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pulo. Mamano morreu em dezembro de 2014 e, na ocasião,
bandidos levaram o terror à Valéria, queimando ônibus e determinando toque de recolher.
Antes de assumir o posto de
gerente, Rasta trabalhava como eletricista e ajudante de pedreiro. Ele tinha dois mandados de prisão em aberto por
tráfico de drogas e pelo homicídio de Elizabete Miranda da
Silva, morta no dia 20 de novembro de 2015, na localidade
da Lagoa da Paixão.
TEMPO DE CASA
Tanto Rasta quanto Zeca confirmaram participação na Katiara. Zeca, com quem foi encontrado um caderno com a
movimentação financeira da
facção, diz pertencer ao grupo
há sete meses, enquanto Rasta
contabiliza mais de um ano.
Ele diz que faturava R$ 750 por
semana no bando. “Entrei
nessa para sustentar meu filho
pequeno e minha mulher
doente”, alegou Rasta.
“O nome de Rasta é citado
em vários inquéritos policiais,
mas alguns deles já temos
convicção. Ele só age em grupo, de 10 até 14 pessoas, usa
armas de longo alcance, como
fuzil, submetralhadora, mas já
encontramos nas ações criminosas cápsulas de pistolas 9
milímetros e ponto 40”, rebateu a delegada, ao lado colegas
Alexandre Narita, do Draco, e
Jamal Amad, também do
DHPP, que apresentaram as
drogas e os bandidos ontem.
A droga foi encontrada em
um matagal, dentro de dois tonéis, divididas em tabletes
prensados, papelotes (51) e
trouxas (10) de maconha e em
um tablete (1 kg) e pinos (17) de
cocaína. Munições para pistola
calibre 9 mm também foram
apreendidas. Apesar da ligação
com a quadrilha, os dois dizem
nunca ter visto Roceirinho.

Ele foi
morto porque
não aceitava o
tráfico na área.
Foi para fazer
imperar a lei do
silêncio
Patrícia Brito
Delegada sobre morador que foi decapitado e
teve cabeça exposta na rua em Valéria

Operação prendeu 20 suspeitos de ligação à facção
A Polícia Federal, em conjunto com as polícias Civil e Militar, prendeu, no último dia
12, em uma ação simultânea
em cinco cidades, 20 pessoas
ligadas à facção Katiara, responsável por levar terror ao
Recôncavo baiano.
Ao todo, foram 21 mandados de prisão cumpridos em
Feira de Santana, Ribeira do
Pombal, Tucano, Paulo Afonso e Serrinha. De acordo com
o delegado Leonardo Rocha,
chefe da Delegacia de Repressão a Entorpecentes
(DRE) da PF na Bahia, todos
os mandados são de pessoas
ligadas ao traficante Hugo
Péricles Ribeiro de Santana,
preso em um condomínio de
classe média em Aracaju, no
dia 28 de janeiro.
Para Hugo, que cumpre
pena em Serrinha, também
foi expedido um novo mandado, desta vez por associação ao tráfico. Ele é considerado o braço direito de Adilson Souza Lima, o Roceirinho, líder da Katiara.
Hugo havia sido liberado
pela Justiça do presídio de
Serrinha no ano passado, por
meio de condicional. Depois
disso, segundo a polícia, voltou a liderar o tráfico de drogas na região de Euclides da
Cunha e Ribeira do Pombal.
Ele é acusado de promover
fugas de presos das delegacias
das duas cidades. O traficante

DIVULGACÃO POLÍCIA CIVIL

também é envolvido com explosões de caixas eletrônicos
no interior do estado.
A PF não divulgou os nomes dos presos na operação.
No entanto, o delegado Rocha
disse que foi presa uma mulher identificada como Jocelma, esposa de Hugo, que cedia as contas bancárias para o
recebimento do dinheiro do
tráfico. Entre os crimes relacionados ao grupo estão roubos de veículos e motos, homicídios, assaltos a estabelecimentos comerciais e tráfico
de drogas, armas e munições.
Os envolvidos serão indiciados por tráfico, roubo e homicídio. Segundo a PF, foram
dois anos de investigação para desarticular a quadrilha.

Hugo Pericles preso em Aracaju
é apontado como braço direito
de Roceirinho. Preso por
associação ao tráfico, ele é
acusado de liderar o tráfico de
drogas na região de Euclides da
Cunha e Ribeira do Pombal
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Katiara adota
estatuto que se
inspira no PCC,
de São Paulo
Integrantes da facção Katiara
seguem um estatuto que foi
publicado, com exclusividade,
pelo CORREIO em agosto de
2015, e têm inspiração nas regras adotadas pelo Primeiro
Comando da Capital (PCC), de
São Paulo. Em quatro folhas de
papel, 11 tópicos e um pequeno
texto de introdução, de três
parágrafos, o texto estabelece
desde critérios para a entrada
de novos integrantes até regras
para empréstimos, luto, caixinha mensal e ajuda às famílias.
A Katiara controla o tráfico
em sete cidades do Recôncavo baiano – Maragojipe, Salinas da Margarida, Itaparica,
Nazaré, Vera Cruz, Santo Antônio de Jesus e Santo Amaro.
O texto de introdução diz que
o documento foi idealizado
por três integrantes, os “irmãos 33, 01, 35”.
O “irmão 33” seria o líder
da facção, Roceirinho, preso
desde 2012. Segundo a polícia, ele controlava, de dentro
do presídio de Serrinha, no
Centro-Norte do estado, a
facção. Roceirinho está agora
no presídio de segurança máxima de Mato Grosso do Sul,
para onde foi no final de 2015.
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