
Operação “Ágata 9”: Imprensa participa de entrevista coletiva
em Ladário

Forças Armadas e representantes das forças auxiliares participaram da coletiva

A Operação “Ágata 9”, que está acontecendo nos Estados de Mato Grosso

do Sul, Mato Grosso, Rondônia e Paraná foi tema de uma coletiva de imprensa

realizada  na manhã desta quarta-feira  (22),  no Auditório  do  Comando do 6º

Distrito Naval, em Ladário (MS). A operação é uma ação conjunta das Forças

Armadas Brasileiras, com apoio de órgãos federais, estaduais e municipais para

coibir delitos transfronteiriços e ambientais na faixa de fronteira Oeste.

Participaram  da  coletiva  o  Comandante  do  6º  Distrito  Naval,  Contra-

Almirante Petronio Augusto Siqueira de Aguiar; o Comandante da 18ª Brigada de

Infantaria  e  Fronteira,  General-de-Brigada  Jorge Cardoso  Martins;  o  Inspetor-

Chefe da Receita Federal em Corumbá, Dr. Haroldo de Souza Idehara; o Delegado

de Polícia, Dr. Pablo Gabriel Farias da Silva; o Comandante da 2a Companhia da

Polícia Militar Ambiental, Capitão Cleiton Douglas da Silva e o Inspetor Local da

Agência Estadual Sanitária Animal e Vegetal, Marcelo Shigueo Pereira da Silva.

Para o Comandante do 6°DN, aumentar a presença do Estado na faixa de

fronteira Oeste, reduzir os crimes  transfronteiriços e transnacionais  são alguns



dos propósitos  da Operação.  “É  uma ação conjunta  que vai contribuir  com a

redução das ações do crime organizado e práticas ilícitas, ressaltou.

De acordo com o General-de-Brigada  Jorge Cardoso Martins,  será feito

bloqueio e controle de estradas na faixa de fronteira, patrulhamentos, ações de

combate ao tráfico entre outras. “Vamos atuar diretamente em 20 municípios e

nas fronteiras da Bolívia e Paraguai”, declarou.

A Operação Ágata 9 faz parte do Plano Estratégico de Fronteiras, lançado

pela  Presidenta  Dilma  Rousseff,  em  junho  de  2011,  com  as  diretrizes  de

estabelecer alianças com os países que fazem fronteira com o Brasil e possibilitar

a atuação integrada entre os órgãos de segurança pública e as Forças Armadas.

Imprensa local recebeu informações sobre a Operação Ágata 9


