Suspeitos
de
integrar
associação
criminosa
são
presos no Pará
Oito pessoas foram presas após dois meses de investigações.
Homem apontado como líder do grupo morreu em tiroteio com a
Polícia.
buy baclofen online, lioresal costo, cost of baclofen 20 mg.
Oito pessoas suspeitas de integrar uma associação criminosa
foram presas durante operação policial realizada nos
municípios de Moju e Tailândia, ambos no nordeste do Pará, e
em Goiânia, capital de Goiás, onde o homem apontado como líder
do grupo morreu durante troca de tiros com policiais.
buy fluoxetine from india – i chose cheapest online drug store
from reading the reviews on this site. i was nearly choosing
another few sites but from the reviews cheap fucidin
De acordo com informações da Polícia Civil, os detidos são
apontados como integrantes de um grupo investigado por tráfico
de drogas e crimes relacionados ao tráfico. Os suspeitos serão
apresentados nesta sexta-feira (12), na Divisão de Repressão
ao Crime Organizado (DRCO), em Belém.
A Polícia Civil informou que o suposto líder do grupo, Nélio
Silva dos Santos, morreu durante troca de tiros com policiais
em Goiânia. Nélio era apontado como responsável por mais de
dez mortes na região do Baixo Tocantins somente em 2014, entre
elas, uma criança de dez meses de vida.
Foram apreendidas quatro armas de fogo, duas pistolas 24/7 e
dois revólveres calibre 38, além de pedras de óxi, telefones
celulares e cerca de R$ 1,3 mil da venda de drogas em quatro
de seis casas que foram alvos da operação. A Polícia continua

investigando outros supostos
continuam foragidos.
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