Após denúncia sobre o tráfico
de drogas, Polícia Militar
prende
casal
em
Novo
Progresso
(Foto:Divulgação Policia)- Um casal, envolvido com o tráfico
de drogas no Bairro Santa Luzia
em Novo Progresso, foram
presos ás 17h30mn ,
noite deste domingo (18), depois de
denúncias recebidas pela Polícia Militar.
A ação teve início após denuncia anônima, onde a pessoa
informou à polícia que naquele local havia comercio de drogas.
Em seguida os policiais se dirigiram até o endereço e
monitoraram a casa onde foi flagrado a saída de usuário, em
abordagem confirmaram a suspeita.
A guarnição da Policia Militar no comando do Sargento Maduro,
soldados Avelange, Farias e Bentes, adentraram na residência,
em revista encontraram 17 papelotes aparentando ser Crack
enrolados em saco plástico, embalados para comercializar,
dinheiro e uma motocicleta que estava de penhora por terceiro.

Droga e dinheiro apreendido (Foto:Divulgação Policia)
Após serem flagrados com droga, a Policia Militar prendeu em
flagrante na residência na rua Castelo Branco no Bairro Santa
Luzia em frente a escola Maria Doralina, próximo ao Quartel
da Policia Milita , o casal; “Luiz Carlos Albertino de 44
anos e Gertrudes dos Santos de 59 anos”, foram conduzidos à
Delegacia de Polícia Civil de Novo Progresso para
procedimentos cabíveis.
O Sargento Rosiney Soares Maduro, ressaltou a importância da
população em casos como estes, onde as denúncias feitas à
polícia, contribuem contra o tráfico de drogas.
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Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP
(JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404
6835- (93) 98117 7649.
“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar
até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético.
Copiou? Informe a fonte.”
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