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Notícia anterior Próxima notícia

PM nega vazamento de informações
sobre operação
Corporação divulgou nota com críticas à notícia publicada por colunista do GLOBO

O Comando-Geral da Polícia Militar divulgou ontem uma nota negando a informação publicada na coluna do
jornalista Ricardo Noblat, do GLOBO, de que a corporação seria a principal responsável pelo vazamento de
informações da Operação Onerat, de 5 de agosto, que tinha como principais alvos as quadrilhas de roubo de
cargas e o crime organizado no Complexo do Lins.

Segundo a nota, “o Comando da Corporação esclarece que, se houvesse (ou se houver) qualquer indício de
vazamento por parte de policiais militares, a Corregedoria Interna da PMERJ atuará de imediato para apurar os
fatos. Ao longo de mais de dois séculos de história, a Polícia Militar jamais tolerou desvios de conduta”.
Também ataca o jornalista, classificando de “irresponsabilidade inaceitável” a publicação da notícia. Para a PM,
o resultado da operação não pode ser avaliado apenas pelo aspecto numérico, mas, também, pela sensação de
segurança que traz aos moradores, classificada pela corporação como “resultados intangíveis”.

A ação, que contou com as Forças Armadas, a Força Nacional e as polícias Civil, Militar e Federal, deveria
cumprir 40 mandados de prisão, mas só 18 pessoas foram presas. Além disso, foram apreendidos três pistolas,
duas granadas, quatro quilos de maconha e 13 de cocaína. Vinte e um veículos foram recuperados. O próprio
ministro da Defesa, Raul Jungmann, considerou o desempenho “razoável”.

O jornalista Ricardo Noblat reafirmou as informações publicadas em sua coluna.
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