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OPERAÇÃO CONEXÃO 2018

Presos acusados de matar
duas pessoas na Capital

BM e Polícia Civil estão
em alerta após execução
Forças de segurança monitoram a região e a movimentação dos
integrantes de facções. Luizinho da Tamanca foi morto a tiros

A

Brigada Militar e a Polícia Civil estão em alerta após a execução a tiros do traficante conhecido como Luizinho da Tamanca, ocorrida no início da manhã
de domingo dentro de uma residência na rua Papoula, bairro
Agronomia, em Porto Alegre. A
possibilidade de uma nova onda
de violência, com retaliações entre facções rivais, é monitorada.
Na manhã de ontem, a reportagem do Correio do Povo constatou o reforço do policiamento na
região, como na vila Esmeralda
(antiga vila Tamanca) e no Beco
dos Cafunchos, situados entre
os bairros Lomba do Pinheiro e
Agronomia. O patrulhamento es-

tá sendo realizado pelos policiais militares da Força Tática
do 19° BPM.
Responsável pelo Comando
de Policiamento da Capital
(CPC), o tenente-coronel Rogério Stumpf Pereira Junior confirmou que a BM já está efetuando
ações preventivas na região para combater qualquer crime. Segundo ele, a corporação está
realizando estudos e análises da
situação, além do monitoramento da região e arredores, para
“impedir novas ações”.
Conforme o comandante do
CPC, as tropas especializadas
serão acionadas caso seja necessário. “Os crimes de homicídio
são monitorados e analisados

minuciosamente para, se preciso, deflagramos ações estratégicas visando prevenir assassinatos e conter novos crimes.”
O diretor da Divisão de Inteligência Policial e Análise Criminal do Departamento Estadual
de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), delegado Eibert Moreira Neto, explicou que o crime
está sendo apurado. “Investigamos se a morte de Luizinho foi
ordenada pela facção ou se foi
praticada por um grupo rival”.
Segundo o delegado, um novo
conflito entre os gangues rivais
aparentemente não se desenha.
“Estamos monitorando a movimentação dos grupos rivais” disse o delegado de Homicídios.
SANTA CATARINA

PRF apreende
5 kg de cocaína
A Polícia Rodoviária Federal
(PRF) de Santa Catarina confirmou na manhã de ontem que o
Rio Grande do Sul era o destino
dos cinco quilos de cocaína
apreendidos na BR 101, em Biguaçu. O carregamento da droga, de acordo com policiais rodoviários, era transportado em um
Ford Ka, com placas de Tapera
(RS). O veículo foi abordado no
sábado pelo efetivo da Polícia
Rodoviária Federal.
Na inspeção, os policiais rodoviários desconfiaram do painel
do automóvel. Este tinha sinais
de ter sido desencaixado e, posteriormente, recolocado. No interior do equipamento, os policiais rodoviários descobriram os
cinco quilos do narcótico. De
acordo com a PRF, o motorista,
um gaúcho de 36 anos, foi preso
em flagrante e encaminhado para a DP de Biguaçu, onde vai
responder pelo crime de tráfico
de drogas.

Seis dos nove responsáveis
por um duplo homicídio, ocorrido em 2018 na frente de uma
boate, em Porto Alegre, foram
presos na manhã de ontem pela Polícia Civil. Uma das vítimas exercia liderança dentro
de uma facção na época. A
Operação Conexão 2018 foi deflagrada em Alvorada, Cachoeirinha e Gravataí pela 2ª Delegacia de Homicídios e Proteção à
Pessoa (DHPP), sob o comando da delegada Roberta Bertoldo, e pela 1ª Delegacia de Roubos (DR), chefiada pelo delegado João Paulo de Abreu.
Os agentes cumpriram mandados de prisão preventiva e
de busca e apreensão. Foram
recolhidos R$ 28 mil em dinheiro, uma pequena quantidade
de drogas, anotações da contabilidade do narcotráfico, relógios e veículos. Um flagrante
de crime ambiental também foi
registrado quando os policiais
civis encontraram dois macacos saguis mantidos em cativeiro. Os animais foram encaminhados ao Ibama.
Os detidos são integrantes

de uma facção e participaram
também de um roubo em uma
empresa de segurança, sediada em Porto Alegre, em 2018.
Os criminosos, segundo a Polícia, estão envolvidos com o
tráfico de entorpecentes.
As execuções ocorreram na
avenida Sertório, no bairro Navegantes, em 18 de abril de
2018. As investigações apontaram que as duas vítimas e os
quatro feridos no ataque eram
todos integrantes de uma facção e os atiradores pertenciam
a um grupo rival. Apesar de os
grupos estarem em atrito em
função da disputa por pontos
de venda de entorpecentes, o
estopim para as mortes foi
uma briga de trânsito entre os
envolvidos.
Monitorado dentro da boate, inclusive com ajuda do gerente da casa noturna, o homem foi atacado quando entrou com os demais cúmplices
em um Vectra, com placas de
Tramandaí. Ele foi perseguido
pelos ocupantes de um Fox. O
Vectra foi alvo de dezenas de
disparos de calibre 9 mm.
POLÍCIA CIVIL / DIVULGAÇÃO / CP

Policiais civis vistoriam uma casa que pertenceria a um dos suspeitos

OPERAÇÃO INPULSA

PMs agem em áreas de conflito
A Brigada Militar reforçou o
policiamento nas regiões onde
atuam as facções criminosas
das nove lideranças transferidas para penitenciárias federais durante a operação Império da Lei II, deflagrada entre
o final da madrugada e o início
da manhã de ontem. Com o objetivo de garantir a segurança
e a ordem pública, além de prevenir eventuais reações dos
grupos atingidos, a BM intensificou a Operação Inpulsa em
Porto Alegre, Região Metropolitana, Vale do Sinos, Vale do
Taquari e Serra. As polícias Civil, Federal e Rodoviária Federal também monitoram a situação em suas respectivas áreas.
O reforço do policiamento
ostensivo da Brigada Militar
mobiliza, por exemplo, os efetivos do 1° BPChq de Porto Alegre, 2° BPChq de Santa Maria,

3° BPChq de Passo Fundo, 4°
BPChq de Caxias do Sul e do
5° BPChq de Pelotas, além das
Forças Táticas dos batalhões.
A ação, de acordo com a Brigada Militar, é por tempo indeterminado.
Em Porto Alegre, o 1°
BPChq e as Forças Táticas do
1° BPM, 9° BPM, 11° BPM, 20°
BPM, 21° BPM e do 4° Regimento de Polícia Montada (RPMon)
realizam o patrulhamento intensificado em pontos estratégicos, identificados pelo monitoramento das áreas de inteligência. Os policiais militares fazem também o policiamento
preventivo em áreas conturbadas pelo tráfico de drogas,
além de se posicionarem nos
principais eixos viários da cidade. O Comando de Policiamento da Capital (CPC) também
monitora a situação.

