
PM investiga ação de major em 
confusão que resultou em morte
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A Polícia Militar ins-
taurou um inquérito 
para apurar as circuns-
tâncias da participação 
do comandante da 3ª 
Companhia de Polícia 
Militar, Major Fabiano 
Roosevelth Escolásti-
co, na ocorrência que 
resultou na morte do 
estudante Renan Luna, 
no domingo, 09, em 
Nova Xavantina.

O crime aconteceu 
durante uma festa uni-
versitária.

O comandante foi 
ouvido ainda no do-
mingo, e em entrevista 
afirmou que Renan te-
ria sido vítima de bala 
perdida.

O major conta que 
foi à festa com sua es-
posa e, em determina-
do momento, foi ao ba-
nheiro e encontrou três 
pessoas usando drogas, 
dando voz de prisão de 
imediato. Com o susto, 
dois conseguiram fugir 
e um ficou detido com 
o major dentro do ba-
nheiro, conforme o re-
lato do oficial.

Os rapazes que ha-
viam fugido chamaram 
outras pessoas. O major 
conta que o grupo ten-
tou coagi-lo a liberar o 
rapaz detido, forçando 
assim com que o PM sa-
casse a arma. Ao tentar 
sair do banheiro com o 
rapaz detido, este teria 
conseguido fugir.

O PM contou ainda 

que continuou sendo 
ameaçado e, por isso, se 
dirigiu de costas para a 
entrada do evento, dan-
do dois tiros no chão 
para intimidar o grupo. 
Foi quando ouviu um 
disparo em sua direção. 
Ele então relatou que 
deu mais dois tiros no 
chão.

Ainda segundo o 
major, mesmo com a 
chegada da guarnição 
da Polícia Militar, os 
rapazes ainda teriam 
feito mais disparos. Re-
nan teria sido baleado 
em meio a essa confu-
são. Ele foi socorrido 
por um médico pre-
sente no local e levado 
de viatura ao Hospital 
Municipal, mas não re-
sistiu.

Três suspeitos foram 
presos, todos com pas-
sagens pela polícia.

A PM reiterou que 
a apuração ocorrerá a 

partir de depoimentos 
dos policiais militares 
e dos demais envolvi-
dos, de testemunhas, 
além de laudos peri-

ciais e outros recursos 
que forem considera-
dos necessários ao es-
clarecimento da ocor-
rência.
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Um homem foi as-
sassinado no início da 
manhã deste sábado em 
Campo Novo do Pare-
cis. O crime ocorreu na 
Avenida Lions Interna-
cional, quando o empre-
sário estava saindo com 
seu veículo da garagem. 
Segundo informações 
obtidas pela equipe do 
Portal Campo Novo, o 
empresário foi alvejado 
com disparo de espin-
garda, possivelmente ca-
libre 12.

Após ser ferido mor-
talmente o homem per-
deu o controle do veí-
culo em que estava e 
bateu a traseira contra 
uma árvore, em frente 
ao posto de saúde do 
bairro Jardim Alvorada. 
Uma equipe da Politec 
de Tangará da Serra está 
neste momento fazendo 

a perícia. Um cordão de 
isolamento foi coloca-
do para evitar a aproxi-
mação de populares, a 
imprensa também não 
pode se aproximar.

A vítima Adalmir da 
Silva, proprietário de 
uma empresa de vigi-
lância, morreu dentro 
do carro e seu corpo foi 

retirado pelas autorida-
des policiais. O corpo 
será levado para o Insti-
tuto Médico Legal (IML), 
para que o laudo da mor-
te seja atestado. Ainda 
não é de conhecimento 
público o motivo pelo 
qual o criminoso matou 
o empresário. A Polícia 
Civil investiga o caso.

Mais um acidente 
foi contabilizado na 
Serra Tapirapuã, que 
fica entre Nova Olím-
pia e Tangará da Serra. 
O fato aconteceu no do-
mingo, já no finalzinho 
da tarde. No acidente se 
envolveram dois veícu-
los, sendo que um veio 
a capotar, o que acabou 
ocasionando sua que-

da em uma ribanceira. 
Segundo informações 
colhidas pelos policiais 
no local, o sol foi um 
agravante para o ocor-
rido, uma vez que o 
mesmo impossibilitou 
a visão de um dos mo-
toristas, que não con-
seguiu frear e atingiu 
o veículo que estava à 
sua frente, onde pelo  
menos três pessoas fi-
caram feridas, dentre 
elas, uma grávida que 

foi encaminhada para 
o hospital por pessoas 
que passavam pelo lo-
cal.

Foram socorridos 
pelo Serviço de Aten-
dimento Móvel de Ur-
gência (Samu) Wesley 
Alves de Menezes, 32 
anos e Genard Gelson 
Genro, de 35. Apesar 
da gravidade do aci-
dente nenhuma das 
vítimas corre risco de 
morte.

O Grupo de Atua-
ção e Combate ao 
Crime Organizado 
(GAECO) cumpriu na 
manhã de ontem, 10, 
ordens de prisão e 
busca e apreensão em 
Cuiabá e na cidade 
de Cáceres. A opera-
ção foi batizada como 
“Conciliábulo”.  São 
cumpridas dez ordens 
judiciais. As informa-
ções foram confirma-
das pela assessoria 
de imprensa do Mi-
nistério Público Esta-
dual(MPE) que ainda 
não divulgou detalhes 
sobre a investigação.

Segundo apurado 
até o momento, os 
presos compõem or-

ganização criminosa 
que estava em vias de 
perpetrar crimes vio-
lentos em face de uma 
empresa de transpor-
tes de valores e agên-
cias bancárias e pos-
sui em seus quadros 
integrantes de uma 
facção criminosa ins-
talada em presídios 
de Mato Grosso e ex
-policiais militares. 
Os presos serão in-
terrogados ainda hoje 
e serão apresentados 
em juízo.  Um dos al-
vos trata-se de Cerilo 
Pinto França que no 
ano de 2002 foi preso 
acusado de roubo a 
uma transportadora e 
foi encaminhado para 
sede do Gaeco ontem 
de manhã.

As investigações e a 

deflagração da opera-
ção são realizadas por 
meio de ação conjunta 
entre Gaeco e Polícia 
Militar do Estado de 
Mato Grosso.  Além 
dos Policiais Civis e 
Militares, Promotores 
de Justiça e Delegados 
de Polícia do Gaeco, 
estão participando 
do cumprimento dos 
mandados judiciais 
policiais do Batalhão 
de Operações Poli-
ciais (BOPE) e Força 
Tática de Cáceres, to-
talizando mais de 70 
agentes.  

“Conciliábulo” sig-
nifica reunião secreta 
de pessoas suspeitas 
de maus desígnios. 
Conversação mais ou 
menos secreta e sus-
peita; conluio.
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O crime ocorreu na Avenida Lions Internacional

“Conciliábulo” significa reunião secreta de pessoas suspeitas de maus desígnios

Empresário é assassinado em 
Campo Novo ao sair para trabalhar

Acidente na Serra Tapirapuã 
deixa três pessoas feridas

Gaeco cumpre 10 ordens contra 
membros de facções criminosas
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