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O Globo

PF prende 11 no Paraná em ação contra
tráfico de drogas
Operação foi batizada de ‘Bagre’, nome do chefe da quadrilha, e reuniu 70 policiais
federais
SÃO PAULO A Polícia Federal deflagrou ontem uma operação para desarticular grupo criminoso especializado
em tráfico internacional de drogas. A quadrilha atuava na região da fronteira oeste do Paraná, especialmente nos
municípios de Foz do Iguaçu, São Miguel do Iguaçu e Medianeira.

REPRODUÇÃO DO G1

“Bagre” na rede. Operação da Polícia Federal desarticula quadrilha do Sul
Batizada de Bagre — em referência ao principal investigado, apontado como “cabeça” da organização
criminosa —, a operação envolveu 70 policiais. Foram expedidos 13 mandados de prisão preventiva, três de
condução coercitiva e 14 de busca e apreensão, todos pela Justiça Federal em Foz do Iguaçu. Também foram
determinados sequestros de veículos, imóveis e ativos financeiros dos investigados.
As investigações, que foram iniciadas há um ano e meio, apontam que a organização — com pelo menos 20
pessoas — é responsável pela entrada de drogas no país vindas do Paraguai e enviadas aos estados do Rio Grande
do Sul, São Paulo e Minas Gerais.
A quadrilha enviou cerca de uma tonelada de maconha para o Rio Grande do Sul. Segundo o delegado da PF
em Foz do Iguaçu Carlos Eduardo Bianchi, a droga vinda do Paraguai entrava no país pelo Lago de Itaipu e seguia
para os estados. UM ANO E MEIO DE INVESTIGAÇÃO — Durante as investigações, iniciadas há um ano e meio,
foram apreendidos dois quilos de haxixe e 300 quilos de maconha, além de munição. Também foram identificadas
outras remessas que podem chegar a aproximadamente uma tonelada de maconha — disse o delegado.
Dos 20 investigados, 12 atuavam na mesma quadrilha. O restante agia em parceria com a organização
paranaense ou de forma isolada. Dos mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça, 11 foram cumpridos,
entre eles o que tinha como alvo o chefe da organização, conhecido como “Bagre”. Ele e outros dois suspeitos
foram presos em São Miguel do Iguaçu. Outras sete pessoas foram presas em Foz do Iguaçu e uma em Santa
Helena. (Com G1)
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