PF e PRF fazem em MS maior
apreensão
de
maconha
da
história do Brasil
Carreta transportava 28 toneladas de maconha em meio à carga
de milho(Foto:Divulgação)
Droga estava escondida em carga de milho,
Uma operação em conjunto da Polícia Federal de Ponta Porã e da
delegacia da Polícia Rodoviária Federal de Dourados realizou
nesta terça-feira (20) a maior apreensão de maconha do Brasil
em todos os tempos.
São 28 toneladas da droga que estavam sendo levadas para a
cidade de São Leopoldo no Rio Grande do Sul. A apreensão
aconteceu na rodovia MS 295 entre os municípios de Iguatemi e
Tacuru na fronteira com o Paraguai de onde saiu a maconha.
Os policiais estavam em uma barreira quando abordaram o
condutor de uma carreta Volvo com placas JAK 1C49 de Pelotas
no Rio Grande do Sul e perceberam e sentiram o cheiro da
droga. A carreta estava carregada com milho a granel e em meio
a carga centenas de fardos de maconha que pesaram 28 toneladas
e 20 quilos da droga se tornando a maior apreensão individual
da história policial brasileira.
Segundo informações o motorista e dono da carreta de 38 anos,
morador em Garibaldi no interior gaúcho, disse que levaria a
maconha para São Leopoldo e a nota de transporte de milho
tinha como destino Farroupilha.
Somente seis toneladas de milho foram retiradas da carreta que
deveria transportar 40 toneladas de grãos.
A carreta com a carga recorde de maconha foi levada para a
Polícia Federal de Ponta Porã onde o condutor foi autuado em

flagrante por tráfico de drogas.
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Jovem de 21 anos que estava
desaparecida é encontrada
morta
Segundo o amigo que a levou, o carro atolou e ele teve de ir
buscar ajuda (Foto:| Reprodução / Facebook)
Após dois dias desaparecida, familiares de Miloane Corrêa, de
21 anos, encontraram o corpo da jovem. Ela estava morta em uma
área de canavial na cidade de Dourados, no Mato Grosso.
Miloane estava desaparecida desde a última quinta-feira (9)

quando saiu de casa e não mais voltou. A Polícia Civil
investiga o caso e busca informações sobre os autores do crime
e a motivação.
O delegado responsável pelo caso ainda não se manifestou. Os
parentes da vítima apenas informaram que a jovem passou em um
bar com um amigo e de lá ambos seguiram para uma cidade
próxima, mas o carro em que estavam atolou.
Em conversa com a família, o rapaz disse que o carro em que
estavam atolou próximo ao canavial e que ele teve de deixar a
jovem para procurar ajuda, quando voltou ela já não estava.
Ao irem ao local, indicado pelo rapaz, os familiares: pai,
irmã e cunhado de Miloane encontraram o corpo.
Não há informações sobre velório e sepultamento. O crime
chocou a cidade mato-grossense.
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