Polícia Civil prende homem
que cultivava maconha em casa
em Guarabira

A Polícia Civil da Paraíba, após trabalho investigativo
realizado pela Delegacia de Belém, prendeu na manhã desta
terça-feira, 1º, um homem de 24 anos, suspeito de tráfico de
drogas na região. Ele mantinha várias “mudas” de maconha em
casa, na cidade de Guarabira, onde ocorreu a prisão.

Segundo o delegado Fábio Facciolo, da cidade de Belém, os
agentes de investigação já vinham monitorando o suspeito e na
manhã de hoje, com o apoio do núcleo de homicídios, foram até
o endereço dele em Guarabira, onde constataram o fato.

“O material apreendido será
submetido à análise pericial,
mas todos os indícios apontam
para uma plantação de maconha.
Além disso, foram encontrados em
poder do suspeito uma pequena
balança de precisão, dinheiro
trocado e certa quantidade de
droga semelhante à maconha”,
informou.
Ainda segundo o delegado Fábio Facciolo, o suspeito foi preso
em flagrante e, ao ser ouvido pela Polícia Civil em Guarabira,
alegou que seria usuário da droga e que plantava para consumo
próprio. “Ele foi autuado por tráfico de entorpecentes e será
encaminhado ao presídio, onde ficará à disposição da Justiça”,
concluiu.
www.reporteriedoferreira.com.br
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Polícia
Civil
realiza
operação e desarticula mais
um ponto de venda de drogas
no Sertão

Na manhã desta terça-feira, 04, a Polícia
Civil da Paraíba, através da Delegacia
Seccional de Itaporanga, deu continuidade à
“Operação Midas”, sendo cumpridos três
mandados de busca na cidade de Sousa, sertão
do Estado.

Segundo o delegado Carlos Seabra, participaram da Operação
agentes das seccionais de Itaporanga, Patos, Sousa e
Cajazeiras. Ele disse que durante a ação foram presas duas
pessoas, sendo que um homem foi autuado por tráfico de
entorpecentes e outro era usuário. Foram apreendidos papelotes
de drogas prontos para a comercialização, sacos plásticos para
as embalagens e certa quantidade em dinheiro.
“Os mandados de busca foram expedidos a pedido do delegado da
Cidade de Coremas e são referentes a investigações sobre
assaltos ocorridos na cidade de Coremas. Os flagranteados
foram conduzidos até a delegacia distrital de Sousa, onde o
delegado plantonista realizou os procedimentos cabíveis”,
concluiu.
A população pode colaborar com a Polícia Civil fazendo
qualquer tipo de denúncia através do disque-denúncia pelo
número 197. A ligação é gratuita e é garantido o anonimato do
denunciante ou da denunciante.
www.reporteriedoferreira.com.br
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Polícia
prende
suspeitos
praticarem arrastões e terem
feito reféns em sítios de
Bananeiras e Solânea

A Polícia Civil da Paraíba, através da 21ª Seccional em
Solânea, em operação conjunta com a 7ª CIPM/PB, prendeu nesta
sexta-feira, 31, três suspeitos de realizarem arrastões e
roubos em Sítios de Bananeiras e Solânea.
De acordo com a investigação, além de roubos na zona rural de
Solânea, os suspeitos realizaram um arrastão em Bananeiras no
último sábado, dia 25.07.2002, onde, armados, invadiram quatro
residências nos Sítios Beijinho e Mijônia, fazendo os
moradores de reféns, inclusive idosos e mulheres gestantes,
subtraindo objetos e valores.

Segundo o delegado Diógenes Fernandes, após as investigações,
a Polícia Civil representou pelas prisões e mandados de busca
e apreensão na Comarca de Solânea, tendo como alvos as
residências dos investigados, sendo apreendido um revólver
calibre 38 especial que estava enterrado em um curral, duas
espingardas, munição, além de dinheiro, celulares, perfumes,
relógios e jóias, produtos dos roubos.
“Um dos suspeitos recrutava outros assaltantes para prática
dos crimes, sendo sua companheira a responsável por vender os
produtos dos roubos na região”, concluiu.
www.reporteriedoferreira.com.br
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Homem é preso em Princesa
Isabel suspeito de homicídio
ocorrido na cidade de Manaíra
Um homem foi preso nesta quartafeira, 8, em Princesa Isabel,
suspeito de ter sido o autor de
um assassinato ocorrido na
cidade de Manaíra no dia 13 de
junho deste ano. Segundo o
delegado Cristiano Jaques, a
prisão se deu após investigações
realizadas pela Polícia Civil de
Princesa Isabel (16ªDRPC).

O crime chocou a cidade e aconteceu por volta das 21h00 do dia
13 de junho, nas proximidades do Samu de Manaíra, de forma
brutal e com golpes de facão. A vítima foi Cícero Hélio
Pereira Duarte.
“O acusado foi submetido a exame médico e encaminhado para a
Cadeia Pública de Princesa Isabel. A prisão se deu em
cumprimento a Mandado de Prisão Temporária expedido pela
Comarca …
[16:03, 08/07/2020] Ssp Augusto Magalhães Assessoria: Polícia
Civil prende homem em Conceição suspeito de ter praticado
homicídio na cidade de Ibiara
A Polícia Civil da Paraíba, através da Delegacia de Conceição,
sertão do Estado, deu cumprimento na manhã desta quarta-feira,
8, a Mandado de Prisão em desfavor de um homem de 69 anos,
pelo crime de homicídio qualificado.
Segundo o delegado Carlos Seabra, da Delegacia Seccional em
Itabaiana, o fato ocorreu no dia 14 de abril de 2020 na cidade
de Ibiara/PB, tendo como vítima a pessoa de Leonildo Vieira,
residente no mesmo município. “O suspeito foi conduzido à
Cadeia Pública local onde ficará à disposição da justiça”,
concluiu.
A população pode colaborar com a Polícia Civil fazendo
qualquer tipo de denúncia pelo número 197. A ligação é
gratuita e é garantido o…
www.reporteriedoferreira.com.br

Operação cumpre mandados de
prisão
contra
crimes
de
homícidio na PB
As Polícias Civil e Militar e Corpo de Bombeiros, deflagraram
na manhã desta sexta-feira (22), uma operação com a finalidade
de cumprir mandados de prisão e busca e apreensão em Bayeux,
Pitimbu e Alhandra, na Paraíba. A Operação Malhas da Lei
investiga acusados de envolvimento em homicídios, tráfico de
drogas e roubos.
Em Bayeux os mandados estão sendo cumpridos nos bairros do
Mutirão, Alto do Céu e Bela Vista. O helicóptero Acauã está
sendo usado na ação, ajudando as equipes na rua. De acordo com
informações, algumas pessoas já tinham sido presas e armas
apreendidas, porém as quantidades não foram informadas.
Já em Alhandra e Pitimbu, são cumpridos sete mandados de
prisão e de busca em domicílios. As equipes ainda estão
cumprindo mandados, porém também já existem presos e armas
apreendidas.
Os presos seguem para interrogatório, na sede da 4ª Delegacia
Distrital, na Avenida Liberdade. Em seguida, serão recolhidos
na carceragem da Central de Polícia do Geisel.

