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Polícia encontra ‘laboratório de maconha’ em ferro-velho de Vila Vel-
ha

Proprietário foi preso. Delegado explicou que fios de cobre eram fornecidos por usuários de drogas

O dono de um ferro-velho em Novo México, Vila Velha, foi preso nesta quarta-feira (19) por policiais da 
Delegacia Patrimonial. Eles foram até o local para verificar uma denúncia de receptação de fios de cobre 
furtados, mas acabaram encontrando uma estufa com uma plantação de pés de maconha e uma estrutura 
montada para a produção da droga.

O delegado Fabiano Rosa explicou que na estufa foram encontrados 11 pés de maconha. “Tínhamos a 
informação de que o proprietário fazia a receptação de fios de cobre roubados, que eram entregues a ele 
por viciados em drogas. Chegando lá, encontramos também as drogas. O dono alegou que ele plantava 
para consumo próprio, mas pela estrutura que encontramos, não tem como ser para consumo”, disse.

As investigações continuam para saber se o detido fazia tráfico de drogas. “O ambiente era climatizado, 
preparado para semear e cultivar a maconha. Certamente, tudo ali era para tráfico”, falou o delegado.

No ferro-velho também foram encontradas ferramentas ainda em embalagens fechadas. “Ainda iremos 
investigar, mas possivelmente o dono comprava esses materiais de viciados em drogas”, falou Fabiano 
Rosa.

O dono do ferro-velho foi autuado por receptação qualificada e por tráfico de drogas. Ele foi levado para o 
Centro de Detenção Provisória (CDP) de Viana e pode pegar até 33 anos de prisão.

FIOS DE COBRE
O delegado explicou que os policiais da Delegacia Patrimonial têm intensificado os trabalhos para acabar 
com os furtos e receptação de fios de cobre de operadoras de telefonia na Grande Vitória.

“Você furtar 5kg ou 10 kg de cabos aparentemente é um furto simples, mas isso tem um dano enorme 
para a sociedade, uma vez que vários usuários da operadora ficam sem sinal. Temos intensificado a 
punição de receptadores, pois combatendo essas pessoas, certamente os furtos vão diminuir”, explicou.
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Polícia procura suspeito de ter assassinado taxista na Serra

O corpo de Olendino Bassani da Costa encontrado às margens da Rodovia Audifax Barcelos, na 
noite do dia 1º de maio

A polícia está à procura do homem que matou o taxista Olendino Bassani da Costa, de 60 anos, com um 
tiro durante um assalto, na Serra. O acusado é João Paulo da Silva, 30, que está foragido. Uma adoles-
cente de 17 anos também participou do crime.

O corpo do taxista foi encontrado às margens da Rodovia Audifax Barcelos, na noite do dia 1º de maio, na 
altura do bairro Serra Dourada I, na Serra.

Segundo informações da Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) da Serra, onde o caso era inves-
tigado, o casal formado por João Paulo e uma garota pegou a corrida com o taxista. “Os levantamentos 
apontam que o objetivo era assaltar. Ao perceber que a vítima não atendeu à ordem de parada dada por 
João Paulo para parar o veículo, o suspeito atirou”, contou o delegado Demetrius Villar, adjunto da DCCV 
de Serra.

Segundo a polícia, Olendino teve o celular e o relógio roubados. O táxi em que ele estava foi localizado 
pela família na região onde o assassinato aconteceu, no dia seguinte ao roubou.

A adolescente de 17 anos, na época namorada de João Paulo, estava no banco traseiro do táxi. Ela foi 
apreendida há cerca de um mês e confessou ter participado do crime.

Após levantamentos feitos pela equipe de investigação, a Justiça acatou o pedido de prisão temporária 
pelo crime de latrocínio - roubo com resultado morte - solicitada pelo delegado a frente do caso.

Quem tiver informações acerca da localização de João Paulo pode repassar pelo telefone 181 - Disque-
denúncia.
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