
DETALHES DA OCORRÊNCIA

Nº/Ano Data do Fato Data de Registro U.P. de Origem Despacho CIOPS

836/2022 14/07/2022 16:30 14/07/2022 21:05:56 DP-AMAMBAI

FATOS

TRAFICO DE DROGAS

LOCAL

Tipo de
Local:

VIA RURAL

Endereço: RODOVIA MS 289, Bairro: ZONA
RURAL

CEP: 79990000

Cidade/UF: Amambai/MS Região:

Referência: PROXIMO AO POSTO DE
FISCALIZAÇAO IAGRO

Ref.
Especial:

HISTÓRICO

Chegou ao conhecimento desta delegacia de Policia atraves B.O PRE  n°81/2022 que durante
operação Hórus esta g.u tor, realizava bloqueio e fiscalização na ms-289, próximo ao posto desativado
do iagro, ao realizarmos abordagem ao ônibus da empresa expresso Queiroz, por volta das 16:30h,
foram localizadas em seu bagageiro duas malas, uma de cor azul e outra de cor marrom, contendo
algumas peças de roupas e vários invólucros de substância análoga a maconha. Conferindo os
números das bagagens chegamos aos seus proprietários, sendo os senhores: Jonathan Guilherme
santos abdala Santiago, passageiro da poltrona de n°05 e Ademilton Francisco das chagas júnior,
passageiro da poltrona n°07 que ao serem questionados, confirmaram ser os proprietários e saberem
que transportavam o entorpecente que totalizou 50kg distribuídos em 49 invólucros. nos informando
ainda que receberam o entorpecente de homem desconhecido na rodoviária de coronel sapucaia/ms
e  que levariam para salvador/ba, onde iriam entregar para outro desconhecido que estaria esperando
na rodoviária de salvador em um veículo  e receberiam a quantia de r$ 6.000,00 reais, sendo 3.000,00
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reais para cada um pelo transporte.  diante do fato os autores foram conduzidos e apresentados, sem
lesões corporais, na delegacia de polícia civil de Amambai juntamente com o entorpecente
supramencionado.

DETALHES DAS MOVIMENTAÇÕES

Não existem movimentações para essa ocorrência!

EQUIPE POLICIAL QUE REALIZOU ATENDIMENTO

Servidor Função
Data de
Inclusão

WESLEY CAZARI AMARO 14/07/2022 21:05

CAIO HENRIQUE JERONYMO
MACEDO

DELEGADO DE POLÍCIA 14/07/2022 21:17

VIVIAN JULIANA DE OLIVEIRA
CALDEIRA

ESCRIVAO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA 14/07/2022 21:18

ADEMIR DOS SANTOS INVESTIGADOR DE POLÍCIA
JUDICIÁRIA

14/07/2022 21:21

DADOS SINESP

Nr
Nacional Nr Lote

Data
Consulta

Data de Processamento
(SINESP)

Status BO
(SINESP)

24932514 14/07/2022
21:30
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