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Dois homens, de 35 e 53
anos, foram presos em fla-
grante transportando mais de
120 kg de substância análoga
à cocaína em Araguaína, na
manhã do último sábado (30/
07), no bairro JK, às margens
da BR-153.
Os traficantes foram deti-

dos por uma equipe da Polícia

Carga de cocaína avaliada em mais de
R$ 40 milhões é apreendida em Araguaína

Dois homens transportavam a droga em assoalho falso de caminhonete

Droga estava escondida em um fundo falso da caminhonete

Divulgação / PRF

Teresina/PI -A Polícia Federal deflagrou,
na manhã desta segunda-feira (1/8), a segun-
da fase da OPERAÇÃO RESTITUERE, vi-
sando dar cumprimento a ummandado de pri-
são preventiva, 11 mandados de busca e apre-
ensão e quatro mandados de afastamento das
funções, todos expedidos pela 1ª Vara Federal
Criminal da Seção Judiciária do Piauí. As or-
dens judiciais estão sendo cumpridas em Te-
resina/PI e na cidade de Caxias/MA.
Trata-se de investigação iniciada em 2020

para apurar possíveis fraudes perpetradas em
processos administrativos para aquisição de
armas de fogo, no âmbito da Superintendência
de Polícia Federal no Piauí.Aprimeira fase da
investigação foi deflagrada em 17/09/2021, na
qual foram cumpridos dois mandados de bus-
ca e apreensão em Teresina/PI.
Na data de hoje, policiais federais foram aos

endereços dos investigados com o objetivo de
prender preventivamente a despachante res-

PF deflagra ação para investigar fraude
para aquisições de armas de fogo

Segunda fase da Operação Restituere cumpre 16 mandados judiciais

ponsável pelas fraudes administrativas cons-
tatadas, bem como buscar e apreender as ar-
mas de fogo adquiridas ilegalmente com base
em documentos falsificados. Os afastamen-
tos das funções dizem respeito a um contador,
dois instrutores de tiro e uma funcionária ter-
ceirizada.
Os suspeitos poderão responder pelos cri-

mes de falsificação e uso de documentos fal-
sos, corrupção ativa e passiva, além de posse
ou porte ilegal de arma de fogo descrito no
Estatuto do Desarmamento e associação cri-
minosa.
O nome da operação, �Restituere�, que sig-

nifica �restituir por inteiro� e �devolver a coisa
no seu estado primitivo�, refere-se ao objetivo
principal das investigações que foi recuperar as
armas adquiridas pormeio fraudulento.
Balanço

- Prisão Preventiva - cumprida;
- 3 prisões em flagrante por posse ilegal de
arma;
- 10 armas apreendidas, entre revólveres e pis-
tolas;
- apreensão de R$ 24mil em espécie.
(Comunicação Social da Polícia Fede-

ral no Piauí)

Rodoviária Federal (PRF)
com o apoio da Força Tática
da Polícia Militar e de cães
farejadores da corporação.
Toda a droga estava escon-

dida em um fundo falso na
carroceria de uma caminho-
nete D20, de cor branca. Os
cães Hórus e Kira encontra-
ram a cocaína através do faro.

Apolícia contabilizou123,4
kg de cocaína pura. Segundo
a PRF, a droga está avaliada
em cerca de 40 milhões de
reais.
Os traficantes, a droga e o

veículo foram conduzidos e à
Delegacia de Polícia Civil
para as providências cabíveis.
(Com informações da PRF)

Operação Ocupação é mantida para
combater ações do tráfico de drogas

Trabalho da Guarda Municipal foi iniciado nas regiões do Panelódromo e Shopping da Cidade

Guarda Municipal realiza operação de forma constante
pelo Centro e demais bairros de Imperatriz.
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Tribunal do Júri de Balsas condena homem por homicídio
O Tribunal do Júri da Comarca de Balsas realizou a sexta sessão do ano, na sexta-feira, 29, para julgamento do réu Jorge Luís

Alves da Rocha, acusado de homicídio qualificado da vítima João Félix de Sousa Brito. Segundo o inquérito policial, em 2 de junho
de 2007, por volta das 19h, o acusado teria assassinado com tiros de espingarda o dono do �Bar do Félix�, em emboscada, após
consumir bebida alcoólica e discutir, quando teria desrespeitado a mulher e filha da vítima, de apenas 7 anos.
NÃO ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO - No julgamento, o Tribunal do Júri decidiu, por maioria, condenar o acusado. O

Conselho de Sentença não reconheceu o motivo fútil e a �qualificadora do cometimento à traição que tenha dificultado ou tornado
impossível a defesa do ofendido�. Com base na decisão dos jurados, o juiz Douglas Lima da Guia (4ªVara de Balsas), presidente do
Tribunal do Júri, julgou parcialmente procedente o pedido do Ministério Público e condenou o réu a seis anos de reclusão.Apena
deverá ser cumprida em regime semiaberto, inicialmente. (Asscom - CGJ)

AGuarda Municipal de Im-
peratriz (GMI), desencadeou a
Operação Ocupação, que está
sendo realizada na área central
da cidade.
Objetivo inicial é ocupar a

região do Panelódromo e Sho-
pping da Cidade, inibindo a

Samu Imperatriz atendeu mais
de cinco mil ocorrências no
primeiro semestre de 2022

Dados revelam que 56% das ocorrências foram casos
clínicos, traumas representam 22% e 13% foram
transferências inter-hospitalares. Trotes também

integram a lista dos chamados

O Serviço Móvel de Urgência (SAMU) atendeu a 5.743
Ocorrências em Imperatriz, no período de janeiro a junho de
2022, sendo umamédia de 1.149 atendimentos por mês. Deste
total, 56% foram casos clínicos, 22% traumas e 13% os regis-
tros de chamados para transferências inter-hospitalares.
Diante deste cenário de urgência e emergência, outro nú-

mero também chama atenção. A estatística do Samu mostra
que em 9% das ocorrências houve envio de ambulância onde
não tinham pacientes, paciente removido por outros meios, pa-
ciente que não quis ser atendido ou era trote.
�São situações que de certa forma influenciam no trabalho

das equipes e no atendimento a quem de fato precisa dos ser-
viços. Quando temos um chamado, não é só o envio da ambu-
lância é amobilização de vários profissionais. Lamentamos que
ainda precisamos lidar, principalmente, com os trotes�, explica
o secretário de Saúde, Alcemir Costa.
Os atendimentos clínicos envolvem hipoglicemia, hipergli-

cemia, Covid-19, picos hipertensivos, entre outros. Os traumas
contabilizam ferimento por arma branca, por arma de fogo,
agressões físicas e acidentes de trânsito. Este último, sozinho,
representa 15%, o que correspondente a média de cinco aten-
dimentos por dia.
Acidentes - Quando se tratam dos acidentes de trânsito, os

dados do Samu mostram que no primeiro semestre foram 912
vítimas; 88% envolverammotos, 37% pessoas de 19 a 29 anos,
ou seja, jovens; 64% do sexo masculino e 36% ocorrem no
final de semana.
A estatística mostra ainda os locais com maior número de

ocorrências. Na sequência estão: BR-010, Centro, Bacuri,
Nova Imperatriz e Avenida Pedro Neiva de Santana. (Paula
de Társsia-Ascom)

movimentação de pessoas que
buscam os locais para a práti-
ca de ações relacionadas ao trá-
fico e consumo de drogas. É o
compromisso da Prefeitura por
meio daGMI, trabalhando para
manter a segurança dos impe-
ratrizenses.

O ambiente mais seguro, ga-
rante a tranquilidade de pessoas
quetrabalhamecirculamnosdois
pontos. Com a operação a
GMI também combate delitos,
como a prática de furtos.
Em uma busca pessoal, uma

guarnição da GMI interceptou
um casal, em posse de uma
motocicleta, com registro de
roubo. A motocicleta e o
casal foram apresentados no
Plantão Central da 10ª Delega-
cia Regional de Polícia Civil,
onde foram tomadas as medi-
das cabíveis para o caso.
A operação foi planejada e

está sendo executada, após a
colaboração da população, a
qual tem feito reiteradas denún-
cias. Nesse aspecto, o Coman-
do da Guarda ressalta a impor-
tância da denúncia anônima
pelo telefone: (99) 99120-7328.
Toda operação desta nature-

za tem aspecto preventivo nos
espaços públicos e conta com
o reforço dos demais órgãos de
segurança da cidade. As dire-
trizes da operação foram ela-
boradas após reunião realizada
no dia 27 de julho, e colocada
em prática no mesmo dia, sob
o comando do coordenador
geral João Paulo Torres, e os
líderes plantonistas, GMs
Machado e Hermes.
Para o comandante da Guar-

da Municipal de Imperatriz
(GMI), �a Operação Ocupação
tem o intuito de garantir a segu-
rança dos locais públicos e sem-
pre é realizado de maneira inte-
grada com as demais forças de
segurança do município. Essa
integração já está sendo feita e é
fundamental para o sucesso das
ações nas ruas da cidade�.
(Dema de Oliveira - Ascom)
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