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Policiais chegaram à favela ainda na madrugada: no topo da comunidade, havia acampamento do tráfico

Há meses, traficante postou na internet foto de fuzil com bandeira dos EUA. Ontem, arma foi apreendida
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REPRODUÇÃO

O
andar apressado de
quem circulava logo
cedo pelos acessos
ao Morro da Serri-

nha denunciava o clima de
tensão vivido durante boa
parte do dia de ontem em
Madureira. A caçada ao trafi-
cante Walace de Brito Trin-
dade, o Lacosta, de 27 anos,
que é apontado como chefe
do tráfico de drogas na fave-
la, provocou intenso tiroteio
entre policiais e criminosos
e assustou quem vive na co-
munidade e no entorno dela.
Quatorze suspeitos foram
detidose quatro ficaramferi-
dos, segundo a PM. Parte do
comércio nas proximidades
da Serrinha ficou fechada.
De manhã, o Viaduto Prefei-
to Negrão de Lima chegou a
ser interditado por alguns
minutos em ambos os senti-
dos por causa da operação.

Por alguns instantes, pes-
soas que estavam no Merca-
dão de Madureira buscaram

refúgio, assustadas com o o
som de tiros. “Isso daqui es-
tá muito violento”, disse
uma moradora.

Um PM ficou ferido por
estilhaços. Ainda de acordo
com a nota da PM, foram
apreendidos seis fuzis, oito
pistolas, oito granadas e 50
kg de cocaína, além de ou-
tras drogas. Parte desse ma-
terial foi abandonada na
área de mata no topo da Ser-
rinha, próximo a um acam-
pamento, para onde os cri-

minosos fugiram logo após
a chegada da polícia, ainda
durante a madrugada. Os fe-
ridos foram encaminhados
ao Hospital Carlos Chagas,
em Marechal Hermes.

Uma das armas encontra-

das ‘circulava’ há tempos na
internet. O fuzil, pintado com
uma bandeira dos Estados
Unidos, é visto em fotos nas
redes sociais com criminosos
do bando de Lacosta. No per-
fil ‘Lacosta da Serrinha’, o ar-
mamento aparece sendo os-
tentadopor três traficantes.

Durante a troca de tiros,
muitos criminosos tentaram
fugirda favela.Algunschega-
ram a invadir casas de mora-
dores. Participaram da ação
policiais do 9º BPM (Rocha
Miranda) e dos batalhões de

Operações Especiais (Bope)
e de Ações com Cães (BAC),
além de equipes da Coorde-
nadoria de Recursos Espe-
ciais (Core) e da 29ª DP (Ma-
dureira).Entre os detidosha-
via cinco menores.

“A apreensão de menores
não chega a assustar. Os tra-
ficantes da Serrinha costu-
mam recrutar estes jovens
para transportar drogas e
atirar logo na chegada da po-
lícia”, informou o delegado
Julio Cesar Pyrrho de Carva-
lho, da 29ª DP.

Um dos cabeças da facção
Terceiro Comando Puro
(TCP), Lacosta, segundo in-
vestigações,mantémboarela-
ção com o traficante Marcelo
Santos das Dores, o Menor P,
chefe do pó em 11 das 15 fave-
las da Maré. De acordo com a
polícia, o criminoso lucraria
cercadeR$500milporsema-
na com a venda de drogas na
região. O bando dele tem cer-
ca de 100 fuzis. Informações
que levem a sua captura va-
lem R$ 1 mil no Disque-De-
núncia (2253-1177).

Tiroteio fecha
lojas e viaduto
em Madureira
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Operação da polícia no Morro da Serrinha acaba
com 14 suspeitos detidos e quatro feridos

>Na operação de on-
tem, que começou por
volta das 3h, os bandi-
dos foram surpreendi-
dos por homens do Bo-
pe que já estavam na
mata.Acostumadosafu-
gir pela região, os crimi-
nosos acabaram encur-
ralados. Dois helicópte-
rosauxiliaramnalocali-
zaçãode suspeitos.

“Na mata, entre as
duas torres, eles manti-
nhamsofá, lonas e foga-
reiro. Algo rústico, on-
de tinham visão privile-
giada da parte baixa”,
contouumPMdoBope.

Bandidos da Serri-
nha e do Cajueiro, do-
minado por facção ri-
val, já haviam se en-
frentado na véspera.

Chefe do pó
na Serrinha,
Lacosta
não foi
localizado
ontem

Bando fica
encurralado
na mata


