
22/05/12 07:00 Curtir 0 TweetarTweetar 1 0

Carolina Heringer Tamanho do texto A A A

Um policial do Batalhão de Operações Especiais (Bope), é acusado por
um produtor cultural de agredi-lo com socos, chutes e coronhadas de
fuzil durante um baile funk na Pedreira, em Costa Barros, na Zona
Norte. X., de 42 anos, denunciou ainda que, depois das agressões, que
aconteceram na madrugada do último dia 13, todo o seu equipamento
de som e iluminação foi queimado pelos policiais. A aparelhagem,
segundo ele, estava avaliada em R$ 100 mil.

- Tive dois ossos da bacia quebrados e duas vértebras fraturadas. E
ainda estou andando com muita dificuldade e urinando sangue. Ele
estava transtornado - conta X, que passou por duas Unidades de
Pronto Atendimento (UPA) e, em seguida, foi atendido no Hospital
Rocha Faria.

De acordo com o produtor, que foi contratado por comerciantes locais
para produzir o baile, os policiais do Bope chegaram à Pedreira já
atirando, por volta das 6h. Assustado, ele procurou abrigo na casa de
um morador da comunidade com outros três funcionários seus. Dois
PMs entraram no local, e indentificaram-se como Bonde do Cerol
Fininho. X. conta que, quando os policiais souberam que ele era o dono
do equipamento, começou o espancamento. Os funcionários também
teriam sido agredidos.

X diz também que, ao fim da agressão, os PMs ordenaram que todos
descessem sem olhar para trás. Para assustá-los, fizeram disparos.

— Trabalho com produção de festas há 25 anos e já fiz outros eventos
em comunidades. Às vezes, a polícia chega, avisa que o evento não
está autorizado, e pede para que a gente recolha o equipamento e vá
embora. Mas nada parecido do que aconteceu comigo — relatou o
produtor.

X. registrou o caso, na última sexta-feira, na 39ª DP (Pavuna).
Traumatizado, ele agora quer que os policiais que o agrediram sejam
responsabilizados.

— Não sou contra o trabalho da polícia, mas o que aqueles policiais
fizeram não se justifica. Foi uma barbaridade. Passa um filme na
cabeça o tempo todo. Foi horrível — relembra.

Comissão de direitos humanos acompanha o caso　

Investigação

A 39ª DP (Pavuna) espera resposta de um ofício enviado à Polícia
Militar, na última sexta-feira, pedindo a identificação de todos os
policiais do Bope que estiveram na Pedreira na madrugada do dia 13.
O produtor vai identificar o PM que o agrediu, e todos os policiais que
foram à comunidade, assim como outras testemunhas, serão
chamados a depor. 　
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Procurada pelo EXTRA para esclarecer se já tinha conhecimento das
denúncias, a PM não se pronunciou. A assessoria de imprensa do
Bope e seu comandante, coronel René Alonso, também foram
procurados, mas não foram localizados para darem uma posição sobre
a denúncia.

Acompanhamento

A Comissão de Direitos Humanos da Assembléia Legislativa do Rio
(Alerj) está acompanhando o caso do produtor. Ontem, ele foi
encaminhado para a Defensoria Pública estadual, onde será dada
entrada num processo de indenização contra o Estado. O caso será
encaminhado ao Ministério Público estadual e à Corregedoria Geral
Unificada da Secretaria de Segurança Pública.　

Crimes

O produtor fez registro dos crimes de ameaça, dano e lesão corporal.
As penas somadas podem chegar a quatro anos e meio.

Links Patrocinados

Posso te falar uma coisa?
Cadastre-se no Programa Vai de Visa Concorra a R$ 120.000 todo mês.
PromocoesVisa.com.br/Vai_de_Visa

Seja Sócio do Sam's Club
Faça sua carteirinha e tenha ótimos preços e facilidades. Saiba Mais!
www.SamsClub.com.br

Aptos prontos para morar
Compre seu apê e mude já. Temos opções na sua cidade, acesse.
www.MRV.com.br/Prontos

Imprimir Email Comentar Facebook Twitter Orkut Google+

Últimas de Casos de Polícia
08:34

08:18

07:36

07:00

Ler mais de Casos de Polícia

Primeira página
FAMOSOS

Xuxa contou a Sasha sobre
abuso sexual antes de
entrevista ir ao ar

ESPORTE

Dona Miriam, viúva de
Vavá: 'O Brasil tem Mal de
Alzheimer'

FAMOSOS

Thiago Martins assume
romance com atriz: 'Estou
apaixonado'

SERVIDOR PÚBLICO

Policiais de UPPs vão ter data fixa para receber
gratificação

ECONOMIA

Carro 0km fica 10% mais
barato com queda de
impostos

Edinhodj DjMumu Gustavo PELÉZINHO Eduardo

Jornal Extra on Facebook

100,017 people like Jornal Extra.

Like

Facebook social plugin

Publicidade

Dois suspeitos são baleados em operação na Zona Oeste

Duas mulheres são mortas a tiros em Bangu

Um suspeito morre e outro é preso em operação em Magé

Produtor cultural diz que foi espancado por PM do Bope em baile funk na Pedreira

http://extra.globo.com/casos-de-policia/produtor-cultural-diz-que-foi-espancado-por-pm-do-bope-em-baile-funk-na-pedreira-4964443.html



Notícias

100 Dias de Economia
Baixada Fluminense
Bizarro
Brasil
Celular e Tecnologia
Economia
Educação
Extra, Extra
Imposto de Renda
Mundo
Por Dentro da Foto
Pai Paulo de Oxalá
Rio
Saúde e Ciência
Trânsito
Vida de Calouro
Zé Lador
Rio

Casos de Polícia

Aurílio Nascimento

Emprego

Abra Seu Próprio Negócio
Capacitação
Concursos
Empreendedorismo - Faça e
Aconteça
Servidor Público

Famosos

Astros dos Astros
Fotos
Lolô Penteado
Retratos da Bola
Twitter dos Famosos

Mulher

Beleza
Cá Entre Nós
Corpo
Festa
Look do Dia
Moda
Receitas

TV e Lazer

Avenida Brasil
Cheias de Charme
Malhação
Máscaras
Rebelde
Resumo de Novelas
Roda de Samba
Telinha
Vai Dar Certo
Viagem e Turismo

Casa

Aluguel
Compra
Construção
Decoração e Jardim
Faça Você Mesmo

Esporte

Botafogo
Brasileiro
Brasileiro - Tabelas
Copa 2014
Extracampo
Flamengo
Fluminense
Gilmar Ferreira
Londres 2012
MMA
Rio 2016
Tabelas Libertadores
Vasco

Previsão do Tempo
Rio de Janeiro

mín 15° máx 29°

Sol com algumas nuvens. Não
chove.

Outras cidades

Versão para Celular

Receba o Extra

Fale com Extra
Política de Privacidade
Termos de Uso

Ajuda
Anuncie no Site
Trabalhe Conosco

© 2006 - 2012 Todos os direitos reservados a Infoglobo Comunicação e Participações S.A. Este material não pode
ser publicado, transmitido por broadcast, reescrito ou redistribuição sem prévia autorização.

Shopping
Ofertas Chevrolet
Automóveis
Artigos Esportivos

Ofertas Chevrolet

CELTA 1.0 2012

Galerias

http://extra.globo.com/casos-de-policia/produtor-cultural-diz-que-foi-espancado-por-pm-do-bope-em-baile-funk-na-pedreira-4964443.html


