
Sexta, 25 de março de 2022

Por Dema de Oliveira

A Polícia Civil do Maranhão realizou uma
operação de combate ao tráfico de drogas na
Região do Gurupi. A operação aconteceu no
Povoado da Nadir, em Centro do Guilherme,
onde os investigadores localizaram e destruí-
ram uma grande plantação de maconha e pren-
deram dois homens.

No local, os policiais apreenderam 20 kg de
maconha colhida que estava pronta para o
consumo e uma arma de fogo de fabricação
caseira. Além disso, duas pessoas foram pre-

Polícia Civil destrói plantação
de maconha no Maranhão

Policiais apreenderam 20 kg de maconha que estava pronta para o consumo

Plantação de maconha destruída em operação da Polícia Civil

Divulgação/PC-MA

Ariel Rocha

Agentes da Secretaria Mu-
nicipal de Trânsito e Transpor-
te (Setran) realizaram a apre-
ensão de uma motocicleta adul-
terada, contendo peças de veí-
culos distintos. A abordagem
ocorreu durante o patrulha-
mento viário de rotina, quando
a equipe da Setran flagrou o
veículo transitando pela contra-
mão da Rua João Lisboa. O
condutor se evadiu do local e
abandonou a motocicleta na via
assim que abordado.

Ao verificar as informações,
agentes de trânsito constataram
que a placa não confere com a
marca modelo registrada para
o veículo. Além disso, o motor
e tanque de gasolina são de
marcas diferentes de motos,
assim como conferidos os
equipamentos obrigatórios ine-
ficientes e inoperantes.

O coordenador-geral de
Trânsito, Hodislan Maciel, ex-
plica que a remoção da moto
foi feita e conduzida para o
Plantão Central da Polícia Ci-
vil. Há possibilidade das peças
serem provenientes de motos

sas pelo crime de tráfico de drogas.
Em consultas ao sistema de segurança, fi-

cou constatado que um dos presos possui dois
mandados de prisão em aberto, ocasião em que
foi dado o devido cumprimento.

Os policiais civis recolheram amostras da
plantação que devem ser encaminhadas para
a realização de perícia. O restante das drogas
foi destruído mediante incineração, conforme
determina a Lei de Drogas.

Os presos, após prestar mais esclarecimen-
tos na delegacia, foram levados a uma unida-
de prisional da região.

Setran apreende motocicleta com peças adulteradas
Agentes constataram que a placa, motor e tanque de

gasolina do veículo são de modelos diferentes

Motocicleta com peças adulteradas foi apreendida
roubadas. “A Setran realiza fre-
quentemente essas operações
de fiscalização e patrulhamen-
to. Dia e noite, inclusive finais
de semana e feriados. Além
desses veículos adulterados,
com origem suspeita, o foco
das operações são principal-
mente os condutores não habi-
litados circulando pela cidade”,
comenta.

Ainda segundo o coordena-
dor, a Setran recebe um fluxo
considerável de denúncias de

veículos suspeitos de adultera-
ção e clonagem. “A colabora-
ção é de extrema importância
para que os crimes referentes
ao trânsito sejam coibidos. A
população deve denunciar, sen-
do, juntamente com a Setran,
um agente fiscalizador dessas
irregularidades”.

Solicitações e denúncias da
comunidade podem ser feitas
à Setran por meio do Disque-
Trânsito, no contato (99)
99198-6082.

Gil Carvalho/Assessoria

Homem é preso por tráfico de
drogas em São José de Ribamar

Acusado, que não teve a sua identidade revelada, foi preso em flagrante

Material apreendido pela polícia durante prisão em flagrante em São José de Ribamar
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Por Dema de Oliveira

Um homem, que não teve a sua identidade
revelada, foi preso em flagrante nessa quinta-
feira (24) pelo crime de tráfico e drogas na
cidade de São José de Ribamar, na Região
Metropolitana de São Luís. Com ele foi apre-
endido crack, maconha e cocaína.

De acordo com a polícia, as ações contra o
crime em São José de Ribamar aconteceram
quando os policiais receberam informações de
que em uma determinada residência estaria
ocorrendo o crime de tráfico de droga. Diante
disto, uma equipe de Policiais Civis diligenciou
até o Residencial Nova Terra, na cidade de

São José de Ribamar, local onde foi encontra-
do, no telhado da casa, entre as telhas e o for-
ro, 58 invólucros de crack, os quais estavam
dentro de uma garrafa pet, e mais porções soltas
do mesmo entorpecente, maconha e cocaína.

Ainda segundo os policiais, já dentro da resi-
dência foram encontrados em um pote 31 invó-
lucros de um pó aparentando ser cocaína, além
de uma balança de precisão. Diante da situa-
ção, o indivíduo foi conduzido para a Superin-
tendência Estadual de Combate ao Narcotráfi-
co, onde foi autuado pelas pratica do crime de
tráfico de drogas. Após as formalidades legais,
o autuado foi encaminhado ao Complexo Peni-
tenciário, onde ficará à disposição da Justiça.

Homem cai de moto e morre
atropelado por caminhão

O caso aconteceu nessa quinta-feira, em Açailândia

Luís Alfredo morreu
em acidente

Dema de Oliveira

Um homem identificado
como Luís Alfredo Delgado,
morreu em um grave aciden-
te em Açailândia, nessa quin-
ta-feira (24). Segundo infor-
mações de testemunhas, ele
estava em uma motocicleta
que colidiu com outra, próxi-
mo a um caminhão.

O autocarga não conseguiu
frear e passou com um dos
pneus em cima da vítima, que
chegou a ser socorrida pelo
Serviço de Atendimento Mé-
dico de Urgência (SAMU),
entretanto não resistiu e mor-
reu a caminho do hospital. Os
demais envolvidos no aciden-
te tiveram ferimentos leves.

Ainda nesta quinta-feira,

outro acidente foi registrado e
dessa vez o caso aconteceu
na BR-222, onde um casal que
estava de motocicleta caiu,
mas teve apenas ferimentos.
Socorridos pelo SAMU, fo-
ram levados para o hospital.
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Pitbull ataque menino
CODÓ/MA - Nessa quinta-feira (24), um menino de apenas sete anos foi atacado por um cachorro da raça pitbull

no município de Codó, a 550 km de Imperatriz. De acordo com os policiais, o menino brincava com outros em casa
quando foi atacado pelo animal, ficando com vários ferimentos e uma sequela no rosto. Uma vizinha conseguiu
salvar a criança, que, logo em seguida, foi socorrida e levada para um hospital através do SAMU. O tutor do pitbull
já prestou depoimento na Delegacia de Codó e vai responder pelo crime de lesão corporal grave. Ele disse aos
policiais que, no momento do ataque, estava viajando para Caxias a trabalho e que o cachorro estava com a sua avó,
uma idosa de 85 anos. Não se sabe como o cachorro se soltou.
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