Polícia Federal investiga
lavagem de dinheiro por parte
de organização com atuação na
extração e comércio ilegais
de ouro, no Pará e em outros
estados
(Foto:Reprodução) – A Polícia Federal e a Receita Federal
deflagraram nesta terça-feira, 28/6, a Operação Lavagem de
Ouro, para coibir a lavagem de dinheiro por parte de
organização com atuação na extração e comércio ilegais de
ouro.
A partir de representação da Polícia Federal, foram expedidos
52 mandados de busca e apreensão pela Justiça Federal em São
Paulo, para endereços relacionados aos líderes do grupo
investigado e aos principais intermediários atuantes na
lavagem de ativos.
Os mandados foram cumpridos em nove estados da federação (São
Paulo, Mato Grosso, Goiás, Pará, Paraná, Paraíba, Rio de
Janeiro, Pernambuco e Rondônia) e no Distrito Federal, com a
participação de 208 policiais federais e 14 auditores da
Receita Federal. Além disso, a Justiça Federal determinou o
bloqueio de contas de 40 investigados, no valor de até R$ 614
milhões.
Foram aprendidos, até o momento, aparelhos de telefonia móvel
e computadores dos investigados, documentos relacionados ao
comércio ilegal de ouro, além de ouro em diversos endereços.
Os crimes apurados são de lavagem de ativos, receptação
qualificada, falsidade Ideológica, redução do pagamento de

tributos federais, dificultar a ação fiscalizadora ambiental
do poder público, por meio da omissão no pagamento de
compensação financeira pela exploração de recursos minerais –
CFEM, promoção de organização criminosa e usurpação de bem
mineral da União. (Com informações da PF de São Paulo).
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Operação Herculano da Polícia
Federal prende assaltantes de
banco no Pará
(Foto:Reprodução) – A Polícia Federal em Pernambuco, deflagrou
na manhã de terça-feira (7/6), a Operação Herculano, visando
desarticular uma organização criminosa interestadual de
assaltantes da Caixa Econômica Federal. Membros da quadrilha
já foram presos pelo mesmo tipo de crime em Mato Grosso,
Goiás, Pará, Pernambuco e Maranhão.

“Isso mostra o nível de articulação da quadrilha, que, além de
contar com integrantes de vários estados, atuam em diversas
regiões do país (Norte, Nordeste e Centro-Oeste)”, conta a
Polícia Federal.
Conforme a PF, as investigações duraram mais de um ano e
envolveram a participação de outras unidades da Polícia
Federal, sendo constatado, durante as diligências, que alguns
investigados usavam vários nomes e documentos falsos, o que
dificultou a identificação deles.
ENTENDA O CASO
No dia 14 de abril de 2021, um grupo criminoso composto por 7
membros efetuou um roubo contra a Agência da Caixa Econômica
Federal, localizada da Avenida Herculano Bandeira, Pina, em
Recife (PE). Os integrantes da quadrilha, oriundos de Minas
Gerais, Paraná e Goiás, efetuaram um assalto no momento do
abastecimento dos caixas eletrônicos, conseguindo subtrair
cerca de R$ 277 mil do banco.
Os criminosos irão responder por roubo e formação de
quadrilha, cujas penas variam de 4 a 13 anos de reclusão. A
ação

teve apoio da Polícia Militar de Minas Gerais.

Herculano faz menção a rua onde fica situada a agência da
Caixa Econômica que foi alvo dos bandidos. (Com informações da
PF).
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Chega a 87 o número de mortes
causadas pelas chuvas em
Pernambuco
As buscas nos escombros são feitas por moradores, pelo
Exército e pelos bombeiros de Pernambuco e de outros estados
(Foto: divulgação / Twitter / Exército Brasileiro)
Ainda há vítimas entre os escombros. Número de pessoas
desaparecidas não foi atualizado pelo governo
O número de mortes causadas pelas fortes chuvas que caíram em
Pernambuco, neste final de semana, já chega a 87, mas pode ser
maior, considerando que há vários desaparecidos sob os
escombros. Nesta segunda-feira (30), as buscas entram pelo
terceiro dia e tem se concentrado em regiões como Jardim Monte
Verde, limite entre a capital e Jaboatão, onde mais de 20
pessoas morreram soterradas e tiveram os corpos resgatados da
lama. (As informações são do G1 Pernambuco).
As chuvas provocaram deslizamento de barragens na grande
Recife e as buscas nos escombros têm sido feitas por
moradores, pelo Exército e pelos bombeiros de Pernambuco e de
outros estados, que enviaram efetivo para ajudar o estado em
meio ao desastre.
Desde a tarde deste domingo (29), o número de pessoas

desaparecidas não foi atualizado pelo governo do estado. No
domingo (29), a sede do Instituto Médico Legal ficou cheia
de parentes de vítimas tentando liberar os corpos dos
familiares para poder velar e enterrar as vítimas.
VEJA MAISO superintendente da Defesa Civil de Jaboatão, Arthur
Paiva, informou que embora a chuva não esteja tão intensa
quanto nos dias anteriores, ainda há riscos de desastres na
região. “[O risco] é bastante alto. Essa área aqui, realmente,
toda ela está totalmente afetada, a encosta está muito
encharcada, as chuvas não pararam e há possibilidade de novos
deslizamentos. Por isso, nós interditamos todas as casas de
cima [da barreira]”, explico
A Prefeitura de Recife informou que as aulas presenciais na
rede pública foram suspensas. Ao todo, 25 escolas municipais e
creches estão funcionando como abrigo temporário às famílias
desabrigadas.
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Ibama abre seleção com 1.143
vagas temporárias para todos
os níveis; confira os cargos
(Foto:Reprodução) – Considerando a situação de emergência
ambiental para incêndios florestais no período de seca
iminente no Brasil, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) publicou novos
editais de processos seletivos simplificados. Os documentos
foram publicados no Diário Oficial da União desta terça-feira
(19/4).
Ao todo, o instituto oferece 1.143 vagas temporárias para
cargos dos níveis alfabetizado, médio e superior. Os aprovados
vão atuar no Prevfogo (Centro Nacional de Prevenção e Combate
aos Incêndios Florestais) e em suas coordenações estaduais.
(As informações são do Correio Web).
Os contratos terão duração de seis meses para lotação nos
estados do Acre, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso
do Sul, Pará, Piauí, Rondônia, Tocantins, Ceará, Pernambuco,
Rio de Janeiro e Distrito Federal.
Confira a distribuição das vagas por cargos, bem como a
remuneração oferecida, os locais de lotação e as exigências
mínimas para se candidatar:
Brigadista de prevenção e combate aos incêndios florestais
Vagas: 898
Requisitos: Ser alfabetizado, ter entre 18 e 59 anos completos
e Certificado do Curso de Formação de Brigadas de Prevenção e

Combate aos Incêndios Florestais ministrado pelo Ibama ou
ICMBio.
Salário: R$1.212 a R$1.818
Brigadista Chefe de esquadrão
Vagas: 152
Requisitos: Ser alfabetizado, ter entre 18 e 59 anos completos
e Certificado do Curso de Formação de Brigadas de Prevenção
Combate aos Incêndios Florestais ministrado pelo Ibama ou
ICMBio.
Salário: R$1.818 a R$2.424
Brigadista Chefe de brigada
Vagas: 68
Requisitos: Ensino Médio completo, ter entre 18 e 59 anos
completos e Curso de Formação de Brigadas de Prevenção e
Combate aos Incêndios Florestais ministrado pelo Ibama ou
ICMBio.
Salário: R$2.424 a R$3.030
Supervisor estadual de brigadas
Vagas: 19
Requisitos: Ensino Médio completo, ter entre 18 e 59 anos
completos e Curso de Formação de Brigadas de Prevenção e
Combate aos Incêndios Florestais ministrado pelo Ibama ou
ICMBio.
Salário: R$4.848
Supervisor de brigadas federal
Vagas: 6 (sendo 3 para Manejo, Prevenção e Combate; uma para
Geoprocessamento; uma para Educação Ambiental; uma para

Capacitação e Treinamento)
Requisitos: Nível superior e experiência em atividades de
incêndios florestais, gestão ambiental e/ou recuperação de
áreas degradadas.
Salário: R$6.060
Os aprovados ainda terão direito a vantagens como auxílioalimentação, auxílio pré-escolar (quando couber), auxíliotransporte (quando couber) e seguro acidente.
Inscrições e etapas
Os interessados em participar dos processos seletivos para o
Ibama têm que ficar atentos aos diferentes prazos de
inscrições. Para isso, os candidatos devem conferir o edital
do cargo desejado. Os cadastros devem ser feitos
presencialmente, nos endereços indicados o site do Ibama .
A seleção será composta por três etapas:
– Teste de aptidão física (TAF) e Teste de Habilidades no Uso
de Ferramentas Agrícolas (THUFA) para brigadistas, chefes de
brigada e chefes de esquadrão;
– Análise de currículo para supervisores;
– Curso de formação.
O teste físico é de presença obrigatória e de caráter
eliminatório e classificatório. O exame será realizado por uma
equipe de servidores e/ou instrutores do Prevfogo/Ibama e visa
avaliar a capacidade do candidato para o desempenho das
atribuições referentes aos cargos. O TAF vai contemplar uma
caminhada com bomba costal, com a meta de avaliar a
resistência muscular, resistência aeróbica e capacidade
cardiorrespiratória dos candidatos.
Já no THUFA será exigido um teste de enxada, que visa avaliar

a resistência muscular e habilidade no manuseio de ferramentas
agrícolas. O participante deverá capinar e rastelar uma área
de três por cinco metros, em um prazo de no máximo 20 minutos
para o sexo masculino e 24 minutos para o sexo feminino. A
área deverá ficar totalmente limpa de vegetação, conforme a
prática de “solo mineral”.
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PF cumpre mandados na Bahia e
Portugal
para
combater
tráfico de internacional de

drogas
(Foto:Divulgação/Polícia Federal) – Uma operação da Polícia
Federal combate o tráfico de drogas e cumpre mandados em
Salvador e nas cidades do Porto e Braga, em Portugal, na manhã
desta terça-feira (19).
A Operação Descobrimento tem o objetivo de desarticular
organização criminosa especializada no tráfico internacional
de cocaína.
Estão sendo cumpridos 43 mandados de busca e apreensão e sete
mandados de prisão preventiva nos estados da Bahia, São Paulo,
Mato Grosso, Rondônia e Pernambuco. (As informações são do
correio24horas).
Segundo informações da Polícia Federal, as investigações
começaram após a polícia encontrar 595kg de cocaína em um
jato executivo Dassault Falcon 900, pertencente a uma empresa
portuguesa de táxi aéreo, pousou no aeroporto internacional de
Salvador para abastecimento, no ano passado.
Depois da apreensão, a polícia identificou a estrutura da
organização criminosa atuante nos dois países, composta por
fornecedores de cocaína, mecânicos de aviação e auxiliares
(responsáveis pela abertura da fuselagem da aeronave para
acondicionar o entorpecente), transportadores (responsáveis
pelo voo) e doleiros
financeira do grupo).

(responsáveis

pela

movimentação

As medidas judiciais foram expedidas pela 2ª Vara Federal de
Salvador/BA e pela Justiça portuguesa. A Justiça brasileira
também decretou medidas patrimoniais de apreensão, sequestro
de imóveis e bloqueios de valores em contas bancárias usadas
pelos investigados.
No curso das investigações, a PF contou com a colaboração da
DEA (Drug Enforcement Administration – Agência norte-americana

de combate às drogas), da Unidade Nacional de Combate ao
Tráfico de Estupefacientes da Polícia Judiciária Portuguesa e
do Ministério Público Federal.
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Processo Seletivo IBAMA 2022:
Sai edital com 1.143 vagas de
até R$ 6 mil na Prevfogo
Ibama publica edital e novos brigadistas serão contratados
(Foto:Reprodução Internet)
Salários variam entre R$1.818,00 e R$ 3.030,00. Haverá
estabilidade ou aumento de brigadistas nos 18 estados que

passam pelo período de emergência ambiental.
Para Novo Progresso tem as seguintes vagas;

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis publica quatro editais de processo seletivo para
preencher mais de 1.000 vagas em cargos de níveis
alfabetizado, médio e superior. As inscrições vão de 19 de
abril a 01 de julho
Abertura inscrições19/04/2022
Encerra inscrições01/07/2022
Salários atéR$ 6.060,00
Total de vagas1.143

Anexos
O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos

Naturais Renováveis (IBAMA) acaba de divulgar por meio do
Diário Oficial da União de 18 de abril, nove editais com
abertura de processos seletivos simplificados que irão
preencher vagas por tempo determinado na Prevfogo para combate
a incêndios florestais.
Os contratos terão duração por 6 meses para as 1.143 vagas
abertas nos cargos que pedem escolaridade de nível
alfabetizado, médio ou superior para atuação em Prevenção e
Combate a Incêndios em várias cidades dos estados do Acre,
Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará,
Piauí, Rondônia, Tocantins, Ceará, Pernambuco, Rio de Janeiro
e no Distrito Federal.

Vagas abertas
Brigadista de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais
(898) – Ser alfabetizado, ter entre 18 e 59 anos completos e
Certificado do Curso de Formação de Brigadas de Prevenção e
Combate aos Incêndios Florestais ministrado pelo Ibama ou
ICMBio. O salário será de R$ 1. 212,00.
Brigadista Chefe de Esquadrão (152) – Ser alfabetizado, ter
entre 18 e 59 anos completos e Certificado do Curso de
Formação de Brigadas de Prevenção Combate aos Incêndios
Florestais ministrado pelo Ibama ou ICMBio. O salário é de R$
1.818,00.
Brigadista Chefe de Brigada (68) – Ensino Médio completo, ter
entre 18 e 59 anos completos e Curso de Formação de Brigadas
de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais ministrado
pelo Ibama ou ICMBio. A remuneração é de R$ 2.424,00.
Supervisor Estadual de Brigadas (19) – Ensino Médio completo,
ter entre 18 e 59 anos completos e Curso de Formação de
Brigadas de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais
ministrado pelo Ibama ou ICMBio. O salário será de R$
4.848,00.

Supervisor de Brigadas Federal (6) – Manejo, Prevenção e
Combate (3), Geoprocessamento (1), Educação Ambiental (1) e
Capacitação e Treinamento (1). Exigência é de curso superior e
experiência em atividades de incêndios florestais, gestão
ambiental e/ou recuperação de áreas degradadas. O salário
oferecido é de R$ 6.060,00.

Como se inscrever
Os interessados em participar do concurso Ibama devem ficar
atentos aos prazos para cadastro, uma vez que as datas variam
conforme a lotação.
As inscrições ficarão abertas de 19 de abril a 01 de julho,
nos endereços e datas divulgadas nos editais que podem ser
conferidos no site do IBAMA.
O processo seletivo é organizado pelo Prevfogo (Centro
Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais) e
suas coordenações estaduais.
A íntegra de cada um dos editais por região, com critérios de
seleção e outras informações de cada um está disponibilizada
no link: www.gov.br/ibama/.

Brasília (18/04/2022) – Editais para a contratação de novos
brigadistas foram publicados pelo Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) nesta
segunda-feira (18). Em decorrência da pandemia da covid-19,
além dos novos profissionais, também serão contratados
brigadistas já treinados em anos anteriores. Entre os estados
com inscrição aberta e imediata estão Mato Grosso, Maranhão,
Pará e Amapá.

Diário Oficial da União
EDITAL Nº 3/2022PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO TEMPORÁRIO
DE VAGAS DE BRIGADISTAS, CHEFES DE ESQUADRÃO E CHEFES DE
BRIGADA DO PREVFOGO/IBAMA
Processo nº 02001.013854/2020-23
O PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – Ibama, nomeado pelo Decreto s/n
de 09 de janeiro de 2019, publicado no Diário Oficial da União
no mesmo dia, no uso das atribuições que lhe conferem o art.
23 do Anexo I, do Decreto nº 8.973, de 24 de janeiro de 2017,
que aprovou a Estrutura Regimental do Ibama, publicado
Diário Oficial da União do dia subsequente e art. 130
Regimento Interno aprovado pela Portaria Ibama nº 2.542 de
de outubro de 2020, publicada no Diário Oficial da União
dia 27 de outubro de 2020, considerando:

no
do
23
do

A situação de emergência ambiental para incêndios florestais,
estabelecida pela Portaria MMA nº 78, de 03 de março de 2022 e
a Portaria Ibama nº 874, de 11 de abril de 2022, resolve:
Art. 1º Tornar público o processo seletivo simplificado para
provimento de vagas de Brigadistas, Chefes de Esquadrão e
Chefes de Brigada, com fulcro no inciso IX, artigo 2º da Lei
nº 8.745, de 09 de dezembro de 1993, de acordo com a tabela;
Acesse AQUI a tabela:
Treinamento de brigadistas
O interessado em concorrer a uma das vagas deverá preencher a
ficha de inscrição anexada ao edital do respectivo estado e
passar por uma semana de pré-seleção (provas físicas e de
aptidão) e treinamento. O teste de aptidão física consiste em
uma caminhada de 2,4 quilômetros transportando uma bomba
costal cheia de água, no tempo máximo de 30 minutos para
candidatos do sexo masculino e 36 minutos para candidatas do

sexo feminino. A carga pesa aproximadamente 24 quilos.
No teste de habilidade no uso de ferramentas agrícolas, o
candidato deve abrir um aceiro, ou seja, limpar uma faixa de
vegetação em local determinado pelo instrutor da prova. Após
obter a nota necessária nos testes físicos, o candidato
passará por um curso de treinamento com duração de 40
horas/aula.
Acesse os editais para contratação de brigadistas.
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Suspeitos
de
tráfico
de
drogas e lavagem de dinheiro
são alvo de operação no Pará
(Foto:Reprodução) –

Operação Áquila 2 tem como objetivo

cumprir 18 mandados de prisão, além do bloqueio de R$ 47
milhões em ativos financeiros e sequestro de bens, que
totalizam cerca de R$ 1 milhão
Nesta segunda-feira (11), seis estados brasileiros, entre eles
o Pará, foram alvos da operação Áquila 2, que tem como
objetivo cumprir 18 mandados de prisão contra suspeitos de
crimes como tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, roubo de
cargas e extorsão mediante sequestro, além do bloqueio de R$
47 milhões em ativos financeiros e sequestro de bens, que
totalizam cerca de R$ 1 milhão. (As informações são do O
Liberal).
Os mandados de prisão foram todos expedidos pela 12ª Vara
Criminal da Comarca de Recife. Entre os bens sequestrados,
estão uma granja e veículos. Além do Pará, a operação,
comandada por Pernambuco, também acontece nos estados de
Recife, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Tocantins e Acre.
A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil do Pará
para obter mais informações sobre o saldo da operação até o
momento e aguarda retorno.
Áquila 2
A operação é um desdobramento de outra realizada em outubro de
2021, que resultou na prisão de 25 pessoas. Na época, a
polícia identificou um esquema em que grupos criminosos
enviavam dinheiro para contas no Acre para obter drogas como
maconha e cocaína na Bolívia. Além disso, havia lavagem de
dinheiro através da compra de imóveis, cavalos, suínos e

bovinos.
As investigações, iniciadas em maio de 2020, são comandadas
pelo delegado Ivaldo Pereira, titular do Grupo de Operações
Especiais (GOE), de Recife. Além de agentes pernambucanos, a
operação conta com apoio da Agência de Defesa e Fiscalização
Agropecuária de Pernambuco (Adagro) e das polícias civis dos
outros estado
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Avião da FAB com brasileiros
e estrangeiros que estavam na

Ucrânia chega ao Recife
Aeronave pousou na capital pernambucana por volta das 6h40
desta quinta-feira (10). Operação trouxe ao país 42
brasileiros, 20 ucranianos, cinco argentinos e um colombiano,
além de crianças, cães e gatos.
Avião da FAB chega ao Recife com brasileiros que estavam na
Ucrânia
O avião da Força Aérea Brasileira (FAB) enviado para resgatar
brasileiros que estavam na Ucrânia chegou ao Recife às 6h42
desta quinta-feira (10). O KC-390 Millennium partiu da Polônia
na quinta-feira (9) e, depois da parada na capital
pernambucana, segue para Brasília. (A informação é do G1)
Além dessa aeronave, chegou também a Pernambuco um avião
Legacy, que faz parte da Operação Repatriação e trouxe parte
dos refugiados. Eles pousaram na Base Aérea do Recife, na Zona
Sul da capital pernambucana.
Segundo a FAB, vieram para o Recife 42 brasileiros, 20
ucranianos, cinco argentinos e um colombiano. A Força Aérea
também disse que embarcaram 14 crianças, mas não especificou
se elas fazem parte do total de pessoas mencionado nas
nacionalidades. Também vieram oito cães e dois gatos.
Um vídeo, recebido pelo g1 via WhatsApp, mostra o momento em
que as pessoas saltam da aeronave na Base Aérea do Recife
(veja imagens abaixo).

Aviões Legacy (ao fundo) e KC-390 desembarcaram no Recife com
pessoas que fugiram da guerra na Ucrânia — Foto:
Reprodução/WhatsApp
A previsão é que todos cheguem ao meio-dia desta quinta-feira
à Base Aérea de Brasília, onde deve acontecer uma cerimônia de
recepção.
O KC-390 Millennium é mesma aeronave passou pela capital
pernambucana na ida para a Europa, em uma parada estratégica.
Além de resgatar brasileiros, a missão incluiu o transporte de
ajuda humanitária para a Ucrânia.
No KC-390, foram levadas à Ucrânia 11,6 toneladas de
medicamentos para atendimento emergencial, alimentos e itens
de necessidade básica com tecnologia para funcionamento
autônomo – utilizados em locais sem recursos e em situações
extremas, como guerras e conflitos.
Assista ao vídeo
https://twitter.com/i/status/1501917634610270208

Confira a carga:
*50 purificadores de água, de tecnologia e fabricação
nacionais (com capacidade combinada para purificar cerca de
300 mil litros de água por dia);
* 50 kits voltaicos com painel solar para abastecer o
equipamento de energia de forma autônoma;
* 10 toneladas de alimentos desidratados de alto teor
nutritivo (400 mil refeições);
* 5 kits de medicamentos para emergências médicas, oriundos
dos estoques públicos administrados pelo Ministério da Saúde,
sem comprometer o abastecimento nacional.
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Operação da PF e PRF apura
clonagem de 3,3 mil veículos
do Exército; prejuízo chega a
R$ 500 milhões
Operação apura clonagem de 3,3 mil veículos do Exército —
Foto: Reprodução/PF
Policiais começaram a cumprir 82 mandados de busca e apreensão
e seis de prisão, nesta quinta-feira (24). Segundo
investigadores, números de chassis eram usados para obter
documentos legítimos e legalizar veículos roubados.
A Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal (PRF),
começaram a cumprir, na manhã desta quinta-feira (24), 82
mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisão, em
uma operação que apura a clonagem de 3,3 mil veículos do
Exército. (As informações são de Wellington Hanna e Iana
Caramori, TV Globo e g1 DF)
A ação ocorre, simultaneamente, em 11 estados:
São Paulo
Minas Gerais
Tocantins
Pará
Mato Grosso do Sul
Goiás
Paraíba
Ceará
Paraná
Pernambuco
Maranhão
Segundo as investigações, os criminosos clonavam de chassis de

veículos do Exército com objetivo de obter
legítimos e legalizar veículos roubados.

documentos

Ao todo, a Operação Fiat Lux identificou cerca de 10 mil
adulterações no sistema veicular brasileiro. O prejuízo
causado soma mais de R$ 500 milhões. Nesta quinta, ais de 400
policiais federais e rodoviários cumprem os mandados. Equipes
do Exército também prestam apoio à operação.
Segundo os investigadores, as clonagens dos chassis do
Exército só foram possíveis porque contaram com a participação
de servidores do Detran e de despachantes. A investigação não
aponta a participação de integrantes do Exército nas fraudes.
A pedido da PF, a Justiça afastou das funções 95 servidores do
Detran. Desse total, 85 atuam no Detran-SP; 7 no Detran-TO; e
3 no Detran-MG. Cerca de 20 despachantes também foram
afastados das funções no estado de São Paulo.
Fraudes
O inquérito policial, instaurado no fim de 2020, teve origem
após a detecção da clonagem de veículos do Exército. Segundo a
polícia, os criminosos também criavam veículos fictícios no
Sistema Federal da Secretaria Nacional de Trânsito, permitindo
a realização de financiamentos e a participação em consórcios.
Esses automóveis eram dados como garantia em operações
financeiras.
A investigação também apontou que servidores do Detran e
despachantes inseriam, no Sistema Federal de Registro de
Veículos Automotores, automóveis comprados na Zona Franca de
Manaus – com isenção de PIS e Confins – e emplacavam
indevidamente esses carros em São Paulo para burlar a
fiscalização.
O abatimento ilegal de cada veículo, a maioria caminhonetes,
girava em torno de R$ 30 mil a R$ 40 mil. Depois, os veículos
eram revendidos sem recolhimento dos impostos. Foi

identificado o uso de documentos
aproximadamente 300 automóveis.

falsificados

em

O prejuízo causado pelas fraudes veiculares soma mais de R$
500 milhões. Em dez meses de atuação, foram recuperados R$ 35
milhões em veículos – entre eles caminhões, caminhonetes e
automóveis de luxo.
Os suspeitos poderão responder pelos crimes de inserção de
dados falsos, financiamento fraudulento, lavagem de dinheiro e
organização criminosa.
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Pernambuco cancela eventos de
carnaval em todo o Estado
André Longo: “Nosso objetivo é desestimular situações que
possam gerar aumento da contaminação” (Foto:Reprodução / Rede
Globo)
Não será permitido nenhum tipo de folia entre os dias 25 de
fevereiro e 1º de março
Depois de vários Estados, chegou a vez de o governo de
Pernambuco anunciar, nesta terça-feira (8), o cancelamento de
festas de carnaval, além de realização de eventos de qualquer
tipo entre os dias 25 de fevereiro e 1º de março, a sexta précarnavalesca e a Terça-Feira Gorda, respectivamente, tanto em
espaços públicos e privados.
“Nosso objetivo é desestimular situações que possam gerar
aumento da contaminação”, disse o secretário estadual de Saúde
André Longo, em entrevista coletiva, no Palácio do Campo das
Princesas, sede do governo estadual, no Centro do Recife, um
dia após o governo anunciar a suspensão do ponto facultativo
para servidores no período que seria de folia e mudanças nas
restrições devido à pandemia. Pernambuco tem um dos mais
tradicionais e concorridos carnavais do Brasil.
Rio e São Paulo adiam desfile de carnaval para feriado de
Tiradentes
“Lamentamos, por mais um ano, o cancelamento da festa de
carnaval, que está na alma e no coração dos pernambucanos. Mas
o nosso compromisso precisa ser, neste momento,
prioritariamente, com a vida e com a saúde das pessoas”, disse
André Longo.
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