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ROTA DO PÓ

PRF apreende 270 quilos de cocaína em ônibus
Motorista disse ter
sido contratado para
levar trabalhadores
até Tangará
Folhamax

A Polícia Rodoviária
Federal apreendeu na
manhã desta terça, 13,
cerca de 270 quilos de
cocaína. O flagrante se
deu durante fiscalização a ônibus no Km 387
da BR-364, em Santo
Antônio do Leverger.
A droga estava escondida no interior do
veículo em um compartimento preparado para
o transporte do entor-

pecente. A droga foi
encontrada com o auxílio dos cães K-9 Rango
e K-9 Ecktor, do Grupo
de Operações com Cães
- GOC.
Por volta das 8h30,
em fiscalização de rotina, os policiais deram
ordem de parada a um
ônibus particular com
placas de Natal/RN,
que seguia sentido sul
do estado. O condutor,
A.M.C.S, de 46 anos,
mostrando-se bastante nervoso, disse que
havia sido contratado
para levar trabalhadores de Goiás até Tangará da Serra e que, por
isso, estaria retornando

com 5 tiros

sem passageiros.
A versão apresentada
pelo motorista não convenceu os PRFs. Foi então que os cães entraram
em ação e logo mostraram comportamento positivo para presença de
entorpecente no interior
do veículo.
A droga foi encontrada e o motorista recebeu
voz de prisão. Aos policiais, ele relatou que receberia uma quantia em
dinheiro para transportar todo o material do
Acre até Feira de Santana, na Bahia.
A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal em Cuiabá.

A droga saiu do Acre e iria para Feira de Santana, na Bahia

SUFOCADO NO LENÇOL

Homem é executado e
Bebê morre asfixiado após pais
suspeita é de acerto de contas viajarem e o deixarem em casa
RD News

Um jovem, com passagem
por roubo e drogas, foi executado com cinco tiros na noite
desta segunda, 12, em Várzea
Grande. O corpo de Sidnei
Abreu dos Santos, 19 anos, foi
localizado por vizinhos.
Conforme testemunhas, a

vítima era conhecida como
“Zezinho” e tinha envolvimento com drogas. Populares
informaram que ouviram tiros e que, em seguida, encontraram o corpo da vítima no
chão.
Ainda não há identificação
de suspeito e nem o motivo
do crime. A Polícia Civil não
descarta “acerto de contas”.

arrancar couro cabeludo

Midia News

Um bebê de apenas sete
meses morreu asfixiado na
noite desta segunda-feira,
12, em Rondonópolis, após
se sufocar com um cobertor.
De acordo com o boletim
de ocorrência, o bebê, o irmão gêmeo e outro irmão de

7 anos, foram deixados em
casa sob os cuidados da irmã
de apenas 9 anos.
Os pais haviam viajado
até Jaciara para realizar um
frete. Ao retornar, por volta
das 21 horas, o casal já encontrou um dos bebês desmaiado.
Eles ainda levaram a
criança para o Hospital Re-

gional da cidade, no entanto
o médico plantonista relatou
que o bebê já havia chegado
sem vida.
A Polícia Civil também
foi acionada e deve instaurar
um inquérito para investigar
o caso. As crianças foram
levadas para o Conselho Tutelar e os pais, que estão presos, podem perder a guarda.

Após denúncia

Divulgado retrato falado de PM prende passageira de ônibus
acusado de bater em mulher com 5 tabletes de drogas
Apreensão
aconteceu
na rodoviária
da cidade

RD News

A Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, da
Criança e do Idoso de Várzea
Grande divulgou o retrato
falado do homem suspeito
de agredir uma senhora de
51 anos em Várzea Grande.
O suspeito seria pardo, tem
idade entre 29 anos e 30 anos,
altura de 1.60m a 165m, porte
forte e atlético, sem barba, pesando entre aproximadamente 70 quilos, cabelo liso escuro
e usava camiseta preta no dia
da agressão.
A vítima contou que o
homem, em um veículo
Gol prata, se aproximou e
pediu a água a ela quando
caminhava na beira da estrada. A senhora o orientou a
procurar à próxima chácara
vizinha. O suspeito então a
seguiu até o final da rua, manobrou e retornou, se aproximando novamente.
Segundo a vítima, o ho-
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Denúncias. Ligue 197

mem desceu do carro portando uma arma de fogo e passou
agredi-la fisicamente, com socos e coronhadas. O suspeito
ainda tentou obrigá-la a entrar
no carro, afirmando que iria
matá-la. A mulher conseguiu
correr até a chácara do compadre, pedindo por ajuda. Ela
teve vários ferimentos na cabeça e no rosto.
Denúncias que possam
ajudar a Polícia Civil a identificar o suspeito podem ser
feitas pelo 197 (disque denúncia) ou na própria Delegacia da Mulher de Várzea
Grande, no telefone (065)
3685-1236.

Na noite de segundafeira, 12, a Polícia Militar
de Tangará da Serra recebeu a informação de que
uma boa quantidade de
drogas entraria no Município.
As informações foram
anônimas e davam conta
de que uma mulher estaria trazendo a droga de
Cuiabá para Tangará em
um ônibus que chegaria
na cidade por volta de
meia noite.
De posse das informações, os policiais se deslocaram até a a MT 358
e nas proximidades do
Trevo da Melancia avistaram o ônibus que vinha

A droga estava sendo trazida de Cuiabá para Tangará

da capital, sendo feito então seu acompanhamento
até a rodoviária da cidade,
quando a abordagem foi
realizada.
A suspeita demonstrou
nervosismo
chamando
atenção desta equipe que
realizou abordagem e busca na mochila que estava
sob sua posse sendo localizado 5 tabletes inteiros e
dois pela metade de entorpecente maconha. Diante da situação foi dada

voz de prisão a suspeita
Geany que foi conduzida para o Cisc local para
as providências cabíveis.
Segundo informações da
PM, a garota já possui antecedentes, mas não pelo
tráfico de drogas. “Agradeço a colaboração da população que sempre vem nos
ajudando e que possibilita
retirar esse tipo de pessoas da sociedade”, frisou
o tenente Foletto da Polícia Militar.

