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LLUm homem foi preso em flagrante,
ontem, após roubar uma vítima na Rua
Érico Veríssimo, na Barra, Zona Oeste

POLÍCIA

LLmansão com piscina e tudo...

Luxo do tráfico da CDD
Civil desmonta esquema de lavagem de dinheiro da bandidagem na Zona Oeste

A

Polícia Civil deflagrou
ontem a Operação Pró
-Labore, para cumprir
sete mandados de prisão e 29
de busca e apreensão contra
envolvidos com o tráfico de
drogas na Cidade de Deus, na
Zona Oeste do Rio. Os alvos
lavavam dinheiro ilícito comprando imóveis. A Justiça autorizou o sequestro de bens
avaliados em R$ 5 milhões.
Cinco pessoas foram presas,
incluindo Adriana Ferreira,
mulher de Carlos Henrique dos
Santos, o ‘Carlinhos Cocaína’,
contador do tráfico, que continua foragido. Adriana foi presa
em uma casa de luxo avaliada
em R$ 2 milhões, na Freguesia,
também na Zona Oeste. Junto
com ela também foram presos
Luciene Ramos e José Luiz Martins, apontados como laranjas
do esquema criminoso.
Durante a operação, seis
armas foram apreendidas, 27
imóveis periciados, 58 pessoas
conduzidas para depoimento,

seis imóveis sequestrados, dois
veículos roubados foram recuperados e um apreendido.
A investigação apontou que
traficantes lavavam o lucro do
comércio de drogas da Cidade
de Deus mediante compra de
imóveis, usando laranjas, operadores e até advogados. Durante
os setes meses de investigações,
foi descoberta a aquisição de
cerca de 29 imóveis, sendo pelo
menos sete propriedades imobiliárias formais usando laranjas, enquanto as outras não foram formalizadas, no total de R$
5 milhões. Foram ainda descobertos gastos de mais de R$ 500
mil em espécie.
De acordo com a Polícia Civil, depois da ação de ontem,
a próxima etapa da Operação
Pró-Labore será a realização de
uma perícia e a avaliação dos
imóveis, que deverão ser alienados e os ativos revertidos à
Polícia Civil, passando os lucros de traficantes para serem
usados no combate ao crime.

Divulgação

Só do bom
e do melhor
A casa de alto padrão
vasculhada pela Polícia
Civil, ontem, na Freguesia, tem dois andares, uma
piscina, uma área externa
com churrasqueira e móveis de luxo. Na garagem,
os investigadores encontraram quatro carros, inluindo um Jeep Renegade.
Em nota, a Polícia Civil
afirmou que a investigação tem importância vital e estratégica no “combate ao fluxo financeiro
e poderio econômico de
organizações criminosas
que dominam territorialmente complexos de favelas no Rio de Janeiro, com
atuação beligerante contra o poder público e a sociedade civil”.
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A mansão vasculhada na Freguesia tem dois andares e piscina

rapidinhas...

Milícia sem
churrasco

Preso cheio
de ‘bombas’

LLUm inspetor penitenciário foi flagrado, ontem,
tentando entrar com carnes especiais no Complexo de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste do Rio.
Os produtos seriam vendidos para milicianos que
cumprem penas no Instituto Penal Plácido de Sá
Carvalho, segundo a Seap,
que abriu sindicância para
apurar o caso.

LLAgentes da 154ª DP (Cordeiro) prenderam o dono de
um depósito de anabolizantes na cidade da Região Serrana. Segundo os agentes, as
substâncias não têm registro
na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e o
comerciante vai responder
por crime de contrabando.
Também foram apreendidos
R$ 35 mil em espécie, um revólver, munições e celulares.

‘Palhacinho’
parou de rir

Ferido preso
por tráfico

Bandido conhecido como
‘Palhacinho’ foi preso ontem
em confronto com policiais
do 12º BPM na comunidade
Buraco do Boi, em Niterói,
Região Metropolitana. Com
ele foi apreendida uma pistola Glock 9 mm e carregadores.
O bandido estava em um carro roubado e que foi reconhecido pelo dono. O criminoso
reagiu à abordagem, foi ferido
e levado para o hospital.

LLUm homem que deu entrada no Hospital Federal do
Andaraí, na Zona Norte do
Rio, com ferimento causado
por arma de fogo, foi preso
ontem de manhã, sob a suspeita de ligação com o tráfico de drogas no Morro do
Borel, na Tijuca. De acordo
com a Polícia Militar, uma
varredura no celular dele
apontou indícios de associação para o tráfico.
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Traficante
roda na Lapa
Um homem identificado pela polícia como Paulo
Henrique da Silva Mesquita
foi preso ontem de manhã na
Rua do Senado, no Centro
do Rio, com drogas. Agentes
da Polícia Militar e da Operação Lapa Presente disseram
que foram encontrados com
o suspeito 69 papelotes de
cocaína, 28 tabletes de maconha e 40 pedras de crack.
Registro na 5ª DP (Centro).
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