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SE DEU MAL

Carro roubado cai em lago e ladrão morre afogado
O registro
de roubo
ocorreu em
4 de março
Folhamax

Um ladrão morreu após o
veículo em que estava cair
num lago na madrugada de
quarta-feira, 16, na BR-174,
próximo a Cáceres. No momento do acidente, o veículo estava fugindo de policiais rodoviários federais.
Segundo a PRF, por
volta das 3h, uma equipe abordou dois veículos
que estavam estacionados
a margem da BR 174, em
Cáceres. No momento da

abordagem, um dos veículos, o Hyundai HB20, de
cor branca, empreendeu
fuga, dando início a uma
perseguição.
A fuga durou cerca de 30
quilômetros, quando o condutor saiu de pista com o
automóvel, caindo em um
lago às margens da rodovia.
No interior do veículo, estavam dois homens, sendo
que um deles veio a óbito
por afogamento.
Um dos ocupantes do
veículo, J. S. D. S., 22 anos,
acabou morrendo afogado.
Já o condutor do veículo, W.
S. S., 21 anos, acabou preso.
Foram acionados o Corpo de Bombeiros e o IML
(Instituto Médico Legal)

para atendimento da ocorrência. O veículo foi retirado do local e encaminhado
ao posto policial de Cáceres, onde foi constatado ser
um automóvel clonado. O
registro de roubo ocorreu
na cidade de Porto Alegre/
RS, em 4 de março.
No interior do veículo,
foram encontrados equipamentos e ferramentas, os
quais provavelmente seriam utilizados para prática
de crime de roubo a caixas
eletrônicos.
Os ocupantes do Ônix,
D.F.D.O., 36 anos, e S.D.C,
27, também foram presos.
A ocorrência encaminhada
para a Delegacia de Fronteira de Cáceres.

PRF contatou que veículo foi roubado em Porto Alegre

EXECUÇÃO

saiu para ir à escola

Ex-detento é morto ao
lado de carro em MT

Bombeiros encontram corpo de
garoto que sumiu no Rio Cuiabá

Folhamax

O jovem Deuscimar Nascimeto de Brito, 24, conhecido
como “Rodela”, foi assassinado a tiros na noite de terça-feira, 15, na BR-070, em Primavera do Leste. A
A Polícia Militar foi acionada por populares que ou-

viram os disparos de arma de
fogo. Em seguida, o corpo da
vítima foi encontrado.
Moradores não souberam
“dar” detalhes sobre o ocorrido. De acordo com informações da PM local, a vítima
teria diversas passagens criminais. A suspeita é de que
o crime tenha sido motivado
por um acerto de contas.

Olhar Direto

O Corpo de Bombeiros
encontrou na manhã desta
quarta-feira, 16, o corpo de
Marcos Vinicius de Campos Vieira, de 16 anos, que
foi visto pela última vez
há dois dias, quando teria
saído de casa para ir à es-

cola, no Centro Norte, em
Várzea Grande.
O adolescente teria desaparecido na segundafeira, 14. Ele saiu de casa
para ir à escola, no entanto, teria sido chamado por
um amigo para ir até um
rio no bairro Costa Verde.
Uma equipe dos bombeiros iniciou as buscas, po-

rém elas tiveram que ser
suspendidas ao anoitecer.
Às 6 horas desta manhã,
mergulhadores retomaram
e o corpo foi encontrado a
cerca de dois quilômetros
da Praia da Vereda, em
Santo Antônio de Leverger. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico
Legal (IML).

ASSALTO EM JACIARA

Reconhecimento

Range Rover de família
de Valdívia é recuperada

PM E PJC recebem Moção de
Aplausos em Campo Novo do Parecis
Reconhecimento
foi por apreensão
de 450 kg de
cocaína cristal

Midia News

O segundo veiculo roubado na casa de familiares do jogador Valdívia,
atacante do São Paulo, foi
recuperado pela Polícia
Militar na manhã desta
quarta-feira,16, em Várzea Grande.
O crime ocorreu na
noite de terça-feira, 15,
em Jaciara.. Quatro homens invadiram a residência, fizeram a família refém durante quatro
horas e saíram do local
levando um BMW 120i,
uma Land Rover Evoque,
além de vários outros objetos e equipamentos, tais
como joias, computadores e TVs.
Poucas horas após o
crime, o BMW foi abandonado na cidade pelos
assaltantes. Mas o Range Rover acabou sendo
interceptado apenas no
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Pneus estouraram

bairro São Matheus, em
Várzea Grande.
Policiais Militares avistaram o veículo passando
em alta velocidade pelo
bairro, tentaram a abordagem, mas seus ocupantes
se negaram a parar.
Em determinado momento, dois pneus do veículo acabaram estourando. O suspeito abandonou
o carro e fugiu a pé, em
meio a um matagal.
Rondas foram realizadas, mas o homem acabou
fugindo do cerco policial.
A Polícia Civil investiga o
caso.

Na noite desta segunda feira, 14, a Câmara
Municipal de Campo
Novo do Parecis ofereceu uma Moção de
Aplausos as forças de
segurança pública (PJC/
PMMT). O ato se deu em
reconhecimento
pelo
brilhantismo em ação
que resultou na apreensão de 450 kg de cocaína
cristal, além de armas
de fogo de grosso calibre
e munições.
Durante sua fala, o
presidente da Câmara
enalteceu os policiais
pela incansável dedicação no desempenho da
função. “Este ato é ex-

Solenidade foi na segunda-feira

tensivo a todos os Policiais Civis e Militares
da nossa região, que tem
desenvolvido um trabalho brilhante e, a Polícia
Militar incansável, todos os dias do ano lutando para prevenir os crimes. Essa Casa de Leis
enaltece esta apreensão
pelo vulto do ato, esses
profissionais são dignos,
honrados e merecedores
desses elogios e moções
de aplausos”, finalizou

o vereador Wagner Tavares da Cunha.
Vale ressaltar que em
ações integradas (PF/
PJC) a PMMT na região,
através do Pelotão Especializado de Força Tática e, produção de conhecimento da Agência
Regional de Inteligência
ARI/7º CR, ultrapassou
a quantia de 02 toneladas de drogas apreendidas somente no ano de
2017. (Com Assessoria)

