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Na mira da PF: adulteração 
de combustíveis 
Quadrilha chefiada por miliciano preso também praticaria lavagem de dinheiro

REPRODUÇÃO PRF

Cerca de 160 agentes da Polícia Federla e da PRF cumpriram mandados contra a quadrilha

A 
Polícia Federal (PF) 
e a Polícia Rodoviá-
ria Federal (PRF) 
realizaram a Ope-

ração Naftalina, para de-
sarticular uma organização 
criminosa que adulterava 
e revendia combustíveis, 
além de praticar lavagem de 
dinheiro. O grupo é chefia-
do por um miliciano já pre-
so. Cerca de 160 agentes e 
quatro auditores da Receita 
Federal cumpriram manda-
dos de prisão preventiva e 
de prisão temporária; medi-
das cautelares de suspensão 
de atividade econômica; e 
busca e apreensão no Rio de 
Janeiro, na Grande Vitória, 
no Espírito Santo; e em São 
Paulo. 

Além de usar outras pes-
soas para ocultar o patrimô-
nio obtido com os crimes e os 
reais operadores do esque-
ma, o miliciano ainda inves-
tia a maior parte dos lucros 
em outras atividades crimi-
nosas ligadas à milícia. Com 
apoio do Ministério Público 
do Espírito Santo (MPES) e 
da Receita Federal, a inves-
tigação descobriu que, pelo 
menos desde 2020, a qua-
drilha vem recebendo irre-
gularmente cargas de álcool 
hidratado e de nafta solven-

tas fiscais de cargas de nafta 
solvente e álcool hidratado 
vindos de outros estados. 
Havia indicativos de empre-
sas fantasma e de fachada, 
além de emissão de notas 
fiscais falsas por trás das 
cargas transportadas, difi-
cultando a fiscalização du-
rante o transporte.

Após reunirem dados, as 
informações foram encami-
nhadas à PF, que deu início a 
uma investigação que identi-
ficou pessoas e empresas, es-
truturadas em uma grande 
organização criminosa, envol-
vidas na receptação, distribui-
ção e venda de combustíveis 
adulterados.

te, vindos de outros estados, 
realizando a adulteração de 
combustíveis e os vendendo 
em postos da Grande Vitória.

As primeiras ações da 
operação aconteceram de-
pois de uma série de abor-
dagens a veículos tanque 
feitas pela PRF, que perce-
beu irregularidades nas no-

Assaltantes invadem 
casa e roubam cão
Uma família passou por 
momentos de terror ao 
ter a casa invadida por 
três criminosos na madru-
gada de quinta-feira, em 
Itaipu, Niterói. Durante 
a invasão, estavam na re-
sidência um casal, seus 
três filhos e o cachorro, 
que foi levado pelos ban-
didos. Além do animal, fo-
ram roubados a televisão, 
o relógio, dinheiro em 
espécie e diversos outros 
itens de valor.

A dona da casa, a co-

merciante Aline Azevedo 
da Silva, disse que os filhos 
choram sentindo falta do 
animal. O cachorro, da raça 
bulldog francês, atende pelo 
nome de Bradock e possui 
cinco meses. A família es-
palhou cartazes com a foto 
do animal nas redes sociais, 
mas até o momento não re-
cebeu nenhuma pista sobre 
o seu paradeiro. A família 
busca informações sobre 
Bradock e está oferecendo 
uma recompensa de R$ 500 
para quem devolvê-lo.

Perseguição termina 
com dois presos
Dois criminosos foram 
presos na noite de se-
gunda-feira após uma 
perseguição policial que 
começou na Tijuca e ter-
minou em Vila Isabel, 
na Zona Norte. De acor-
do com a Polícia Militar, a 
dupla estava em um carro 
roubado, que depois foi 
recuperado. A ação pro-
vocou um intenso tiro-
teio e deixou moradores 
assustados.

Segundo a corporação, 
uma equipe do 6º BPM 
(Tijuca) estava em patru-
lhamento quando rece-

beu uma informação sobre o 
roubo de um veículo na Rua 
Antônio Basílio, na Tijuca. 
Ao avistarem os agentes, os 
criminosos iniciaram fuga 
e atiraram nos policiais, que 
revidaram.

A perseguição também 
passou pelas ruas Agosti-
nho Menezes e Maxwell, 
onde houve nova troca de 
tiros. Na sequência, a dupla 
abandonou o veículo, que 
era roubado, na Praça Mara-
canã, esquina das ruas Feli-
pe Camarão e São Francisco 
Xavier. Após cerco no local, 
dois suspeitos foram presos. 
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