
 

 

Trabalhos Policiais de Destaque: 
 

-Operação Garotos Perdidos- 12 mandados de busca e apreensão visando reprimir o tráfico 
de drogas e o combate a ORCRIM denominada "Vida Loka" que intimidava a população de 
Perdões e região (Perdões, 11/06/08); 

 

- Operação “VIDA LOKA NÃO DA CAMISA, DÁ CADEIA”- 17 MANDADOS DE PRISÃO 
referentes a ORCRIM denominada "Vida Loka" que intimidava a população de Perdões e 
região (Perdões, 25/07/08); 

 

 

- OPERAÇÂO “COLHEITA MALDITA”- foram apreendidos 4 (quatro) pés da droga, 
17, 80 gramas da semente de maconha (aproximadamente 1.000 sementes), diversos 
sacos plásticos para o preparo de mudas e 15,90 gramas da droga já pronta para o 
consumo. Apreendeu-se ainda pólvora, esferas de chumbo e espoletas utilizadas em armas 
de caça, bem como, dois pássaros da fauna silvestre, os quais eram criados em cativeiro. 
(Perdões, 26/08/08); 

 
 
-Prisão de Criminosos responsáveis por diversos Furtos a Lojas de Roupas em 

Perdões e em seguida por Corrupção Ativa- (Perdões, 25/09/08); 
 
 
-OPERAÇÃO JUVENTUDE PERDIDA- Prisão em Flgrante de 6 (seis) suspeitos 

de ORCRIM conhecida como "MENINOS DE BH", com os criminosos foram apreendidas 
80 (oitenta) pedras de “Crack”, 3 (três) buchas de maconha, 6 (seis) aparelhos celulares, 2 
(dois) carros, 1 (uma) moto- (Santo Antônio do Amparo-26/05/2009); 

 
- Prisão de LAZÁRO SILVA DE SOUZA, vulgo “ Lazáro Cabeça Vermelha”, 

apontado pela Justiça como principal suspeito de ter cometido um homicídio, envolvendo o 
sacrifício humano de uma  crança de 10 (dez) anos, no ano de 1988. indivíduo estava 
foragido há 19 (dezenove) anos. (Perdões-03/07/2009); 

 
-Operação “Maioridade”- Cumprimento de 6 (seis) mandado de Busca e 

Apreensão, nas residências dos principais traficantes de Bom Sucesso.  Os Mandados 
tinham amparo em mais de 2 (dois) meses de investigação conjunta da Polícia Civil de 
Perdões e Bom Sucesso, visando desbaratar a associação criminosa capitaneada por 
KENNEDY NUNES DA SILVA. Foram aprendidos 345 (trezentos e quarenta e cinco) 
gramas de “Crack”, em estado bruto (quantidade que fracionada totalizaria, 
aproximadamente, 1725 (hum mil setecentas e vinte cinco) pequenas pedras de “Crack”), 
19 (dezenove) pedras de “Crack” embaladas e prontas para venda, 1 (uma) balança de 
precisão, 1 (uma) motocicleta HONDA/NX4 FALCON (zero KM), R$ 1.138,00 (hum mil 
cento e trinta e oito reais) em espécie e diversos aparelhos eletroeletrônicos receptados 
e/ou adquiridos com proventos do tráfico. (BOM SUCESSO, 25/07/2009); 

 
-Prisão de autores a roubo a estabelecimento comercial- DEIVID HENRIQUE 

BELCHIOR DA SILVA, vulgo “JUJU”e JOSUÉ GARCIA VITORINO- apreensão de um 
arma calibre .44 (Cana Verde/Campo Belo-24/07/2009); 



 
-Participação na "Operação Garimpo"-  Cumprimento de 21 (vinte e um) 

Mandados de Prisão e 28 (vinte oito) Mandados de Busca e Apreensão. (Campo Belo- 
11/08/2009) 

 
 
-Prisão de JOSE GILSON DA SILVA, vulgo “Pernambuco”- indivíduo utilizava 

de residência próxima a uma escola de  menores para crime de tráfico de drogas- 
Apreensão de 75 (setenta e cinco) pedras de “Crack” e R$ 416,00 (quatrocentos e 
dezesseis) reais, em dinheiro (Santo Antônio do Amparo-15/08/2009); 

 
-PRISÃO DE ROQUE JUNQUEIRA- Contava com Mandado de Prisão das 

Comarcas de Itumirim/MG, Carmo da Mata/MG e Carmópolis de Minas/MG, suspeito de 
envolvimento em roubos qualificados pelo emprego de arma de fogo, estelionato, 
receptação e formação de quadrilha- (Perdões-21/09/2009); 

 
 
-Prisão a autores de roubo a posto de combustíveis- 2 (dois) autores presos-. 

Com os indivíduos foram encontradas as armas utilizadas no crime, sendo 2 (dois) 
revolveres .38, um deles com a numeração raspada, cerca de 300 (trezentos) gramas de 
maconha, sacos plásticos para embalar a droga, 3 (três) toucas ninja, diversas munições, 
inclusive 3 (três) de calibre .44. de uso restrito. (Santo Antônio do Amparo-22/10/09); 

 
 
- Participação na Operação, denominada “Sentinela”- Realizada nas cidades de 

Andradas/MG e Ibitiura de Minas/MG-Cumprimeto de 32 (trinta e dois) Mandados de Prisão 
(IBITIURA DE MINAS-29/10/2009); 

 
- Operação "Oriente" - Prisão de 4 (quatro) indivíduos, apreensão 

aproximadamente 59g (Cinqüenta e Nove) gramas de “CRACK”, 28g (vinte e oito gramas) 
de Cocaína e 100g (cem) gramas de Maconha, além de R$ 1000,00 (hum mil reais) em 
dinheiro, 2 (dois) carros, 1 (uma) motocicleta, diversos aparelhos celulares, além de 
comprovantes de movimentação financeira, em nome de VICENTE JOSÉ DA SILVA FILHO, 
v. “Líbano”, preso em Campo Belo/MG e apontado como principal fornecedor de drogas 
de diversas quadrilhas que atuam em Perdões e Santo Antônio do Amparo, na ordem de 
R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mensais.  (Perdões/Santo Antônio do Amparo e Campo 
Belo-05/02/2010); 

 
-Prisão de intermediador de venda de CNH`s Falsas.- 1 (um) preso- 10 (dez) cnhs 

falsas apreendidas (Perdões-10/02/20010); 
 
-Prisão de Traficantes- cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão no interior 

da Auto Elétrica- 2 (dois) preso e apreendidos 32 (trinta e dois) papelotes de cocaína, 
devidamente prontos e acondicionados para venda, totalizando 41, 00 g (quarenta e 
uma gramas) da droga, R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) em dinheiro, 6 (seis) 
aparelhos celulares, diversos cheques e U$ 11,00 (onze dólares) (LAVRAS- 
21/05/2010); 

 
-Operação Pouso Forçado- 9 (nove) Presos- 3 (três) “tijolos” de Maconha, 

totalizando 1. 770 KG ( Um quilo setecentos e setenta gramas) do entorpecente e um barra 
de cocaína, totalizando 230g (duzentos e trinta gramas) da droga. (18/06/2010). 

 



 
-Operação Evento Seguro- Presença da Autoridade Policial e equipes da PCMG, 

nos dias 22/07/2010 à 24/07/2010, durante evento realizado no parque de exposições de 
Santo Antônio do Amparo. Prisão de 3 (três) indivíduos com 18 (dezoito) papelotes de 
cocaína e  1 (uma) bucha de maconha, além de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) (Santo 
Antônio do Amparo-22/07/2010 à 24/07/2010); 

 
-"Operação Iron"-Prisão de ORCRIM especializada em roubo de cargas de bobinas de 
alumínio, que operava na BR 381- Indivíduos consumaram 7 (sete) e  1(uma ) tentativa de Roubos 

triplamente majorados- Apreensão de equipamentos para bloqueio de sinal de rastreador, 14 (quatorze) 

aparelhos celulares, 1 (um) Cavalo Trator, 1 (uma) carreta baú e veículos de luxo (Perdões-28/04/2010)

   

 
 
- "Operação Conexão"- 3 (três) Presos, foram apreendidos 580 (quinhentos e 

oitenta gramas) de  “Cocaína” e  R$ 2000,00 (dois mil) reais, em dinheiro (Bom Sucesso-
24/09/2010); 

 
 

-"Operação Piratas"- Cumprimento de 4 (quatro) Mandados de Busca e 
Apreensão em comércios distintos, culminando na apreensão de 2493 (dois mil 
quatrocentos e noventa e três) mídias contrafeitas, envolvendo DVD´s e CD´s de 
diversos tipos, ainda foram recolhidos capas e embalagens destinadas ao 
armazenamento dos produtos. (Perdões-17/03/2011); 

 

-Operação "Fim da Linha"- cumpridos 4 (quatro) mandados de prisão e 11 
(onze) Mandados de Busca e Apreensão, apreendidos 1 (um) kilo de "Cocaína",  500 
(quinhentos) gramas de maconha, R$ 200,00 (duzentos) reais, Cheques, documentos com 
diversos números de contas, além de  cartões, em nome de terceiros, as quais erma 
utilizadas para depositar os valores auferidos com a venda de entorpecentes, 3 (três) 
balanças de precisão, 1 (uma) pistola 7.65mm. Munição, 4 (quatro) veículos, 1 (uma) 
televisão de LCD de 54 polegadas, diversos aparelhos celular e chips, alem de um relógio 
“Rolex” e joias em ouro. (Perdões/Santo Antônio do Amparo/Alfenas/Lavras-
25/05/2011); 

 

-Operação "de volta ao Lar"- Recaptura do detento ROBSON PEREIRA DA SILVA, v. 
“Binho Pereira”, preso em 25/05/11, apontado como chefe de um quadrilha de 

traficantes que atuava em toda região Sul de Minas Gerais. O criminoso,  na 

madrugada do dia 08/09/2011, foi resgatado por 3 (três) criminosos, fortemente armados, 
renderam e espancaram o Agente de Segurança Prisional CLAUDIONOR JOSÈ DE 
OLIVEIRA, obrigando o mesmo a abrir a cela em que ROBSON estava. 

 Na diligência foram cumpridos mandados expedidos pela Comarca de Perdões  Bom 
Sucesso e Nepomuceno, além de terem sido apreendidos aproximadamente R$ 2.500,00 
(dois mil e quinhentos reais), 1 (um) veículo, 6 (seis) aparelhos celulares, diversos chips 
telefônicos, a contabilidade de custos da fuga, estimada em R$ 41.000,00 (quarenta e um 
mil reais) e documentos falsos utilizados por ROBSON, em nome de “FABIO SOUZA”. (São 

Lourenço/Carmo de Minas-09/11/2011) 



 

-Prisão de líderes do tráfico de drogas no Sul de Minas- 2 (dois) presos- Apreensão 
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em notas de R$ 10,00 (dez reais), 1 (uma) motocicleta 
FALCON, 1 (um) veículo VW/GOL, além de aparelhos eletrônicos e celulares (Campo Belo-
03/02/2012) 

-Operação "de volta ao lar-fase-2"- Prisão de 3 (três) executores do resgate de ROBSON 

PEREIRA DA SILVA, v. “Binho Pereira"- restaram apreendidas as armas utilizadas no 
cometimento do delito, as quais estavam enterradas no quintal da casa da irmã de 
um dos envolvidos. (Camaducaia-20/03/2012). 

-APREENSÃO DE 2 (DOIS) MENORES E 1 (UMA) MAIOR AUTORES DE LATROCÍNIO- 

Apuração, em menos de 24 (vinte e quatro horas) do latrocínio que vitimou o taxista José 
Ribeiro; 

 

- Operação "Inimigo Oculto"- "Agente penitenciário é preso por facilitar entrada de 

drogas em cadeia"-Um agente penitenciário foi preso na manhã deste domingo (5) por facilitar a 
entrada de drogas na Cadeia Pública de Nepomuceno (MG). Segundo o delegado de Perdões (MG), 
Tiago Veiga Ludwig, o agente já vinha sendo monitorado por escuta telefônica há cerca de 15 
dias”.(http://g1.globo.com/mg/sul-de-minas/noticia/2012/08/agente-penitenciario-e-preso-por-
facilitar-entrada-de-drogas-em-cadeia.html-06/08/2012) 

  

  - "Operação Blackout-Fase 1"- 2 (dois) indivíduos presos-Apreensão de 600 

(seiscentos gramas de "CRACK") em tabletes e  500 (quinhentas) pedras de "Crack", já 

embaladas e prontas para a venda, além de 1 (UMA) BALANÇA DE PRECISÃO (Santo 

Antônio do Amparo- 20/10/2012); 

 

-RECAPTURA DE FORAGIDO MARCELO CARLOS DE LIMA, v. 
"Marcelinho - O indivíduo era apontado como um dos líderes de uma quadrilha de Roubo 
de Cargas, a qual atuava em todo o Estado Mineiro, nos idos de 2004 a 2006, sendo que 
seus processos se referem aos crimes de Roubo Qualificado e Formação de Quadrilha. 

O Criminoso contava com 9 (nove) Mandado de Prisão em Aberto, da comarcas de 

Perdões/MG, Airuoca/MG, Varginha/MG e de Lavras/MG, entre eles um Mandado de Recaptura, da 

Comarca de Lavras, eis que estava foragido do Presídio da Comarca desde 16/02/2008 (Perdões-

13/12/2012); 

-Operação "Blackout-Fase 02- Cumprimento de 20 (vinte) Mandados de Busca e 

Apreensão e  15  (quinze) Mandados de Prisão Preventiva- Objetos Apreedidos 5 (cinco) 

armas de fogo, 128 (cento e vinte e oito) pedras de "Crack", 200 (duzentos) gramas de 

"Crack", em tabletes ainda sem fracionamento, 2 (duas) buchas de maconha, diversas 

ampolas de esteroide anabolizante contrabandeados do Paraguai, 2 (duas) motocicletas, 

20 (vinte) aparelhos celulares e 2 (duas) motocicletas (Santo Antônio do Amparo-
20/01/2013); 

 



-Prisão de Homicidas- 2 (dois) presos por tentativa de homicído-Autores: 
DOUGLAS MARIO DE OLIVEIRA, v. “Dodo”, foi preso na cidade Perdões/MG e 
KELISSON JOSÉ DE CARVALHO, v. “Kelinho" na cidade de Lavras (Santo Antônio do 
Amparo- 12/07/2013); 

 

-Prisão de Homicida- SEBASTIÃO DANIEL DE SOUZA, v. “Tiãozinho-
Autor de delito de homcidio consumado em desfavor de DAIVISON VICENTE DA 
SILVA, ocorrido em 20/03/2014. (Perdoes-02/04/2014). 

  - "Prisão de do Ex-diretor de cooperativa suspeito de desvio é preso em Perdões, 

MG. Flávio Castelo Branco era considerado foragido da Justiça desde fevereiro. Ele é suspeito 

por desvio de dinheiro e sacas avaliado em R$ 15 milhões" 

  "Polícia Civil de Perdões (MG) prendeu na manhã desta terça-feira (27) o ex-

diretor da Cooperativa de Café de Perdões (Copacafé), Flávio Castelo Branco. O ex-diretor 

estava foragido da Justiça desde fevereiro, quando foi decretada a prisão preventiva dele." 

(Piumhi (MG),27/05/14) (http://g1.globo.com/mg/sul-de-minas/noticia/2014/05/ex-diretor-de-

cooperativa-suspeito-de-desvio-e-preso-em-perdoes-mg.html)" 

Prisão de Homicida- JADER ABRAAO FLORES REIS-Autor de homicído 

consumado em desfavor de ANDERSON BERNARDES DOS SANTOS,  em 08/10/2014. 

(Perdões-15/10/2014); 

 

  -Prisão de Autores de duplo Homicídio ocorrido no Carnaval 2015- "Polícia prende 

suspeito por morte de namorados no carnaval de Perdões- "Um homem de 24 anos foi preso 

na manhã desta quarta-feira (1º) suspeito da morte de um casal de namorados no dia 18 de fevereiro 
deste ano, em Perdões (MG). Segundo o delegado responsável pelas investigações, Tiago Veiga 
Ludwig, a polícia chegou até o suspeito após depoimento de testemunhas que viram o crime." 
(http://g1.globo.com/mg/sul-de-minas/noticia/2015/07/policia-prende-suspeito-por-morte-de-
namorados-no-carnaval-de-perdoes.html) (Perdões, 01/07/2015); 

 

  -Operação "Canavial"-3 (três) mandados de prisão temporária e 8 (oito) mandados 

de Busca e Apreensão nas cidades de Cana Verde e Campo Belo culminando ainda na apreensão 
de grande quantidade e dinheiro e cocaína, além de maconha plantada em uma horta. (Cana Verde, 
10/12/2015); 

 

  -Operação para prisão de Homicidas- 6 (seis) Mandados de Busca e Apreensão,  2 
(dois) Mandados de Prisão Temporária e 3 (três) Mandados de Internação de menores, investigados 
pelo homicídio de EMERSON SOARES,v. "MEME", ocorrido em 30/10/2015 (Perdões-17/06/2016). 

 

  -Prisão de autores de roubo a fazenda- fato ocorrido na Fazenda Cachoeirinha, 

ocorrido em 08/11/2016, local em que 3 (três) criminosos, de posse de armas de fogo, renderam a 

vítima que mora no local e a agrediram para que apontasse onde estariam valores e armas. foi 

subtraído o valor de 3000,00 (três mil reais)-2 (DOIS) CRIMINOSOS PRESOS; 



 

  -Prisão de Traficante- 1 (um) preso- Apreensão de 2 (dois) potes contendo 

aproximadamente 500 (quinhentos) gramas de “CRACK”, 1 (um) revólver calibre .32, devidamente 

municiado, 1 (uma) Pistola, calibre 7.65mm, com 2 (dois) carregadores, além de um jarro em que 

estavam mais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), 1 (um) veículo FORD/FIESTA e 1 (uma) 

MOTOCICLETA; (10/01/2017); 

 

  -Prisão de Homicidas- Prisão de 2 (dois) indivíduos apontado como autores de 

Homicídio Consumado em desfavor de Guilherme Henrique Honorato Machado, ocorrida em 

09/03/2017. (Perdões- 04/04/2017); 

 

 

 

 

  -Prisão de Homicidas- 2 (dois) envolvidos presos pelo envolvimento no Homicídio 

Consumado em desfavor de LUIZ FELIPE DOS SANTOS, v. “Felipinho”, ocorrido em 

07/12/2016 (Perdões, 05/06/2017); 

 

 

  - Prisão por Tráfico de Drogas- cumprimento a 1 (um) mandado de busca e apreensão 

em desfavor de uma das lideranças do tráfico na cidade de Perdões.  No local, foram apreendidos 1 

(um) revólver, calibre .38, com numeração suprimida, 12 (doze) munições de calibre .38, além de 

R$ 1940,00 (hum mil novecentos e quarenta reais), além de “maconha”.   (Nepomuceno-14/07/2017); 

 

  - Operação “Fim da Linha- Fase 02" - Cumprimento de 13 (treze) mandados 

de prisão temporária e 10 (dez) mandados de busca e apreensão, retirando da rua vários 

indivíduos que se intitulavam “família 121 e 33”- Apreendidas 2 (duas) armas de fogo, 

munições, mais de R$ 2000,00 (dois) mil reais em dinheiro e aproximadamente 1 (um) quilo 

de “Maconha”. (Perdões- 14/11/2017); 

 

  - Prisão de Homicidas- Prisão de 2 (dois)  investigados pelo homicídio que vitimou 

DANIEL SILVA, v. “Barbão”, ocorrido em 08/11/2017, um deles preso no CEARA, com cooperação 

da PC/CE, a partir de informações repassadas pela Depol de Perdões. (Perdões- 21/11/2017 e 

27/03/2018) ; 

 

  - Operação "Sabujo"- Cumprimento de 20 mandados de Busca e 

Apreensão e 11 (onze) mandados de prisão temporária, para desbaratar organização de 

narcotraficantes- Apreensão de 2.000 (dois) mil pinos de COCAÍNA, Tabletes de  Cocaína ainda 

sem fracionamento, Armas de Fogo, dinheiro e diversos veículos da quadrilha.-

( https://www.tvminas.com/noticia/info/13818/Policia_Civil_desmantela_organizacao_de_narc

otraficantes_no_Sul_de_Minas. PERDÕES-07/09/2018); 

 

 

  -Operação " Keraya"- com a finalidade de averiguar a denuncia de que provedores 

de internet de PARACATU/MG, JOÃO PINHEIRO/MG e GUARDA-MOR/MG, estariam fazendo 

uso de equipamentos de transmissão de dados produto de crime- foram apreendidos mais de 3 (três) 

milhões de reais em equipamentos de origem suspeita e que estão tendo a procedência checada, bem 



como, foram conduzidos 4 (quatro) suspeitos, donos dos provedores de internet das cidades alvo. 

( Paracatu- em 08/05/2019 e 09/05/2019); 

 

  -Operação "Sentinam"- Operação que desbaratou a maior organização criminosa de 

venda de anabolizantes do Brasil-3 (três) mandados de prisão temporária e efetuaram a prisão em 

flagrante de 3 (três) indivíduos, além de 5.0000.000,00 (cinco) milhões de reais em produtos ilícitos 

que eram comercializados por sites de venda de remédios pela internet, além de telefones, 

computadores, 1 (um) veículo CAMARO e 1 (uma) motocicleta 900cc. 

 

 No Curso das investigações até mesmo a fornecedora, residente em Ciudad del Este/PY foi 

identificada e mais de R$ 10.0000.000,00 (dez milhões reais) em bens foram rastreados e bloqueados. 

(Paracatu-08/08/2019); 

 

Trajetória Profissional na PCMG 

 

 O Requerente foi Delegado de Polícia Titular da 7ª Delegacia de Polícia Civil de 

Perdões/MG/1ªDRPC/LAVRAS/6ºDEPPC/LAVRAS, no período de 21/03/2008 a 22/02/2019, 

 

 No período em que o requerente esteve a frente da DEPOL de PERDÕES, cumulou  as funções 

de Diretor da Cadeia Pública de Perdões, bem como, respondeu pelas Delegacias de Cana Verde, 

Santo Antônio do Amparo e Nepomuceno, em razão da ausência de Titular, promovendo inúmeras 

investigações que culminaram em diversas prisões. 

 

 Na oportunidade, também cumulou a Direção da Cadeia Pública de Nepomuceno, além de ser 

escalado para o plantão regionalizado na sede da DRPC/LAVRAS. 

 

 Responsável pelo treinamento e criação do Time de Operações de Alto Risco do 6º 

Departamento de Polícia Civil de Lavras (TOAR6), destinado ao enfrentamento qualificado da 

criminalidade violenta especializada. 

 

 Instrutor de Armamento e Tiro na Academia de Polícia Civil de Minas Gerais (MEAF-

ACADEPOL/MG); 

 

 Designado Delegado Regional de Polícia Civil, respondendo pelo expediente da 

2ªDRPC/PARACATU/MG,  desde FEV/2019. 

 

 


