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Policiais militares dos batalhões da Maré (22ºBPM), Leblon (23ºBPM) e do Estácio (1ºBPM), com 
o apoio de agentes do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) continuam ocupando a favela da 
Vila dos Pinheiros, no Complexo da Maré, na Zona Norte da cidade. A ação dos agentes está 
sendo desencadeada no local desde à noite do último sábado, quando traficantes dos morros do 
Timbau e da Baixa do Sapateiro tentaram invadir a localidade para tomar vários pontos de venda 
de drogas.  

Os confrontos do fim de semana deixaram oito mortos, entre eles um policial e um morador, e 
outros oito feridos. As escolas próximas permanceram sem ministrar aulas para os alunos até 
esta quarta-feira (3), o que prejudicou mais de sete mil alunos. Somente nesta quinta-feira, as 
aulas foram normalizadas. Os policiais seguem na favela Vila dos Pinheiros e até o início da tarde 
não existe o registro de confrontos. 

http://www.sidneyrezende.com/editoria/rio


Após guerra de traficantes no Complexo da Maré, PM não reforça segurança 

Redação SRZD | Rio+ | 01/06/2009 08:43  

Já são oito o número de mortos na guerra entre facções 
criminosas pelo controle do tráfico no Complexo da Maré, neste 
fim de semana. Entre os mortos há um policial militar e um 
morador da localidade, além de seis supostos traficantes. 
 
No momento não há policiamento reforçado no local. Apenas 
duas viaturas do Batalhão de Policiamento em Vias Especiais 
estão em dois acessos na Avenida Brasil, na altura de 
Manguinhos. A situação é de aparente tranquilidade. 
 
De acordo com a secretaria de Educação, cerca de 7200 alunos de oito unidades escolares - um 
Ciep, três escolas e quatro creches - estão sem aulas. 
 
Na noite do último sábado bandidos da favela Baixa dos Sapateiros tentaram invadir a 
comunidade Vila dos Pinheiros, no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio. Houve intenso 
tiroteio. 
 
Os corpos de Fábio da Silva Pires e de um outro homem não identificado foram encontrados com 
diversas marcas de tiros na manhã de domingo, dentro de um carro. 
 
Ainda na manhã de domingo, policiais do 22º BPM (Maré) foram a comunidade reforçar o 
policiamento e a troca de tiros recomeçou. O pedreiro José Ivo Ferreira, 27 anos, e soldado da 
Polícia Militar Cláudio Rogério Santanna Marques, 28, lotado no batalhão da Maré, morreram. O 
corpo de José Ivo está sendo velado neste momento na capela G, do cemitério do Caju. 
 
Na noite deste domingo outros quatro corpos não identificados chegaram ao Instituto Médico 
Legal. 
 
Segundo a Polícia Militar, oito moradores foram baleados. Foram socorridos para o Hospital 
Getúlio Vargas, na Penha: Marlene Daniel Lima Borges, atingida na perna e continua internada e 
Luís Carlos Borge e Imaculuda Ricardo de Souza, que já receberam alta. 
 
Estão internados no Hospital Geral de Bonsucesso: Arnaldo da Silva Paulo, Luciano do 
Nascimento, Valdir Guedes Vieira, Vagner Martins da Costa. Paulo César de Oliveira também foi 
socorrido para a unidade, mas recebeu alta. 
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Guerra entre traficantes suspende aulas no Complexo da Maré  
 

AGÊNCIA BRASIL  
Quarta-feira, 03/06/2009 - 12:34 

 
Rio - Os cerca de 7 mil alunos das escolas municipais do Complexo da Maré, na zona norte do 
Rio, estão sem aulas desde segunda-feira (1º). A Polícia Militar reforçou o patrulhamento nos 
arredores das favelas Vila do João e Vila dos Pinheiros, depois que um forte tiroteio entre 
traficantes rivais assustou moradores na madrugada desta quarta-feira (3). 
 
O Complexo da Maré está em guerra desde sábado passado (30), quando traficantes da Favela 
Baixa do Sapateiro, com a ajuda de comparsas da Vila Cruzeiro, invadiram a Vila dos Pinheiros 
para tomar os pontos de venda de drogas. Pelo menos nove pessoas morreram, entre elas um 
policial militar. Oito pessoas ficaram feridas.  
 
Na opinião do representante da Associação dos Moradores de Vila dos Pinheiros, Almir Almeida, 
que não quis gravar entrevista, a sensação no local é de guerrilha urbana. “O poder paralelo 
tomou conta. Há quatro dias os tiroteios e mortes estão ocorrendo sem que as autoridades tomem 
medidas eficazes para deter a guerra entre os traficantes e garantir a segurança dos moradores”. 
Na Vila dos Pinheiros, o comércio está fechado e a população tem medo de sair às ruas.  
 



Guerra do tráfico  

Polícia reforça patrulhamento em favelas do Complexo da Maré 

Publicada em 03/06/2009 às 09h10m 

O Globo, CBN e Bom Dia Rio 

 

RIO - A Polícia Militar voltou a reforçar o patrulhamento nos arredores da favelas Vila do João e 
Vila dos Pinheiros, no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, em decorrência de uma troca de 
tiros no começo da madrugada. Segundo a polícia, o confronto só envolveu bandidos. Muitos 
moradores permaneceram às margens da Avenida Brasil, um dos acessos à comunidade, 
esperando que a situação se acalmasse, e um carro blindado fez ronda na região e os tiros 
cessaram.  

O Complexo da Maré está em guerra desde o final de semana, quando traficantes da Favela 
Baixa do Sapateiro, com a ajuda de bandidos da Vila Cruzeiro invadiram a Vila dos Pinheiros para 
tomar os pontos de venda de drogas . Em consequência disso, várias pessoas foram mortas, 
entre elas um policial militar e oito ficaram feridas.  

Além disso, mais de sete mil alunos da Maré estão sem aulas desde a segunda-feira. A secretaria 
de Educação do município informou que vai ficar a critério de cada diretor de escola ou creche a 
análise do risco e a decisão de manter ou não as aulas desta quarta.  
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Violência  

Ação na Rocinha interdita trânsito, assusta moradores e desmonta destilaria de cocaína 

Publicada em 03/06/2009 às 08h51m 

Ana Cláudia Costa - O Globo, Camilo Coelho - Extra, CBN e Bom Dia Rio 
 

RIO - Pelo menos uma destilaria de cocaína foi estourada na manhã desta quarta-feira durante 
uma operação da Polícia Civil na Favela da Rocinha, na Zona Sul do Rio. Um forte tiroteio entre 
traficantes e policiais da Delegacia de Combate as Drogas (DCOD) marcou o início da ação, e 
moradores da comunidade chegaram a ficar assustados. O tráfego na Auto Estrada Lagoa-Barra 
chegou a ser interditado por cinco minutos no sentido Barra por segurança.  

De acordo com a polícia, a destilaria de cocaína foi encontrada na Na Rua 1. Além disso, a polícia 
encontrou cerca de 20kg de cocaina pura, na Rua do Valão. Uma central de "GatoNet" também foi 
encontrada por policiais civis durante operação. Até o momento, foram apreendidas armas, 
cocaína e vários carros e motos roubados.  

A operação começou no início da manhã. Um dos objetivos da ação era encontrar o laboratório de 
refino de cocaína. De acordo com a Rádio CBN, algumas pessoas foram presas para 
averiguação, e não há informações de feridos. Um helicóptero chegou a sobrevoar a comunidade, 
e dois carros blindados dão apoio à ação.  

Em março, a polícia apreendeu cerca de 200 quilos de cocaína numa operação na Rocinha. De 
acordo com investigações da Polícia Civil, as refinarias do tráfico na Rocinha dão lucro de cerca 
de R$ 1 milhão por mês aos bandidos. A droga abastecia vários outros morros do Rio, 
principalmente o Fallet, em Santa Teresa, considerado o maior ponto de revenda de cocaína da 
cidade. De acordo com a polícia, a droga era misturada até com cimento branco.  

Uma tonelada de maconha foi apreendida na operação, além de uma casa com cerca de 200 
quilos de pólvora, utilizada para a recarga de armamento e a fabricação de explosivos. A 
quantidade seria suficiente para recarregar um milhão de balas.  

 

http://oglobo.globo.com/rio/mat/2009/06/03/acao-na-rocinha-interdita-transito-assusta-moradores-desmonta-destilaria-de-cocaina-756170974.asp#coment


Pânico  

Guerra de traficantes no Complexo da Maré deixa mortos e feridos 

Publicada em 31/05/2009 às 20h33m 

Marcelle Carvalho, do Extra, e Ana Cláudia Costa, do Globo 

 

RIO - Depois de uma madrugada de pânico com intensa troca de tiros, quando traficantes da 
Baixa do Sapateiro, comandados pelo traficante Nei da Conceição Cruz invadiram as favelas 
rivais Vila dos Pinheiros e Vila do João, no Complexo da Maré, em Bonsucesso, o clima voltou a 
ficar muito tenso na manhã deste domingo. Policiais da 22ª BPM (Maré), quando três pessoas 
morreram (sendo dois bandidos e um morador, atingido por uma bala perdida) e mais oito 
moradores ficaram feridos.  

O bandido, segundo a polícia, teve o apoio do também traficante Márcio José Sabino Pereira, da 
mesma facção criminosa e que comanda o tráfico em favelas da Zona Oeste. Ambos estavam 
presos e, em abril, receberam benefício da Justiça para deixar o presídio para trabalhar e não 
retornaram.  

Segundo a delegada titular da 21ª DP, Valéria de Castro, moradores contaram que o grupo de 
traficantes da Baixa do Sapateiro chegou à Vila dos Pinheiros por volta das 22h de sábado, em 
um caminhão baú. Vestidos de preto e armados de fuzis, eles entraram atirando na tentativa de 
tomar as bocas de fumo.  

Pela manhã, os corpos de dois traficantes da Vila dos Pinheiros foram encontrados pela polícia 
em dois carros na Rua 7 de Março, entrada da Favela Baixa do Sapateiro. Fábio da Silva Pires 
estava dentro de um Palio roubado no dia 22 de maio na região de Bonsucesso. Outro traficante 
não identificado foi encontrado dentro de um Honda Civic roubado na noite de sábado na Rodovia 
Washington Luiz. Equipes do 22 BPM (Maré), em um carro blindado, fizeram rondas nas favelas 
para tentar encontrar mais corpos de traficantes que teriam sido mortos na guerra, mas nada foi 
encontrado.  

segundo o Blog Casos de Polícia, do Extra Online.  

Vítima de bala perdida, José Ivo Ferreira tinha ido jogar futebol com amigos em um campo na Vila 
do João. Segundo familiares, na volta para casa, na Vila dos Pinheiros, ele foi surpreendido pela 
troca de tiros. José Ivo ainda tentou buscar abrigo em uma casa, mas acabou sendo atingido por 
um disparo na altura do fêmur. Socorrido no Hospital Geral de Bonsucesso, ele não resistiu ao 
ferimento e morreu. Outras oito pessoas, todas moradoras da Vila dos Pinheiros, também ficaram 
feridas no confronto e foram atendidas no mesmo hospital.  
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Policiamento é reforçado no entorno de favelas da Maré 

A delegada Valéria de Castro confirmou a informação de que a Vila dos Pinheiros foi tomada por 
traficantes rivais, que teriam comemorado a vitória durante todo o dia de ontem.  

- O grupo da Baixa do Sapateiro conseguiu tomar o controle da Vila dos Pinheiros. Estamos 
investigando o caso - disse ela, que na tarde de ontem foi à favela em companhia do comandante 
do 22 BPM , tenente coronel Rogério Seixas.  

De acordo com a polícia, traficantes da Vila dos Pinheiros conseguiram fugir e se esconderam na 
Vila do João. Durante toda a tarde de ontem, policiais reforçaram o policiamento no entorno das 
favelas da Maré, na Avenida Brasil e na Linha Vermelha para evitar que comboios de traficantes 
deixassem as comunidades.  

Valdir Guedes Vieira, 28 anos, ferido no abdômen e transferido para o Hospital Estadual Getúlio 
Vargas; Paulo César de Oliveira, de 26, atingido no abdômen, que saiu da unidade por vontade 
própria depois de ter sido atendido; Amanda de Souza Ribeiro, de 22, que levou um tiro no braço 
esquerdo e já recebeu alta; Luciano do Nascimento, de 34, baleado no braço direito e no 
abdômen; e Arnaldo Silva de Paula, de 35 anos, que levou um tiro no tórax, deram entrada no 
Hospital Geral de Bonsucesso.  



01/06/2009 

Confronto  

Bandidos morrem em troca de tiros com policiais na Vila Cruzeiro 

Publicada em 31/05/2009 às 09h02m 

Marcelle Carvalho - Extra 

RIO - Policiais do 16º BPM (Oaria) trocaram tiros com bandidos, nesta madrugada, na Vila 
Cruzeiro, no bairro da Penha, Zona Norte do Rio. Os bandidos estavam em dois carros e três 
motos e fecharam o trânsito para atravessar a Rua Gomensoro, na esquina com a Rua Ibiapina, 
quando o comboio de traficantes encontrou com um grupo de policiais.  

Houve intenso tiroteio e dois homens que estavam em uma das motocicletas foram baleados na 
Rua Comandante Coimbra, no mesmo bairro. Eles morreram ao dar entrada no Hospital Getúlio 
Vargas. Foram apreendidos uma motocicleta, um revólver e uma pistola. O registro é da 22ª DP 
(Penha).  

http://oglobo.globo.com/rio/mat/2009/05/31/bandidos-morrem-em-troca-de-tiros-com-policiais-na-vila-cruzeiro-756119406.asp#coment
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