Em 24 horas, PRF realiza
quatro apreensões de maconha
na BR-163
As

apreensões

aconteceram

em

abordagems

a

ônibus

intermunicipais – Crédito/Foto: Divulgação
A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu neste domingo (8)
e na manhã desta segunda-feira (9) nas cidades de Coxim e São
Gabriel do Oeste, 68,4 Kg de maconha e quatro quilos de
‘Skunk’ sendo transportados por quatro passageiras em três
ônibus de viagem.
Na primeira apreensão, no km 734 da BR-163, os agentes
abordaram um ônibus de itinerário Foz do Iguaçu (PR) – Sinop
(MT). Uma passageira, de 20 anos, mostrou-se nervosa durante a
entrevista, levantando as suspeitas da equipe.
Na bagagens que ela transportava, os policiais encontraram 5,7
Kg de maconha e quatro quilos de ‘skunk’. A mulher confessou
ter buscado a droga em Ponta Porã e deveria entregar em Sinop
(MT), sendo que receberia R$ 1 mil pelo serviço. Ela foi
encaminhada para a Polícia Civil de Coxim.
Na segunda abordagem, outro ônibus, de itinerário São Paulo
(SP) – Cuiabá (MT), foi abordado pelos agentes. Uma jovem, de
15 anos, levava uma mala com vinte e quatro tabletes de
maconha, totalizando 21,7 Kg da droga. A menor confessou ter
buscado o entorpecente também em São Gabriel do Oeste e
levaria até Cuiabá (MT). Ela foi encaminhada para a Polícia
Civil de Coxim onde o Conselho Tutelar foi acionado para
acompanhar o caso.
Dentro do mesmo ônibus, os policiais rodoviários federais
descobriram que outra mulher, de 37 anos, também estava
transportando drogas nas bagagens. Foram encontrados 20 Kg de

maconha nas malas da suspeita, que declarou ter recebido o
entorpecente em São Gabriel do Oeste (MS) e viajaria até
Cuiabá (MT) e que receberia R$ 2 mil pelo serviço.
Já na manhã desta segunda-feira (9), no km 612 da BR-163, em
São Gabriel do Oeste, mais um ônibus de viagem, com destino a
Sinop (MT) foi abordado. Uma das passageiras, de 22 anos,
chamou a atenção da equipe ao demonstrar nervosismo durante a
entrevista policial. Nas bagagens que ela levava, foram
encontrados 22 quilos de maconha.
Ela confessou ter recebido as malas em Foz do Iguaçu (PR), mas
não disse o destino da droga nem mesmo quanto receberia pelo
transporte, sendo encaminhada para a Polícia Civil em São
Gabriel do Oeste.
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Motociclista arrasta policial
rodoviário ao fugir de blitz
da PRF
Caso ocorreu no Novo Gama (GO). Agente sofreu lesões leves e
passa bem. Condutor foi identificado e se apresentou à Polícia
Federal
(Foto:PRF/Reprodução)
Motociclista arrasta policial rodoviário ao fugir de blitz da
PRF
Um motociclista que tentava fugir da fiscalização arrastou um
policial rodoviário federal, nesse domingo (12/01/2020), no
Novo Gama (GO), município do Entorno do Distrito Federal.
Durante a fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no
Engenho das Lajes, na BR-060, o condutor da motocicleta Suzuki
GSR 750 desobedeceu a ordem de parada do profissional e fugiu
pela a DF-290.
Foi então que policiais do Corpo de Motociclista da PRF
iniciaram a perseguição, em acompanhamento tático. A
abordagem, no entanto, só ocorreu na altura do Novo Gama (GO),
em um estacionamento.
Ao perceber a ação policial, o motociclista tentou fugir,
jogando o veículo sobre o servidor da PRF. Ele arrastou o
policial sobre a motocicleta e o derrubou no chão. Logo em
seguida, uma equipe da PRF foi atrás do infrator e conseguiu
identificá-lo.
A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia
Federal de Brasília, onde o fugitivo se apresentou e foi
enquadrado por dirigir veículo pondo em perigo a segurança
alheia e causando lesão corporal. O policial sofreu lesões
leves e passa bem.
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PRF registra 26 acidentes com
9 mortes nas rodovias do Pará
durante o fim de ano
PRF divulga balanço das operações de Natal e Ano Novo no Pará.
— Foto: Divulgação/PRF
Número de pessoas mortas triplicou em relação a 2018, quando
foram registrados três casos de vítimas fatais.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou nesta quinta-feira
(2) o balanço das operações de Natal e Fim de Ano, realizadas
entre os dias 21 de dezembro e 1º de janeiro de 2020. Ao todo,
dos 26 acidentes registrados no período, tiveram nove vítimas

fatais. Número de pessoas mortas triplicou em relação a 2018,
quando foram registrados três casos de vítimas fatais.
De acordo com a PRF, no período de festas de fim de ano o
fluxo nas rodovias federais cresce e por essa razão, as
operações tiveram como prioridade o combate à embriaguez ao
volante, a fiscalização de ultrapassagens proibidas e o uso de
cinto de segurança.
O total de acidentes registrados nas rodovias federais do Pará
durante o fim de ano foi 26. Segundo a PRF, as principais
causas dos acidentes tiveram relação com a conduta dos
motoristas e pedestres, como falta de atenção, ausência de
distância de segurança, desobediência às normas, ingestão de
álcool e ultrapassagem indevida.
Devido o reforço do efetivo policial nas estradas, o número de
abordagens foi maior em relação ao ano de 2018 e o índice de
ocorrências reduziu durante as operações de Natal e Ano Novo.
Em 2019, 5.992 pessoas e 5.286 veículos foram fiscalizadas
durante as abordagens de policiais, enquanto em 2018 foram
5.555 pessoas e 4.607 veículos. Foram realizados 4.246 testes
de alcoolemia nas operações de fim de ano de 2019 e 3.121 em
2018. Destes, 61 foram autuados e 13 foram detidos em 2019. No
período, 266 condutores foram autuados por ultrapassagem
indevida, enquanto em 2018 foram 640 autuações.
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Mais de 300 kg de cocaína são
apreendidos e quatro pessoas
são presas pela PF em MT
Para efetuar a apreensão, houve apoio da Polícia Militar e da
Polícia Rodoviária Federal (PRF)
cerca de 300 kg de cocaína foram apreendidos pela PF em MT. —
Foto: PF-MT
A Polícia Federal prendeu quatro pessoas nessa sexta-feira (6)
em Gaúcha do Norte, a 595 km de Cuiabá, e apreendeu cerca de
300 kg de cocaína.
Para efetuar a apreensão, houve apoio da Polícia Militar e da
Polícia Rodoviária Federal (PRF).
Investigações da Polícia Federal de Rondonópolis, a 218 km de
Cuiabá, deram conta de que um grupo de traficantes estaria
utilizando rotas alternativas para transportar cocaína de MT
paraGoias (GO).
A PF recebeu a informação de que a quadrilha utilizava um
caminhão para o transporte da droga e uma caminhonete como
“batedor”.

A quadrilha saiu de Comodoro, a 677 km da capital, e foram
montadas diversas barreiras policias na região de Paranatinga
e Gaúcha do Norte na tentativa de interceptar a carga e os
traficantes.
Na sexta, os policias localizaram os veículos em uma rodovia
que dá acesso a Gaúcha do Norte. Após os procedimentos de
busca, foram encontrados cerca de 300 kg de cocaína escondidos
em compartimento falso no baú do caminhão utilizado pelos
traficantes.
Foram presos o motorista e o passageiro do caminhão e os dois
ocupantes da caminhonete que fazia a escolta da droga.
Por G1 MT
07/12/2019 11h01
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16 veículos roubados
recuperados pela PRF

são

(Foto:Ascom PRF) – Durante operação, 14 pessoas também foram
presas e cinco munições e oito gramas de maconha apreendidos
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, entre os dias 18
e 27 de novembro, durante a Operação de Combate ao Crime nas
rodovias federais do Pará, 16 veículos roubados. Além disso,
14 pessoas foram presas e cinco munições e oito gramas de
maconha apreendidos.
Cem policiais participaram da operação, que também flagrou
outros inúmeros crimes, com: receptação, roubo e porte ilegal
de armas. Além disso, houve apreensão de munições e maconha.
Durante os dez dias de operação, 4.128 veículos, dentre
carros, motocicletas e caminhões, e 3.262 pessoas foram
fiscalizados.
A Operação de Combate ao Crime fez parte da Operação Lábaro,
que tem como principais objetivos reforçar a segurança nas
rodovias federais, combater o crime organizado e reduzir a
violência no trânsito.
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Condutor é preso por dirigir
embriagado e porte ilegal de
arma na rodovia BR-163, em
Novo Progresso
(Foto: Polícia Rodoviária Federal)- Prisão aconteceu durante
fiscalização de rotina da PRF na rodovia BR-163, no sudoeste
do Pará.
Condutor é preso por dirigir embriagado e porte ilegal de arma
na rodovia BR-163, em Novo Progresso —
Um caminhoneiro foi detido por dirigir embriagado e porte
ilegal de arma durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária
Federal (PRF) na rodovia BR-163, em Novo Progresso, sudoeste
do Pará.
De acordo com a PRF, um caminhão foi abordado durante uma
fiscalização de rotina no km 325 da BR-163. Os agentes
perceberam que o condutor apresentava sinais de embriaguez,
então foi realizado o teste de etilômetro, que registro 0,919

mg/L e 0,802 mg/L nos dois testes, confirmando o consumo de
bebida alcoólica.
Após a realização do teste, agentes realizaram uma vistoria no
caminhão e encontraram um revolver calibre 32 e ses munições.
Questionado sobre a documentação de porte de arma de fogo, o
caminhoneiro disse que não possuía.
Assim, o condutor, juntamente com a arma e as munições, foram
encaminhados para a delegacia de Novo Progresso, onde
permaneceu detido até a audiência de custódia.
Fonte: G1 PA — Belém
25/11/2019 16h21
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PRF, PM e Civil prendem dois
homens e apreende caminhões
adulterados em Benevides e
Marituba
Sobre os dois pesa a acusação de crimes de receptação e
adulteração de veículos.
Josemar Lima de Oliveira, natural do Estado da Bahia, e Jaildo
Leite do Amaral, foram presos nesta quarta-feira (20), em
momentos diferentes da operação conjunta da Polícia Rodoviária
Federal (PRF), Polícia Civil e Polícia Militar, nos municípios
de Marituba e Benevides, da Região Metropolitana de Belém
(RMB). Sobre os dois pesa a acusação de crimes de receptação e
adulteração de veículos.
Os agentes de segurança flagraram Josemar Oliveira usando, em
Benevides, a Scania R420, de placa JOX 8891, do tipo 4×2, com
peças de veículo similar com registro de roubo na cidade de
Lajes, no Estado de Santa Catarina. De acordo com a Diretoria
de Polícia Especializada, da Polícia Civil do Pará, a Scania
também apresenta indícios de adulteração no semi reboque.
A segunda atuação da operação conjunta das corporações citadas
flagrou Jaildo Amaral, no município de Marituba, com o
caminhão Ford Cargo, no interior da própria empresa do
acusado. O carro estava com a placa instalada NEZ 7806,
pertencente também a outro veículo.
Segundo os agentes de segurança, o objetivo da adulteração no
Ford Cargo, era ocultar a procedência ilegal do caminhão
adquirido no estado do Maranhão, juntamente com um lote de
outros veículos, contudo com restrição judicial, por demanda
trabalhista.
Ambas as situações estão sob investigação e cruzamento de

informações da Divisão de Repressão ao Crime Organizado, mais
especificamente da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de
Veículos (DRFVA).
Redação Integrada
21.11.19 22h47
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PRF apreende 36,162m³ de
madeira ilegal na BR-230, em
Altamira, no Pará
Condutor foi detido e liberado após assinar TCO. Veículo e a
carga foram encaminhadas para o órgão ambiental responsável.
PRF apreende mais de 36m³ de madeira ilegal na BR-230, em
Altamira, sudoeste do Pará — Foto: Polícia Rodoviária Federal

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, no último sábado
(19), 36,162m³ de madeira da espécie Champanhe e Maçaramduba
que estavam sendo transportadas ilegalmente na rodovia BR-230,
em Altamira, sudoeste do Pará.
Segundo a PRF, a apreensão aconteceu durante uma fiscalização
realizada no quilômetro 630 da BR-230. O condutor da carga
apresentou nota fiscal com volume de 34,003m³, diferente do
que foi medido pelos agentes federais. Além disso, a nota
apresentada registrava que a origem da mercadoria era do
município de Guarantã do Norte, no Mato Grosso, mas o
motorista informou que pegou a carga em Uruará, no Pará.
Com isso, o motorista foi encaminhado para a delegacia do
município onde assinou um Termo Circunstancial de Ocorrência
(TCO) e liberado. A madeira com o caminhão foram apreendidos e
colocados à disposição dos órgãos ambientais. A empresa
responsável pela madeira vai responder por venda e transporte,
respectivamente, de madeira sem licença válida para o tempo da
viagem apresentada pela autoridade competente.
Por G1 PA — Belém
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PRF
prende
foragido
da
Justiça durante fiscalizações
na BR-163
PRF prende foragido da Justiça durante fiscalizações na BR-163
– (Foto: PRF)
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem foragido
da Justiça de Santarém, no oeste do Pará, na tarde da última
quinta-feira, 3, durante fiscalizações na BR 163.
De acordo com a PRF, o acusado Walisson Leandro Máximo dos
Santos, tem um mandado de prisão preventiva pelo crime de
roubo qualificado expedido em janeiro deste ano.
Ainda de acordo com a Polícia, foi necessário o uso de
algemas, em razão do risco de fuga e para garantia da
integridade física da equipe, do próprio detido e de
terceiros.
A equipe realizou a prisão de Walisson e o encaminhou à
Delegacia de Polícia Civil de Santarém para a realização dos
procedimentos cabíveis.
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PRF vai leiloar mais de 100
veículos apreendidos em Mato
Grosso
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai leiloar 132 veículos
que podem voltar a trafegar e que estão apreendidos nos pátios
dos postos de fiscalização, localizados nos municípios de
Cuiabá, Rondonópolis, Itiquira, Cáceres, Poconé, Sorriso, Nova
Santa Helena, Pontes e Lacerda, Barra do Garças e Água Boa.
Os interessados em participar podem se inscrever até o dia 9
deste mês, no site da empresa responsável pelo certame. Os
lances serão no dia 11 a partir das 10 horas.
De acordo com a assessoria da PRF, são 85 motocicletas e 22
automóveis de diversa marcas e modelos, que estão recolhidos
há mais de 60 dias nos pátios de fiscalização. Os interessados
vão poder os lotes a partir de sexta-feira (06) das 8 às 12h e
das 14 às 18h.
No site do leiloeiro é possível verificar quem podem
participar e quais os documentos são necessários.
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