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Polícia

LLSete presos

Conexão do crime
Quadrilha de Caxias abastece o tráfico de Arraial

A

Divulgação / Disque Denúncia

132ª DP (Arraial do do
Cabo) fez, ontem, uma
operação para prender
13 traficantes que fazem parte de uma quadrilha que controla, de Duque de Caxias, na
Baixada Fluminense, o tráfico
de drogas na Região dos Lagos.
Sete pessoas foram presas nas
comunidades Parque das Missões e Parque Beira Mar, onde
o grupo atua.
A operação é desdobramento de outra, realizada na quinta-feira da semana passada,
quando 18 pessoas do mesmo
bando foram presas em Arraial Hemerson Silveira, o ‘Menor’ (E), e Lindomar Gregório, o ‘Babuíno’
do Cabo. O grupo age nas localidades de Figueira, Parque das
líderes da quadrilha estavam porque normalmente eles têm
Garças, Caiçara e Sabiá.
“A investigação começou há entre os alvos da ação opera- segurança em torno deles, facinco meses em Arraial. Inves- ção. Entre eles, os irmãos Cris- zem uma proteção para tentar
tigamos o tráfico de drogas de tino Gregório de Lucena, o ‘Zé sair das comunidades”, explilá. O chefe da quadrilha se es- Galinha, e Lindomar Gregório ca o titular da 132ª DP.
Entre os presos está uma
conde no Rio, tem a rotina de de Lucena, o ‘Babuíno’, além de
ficar em comunidades daqui Marcílio Alves do Nascimento. mulher acusada de transporA identificação dos sete pre- tar, de ônibus, drogas da Baie daqui comanda o tráfico lá”,
conta o titular da 132ª DP, de- sos não foi divulgada. No en- xada para a Região dos Lagos.
legado Renato Marinho, sobre tanto, segundo o delegado, eles “Estamos nas ruas para tentar
o traficante Hemerson Silveira não fazem parte do grupo que quebrar o elo entre as comunide Souza, o ‘Menor’, de 26 anos. comanda a quadrilha. “É o nú- dades do Rio e Arraial”, acresAlém de Hemerson, outros cleo mais difícil de se localizar centa o delegado Marinho.
LLNo piso falso

PM dá derrame na Maré
Meia tonelada de maconha apreendida na Nova Holanda
Policiais do Batalhão de Ação
com Cães (BAC) apreenderam
aproximadamente meia tonelada de maconha, ontem de manhã, durante operação na favela Nova Holanda, no Complexo
da Maré, na Zona Norte.
As drogas foram encontradas no fundo falso do piso de
uma casa em construção pe-

los cães farejadores Eros, da
raça Pastor-belga Malinois,
e o labrador Fahi. A carga de
maconha estava dividida em
centenas de tabletes.
Cerca de quatro litros de um
líquido utilizado para fazer haxixe e a mesma droga já pronta
para consumo também foram
aprendidas na operação.

Também participaram da
operação PMs dos batalhões
de Operações Policiais Especiais (Bope) e de Choque (BpChoque), além do Grupamento Aeromóvel (GAM). A ação
também aconteceu na favela
do Parque União. A polícia não
informou sobre presos, feridos
ou mortos na ação.

rapidinhas...

Operação Iscariotes prende
inspetor judas em Gericinó
Um inspetor penitenciário foi
preso, ontem, ao tentar entrar
com drogas, celulares, além de
outros materiais ilícitos na na
Cadeia Pública José Antônio
Costa Barros, no Complexo
de Gericinó, na Zona Oeste. A
ação faz parte da Operação Iscariotes da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).O material estava
escondido em embalagens de
sucos e pacotes de lasanha.
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De acordo com a Seap, o
agente estava com cinco tabletes e cinco invólucros de maconha de aproximadamente
dois quilos, cinco invólucros
com meio quilo de haxixe, sete celulares, cinco roteadores;
cinco carregadores, duas telas
de celular e um fone de ouvido.
Segundo a Seap, a operação Iscariotes já flagrou 16 inspetores
penitenciários tentando entrar
com objetos ilícitos nas cadeias.

PRF apreende birita e petisco
Divulgação/PRF

LLA Polícia Rodoviária Federal (PRF) travou a bebida e o
petisco da bandidagem para
o feriado, hoje, e para o jogo do Flamengo, no sábado.
Em três ações, em diferentes pontos do estado, foram

aprendidas carga de cerveja,
em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense; de cachaça, em Campos, na Região
Norte; e de queijo, em Petrópolis, na Região Serrana.
Ninguém foi preso nas ações.

Feto é achado Rodaram
em Itaboraí
em lixeira
LLO feto de um bebê foi encontrado, ontem de manhã,
dentro de uma lixeira, em
Bangu, na Zona Oeste. A Polícia Militar disse que o 14º
BPM (Bangu) foi acionado
para a Rua Professor Alfredo
Costa, próximo a um Ciep
e isolou a área. O Corpo de
Bombeiros removeu o cadáver e a Delegacia de Homicídios (DH) investiga o caso.

Dois suspeitos foram presos após confronto entre policiais do 35º BPM (Itaboraí)
e criminosos, em Itaboraí,
na madrugada de ontem. Segundo a PM, equipes foram
acionada por denúncia anônima para a Rua 24, na comunidade do Caluje. Houve
rápido confronto e dois suspeitos foram presos com uma
pistola e carga de drogas.
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