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Quadrilha é condenada a mais de 16 anos
Organização envolvida no tráfico de drogas atuava no Santos Dumont e foi desfeita após operação da PM com o Gecoc

A 17ª Vara Criminal 
de Maceió condenou 
os réus Carla Pa-

trícia Santos de Oliveira, 
Wellington Ferreira da Sil-
va, Rozita Roque de Couto 
e Erick José do Nascimento 
por integrarem quadrilha 
envolvida no tráfico de dro-
gas, nas imediações do bair-
ro Santos Dumont, na Capi-
tal. A decisão foi publicada 
ontem (22).

A organização criminosa 
foi desfeita após operação 
de busca e apreensão nas 
residências dos acusados, 
em 24 de março de 2013, no 
Conjunto Cidade Jardim. 
De acordo com a denúncia, 
o grupo era chefiado por 
Carla Patrícia e Welling-
ton Silva, que compravam 
e revendiam os entorpecen-
tes e distribuíam as demais 
tarefas para os integrantes 
da quadrilha. Erick Nasci-
mento era responsável por 
vender e armazenar a droga 
e Rozita Couto era encarre-
gada de guardar altas quan-
tias em dinheiro.

Foram encontrados na 
residência de Rozita Cou-
to uma pistola calibre 380, 
doze munições, um carrega-
dor, um revólver calibre 38, 
cerca de 494 gramas de co-
caína e R$ 5.612,00.

Na casa de Erick Nasci-
mento, foram apreendidos 
aproximadamente 2,2 kg de 
crack e cerca de 134 gramas 
de maconha. Já com Wellin-
gton Silva, a polícia encon-
trou R$ 2.905,00.

Além das armas, drogas 
e quantias em dinheiro, fo-
ram apreendidas uma ca-
mioneta e uma motocicleta, 
ambas registradas no nome 
de Carla Oliveira, que ser-
viam, segundo os autos, às 
empreitadas da organização 
criminosa. Conforme o pro-
cesso, todas as armas apre-
endidas eram furtadas ou 
roubadas.

CONDENAÇÕES
Wellington Silva foi con-

denado a 15 anos e dois me-
ses de reclusão pelo crime 
de tráfico de entorpecentes 
e a nove anos e 11 meses por 
associação ao tráfico, totali-
zando 25 anos e um mês de 
reclusão.

Carla Patrícia recebeu a 
pena de 13 anos por tráfico e 
de oito anos e seis meses por 
associação ao tráfico. Com a 

unificação das penas, cum-
prirá 21 anos e seis meses 
de detenção.

Erick Nascimento foi 
condenado a nove anos e 
dois meses de prisão por 
tráfico, com redução da 
pena referente a este crime 
em razão de ter confessa-
do o ato em juízo; além de 
sete anos por associação ao 
tráfico;  dois anos e um mês 
de reclusão por porte ilegal 
de armas; e um ano e oito 
meses pelo crime de recep-
tação, totalizando a pena de 
19 anos e 11 meses de reclu-
são.

Já Rozita Roque de Cou-
to recebeu condenação de 
dez anos por tráfico de dro-
gas e seis anos por associa-
ção ao tráfico, totalizando 
16 anos de reclusão. Todos 
devem cumprir as penas em 
regime inicialmente fecha-
do.

“As provas constantes 
nos autos envergam-se para 
a tese de que os acusados 
agiram com animus associa-
tivo estável e permanente, 
planejando de forma deta-
lhada e organizada o come-
timento do crime de tráfi-
co de drogas. Infere-se tal 
conclusão pela quantidade 
de dinheiro e drogas apre-
endidos em poder dos inte-
grantes do grupo crimino-
so e pelas transcrições das 
conversações telefônicas, 
bem como dos depoimentos 
feitos em juízo”, afirmaram 
os magistrados que atuam 
na 17ª Vara Criminal.

OUTRA ACUSADA
Uma outra ré, Poliana 

Gonzaga de Oliveira, teve 
apreendidos em sua resi-
dência um tablete de co-
caína, pesando pouco mais 
de um quilo;  o valor de R$ 
17,50; um livro de contabi-
lidade; um caderno; uma 
caderneta de anotações de 
débitos; diversos saquinhos 
plásticos transparentes e 
duas cédulas de identida-
des de terceiros. Ela será 
julgada em outro processo, 
já que não foi ouvida em 
juízo, por estar foragida 
desde as apreensões, fei-
tas pelo grupo de inteli-
gência da Polícia Militar 
de Alagoas com o Grupo de 
Combate às Organizações 
Criminosas (Gecoc), do Mi-
nistério Público de Alagoas 
(MP/AL).

Decisão de condenar organização criminosa é da 17ª Vara Criminal de Maceió e foi publicada ontem; quadrilha foi desfeita em março de 2013

DICOM TJ

DELMIRO

Dono de carro 
com 300kg de 
droga é preso

SÃO MIGUEL

Caminhão carregado de cerveja 
tomba e parte da carga é saqueada

O delegado Rodrigo Ca-
valcante, regional da dele-
gacia de Delmiro Gouveia 
(1ª DRP), informou que está 
preso o proprietário do veí-
culo celta, que foi apreendi-
do com mais de 300 quilos 
de maconha, no dia 13 desse 
mês.

Na manhã de ontem (22), 
Márcio Luiz Gomes da Sil-
va compareceu a delegacia 
regional para registrar o 
possível roubo ao seu veícu-
lo, 8 dias após o fato. Ao ser 
interrogado pelos policiais, 
Márcio não conseguiu expli-
car porque demorou tanto 
tempo para realizar o regis-
tro do roubo, momento em 
que foi dado cumprimento 
ao mandado de prisão tem-
porária existente contar ele.

A apreensão da droga se 
deu após perseguição poli-
cial, realizada por policiais 
militares do Pelopes, ao ve-
ículo Celta de cor vermelha, 
placa MXO-5009, de Palma-
res, município de Pernam-
buco. O carro foi abandona-
do no povoado Alto Bonito, 
zona rural de Delmiro Gou-
veia, e as duas pessoas que 
estavam no veículo fugiram, 
deixando no automóvel o do-
cumento com o nome do pro-
prietário e uma carteira de 
reservista em nome de Már-
cio Luiz Gomes da Silva.

O delegado Rodrigo Ca-
valcante de posse dos do-
cumentos encontrados no 
veículo, solicitou ao juiz An-
derson Passos, titular da 2ª 
Vara de Delmiro Gouveia, a 
prisão temporária de Márcio 
Luiz. 

TRIBUNA HOJE

Um caminhão, carregado 
de cervejas e refrigerantes, 
tombou, na tarde de ontem 
(22), em um dos trechos da 
rodovia federal BR-101, nas 
imediações da cidade de São 
Miguel dos Campos. Com o 

acidente, parte da carga foi 
saqueada por populares.

Segundo informações de 
testemunhas, o caminhão 
seguia sentido Aracaju, 
Sergipe, quando o condutor 
perdeu o controle e veículo 
tombou. O motorista sofreu 
apenas escoriações e não 

precisou receber atendimen-
to médico.

Após o acidente, a carga 
ficou espalhada pela pista e 
muitos condutores, que tra-
fegavam pela região, para-
ram seus carros para pegar 
a mercadoria. (Com Alago-
as Web)

CORTESIA 

Carga ficou espalhada pela pista e muitos condutores, que trafegavam pela região, pararam para pegar a mercadoria

Acidente ocorreu na BR-101; motorista sofreu apenas escoriações


