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Um homem de 32 
anos, que é suspeito 
de atirar contra a casa 
de um jornalista em 
retaliação a uma repor-
tagem, foi preso na ter-
ça-feira, em Colíder. A 
vítima havia escrito e 
publicado em um site 
de notícias uma ma-
téria sobre a detenção 
do homem, que possui 
vasta ficha criminal por 
estelionato.

A Polícia Civil in-
formou que, apesar de 
estar sendo investigado 
por esse crime, foi pre-
so por tráfico de drogas. 
Segundo o delegado, o 
atentado continua sen-
do investigado e que 

ele é o principal sus-
peito. O repórter Luiz 
César Medeiros Serpa 
disse que o suspeito pe-
diu que a matéria pu-
blicada no dia 20 deste 
mês fosse retirada do 
ar, mas ele se recusou. 
E, na sexta-feira, 24, 
a casa dele foi alvo de 
vários disparos de arma 
de fogo, que acertaram 
o portão e o carro dele. 
A vítima estava sozinha 
no local.

 A reportagem era 
sobre estelionato e o 
suspeito do crime esse 
homem que teria su-
postamente atirado na 
casa do jornalista.

O homem tinha com-
prado uma caminhone-
te de uma mulher e não 
pagou pelo veículo, se-

gundo o repórter.
O delegado contou 

que, como não houve 
flagrante, o suspeito 
de estelionato foi libe-
rado, mas o veículo foi 
apreendido e devolvido 
à proprietária, no dia 
19 deste mês.

Após o atentado, a 
polícia foi chamada. “A 
vítima o apontou como 
único possível autor, já 
que ele estava receben-
do ameaças pelo tele-
fone”, afirmou. Uma 
vizinha também disse 
à polícia ter visto uma 
motocicleta vermelha 
com dois homens pas-
sando na rua na data do 
atentado.

Durante as investi-
gações, a polícia iden-
tificou a residência do 

suspeito. Foi feita uma 
busca e apreensão na 
casa e encontrados por-
ções de droga e o este-

pe da caminhonete da 
mulher que o denun-
ciou. A polícia também 
apreendeu cheques nos 

valores de R$ 5,5 mil, 
R$ 12 mil e de R$ 17 
mil. O homem foi preso 
por tráfico de drogas.
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Na tarde de ontem, a  
1ª Companhia de Polícia 
Militar de  Nova Olímpia, 
através do Cabo PM  Lis-
boa e do soldado Manho-
ni, com apoio do moto 
patrulhamento           

  recuperou um veícu-
lo que havia sido furtado. 
Através de informações 
anônimas, os policiais fi-
caram sabendo que dois 
elementos, bastante sus-
peitos estavam em frente 
a uma loja da cidade com 
um veículo preto, mas 
que haviam abandonado 
o carro no local.

De posse das infor-
mações, os policiais se 
deslocaram para verificar 
o fato, e encontraram os 
suspeitos após algumas 
diligências. Ao serem 
abordados e indagados 
sobre o veículo, ambos 

negaram que estivessem 
com o mesmo, mas com 
a insistência policial, aca-
baram por confirmar a in-
formação, de que estavam 
com o veículo. Sendo as-
sim, os policiais entraram 
em contato com o Copom 
de Tangará da Serra, onde 
foram informados que o 
referido veículo se trata-
va de produto de furto. 

Os suspeitos, bem como 
o veículo foram conduzi-
dos à delegacia de Polícia  
para melhores averigua-
ções. Os suspeitos foram 
identificados com sendo: 
Fábio Mattei  e Bruno 
Mucuta. No interior do 
veículo foram encontra-
dos vários objetos, inclu-
sive documentos que po-
dem ser do possível dono.

Flagrado por ma-
rido, o amante de 
uma moradora do 
bairro Jardim Ama-
zonas, em Sorriso, 
precisou de escolta 
da Polícia Militar 
(PM), para deixar 
a residência do ca-
sal, na manhã desta 
quarta-feira 29. En-
contrado pelo pro-
prietário dentro da 
casa, ele se trancou 

no banheiro com 
medo de ser agredi-
do, tendo acionado 
os policiais em se-
guida.

Segundo a PM, 
ao chegar à residên-
cia foi constatado 
que não se tratava 
de uma situação de 
roubo ou invasão de 
domicílio. De acor-
do com o site MT 
Noticiais, diante 
disso, os envolvidos 
optaram por não re-

gistrar um boletim 
de ocorrência. Com 
a chegada dos pro-
fissionais, o homem 
deixou o cômodo e 
foi acompanhado 
em segurança para 
outro local. “Pra não 
ter agressão física, 
devido os ânimos 
estarem exaltados, 
ele se trancou no ba-
nheiro. Não houve 
cárcere privado, foi 
por ele querer ficar 
lá dentro.”

Um homem de 38 
anos foi preso na noi-
te desta terça-feira 
(28), no Bairro São 
Matheus, em Vár-
zea Grande, acusado 
de agredir o filho de 
apenas quatro anos a 
pontapés e por deixá
-lo trancado em casa 
sozinho. 

De acordo com o 
boletim de ocorrên-
cia, uma vizinha pre-
senciou a agressão 
e chamou a polícia. 
Segundo ela, esta 
não seria a primeira 
vez que as agressões 
acontecem. 

Em seu relato, a 
mulher contou que 
viu quando o homem 

andava com o filho de 
bicicleta e, em dado 
momento, os dois caí-
ram e as agressões co-
meçaram. 

O homem teria xin-
gado o menor e agre-
dido ele com tapas e 
pontapés. A vizinha 
diz que ainda tentou 
intervir, mas foi coa-
gida pelo suspeito. 

Em seguida, o ho-
mem deixou a criança 
trancada em sua resi-
dência e saiu. 

Assim que chegou 
no local, a Polícia Mi-
litar arrombou a porta 
da casa e encontrou o 
menor dormindo so-
zinho, “com roupas 
sujas, num ambiente 
precário e inóspito, 
com lixo e restos de 
comida jogados pelo 

chão do cômodo, mal 
cheiro e moscas”, diz 
trecho do BO. 

O menino tinha 
marcas de lesões anti-
gas nas pernas, costas 
e no braço direito. 

Enquanto ainda es-
tavam no local, o sus-
peito chegou, segun-
do a PM, em visível 
estado de embriaguez. 

Foi dada voz de pri-
são ao homem, que foi 
encaminhado para a 
Central de Flagrantes 
da cidade. 

O Conselho Tutelar 
também foi acionado 
e irá acompanhar o 
caso. 

Testemunhas rela-
taram que a mãe do 
menino o abandonou 
para ir morar no esta-
do do Pará.
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