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Policiais prendem ex-gerente de cooperativa
Os atos eram
cometidos por
uma associação
criminosa
RD News

O ex-gerente financeiro
de uma cooperativa de açúcar e etanol – investigado
por ser o líder de um desvio
de R$ 23 milhões na empresa, N.F.R. foi preso pela
Polícia Civil na manhã desta terça, de ontem, 12, em
Campo Novo do Parecis.
O inquérito que tramita na delegacia municipal
apura crimes de furto qualificado pelo abuso de confiança e mediante fraude,

associação criminosa e lavagem de dinheiro. Os atos
eram cometidos por uma
associação criminosa que se
formou dentro da empresa
por empregados e comparsas alheios aos quadros da
cooperativa, entre 2011 e
junho de 2017.
Um mês depois do desligamento do suposto chefe
do esquema criminoso, em
08 de maio de 2017, ainda
houve uma tentativa de desvio da cooperativa. O suspeito ligou para a empresa
solicitando que fosse feito
um pagamento de R$ 467
mil em favor de uma pessoa.
Segundo o delegado Adil
Pinheiro de Paula, o suspeito foi conduzido à de-

NO MEIO DA PISTA

legacia, mas na audiência
de Custódia a Justiça optou
pelo monitoramento com
tornozeleira eletrônica.
“A Polícia Civil já tem a
confirmação de vários exfuncionários que ocupavam
cargos na direção, como
também de empresários de
Mato Grosso e de outros
estados. De empresas que
atuavam em Goiás, São Paulo e Minas Gerais, a maioria
seria de fachada. Com isso
temos a identificação de várias pessoas e novas fases
serão deflagradas”, adiantou.
O suspeito já foi denunciado pelo Ministério Público por 44 crimes de furto
qualificado.

Delegado Adil Pinheiro

ASSASSINATO

Enfermeiro morre após
Rapaz é morto com
atropelar boi em Diamantino 31 facadas em MT
Midia News

O enfermeiro Pedro Paulo
Macedo Barroso, de 37 anos,
morreu na noite de segunda-feira, 11, após sofrer um
acidente na estrada rural de
Diamantino.
A vítima bateu a motocicleta que pilotava contra um boi

que estava no meio da rua.
Ele chegou a ser socorrido,
mas não resistiu aos ferimentos e morreu logo em seguida.
Testemunhas
relataram
que Paulo estava a caminho
do seu local de trabalho,
quando o animal cruzou seu
caminho repentinamente. O
animal também morreu no
acidente.

AMEAÇA

Folhamax

Nicael Souza, 18 anos,
foi assassinado com diversas facadas na madrugada
desta terça-feira, 12, no
município de Diamantino.
As informações publicadas
pela Rádio União FM são
de que o corpo foi encon-

trado nesta manhã em um
terreno baldio.
A vítima fazia uso de entorpecentes e há suspeitas
de que o crime possa ser
um “acerto de contas”.
Populares relataram a
Polícia Militar local de que
a vítima foi vista correndo e
pulando muros de algumas
casas do bairro. No corpo

da vítima, foram encontradas diversas perfurações
causadas por arma branca.
Informações preliminares são de que o rapaz foi
atingido por, pelo menos,
31 facadas. A Politec foi
acionada para realizar os
trabalhos de perícia.
O crime será apurado
pela Polícia civil.

Operação Via Líbero

Após denúncias, PM apreende Exército prende índios que cobravam
armas e R$15 mil em espécie pedágio há 40 dias na BR-364
Alguns indígenas
foram detidos
e veículos
apreendidos

Rosi Oliveira / Redação DS

Na manhã desta terçafeira, 12, a Polícia Militar
de Tangará da Serra foi
acionada por populares
que repassaram informações de que estariam sendo ameaçados com uma
arma de fogo. Ao chegarem no local, foram informados que a arma havia
sido repassada a outra
pessoa que estaria em veículo Palio vermelho.
De posse dos relatos, os
policiais iniciaram as rondas e lograram êxito em
encontrar o referido automóvel na rua 30 do Jardim Tarumã. Realizaram a
abordagem e o condutor
ao perceber a presença
dos policiais, se escondeu
dentro do banheiro da
residência, onde aconteceram buscas e algumas
armas foram encontradas,
sendo dois revólveres cali-

Olhar Direto

Apreensão foi no Tarumã

bre 38; um rifle 22 marca
Marlin; 764 munições de
vários calibres; 39 pacotes
de cigarros; um iPhone e
R$$ 15 mil em espécie.
Durante a operação três
pessoas foram detidas e
juntamente com os materiais apreendidos conduzidos à Delegacia.

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira, 12, a Operação Via
Líbero, em parceria com a
Polícia Rodoviária Federal
(PRF) e o Exército Brasileiro, para prender indígenas
na etnia Nambikwara, que
estavam há 40 dias cobrando pedágio da BR-364, km
1243, em Comodoro.
Na ação, foram empregados cerca de 120 policiais federais e rodoviários federais,
incluindo a equipe de choque da PRF. Além disso, a
atuação contou com o apoio
do helicóptero da PRF e de
ambulâncias para atender
eventuais feridos.
Foram cumpridas duas

Na ação, foram empregados cerca de 120 policiais

decisões judiciais da 1º Vara
da Justiça Federal de Cáceres, por meio das quais foi
autorizada, além da liberação do tráfego no local, a prisão preventiva de 15 indígenas, bem como, a realização
de buscas e apreensões e remoção de todo material utilizado exclusivamente para
cobrança ilegal do pedágio.
A operação foi realizada
em razão da ocorrência de
diversos crimes decorrentes
da cobrança de ilegal do pe-

dágio, a qual, por si só, configura o crime de extorsão.
Além disso, os ânimos entre
os indígenas e a sociedade
local têm se exaltado nos últimos dias e crimes mais graves poderiam ocorrer em razão de um conflito iminente.
Nos primeiros instantes
da operação, alguns indígenas foram detidos e veículos apreendidos. Os presos
serão encaminhados para a
Delegacia de Polícia Federal
em Cáceres.

