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LLA Polícia Militar também fez
operações, ontem, em Belford Roxo e
Duque de Caxias, na Baixada Fluminense

Polícia
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LLPM BALEADO NA OPERAÇÃO

Poliçada com cães
sacode tráfico da Maré
Operação com farejadores descobre laboratório de drogas na Salsa e Merengue

A

Polícia Militar estourou
um laboratório de drogas, ontem, durante uma
grande operação do Comando
de Operações Especiais (COE),
no Complexo da Maré, na Zona
Norte.A ação, bem no horário de
saída para o trabalho e a escola —
esta semana é de provas na Rede
Municipal de Ensino —, pegou
moradores de surpresa.
Houve intenso confronto na
chegada dos policiais e um subtenente acabou baleado em uma
das mãos. Ele foi socorrido e não
corre risco de morte.
A operação envolveu agentes do Batalhão de Operações
Policiais Especiais (Bope), de
Choque (BPChq) e de Ações
com Cães (BAC). Os policiais
vasculharam as comunidades
Vila dos Pinheiros, Vila do João
e Salsa e Merengue.
Um dos cães farejadores do
BAC chamou a atenção dos policiais para uma casa na comunidade Salsa e Merengue. Os
policiais vasculharam o imóvel e, no segundo andar do
imóvel, em um cômodo sem
janelas, localizaram um laboratório para processamento de
drogas, com equipamentos para misturar, prensar e embalar
cocaína, além de grande quantidade da droga pura. Ninguém
foi preso na casa que, segundo
os policiais foi abandonada às
pressas quando os ocupantes
notaram a operação policial.
Os policiais também apreenderam dois revólveres, três pistolas
e uma réplica de fuzil, um radiotransmissor e munição.

PM / DIVULGAÇÃO

Na refinaria do tráfico, descoberta por cães farejadores, os policiais apreenderam equipamentos e grande quantidade de cocaína pura

Moradores surpreendidos
LLPelas redes sociais, moradores do Complexo da Maré relataram o pânico que tomou
a comunidade, surpreendida
pela operação da PM,ontem de
manhã.“Gente,tomei um susto vindo na clínica da família e o
caveirão passou por mim.Nem
tava sabendo que tava tendo
operação”,disse uma morado-

ra.Uma outra mulher que mora na região relatou que estava
saindo para o trabalho quando começou o tiroteio.“Saí pra
trabalhar bem no momento,
ainda bem que consegui entrar
numa casa porque a bala tava
voando, melhor que cada um
fique em suas casas! Livramento de Deus”, relatou.

Um morto em Manguinhos
LLEm outra operação na Zona
Norte, desta vez em Manguinhos, um suspeito foi morto
em confronto com policiais
da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) local. De acordo com a PM, com Deivid
Lopes dos Santos, de 22 anos,
foram apreendidos uma pistola, uma granada, um radio-

transmissor e drogas. Atingido por tiros de fuzil, ele já
chegou morto ao Hospital
Federal de Bonsucesso. Segundo a Comissão dos Agentes Comunitários de Saúde
de Manguinhos (Comacs), a
Clínica da Família Victor Valla
suspendeu atendimento durante a operação.

