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Assassinato em Ponta Porã acende
rastilho de vingança do PCC: vai
começar tudo de novo...
Claudio Tognolli
Yahoo Notícias 15 de março de 2017

(Jonathan Campos/Gazeta do Povo/Futura Press)

Foi executado nesta terça-feira em Ponta Porã, fronteira com o
Paraguai, Ronny Pavão, irmão de Jarves Gimenez Pavão, traficante
brasileiro acusado de mandar matar o ex-sócio e concorrente Jorge
Rafaat –para assumir o controle do crime organizado na fronteira do
Brasil com o Paraguai.
Ronny foi morto com 10 tiros ao sair do ginásio na cidade de Ponta
Porã.
O irmão Jarvis Pavão ajuizou pedido para ir ao velório. Jarves é
apontado como chefe do tráfico na região da Tríplice Fronteira entre
Argentina, Brasil e Paraguai.
O irmão do cara que mandou matar o Rafaat, o Jarves, fez o acordo
para o PCC dominar a fronteira e agora o irmão dele e braço direito é
assassinado.
O PCC vai deixar barato a morte desse irmãozinho?
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Ronny foi executado a tiros quando saía de uma academia por volta
das 18 horas, a tiros de pistola 9 mm. O autor dos disparos estava em
uma motocicleta e atirou 12 vezes contra a vítima.Pavão foi apontado
como um dos suspeitos de encomendar a morte do empresário Jorge
Rafaat, no dia 15 de junho, de 2016. Ao sair de seu escritório em Pedro
Juan Caballero, cidade que faz fronteira com o Mato Grosso do Sul.
Após a morte do traficante Jorge Rafaat Toumani, 56 anos, em junho
passado,o PCC (Primeiro Comando da Capital) passou a controlar o
tráfico de drogas e armas na fronteira do Brasil com o Paraguai.
A morte foi uma tarefa combinada entre o PCC e o Comando Vermelho.
Rafaat, apelidado de Sadam e também conhecido como o “rei do
tráfico”, na fronteira, guiava uma camionete blindada e escoltada por
cerca de 30 seguranças. Foi bloqueado por outro veículo em um
cruzamento de Pedro Juan Caballero. Mais de de 500 tiros partiram
de 400 de uma metralhadora .50 (aquela dos ninhos de metralhadora
no Vietnã). Ela veio do RJ, providenciada pelo CV.
O PCC traiu o CV. Ficou com o ponto de drogas de Rafaat.
O PCC se aliou então aos Amigos dos Amigos, no RJ, contra o CV.
No norte do país, o CV se aliou à Família do Norte (FDN), que cometeu
a barbárie dos 60 corpos em Manaus. Depois veio a retaliação do
PCC..
Tudo começou na morte de Rafaat. Foi ali que o PCC montou seu
Narcosul, sozinho.
Agora tudo se reinicia com a morte de Ronny Pavão,
Veja o cerco contra Rafaat:
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