
Operação combate pirataria em 
produtos esportivos em VG

FALSUS

ABSURDO
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Uma operação da 
Polícia Judiciária Ci-
vil, desenvolvida pela 
Delegacia Especializa-
da de Defesa do Con-
sumidor, com apoio 
da Gerência de Com-
bate ao Crime Orga-
nizado, foi deflagrada 
na manhã desta terça-
feira, 18. Intitulada 
“Falsus”, a ação teve 
foco no combate à pi-
rataria e aconteceu no 
Shopping Popular de 
Várzea Grande.

Investigações apon-
taram a reiterada co-
mercialização de itens 
como bonés, calças 
moletons, camisas e 
shortes das marcas 

Adidas e Nike, com 
características de 
falsificação. Vários 
boxes do estabeleci-
mento localizado na 
avenida Couto Ma-
galhães foram mo-
nitorados, sendo que 
quatro deles foram ob-
jeto de cumprimento 
de mandado de busca 
e apreensão. Nos locais 
foram apreendidos de-
zenas de mercadorias 
de marcas falsificadas.  

Quatro pessoas fo-
ram conduzidas para 
interrogatório policial.

Comprovado o en-
volvimento dos co-
merciantes autuados, 
eles também poderão 
responder pelos crimes 
previstos no Código 
Penal Brasileiro como 

fraude no comércio, 
“vender, como verda-
deira ou perfeita, mer-
cadoria falsificada ou 
deteriorada” (art.175) e 
ainda receptação qua-
lificada “utilizar, em 
proveito próprio ou 
alheio, no exercício 
de atividade comer-
cial ou industrial, coi-
sa que deve saber ser 
produto de crime”.

Foram apreendidas 
62 replicas de cami-
sas Nike, 86 camise-
tas adidas, 32 bonés  
Adidas e 13 Nike, 17 
bermudas diversas co-
res, réplicas da Nike, 
67 short’s falsificados  
da Adidas, e 04 calças 
moletom falsificadas 
da Adidas, totalizan-
do mais de 280 peças 

de marcas falsifica-
das.

A ação mobilizou 
policiais civis da De-

con e GCCO, coorde-
nados pelo delegado 
Antônio Carlos de 
Araújo, que presidirá 

as investigações sobre 
os quatro inquéritos 
policiais referentes a 
operação Falsus.
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Um casal é acusado 
de maus-tratos e abuso 
sexual contra duas crian-
ças, de 7 e 5 anos, em 
Cuiabá. A denúncia foi 
encaminhada à Delegacia 
de Defesa dos Direitos da 
Criança e Adolescente, 
na tarde desta segunda, 
17, e ainda aponta um tio 
dos menores como autor 
das agressões.

Os abusos teriam sido 
cometidos pela mãe, 
identificada como E.M., 
de 25 anos, e pelo pa-
drasto, conhecido por 
Pezão, há mais de três 
semanas. Conforme o 
boletim de ocorrência, 
além de abuso sexual, o 
casal é suspeito de fazer 
sexo na frente da meni-
na M.H.M., de 7 anos, e 
do menino P.H.M.S, de 5 
anos.  

Consta na denúncia, 

que o tio, identificado 
como Cristiano, também 
agride as crianças, tanto 
fisicamente quanto psi-
cologicamente. No en-
tanto, não há informação 
de que Cristiano estupra-
va os irmãos.

As vítimas eram sub-
metidas a agressões ver-

bais, sendo inclusive 
chamados de capetas, 
diabos, dentre outros 
nomes pejorativos. As 
crianças não frequenta-
vam a escola. O Conse-
lho Tutelar foi acionado 
e acompanha o caso. 
Ninguém foi preso até o 
momento.

O W.R.S apanhou da 
travesti Victória Laise 
após se negar a pagar o 
programa combinado. 
Ambos foram levados 
pela Polícia Militar à 
delegacia. Conforme o 
boletim de ocorrência, 
o fato ocorreu na noite 
de ontem, 17, nas ime-
diações do terminal 
rodoviário de Várzea 

Grande, no bairro Jar-
dim Glória.

A PM foi acionada 
por W.R.S. com hema-
tomas no rosto dizendo 
que teve o seu smar-
tphone roubado por 
um homem que estava 
na região. Os militares 
fizeram rondas nos ar-
redores da rodoviária e 
encontraram Victória.

Ao ser abordada, 
a travesti contou que 
fez um programa com 

o rapaz e que o valor 
combinado era de R$ 
100. Porém, o homem 
não quis pagá-la e, para 
não ficar no prejuízo, 
entrou em luta corporal 
com o homem e pegou 
o seu telefone celular.

Como nenhum dos 
envolvidos quis entrar 
em acordo, foram deti-
dos e conduzidos até à 
delegacia para presta-
rem esclarecimentos ao 
delegado plantonista.

Um dos suspeitos 
de envolvimento na 
morte da adolescente 
Alana Aparecida Ra-
mos de Jesus, de 15 
anos, foi solto após 
prestar depoimento. 
Segundo a Polícia Ci-
vil, nenhum indício 
da participação dele 
no assassinato foi 
comprovado. O sus-
peito e outro homem 
foram vistos saindo 
de um bar com a me-
nor de idade. O corpo 
dela foi achado em um 
matagal na cidade de 
Terra Nova do Norte, 
onde ela morava. O 
segundo suspeito foi 
identificado, porém, 
ainda não foi preso.

Segundo a Polícia 
Civil, Alana tinha ido 
vender um carro na 
cidade de Sinop. O 
corpo dela estava com 
marcas de facadas.

A princípio, a Po-
lícia Civil achou que 
o rapaz liberado teria 
ajudado o outro a ma-
tar Alana. Quem teria 
efetivamente assassi-
nado a adolescente já 
foi identificado, mas 
está foragido, disse a 
polícia.

A irmã de Alana, 
Cassiane Rodrigues, 
disse à família que 
encontrou o corpo 
da adolescente ao fa-
zer buscas por conta 
própria no sábado. O 
celular da garota foi 
encontrado perto do 
corpo, deixado nas 

proximidades do par-
que de exposição da 
cidade.

“Ela ia cedo para Si-
nop e deu carona para 
esse cara. Ela iria para 
lá para vender o carro, 
pois já tinha arruma-
do um comprador. Era 
acostumada a dirigir 
por um desvio [até Si-
nop]”, contou a irmã 
da vítima ao G1. A 
família percebeu que 
algo estava errado por-
que Alana não ligou 
para avisar que tinha 
chegado ao município.

O carro que a ado-
lescente dirigia foi en-
contrado abandonado, 
com os pneus estoura-
dos, entre Terra Nova 
do Norte e a cidade de 
Itaúba, a 599 km de 
Cuiabá.
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Os abusos teriam sido cometidos pela mãe,  e pelo padrasto

Segundo a polícia, ela foi morta a facadas

Crianças de 7 e 5 anos são abusadas 
e maltratadas por casal denunciado

Homem se recusa a pagar 
programa e é espancado por travesti

Suspeito de envolvimento 
em morte de adolescente é solto


