não se desenvolveu e o cantor não
foi preso. Autor de músicas como 'O blindado não intimida' e Vida bandida' Mc Smith é acusado
de incentivar jovens de comunidades a ingressarem na vida do crime. Max foi preso no Complexo
do Alemão.
"Temos informações de que ele seja o responsável por incentivar jovens nos crimes e suas músicas
são veiculadas nas rádios piratas dentros das comunidades dominadas", disse a delegada Helen
Sardenberg.

MC Galo é preso em blitz no Leblon
Na terça-feira, policiais prenderam o cantor de funk Everaldo de Almeida da Silva, o MC Galo, de
35 anos, sob a acusação de associação para o tráfico, durante uma blitz no Leblon, Zona Sul do
Rio. Ele também responde por receptação e já era considerado foragido, já que tinha um mandado
de prisão preventiva expedido pela 14ª Vara Criminal por porte de drogas.
MC Galo estava em uma motocicleta quando foi abordado por agentes, na altura da Rua Doutor
Marques Canário, próximo à Cruzada São Sebastião. Durante a revista, o cantor entregou uma
carteira da Associação Brasileira de Música e Artes.
De acordo com a PM, o cantor foi reconhecido através de vídeos postados no YouTube. Nas
imagens, MC Galo faz apologia a armas e bandidos ligados ao tráfico da Cruzada São Sebastião,
que estariam escondidos na Rocinha.
Este ano, agentes da 14ª DP (Leblon) prenderam 32 pessoas que atuavam no comércio de
entorpecentes na Cruzada São Sebastião e na Rocinha.
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