PC de Novo Progresso cumpre
mandado
de
prisão
na
“Operação Amazônia Legal”
deflagrada neste sábado pela
Policia Civil do Pará
PC de Novo Progresso cumpre mandado de prisão na “Operação
Amazônia Legal” deflagrada neste sábado pela Policia Civil do
Pará
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A prisão ocorreu em cumprimento ao mandado de prisão, com os
envolvidos na “Operação Amazônia Legal” onde 11 pessoas foram
presas no estado do Pará.
As

pessoas

presas

foram

das

seguintes

cidades;

Belém,

Santarém, Redenção, Uruará, Tucuruí e Novo Progresso, além de
Maceió (AL) e Itinga (MA). Elas são acusadas de fraudes no
sistema de créditos florestais da Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Ibama.
Cordeiro esta preso a disposição da justiça na delegacia de
policia de Novo Progresso.
A policia não divulgou se havia mais mandados para cumprir em
Novo Progresso
Aguarde mais informações no Portal do Jornal Folha do
Progresso.
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