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EM SORRISO

Homens são presos por estelionato e adulteração
As prisões
aconteceram
no Município
de Sorriso
Midia News

Intensificando o combate
a criminalidade no município de Sorriso, a Polícia Judiciária Civil efetuou a prisão
de quatro homens na tarde
de sábado, 14, pelos crimes
de estelionato, falsidade ideológica, adulteração de sinal
identificador de veículo automotor e associação criminosa, relacionada a desvio de
carga.
As diligências iniciaram
após denúncia sobre uma

pessoa que estaria no Posto de
Combustível Dallas trocando
a placa de um caminhão. De
imediato, os investigadores
de polícia descolaram-se até
o local, onde a distância avistaram o primeiro suspeito,
que passou a ser monitorado.
Ainda na ocasião, foi possível constatar que o cavalo
do caminhão, da marca Volvo, se destacou da carreta,
e em seu lugar foi engatado
um Iveco, que na sequência
saiu para Rodovia, sentido o
município de Lucas do Rio
Verde.
Já o cavalo do caminhão
Volvo foi engatado em outra
carreta, tomando rumo para
o bairro Industrial. Após trafegar alguns minutos e es-

DUPLO HOMICÍDIO

tacionar, uma caminhonete
Amarok de cor marrom com
dois suspeitos, parou ao lado
da carreta.
Ato contínuo, um dos envolvidos pegou um alicate de
pressão e outro em posse de
uma chave de boca, trocaram
a placa da carreta.
Durante revista no interior da carreta foi apreendida uma Carteira Nacional
de Habilitação (CNH) falsa,
além de diversas placas de
veículos, um documento de
veículo (CRLV) falso, e uma
carta frete no valor de quase
R$ 5 mil.
Em depoimento, um deles
afirmou que havia marcado
encontro no Posto de Combustível, para trocar a placas.

Ação foi efetuada após denúncia encaminhada à Polícia Civil

SÃO VICENTE

Dois homens são assassinados a Caminhoneiro morre em
tiros em bairro de Várzea Grande acidente na BR-364, em MT
Midia News

Dois homens foram mortos
a tiros na noite de domingo, 15,
em Várzea Grande.
De acordo com a Polícia
Militar, os corpos das vítimas
foram encontrados caídos no
final da Rua 5.
Os dois usavam capacete e

estavam de camiseta e bermuda. Ao lado deles, havia uma
motocicleta Honda Titan caída
na calçada.
Além disso, próximo ao corpo também foram encontradas
uma carteira e uma aliança.
Moradores contaram que
ouviram disparos, no entanto
não souberam descrever nenhum possível suspeito.

VÍNCULO FAMILIAR

Folhamax

Uma pessoa morreu em
um grave acidente na tarde
de domingo, 15, na BR-364
na Serra de São Vicente.
Dois caminhões se envolveram na colisão.
As informações repassadas pela Rota do Oeste são

de que o acidente ocorreu
no km 350.A identidade de
vítima não foi informada.
A colisão ocorreu quando o caminhão MB 1620 de
cor branca, placa de Goiânia, carregado com melancias teria batido lateralmente com outro veículo e
tombou na pista.
O motorista do segun-

do caminhão saiu ileso e
assinou termo de recusa
de atendimento. Já o caminhoneiro que carregava
melancias ficou preso nas
ferragens e não resistiu aos
ferimentos.
A carga ficou espalhada
por toda a rodovia, que foi
interditada, sendo liberada
após 3 horas.

sofre ‘emboscada’

Polícia prende tio suspeito de Homem é baleado por esposa
estuprar sobrinha de 12 anos em briga e capota carro em ponte
A mulher foi
detida por suspeita
de tentativa
de homicídio

RD News

Homem acusado de estupro de vulnerável contra a sobrinha de 12 anos
foi preso pela Polícia Judiciária Civil, no município
de Confresa, na sexta, 13.
O suspeito de 37 anos foi
autuado em flagrante e
responderá também pelo
crime de ameaça. O preso
possui vínculo familiar e
os abusos foram denunciados pelo pai da menor,
em meados de 2016. Desde então, a Polícia Civil de
Confresa instaurou inquérito e vinha investigando
o caso.
No entanto na sexta, a
direção da escola onde a
menina estuda, chamou
os avós para comunicar
mudanças no comportamento da aluna. Ocasião
que o Conselho Tutelar e a
Polícia Civil tomaram conhecimento que a menor

Olhar Direto

A menor tem 12 anos

havia voltado para Confresa. Ela estava novamente morando próxima ao
agressor, e que os crimes
continuavam a acontecer.
Realizaram diligências
na zona rural para localizar testemunhas e condução da vítima, momento
em que perceberam a veracidade dos fatos, inclusive com suposta coação
por parte de alguns familiares da menor para ocultação os fatos.
O tio da menina foi preso e autuado em flagrante
pelo crime de estupro de
vulnerável e ameaça.

Um jovem de 19 anos,
que não teve o nome divulgado, capotou o seu veículo,
na madrugada desta segunda-feira, 16 em Rondonópolis, após ser baleado por dois
criminosos em uma motocicleta. Minutos antes, ele havia sido baleado na mão pela
própria mulher, após uma
discussão dentro de casa.
A Polícia Militar foi acionada através para comparecer em uma residência no
Jardim Rondônia, onde a
moradora relatou que estava
dentro de casa, mas escutava passos em seu quintal.
Quando chegaram, os PMs
encontraram o portão aberto
e resolveram entrar.

Caso foi registrado em Rondonópolis

A mulher foi encontrada
sentada na cama com um
revólver e várias munições
deflagradas no chão.
Depois de algum tempo, a
mulher contou que seu marido tinha muito ciúmes e
ficou muito agressivo, fazendo ameaças. Com medo, pegou a arma e apontou para
o companheiro e efetuou
diversos disparos na direção
dele, mas apenas um atingiu
a mão.
Algum tempo depois, a

equipe foi acionada por conta de um carro capotado,
com um homem baleado
dentro. A vítima era a mesma atingida pela companheira.
Durante conversa com o
homem, ele relatou que estava trafegando pela ponte
quando dois indivíduos se
aproximaram de seu veículo
efetuando diversos tiros.
Diante dos fatos, a mulher
foi detida por suspeita de
tentativa de homicídio.

