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Polícia

7

em Nova Olímpia

Ação da PM resulta na prisão de traficante
Polícia Militar
desarticulou boca
de fumo que
abastecia a cidade
Assessoria PM

Na tarde de terça feira, 10,
a 1ª Cia PM de Nova Olímpia logrou êxito na realização da prisão em flagrante
delito do Sr. J.F.T de 52 anos,
o qual figura como suspeito
de tráfico de entorpecentes.
O Grupo de Apoio da 1ª
CIA PM, após receber várias denúncias anônimas de
que o suspeito teria recebido
uma grande quantidade de
substância entorpecente e,
tê-las armazenado em sua

residência, realizaram rondas nas proximidades do
bairro onde o suspeito reside
e ao passar em frente à casa,
pôde perceber que o suspeito apresentou mudança de
comportamento, certo nervosismo; o que motivou a
ação da Equipe PM em abordá-lo. Foram encontradas
em poder do suspeito, em
seu bolso algumas “trouxinhas” análogas à pasta base
de cocaína e, ao realizar a
busca na residência foi encontrada a quantia de R$
9.350 reais em espécie, 17
“pedras” de substância análoga à pasta base de cocaína,
pesando aproximadamente
1,2kg da mesma substância.
Além disso foram apreendi-

MONITORAMENTO

dos alguns objetos sem procedência (botijão de gás e furadeira). A ação contou com
o apoio de um investigador
da PJC que auxiliou na realização das buscas no local.
Diante dessa situação,
foi dada a voz de prisão ao
suspeito,( o qual já cumpriu
pena por tráfico de entorpecentes) sendo este encaminhado aos cuidados do Delegado de Polícia Judiciária
Civil, sem apresentar lesões
corporais, para adoção das
medidas de praxe.
A ação está inserida dentro da operação mês de julho, deflagrada na última
semana no âmbito de circunscrição do 7º Comando
Regional da PMMT.

A ação está inserida dentro da operação mês de julho

por 48 horas

Força Tática prende quatro por Agentes penitenciários de MT devem fazer
tráfico em Tangará da Serra paralisação de 48 horas em unidades prisionais
Rosi Oliveira / Assessoria PM

A Força Tática foi acionada
por meio do serviço reservado
de inteligência após monitoramento de uma residência
onde estaria acontecendo o
comércio de drogas. No local,
um suspeito foi abordado e
em busca pessoal foi encon-

trada uma porção média de
substância análoga à maconha. Os policiais adentraram
à residência onde foram localizados mais três suspeitos.
Com eles foram encontrados
a quantia de R$150,00, duas
porções grandes e três porções médias de substância
análoga à maconha e um celular.

Tráfico
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Os agentes penitenciários
de Mato Grosso devem paralisar as atividades por 48
horas a partir da próxima
quarta-feira, 11, em todo o
estado. A decisão foi tomada em assembleia geral do
Sindicato dos Servidores Pe-

nitenciários (Sindspen-MT),
que representa a categoria.
A categoria cobra a atualização do adicional de insalubridade.
Segundo o sindicato, o
governo havia estabelecido
prazo de 15 dias para apresentar um cálculo e uma proposta de aumento, porém, o
tempo expirou. Durante a

paralisação, não deve haver:
atendimento aos advogados;
atendimento aos oficiais de
Justiça (salvo alvará e mando
de prisão de réu preso); visitas; atendimento de saúde
(exceto urgência emergência); recebimento de presos.
O protesto da categoria está
previsto para ser encerrado
na quinta-feira, 12.

CAMPO NOVO DO PARECIS

Após denúncia, PM de Nova Criminosos invadem escritório de fazenda
Marilândia fecha ‘Boca de Fumo’ e furtam aproximadamente R$ 60 mil
O cofre foi
encontrado dentro
de um rio na
sede da fazenda

Rosi Oliveira / Assessoria PM

Na segunda-feira, 09,
a Polícia Militar de Nova
Marilândia recebeu a denúncia anônima de que no
endereço do fato alguns
indivíduos estariam realizando o tráfico de entorpecentes. Sendo assim, a
guarnição se deslocou até
o local e ao adentrar na
residência abordaram um
suspeito de 17 anos e com
ele foram localizadas 19
porções de entorpecentes
análogas à pasta base de
cocaína, bem como, e uma
porção grande de ácido
bórico juntamente com a
quantia de 20 reais. Em
entrevista o mesmo afirmou que não fazia a venda sozinho e que os outros
suspeitos estariam em outra residência. Foi feito o
deslocamento e no local,
onde ao notar a aproximação da guarnição alguns
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Menor foi apreendido

indivíduos vieram a foragir pulando vários muros.
De imediato foi realizado
cerco e logrou-se êxito na
detenção de um suspeito
de 20 anos, que inclusive
é o principal suspeito da
morte de um indivíduo
com 18 disparos de arma
de fogo no Município de
Nova Olímpia. Ao retornarem a primeira residência,
os policiais lograram êxito
na abordagem de outros
dois indivíduos que de
acordo com o primeiro detido, participam da venda
de drogas. Um dos suspeitos foragiu do local.

Três elementos invadiram
o escritório de uma fazenda,
próxima ao Distrito de Marechal Rondon, durante a madrugada de sexta, 06, para sábado, 07, e levaram um cofre
com aproximadamente R$ 60
mil em dinheiro.
Os três criminosos arrancaram a janela para ter acesso ao
interior.
Um cofre com vários talões de cheques assinados e
um montante de aproximadamente R$ 60 mil, foi encontrado pelos criminosos.
Eles utilizaram um carrinho
de mão para retirar o cofre do
local.
Após as investigações, a
Polícia Civil de Campo Novo

A identidade dos suspeitos não foi revelada

conseguiu prender um dos
envolvidos no furto. O criminoso é ex-funcionário da
fazenda. Em sua residência,
foram encontrados aproximadamente R$ 12 mil reais. Os
policiais precisaram utilizar
uma enxada para localizar o
dinheiro que o suspeito havia
enterrado no quintal.
Na Cadeia Pública o suspeito passou por uma revista
detalhada e levava em sua
cueca mais um montante de
aproximadamente R$ 10 mil
reais.

Após finalizar a operação
no distrito, a Polícia Civil foi
até o bairro Boa Esperança e lá
localizaram mais uma quantia de aproximadamente R$
10 mil. O suspeito conseguiu
fugir das autoridades, pelos
fundos da residência, mas foi
identificado.
O cofre foi encontrado dentro de um rio na sede da fazenda. Ao todo R$ 31.800,00
foram recuperados e devolvidos ao proprietário. A identidade dos suspeitos não foi
revelada pelas autoridades.

