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Requeiro, satisfeitas as formalidades regimentais, seja
consignado em ata um voto de congratulações aos policiais militares CB PM
ROGÉRIO V AZ PINHA e SD PM NATHALIA COSTA RINALDI CARUSO, ambos

pertencentes ao efetivo do Décimo Terceiro Batalhão de Polícia Militar do Interior,
pelo excelente trabalho policial realizado no dia 22 de junho de 2019.
Os nominados policiais militares, por ocasião de
patrulhamento preventivo pelo

Bairro

Parque Alvorada

no município de

Araraquara, após suspeitarem das atitudes de dois indivíduos que ocupavam um
veículo Fiat Pálio, realizaram a abordagem e localizaram no interior do automóvel
300 (trezentas) pedras de crack, além de R$ 809,00 (oitocentos e nove reais) em
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espécie. Após isso, os policiais militares ainda diligenciaram até um imóvel
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conhecido como "ponto de tráfico", localizando no interior do referido imóvel 400
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(quatrocentas) pedras crack, 550 (quinhentos e cinquenta) pinos para embalar

'
~

i'J··

o,p

cocaína e uma 01 (uma) balança de precisão, além de prender um indivíduo
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próximo ao local dessa abordagem .
Aos nobres companheiros da Polícia Militar, o meu
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mais profundo reconhecimento e sinceros agradecimentos em nome da

i

população araraquarense, pois essas apreensões e prisões além de evitarem que

:

tanta droga ilícita entrasse em circulação, certamente também irão contribuir para
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a redução de diversos outros tipos de delitos. Que belo exemplo de dedicação e
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amor à causa pública foi dado por esses valorosos profissionais de nossa ;
Corporação.
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Requeiro ainda, que seja enviada uma cópia ao
Comandante do CPI-3 de Ribeirão Preto, CEL PM CARLOS ALBERTO

MACHADO e ao Comandante do 13° BPMI , TEN CEL PM ADALBERTO JOSÉ
FERREIRA.

Araraquara, 24 de junho de 2019.
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TENENTE SANTANA
Vereador e Presidente
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Três rapazes são detidos por tráfico no Parque Alvorada - cotidiano - ACidade ON Araraquara

2410612019

A CIDADE
Araraquara
PUBLICIDADt

COTIDIANO
Três rapazes são detidos por tráfico no Parque Alvorada
A polícia aprendeu mais de 700 pedras de crack, dinheiro e material para o embalo da droga
Da reportagem

I ACidadeON/Araraquara

23/6/2019 08:35

Polícia pelas ruas de Araraquara

Três rapazes, de 18, 19 e outro de 24 anos, foram detidos por tráfico de drogas, no Parque Alvorada, na noite do último sábado
(22), em Araraquara.
Segundo Boletim de Ocorrência, policiais militares checavam uma denúncia
de tráfico de drogas em uma residência na Avenida lida Chaves Vieira.
Próximo ao local, estavam dois rapazes e um veículo, um FiaUPálio preto.
Com eles, a polícia encontrou aparelhos de celular. No carro, embaixo do
banco, havia 300 pedras de crack, embaladas, prontas para a venda e R$ 809
em dinheiro.

PUBUCIOAOE

Na casa suspeita, um outro jovem foi encontrado e em revista ao local, a
polícia apreendeu ainda 440 pedras de crack, 550 pinos para embalar a
droga, cocaína, material para embalo do entorpecente e mais dinheiro.
Os três rapazes foram levados para o plantão policial, onde prestaram
depoimentos e ficaram detidos aguardando audiência de custódia.
PUBLICIDADE
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