
Após perseguição na Avenida 
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A Polícia Militar 
prendeu quatro suspei-
tos, na noite do último 
domingo, 16, após uma 
perseguição na Avenida 
das Torres, em Cuiabá. 
Os acusados fugiram 
em alta velocidade, in-
vadiram uma residên-
cia, mas foram pegos 
pelos militares. Um 
dos criminosos tentou 
se esconder dentro de 
uma caixa d’água. Eles 
foram identificados 
como: Danillo Luis da 
Silva, 24 anos; I.M.R.
F.S., 17 anos; André 
Luiz Lopes dos Santos, 
20 anos e Elton Candi-
do de Souza Junior, 18 
anos.

De acordo com o Bo-
letim de Ocorrências, 
uma viatura foi aciona-
da após uma denúncia 
de ameaça com arma de 
fogo. Foi repassado aos 
policiais que os sus-
peitos estariam em um 
HB20. Durante rondas 
pela região, os militares 
encontraram o veículo. 
Ao perceber a chega-
da das autoridades, o 
motorista do carro em-
preendeu fuga, em alta 
velocidade.

O veículo foi aban-
donado após eles en-
trarem no bairro Jardim 
Imperial, onde invadi-
ram uma residência. A 
polícia então entrou na 
casa e conseguiu pren-
der três suspeitos, que 
tentaram se esconder 

dentro de um carro.
Questionados sobre 

o quarto suspeito, eles 
disseram que o homem 
estava em cima do for-
ro, dentro de uma caixa 
d’água. Foi feita a prisão 
do acusado e com ele 
apreendido um simula-
cro de arma de fogo.

Um dos criminosos 
estava com o queixo 
machucado, de quando 
tentava subir no forro. 
O motorista do HB20 
teve a Carteira Na-
cional de Habilitação 
(CNH) apreendida, as-
sim como o carro, que 
foi encaminhado para 
o pátio do Departamen-
to Estadual de Trânsito 
(Detran). O caso é in-
vestigado pela Polícia 
Civil.
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Um caminhoneiro da 
cidade de Sorriso, foi 
preso no último final de 
semana transportando 
três toneladas de maco-
nha,  na região de Assis 
(SP).

Conforme as infor-
mações, o caminhão, 
com placas de Cuiabá 
havia saído de Mundo 
Novo (MS) e seguiria 
para Ribeirão Preto (SP). 
De lá, a droga seria leva-
da para outras partes do 
país, incluindo a capital 
paulista. A prisão ocor-
reu quando os agentes 
que patrulhavam a ro-
dovia sentiram um forte 
cheiro de maconha vin-
do do veículo.

Ao ser parado pelos 
policiais, o motorista se 
mostrou muito nervoso, 
negou que a carga fosse 
ilícita e mostrou uma 

nota fiscal na qual cons-
tava apenas um carre-
gamento de papelão. O 
veículo foi levado até 
a base operacional de 
Assis, onde passou por 
uma vistoria minuciosa 
por parte dos policiais.

No caminhão, foram 
encontrados, em meio 

a cargas de papelão, 
2.856 tabletes de maco-
nha, totalizando 2.800 
quilos de droga. No fim, 
o morador de Sorriso 
confessou que a droga 
era uma encomenda e 
que receberia R$ 20 mil 
para fazer o transporte 
até Ribeirão Preto.

Uma gestante de 
21 anos, cuja identi-
dade não foi revelada, 
registrou um boletim 
de ocorrência na de-
legacia de Sinop, na 
noite deste domingo, 
e relatou que foi víti-
ma de uma tentativa 
de estupro por um 
homem, por volta das 
20h, no bairro jardim 

Ipês.
De acordo com a 

ocorrência, ela estaria 
andando em uma rua 
quando o suspeito de 
bicicleta chegou e a 
levou para uma cons-
trução abandonada. 
Lá ele tentou violen-
tá-la.

A vítima contou 
que começou a gritar 
por ajuda. O suspeito 
fugiu e deixou a mu-
lher no local. Ela dis-

se ainda conhecer o 
agressor e chegou a 
levar os policiais até 
a residência dele, no 
bairro Boa Esperan-
ça, no entanto, ele 
não foi localizado.

A jovem foi en-
caminhada ao Hos-
pital Regional para 
acompanhamento 
médico, mas passa 
bem. A Polícia Civil 
investiga a versão 
apresentada por ela.

Criminosos tenta-
ram dar um golpe de 
mais de R$ 500 mil 
na Prefeitura de Dia-
mantino.

O município ale-
ga que 11 cheques 
falsificados foram 
depositados em con-
tas físicas de outros 
estados, entre eles 
São Paulo e Paraná, e 
prestou queixa à po-
lícia na última quar-
ta-feira, 12. A fraude 
foi descoberta pelos 
funcionários do se-
tor de tesouraria da 
Secretaria Municipal 
de Finanças.

A prefeitura infor-
mou que os cheques 
não foram compen-

sados, pois a fraude 
foi descoberta a tem-
po. Por segurança, as 
contas do município 
são checadas diaria-
mente e no dia 5 des-
te mês, no extrato de 
uma delas, foi identi-
ficado um pagamen-
to programado de 
cheques que haviam 
sido emitidos, segun-
do a administração 
municipal.

Depois disso, os 
servidores entraram 
em contato com a ins-
tituição bancária e a 
compensação foi blo-
queada. Conforme a 
prefeitura, as fraudes 
eram grosseiras. Os 
cheques falsificados 
eram diferentes dos 
cheques emitidos 
pela prefeitura, nor-

malmente por meio 
de uma impressora 
especial.

Além disso, os 
cheques da prefei-
tura têm o carim-
bo e assinaturas do 
prefeito da cidade, 
Eduardo Capistrano 
(PDT), e do tesou-
reiro da prefeitura, 
Claudimar Luz. Con-
forme a prefeitura, os 
cheques fraudados 
foram preenchidos à 
mão, além do que as 
assinaturas não eram 
idênticas.

Por orientação da 
assessoria jurídica, a 
prefeitura suspendeu 
todas as compensa-
ções e foi feito o bo-
letim de ocorrência 
para que a Polícia Ci-
vil investigue o caso.
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