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Em sequência aos 
trabalhos da operação 
All In, deflagrada pela 
Polícia Federal de Mato 
Grosso do Sul, agentes 
da PF cumpriram um 
mandado de busca e pri-
são na cidade de Sorriso 
nesta terça-feira, 28. O 
objetivo é desarticular 
uma organização crimi-
nosa responsável por 
tráfico internacional de 
drogas e lavagem de di-
nheiro.

A Superintendência 
da PF em Campo Grande
-MS informou que estes 
foram os únicos man-
dados expedidos para 
Mato Grosso, tendo sido 
executados em uma resi-

dência no município. No 
total, a Polícia cumpre 
18 mandados de prisão 
cautelar, 25 mandados 
de busca e apreensão, 
além de sete mandados 
de condução coercitiva, 
em 14 cidades dos seis 
estados. Participam cer-
ca de 150 policiais.

Os investigados usa-
vam nomes de laranjas 
para fazer transferências 
bancárias, registrar e 
transferir imóveis, veí-
culos e até aeronaves. 
As vítimas eram pessoas 
com doenças graves, 
moradores de rua e prin-
cipalmente usuários de 
drogas.

Os traficantes conta-
vam com a participação 
de aproximadamente 
30 pessoas, que atua-

vam em várias funções 
de logística e transporte 
de entorpecentes. Des-
pachantes ajudavam na 
compra de veículos, ad-
vogados falsificavam do-
cumentos, atuavam na 
defesa de integrantes da 
quadrilha e ajudavam na 
distribuição de drogas.

Também foram cum-
pridos o sequestro de 
seis aeronaves, cinco 
imóveis, incluindo um 
aeródromo, bloqueio de 
numerários em 68 con-
tas correntes e a apreen-
são de mais de 35 veícu-
los adquiridos por meio 
de práticas criminosas. 
Até o presente momen-
to, o patrimônio objeto 
das medidas constritivas 
ultrapassa R$ 7,5 mi-
lhões.

*A operação foi ba-
tizada de All In, jogada 
típica do Poker em que 
o jogador aposta todas as 

suas fichas em uma mão 
de cartas, em alusão à 
forma impetuosa com 
que a OrCrim desenvol-

ve suas atividades, arris-
cando-se no transporte 
de grandes carregamen-
tos de entorpecentes.
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A Polícia Judiciária 
Civil, em investigações 
da Delegacia Especia-
lizada de Homicídios 
e Proteção a Pessoa 
(DHPP), prendeu o au-
tor do assassinato de 
um jovem que sofreu 
um atentado, por enga-
no, no dia 31 de janeiro 
de 2017, indo a óbito 
dois dias depois do cri-
me.  

Investigações  apura-
ram que o suspeito We-
verson Nunes da Silva, 
19 anos, matou a tiros, 
Maycon Gonçalo Rodri-
gues, 21 anos, por acre-
ditar que ele estava se 
relacionando com sua 
ex-namorada. A vítima  
namorava a irmã da ex 
do autor.

O suspeito foi preso 
na manhã desta terça-

feira, 28, em cumpri-
mento de mandado de 
prisão preventiva.

O crime aconteceu 
no dia 31 de janeiro,  
em Várzea Grande. O 
suspeito, em um Fiat 
Uno preto, dirigido por 
um menor de idade, 
passou em frente ao 
estabelecimento e viu 
a ex-namorada conver-
sando com a vítima, 

que trabalhava como 
mototaxista.

O suspeito desceu 
do veículo e efetuou 
vários tiros contra o ra-
paz, que foi socorrido, 
mas morreu no dia 2 de 
fevereiro deste ano.

O preso foi conduzi-
do a DHPP e, posterior-
mente, será encami-
nhado a uma unidade 
prisional da Capital.

Um homem foi ba-
leado em sua residên-
cia no Município de 
Nova Xavantina tarde 
de domingo.

A Polícia investiga 
se foi a namorada da 
vítima, a empresária 
identificada pelas ini-
ciais M.L., que atirou 
contra Marcos Quares-
ma, de 34 anos.

De acordo com in-
formações prelimina-

res da Polícia Civil, 
foi a empresária quem 
acionou a Polícia Mi-
litar e o Serviço de 
Atendimento Móvel 
de Urgência (Samu) 
para prestar socorro à 
vítima.

Logo após a ligação, 
a mulher abandonou o 
local.

Testemunhas ouvi-
das pela polícia relata-
ram ter visto a empre-
sária saindo correndo 
da residência do rapaz. 

Vizinhos também di-
zem que a mulher foi 
orientada a deixar o lo-
cal para não sofrer re-
presálias de familiares.

Marcos Quaresma 
foi encontrado com 
perfurações na cabeça 
e abdômen e está inter-
nado em estado grave 
na UTI em Barra do 
Garças.

A arma do crime foi 
encontrada no local. A 
Polícia Civil investiga 
o crime.

A Polícia Federal 
cumpriu 16 dos 18 
mandados de prisão 
durante a operação 
“All In” deflagra-
da, ontem, em Mato 
Grosso do Sul, Mato 
Grosso, Goiás, Paraná, 
Minas Gerais e São 
Paulo. Um dos presos 
é um homem de 59 
anos considerado o 
líder da organização 
criminosa que trazia 
entorpecentes da Bo-
lívia e distribuía para 
estes estados alvos da 
ação policial.

De acordo com in-
formações, ele foi 
preso em sua residên-
cia em um bairro de 
Campo Grande (MS). 

Ele é piloto e seria o 
responsável pela lo-
gística de como a dro-
ga chegaria ao país, 
além de como seria 
distribuída aos outros 
estados. Ele também 
é apontado como um 
dos fundadores da 
facção criminosa PCC  
e de liderar em 2005 
uma rebelião no Presí-
dio de Segurança Má-
xima de Campo Gran-
de. Em 2000, ele foi 
condenado a 20 anos 
de prisão por roubar 
um avião que fazia a 
rota Foz do Iguaçu a 
São Luiz.

A Polícia Federal 
também revelou que 
os integrantes desta 
organização crimino-
sa usavam nomes de 
“laranjas” para fazer 

transferências bancá-
rias, registrar e trans-
ferir imóveis, veículos 
e até aeronaves.

Os documentos 
destes laranjas eram 
conseguidos em locais 
de consumo de droga, 
como a cracolândia 
em São Paulo.

A droga era inter-
nalizada em território 
nacional por aerona-
ves e posteriormente 
distribuída na Região 
Sudeste do país por 
via terrestre. No de-
correr das investiga-
ções, foram realizadas 
duas prisões em fla-
grante nas quais três 
integrantes do grupo 
foram presos trans-
portando mais de 800 
kg de cocaína originá-
ria da Bolívia.
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Suspeito acreditou que vítima estava se relacionando com sua ex

Ele foi preso em sua residência em um bairro de Campo Grande (MS)

Rapaz é preso por matar 
mototaxista por engano em VG

Empresária é suspeita de atirar 
em namorado e fugir

PF prende líder de quadrilha 
de tráfico internacional


