
Tio e sobrinho são assassinados a tiros 

em Ceilândia, DF 
Crime ocorreu na tarde desta quarta-feira (24), na QNR 4.  

Polícia acredita que crime pode ter sido acerto de contas. 

 

Um homem de 28 anos e o sobrinho dele, um adolescente de 17, foram assassinados a tiros na QNR 4 

de Ceilândia,no Distrito Federal, na tarde desta quarta-feira (24). De acordo com a polícia, dois 

homens encapuzados que estavam de carro chegaram atirando. Os tiros foram na cabeça e as vítimas 

morreram na hora. 

 

Ao lado de um dos corpos foram encontradas cerca de 30 gramas de maconha. A suspeita é acerto de 

contas relacionado ao tráfico de drogas. Segundo a Polícia Militar, seriam grupos de facções rivais, uma 

do Sol Nascente e outra da QNR. 

 

As duas vítimas tinham passagem pela polícia. Um deles por envolvimento em um homicídio. O 

delegado da 24ª DP, Marcelo Portela, disse que os assassinatos podem ter ligação com esse crime. 

  

http://g1.globo.com/df/distrito-federal/cidade/ceilandia.html
http://g1.globo.com/topico/distrito-federal.html


Taxista é morto a tiros perto do ponto 

de táxi da 406 Sul 
Segundo PM, homem foi alvejado nas costas e na cabeça após discussão. 

Testemunhas informaram que suspeito fugiu em carro de autoescola 
Do G1 DF 

 

Um taxista foi morto a tiros no início da noite desta terça-feira (11) na quadra comercial da 406 Sul. De 

acordo com informações da Polícia Militar, o suspeito de ter efetuado os disparos fugiu no carro de uma 

autoescola. 

 

A PM informou que o taxista foi baleado nas costas e na cabeça enquanto tentava fugir de um homem 

após uma discussão. Segundo o capitão do Batalhão de Trânsito da PM Alexandre Souza, testemunhas 

disseram que o suspeito teria esperado o taxista chegar no ponto de parada dos táxis. 

 

“Um flanelinha disse que viu um rapaz de roupa preta sair do supermercado e iniciar uma discussão 

após o taxista parar no ponto dos táxis. Depois da discussão, o taxista correu por cerca de 15 metros, 

quando foi alvejado”, disse o capitão. 

 

O homicídio está sendo investigado pela 1ª Delegacia de Polícia da Asa Sul. Este é o segundo caso de 

taxista assassinado no período de 16 dias. 

 

No último dia 27, um taxista de 52 anos foi morto a facadas na QI 17 do Lago Sul, bairro de classe 

média alta de Brasília. Os dois suspeitos de terem cometido o crime fugiram com o veículo e foram 

presos dias depois. O carro foi encontrado carbonizado na Cidade Ocidental, em Goiás. 

 

 

http://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/2012/08/taxista-e-esfaqueado-em-bairro-de-classe-media-alta-no-df.html

