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Polícia

7

em Brasnorte

Dois suspeitos de assalto foram mortos em confronto
Eles
foram
mortos a tiros
pelo BOPE
Rosi Oliveira / Assessoria PM

Dois bandidos que teriam participado da tentativa frustrada de assalto a
uma agência bancária de
Brasnorte na última segunda-feira, dia 06, foram
mortos em confronto com
a Polícia nesta quarta-feira,
dia 08 de agosto.
Segundo informações,
os dois fugiram para Juara
após tomar um veículo de
assalto, mas a certo ponto
da viagem, o combustível
acabou, o que fez com que
novamente, os bandidos
tentassem tomar um outro

veículo de assalto com o
objetivo de prosseguir na
fuga.
A tentativa foi frustrada
e o condutor avisou à Polícia o que havia ocorrido.
Foi quando um aparato foi
montado e foram em busca
dos suspeitos, que foram
encontrados em uma região
de mata. A PM fez o cerco
e na abordagem houve uma
reação, e por isso, foram alvejados e vieram a óbito.
Os dois elementos são
conhecidos da PM pela
prática de outros crimes.
Apesar da troca de tiros a
PM conduziu os dois elementos para receberam
atendimento médico no
Hospital Municipal de Juara.
O cerco envolveu as cidades de Porto dos Gaúchos,

NAS FERRAGENS

Novo Horizonte do Norte,
Tabaporã e Juara e a PM de
Juara recebeu o reforço policial de outros municípios
como Americana do Norte.
Uma aeronave base de
sorriso chegou a ser solicitada ao comando geral para
ajudar na captura, mas, antes mesmo da aeronave se
deslocar aconteceu à captura.
Os dois últimos assaltantes mortos são: José Bonifácio nascimento de Barros,
34 anos e Roney Matos de
Oliveira, 22 anos. Eles foram mortos a tiros pelo
BOPE há cerca de 30 km
de Juara.
Segundo
informações
obtidas com o tenente coronel do Comando Regional
8, Eduardo Henrique de
Souza, a partir de agora a

PM abrirá inquérito para apurar fatos. Buscas foram encerradas

Corregedoria abrirá um inquérito para apurar as circunstâncias dos fatos e está
encerrada a operação de
buscas. “Encerramos 100%
a operação de buscas, pois
temos absoluta certeza de

que faltavam somente esses dois envolvidos a serem
capturados e isso ocorreu.
A partir de agora, a PM parte para apurar os fatos no
que tange a conduta dos
policiais”, comentou.

COLISÃO

Casal morre após utilitário Carro capota e cai em córrego de Cuiabá;
e ônibus baterem de frente mãe e filha ficam feridas
Midia News

Um casal morreu em um
acidente na BR-163, em Sinop, na noite dessa terçafeira, 08, após uma colisão
entre uma Saveiro e um ônibus.
José Nilson Santos Rocha,
de 45 anos, e Mariza Olivei-

ra da Silva, de 40 anos, estavam na Saveiro, com placas
de Sinop, e ficaram preso às
ferragens. Eles morreram no
local do acidente.
O ônibus envolvido no
acidente tinha placas de
Praia Grande-SP e transportava 28 estudantes universitários. Ninguém do veículo
ficou ferido.

VIOLÊNCIA

Midia News

Uma mulher e a filha dela
ficaram feridas após o carro
em que estavam, um Tucson,
cair no Córrego Mané Pinto, da
Avenida 8 de Abril, em Cuiabá.
O acidente aconteceu na
manhã desta quarta-feira, 08.
O veículo em que as duas

estavam colidiu com uma
Amarok, que não teria parado
no cruzamento das pistas.
Segundo o Corpo de Bombeiros, com o impacto, a condutora do Tucson perdeu o
controle da direção e o veículo
capotou até cair no córrego.
As duas tiveram ferimentos leves e conseguiram sair
sozinhas do carro. Populares

também pararam no local para
ajudá-las a sair.
Além disso, uma equipe do
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foim chamada e prestou
atendimento às vítimas.
O condutor da Amarok não
se feriu e ficou no local para
prestar esclarecimentos à polícia.

facção criminosa

Polícia Civil cumpre 94 mandados
Irmãos são baleados por
vizinhos num assalto em MT de prisão e sequestra bens
Devem ser
cumpridos
mais de 230
ordens judiciais

RD News

Eder Késsio Ramos de
Almeida, 18 anos, morreu
e o irmão dele, Jhon Heverton Ramos Almeida, 20
anos, foi baleado na madrugada de quarta-feira, 08,
em um assalto a uma residência em Rondonópolis.
Eles são filhos do dono da
padaria que está localizada
na frente da casa onde moram.
As informações são de
que dois adolescentes, de
15 e 16 anos, vizinhos das
vítimas, teriam invadido a
casa e rendido cinco pessoas. Os pais dos jovens
também foram rendidos,
mas não chegaram a ficar
feridos. Eles tiveram as
mãos amarradas para trás.
A Polícia Militar foi acionada. No local, os policiais
perceberam que havia uma
movimentação na residência no fundo do comércio.

PJC-MT

Suspeitos foram detidos

Logo após chegarem, os
policiais ouviram disparos
de arma de fogo, invadiram a casa e encontraram
os jovens feridos.
As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao
Hospital Regional de Rondonópolis. Eder não resistiu aos ferimentos e morreu.
Os dois menores foram
detidos pela PM. Populares
que estavam no local tentaram agredir os suspeitos,
que foram levados para delegacia.
A Polícia Civil vai investigar o crime.

Uma operação da Polícia Judiciária Civil foi deflagrada na manhã desta
quarta-feira, 8, para cumprimento de 94 mandados de prisão preventiva
contra membros de uma
facção criminosa instalada
no Estado de Mato Grosso.
Também são cumpridos
59 mandados de busca e
apreensão domiciliar, 80
ordens judiciais de bloqueios de contas correntes,
além de sequestro de bens
(veículos, joias, imóveis) e
valores. Ao todo, são 233
ordens judiciais decretadas.
A operação, denominada “Red Money”, é coor-

A operação “Red Money” mobilizou 520 policiais civis

denada pela Diretoria de
Inteligência da Polícia Civil juntamente com a Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO),
com apoio da Diretoria de
Interior - núcleos de inteligência das Delegacias, entre elas, Tangará da Serra.
Além de colaboração da
Polícia Civil dos estados do
Pará e Mato Grosso do Sul.
A operação “Red Money” mobilizou 520 policiais civis (98 delegados,

350 investigadores, 102
escrivães) para o cumprimento de mais de 230
ordens judiciais. Dos 94
mandados de prisão, 29
alvos já estão presos em
presídios de Mato Grosso e
1 no Pará. Do lado de fora
são procurados 51 suspeitos na região metropolitana
e 11 no interior do Estado
(Rondonópolis,
Sinop,
Nova Olímpia, Sorriso, Peixoto de Azevedo, Guarantã
do Norte e Poconé).

