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POLÍCIA

Carga de cigarro
avaliada em R$ 4 mi é
apreendida em Tutoia
Operação Fumo Zero, realizada em conjunto pelas polícias civil e
militar, combateu o comércio ilegal do produto originário do Suriname

U

ma carga de 2 mil caixas
cigarros, avaliada em R$
4 milhões, foi apreendida
pela polícia civil, durante
a operação Fumo Zero, deflagrada
no município de Tutoia (distante
aproximadamente 400 km de São
Luís) com o objetivo de combater
o comércio ilegal do produto
oriundo do Suriname e descarregado de maneira clandestina no interior maranhense.
A operação Fumo Zero, realizada em conjunto entre as polícias
civil e militar dos municípios de Tutoia e Paulino Neves, sob a coordenação do delegado Bruno Madson, resultou ainda na prisão em
flagrante de seis pessoas, pela prática dos crimes de descaminho e
associação criminosa.
De acordo com informações
da polícia, na ação, foram
apreendidos um barco, um caminhão baú, dois automóveis e
uma motocicleta.
Segundo o delegado Bruno
Madson, a operação foi muito difícil em virtude do local escolhidos
pelos criminosos para o descarregamento da carga de cigarros. “Nós
tivemos que caminhar por quase
três quilômetros no meio da mata
para chegar até um cais clandes-

Divulgação

tino onde a carga de cigarro era desembarcada”, disse.
O delegado informou também
que antes da rendição dos envolvidos, houve um pequeno confronto com os policiais, mas sem
gravidade. 

NÚMEROS

R$ 4

Beneficiados com
saída temporária
são presos em SL
Wangleson Rosa e Josevan de Jesus estavam
foragidos e foram abordados em ação criminosa
Dois detentos beneficiados com
saídas temporárias identificados
como Wangleson Amorim Rosa e
Josevan de Jesus Pereira Nunes Júnior, conhecido como “Tiririca”,
foram presos pela polícia neste
fim de semana, em São Luís, enquanto praticavam atos criminosos. Com eles, os policiais encontram uma arma, munições além
de um veículo roubado.
A prisão deles foi efetuada no
sábado, 17, por volta de 12h, por
policiais militares da Unidade de
Segurança Comunitária (USC) da

Com eles, foram
encontradas arma
e munições

milhões está avaliada
a carga de cigarro
que foi apreendida
pela polícia civil na
cidade de Tutoia

6
pessoas foram
presas e autuadas em
flagrante durante a
operação Fumo Zero
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Caixas de cigarro que já haviam sido descarregadas e foram apreendidas

7

Vila Luizão. Logo após a prisão,
eles foram apontados como
sendo os responsáveis pelo homicídio de Ivanildo da Silva Coutinho, de 39 anos, líder comunitário do bairro Tibiri, que foi
assassinado na sexta-feira passada. No entanto, as testemunhas
não os reconheceram como
sendo os autores do crime.
De acordo com o major
Sauaia, comandante da USC da
Vila Luizão, Wangleson Amorim
havia sido liberado do Complexo
Penitenciário de Pedrinhas no
dia 8 de maio, durante a saída
temporária do Dia das Mães,
concedida pela Justiça e deveria

retornar no dia 14 daquele mês.
Como isso não aconteceu, ele foi
considerado foragido até ser
preso no sábado.
Já Josevan de Jesus Pereira, no
momento da sua prisão apresentou um nome falso, dizendo se
chamar Francisco Sousa Santos.
Ele foi liberado recentemente da
penitenciária, no dia 9, durante
a saída temporária do Dia das
Crianças, e deveria retornar para
o presídio na última quinta-feira.
Abordagem
No sábado, os dois estavam em
um veículo modelo Corsa Classic de cor prata e placas PSB
9989, quando se envolveram em
uma colisão na Chácara Brasil.
Os policiais abordaram os dois e
foi constatado que se travavam
de presidiários. No veículo onde
estavam, foram encontrados
uma espingarda calibre 20 milímetros e munições de calibre 38
e 40 milímetros.
Após a prisão, Wangleson
Amorim e Josevan de Jesus foram
encaminhados para a Delegacia
de Homicídios e em seguida levados para o Complexo Penitenciário de Pedrinhas, retornando para
o regime fechado. 
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Passagem de tufão
causa evacuação
nas Filipinas
Fenômeno que atingiu o norte do país ontem com ventos
constantes de 175 km/h, derrubou postes e causou mortes
MANILA

M

ilhares de pessoas tiveram que ser evacuadas durante a passagem do tufão Koppu
nas Filipinas, que atingiu ontem
o norte do país com ventos constantes de 175 km/h e rajadas de
até 210 km/h. Pelo menos uma
pessoa morreu.
Fontes oficiais das áreas afetadas pelo tufão indicaram que o
fenômeno inundou extensas regiões, danificou seriamente a vegetação e plantações e derrubou
vários postes elétricos, enquanto
foram cancelados 24 voos nacionais e internacionais.
De acordo com a agência de
notícias EFE, quatro pessoas
morreram e 25 mil foram evacuadas. Já segundo a BBC, apenas uma morte foi confirmada a de um adolescente que estava
em uma casa atingida por uma
árvore em Manila - e 15 mil pessoas foram deslocadas.
Antes da chegada do tufão, 6,5
mil pessoas já haviam sido evacuadas por questões de segurança
pela defesa civil regional. O Koppu
tocou a terra na cidade de Casiguran, no litoral nordeste das Filipinas. Espera-se que o tufão permaneça em território filipino
durante quatro dias.
Segundo a companhia elétrica Meralco, 200.000 de seus

MAIS

Temporada
chuvosa
Entre 15 e 20 tufões
atingem todos os anos às
Filipinas durante a
temporada chuvosa, que
geralmente começa em
junho e termina em
novembro. Em novembro
de 2013, Haiyan, um dos
mais potentes da história,
deixou 6.300 mortos,
mais de mil desaparecidos
e 14 milhões de afetados.

Foi proibida a
navegação de
embarcações
Cerca de 30
províncias estão
sob alerta

clientes não têm luz, enquanto
o Conselho Nacional de Gestão
e Redução de Risco de Desastres apontou que duas cidades
e 22 povoados do norte das Filipinas se encontram na mesma
situação.
Além disso, as autoridades se
encontram em alerta pelo possível
transbordamento de vários rios,
entre eles o Marikina e o Magat, o
que causaria mais inundações que
poderiam afetar várias localidades.
"Talvez este tufão não tenha
os ventos mais fortes que vimos,
mas é uma tempestade excepcionalmente perigosa devido à
lentidão com a qual se movimenta e a quantidade de precipitações que vai deixar", afirmou
o diretor-executivo do Conselho
Nacional de Gestão e Redução
de Risco de Desastres do país,
Alexander Pama.
Navegação
Por outra parte, cerca de 5 mil pessoas se encontram em vários portos da região à espera de poder
continuar sua viagem, já que foi
proibida a navegação de todas as
embarcações, enquanto dez estradas e oito pontes da região afetada estão intransitáveis.
Cerca de 30 províncias do
norte das Filipinas estão sob
alerta, das quais teme-se que Aurora, onde "Koppu" tocou terra,
seja a mais afetada. 

Homem caminha em meio ao mar agitado na cidade de Manila, uma das áreas afetadas pelo tufão

