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Quatro homens não 
identificados supos-
tamente membros da 
facção criminosa Co-
mando Vermelho se-
questraram na madru-
gada desta quinta,  a 
vítima A.F.C.J, de 27 
anos, em Cuiabá. Se-
gundo o boletim de 
ocorrência, A.F.C.J foi 
abordado em frente 
de casa pelos homens 
e levado à força para 
um galpão de alvena-
ria e telha de zinco, 
localizado em Várzea 
Grande. Os homens 
colocaram a vítima 
no porta-malas de um 
veículo e seguiram 
para o local. Durante 

o trajeto, a vítima te-
ria sido ameaçada de 
morte.

A.F.C.J. conta que 
conseguiu ver por 
uma fresta que os sus-
peitos passaram pela 
avenida Miguel Sutil, 
e que lá pararam em 
um posto para abaste-
cer o automóvel.

Conforme ele, no 
galpão havia outra ví-
tima amarrada e sendo 
ameaçada de morte, 
mas que, no entanto, 
não apresentava feri-
mentos. Nesse momen-
to, chegou outro sus-
peito que disse: “ não 
são esses dois”.

Após isso, A.F.C.J. 
foi colocado novamen-
te no veículo e levado 
para a região dos con-

domínios, no bairro Jar-
dim Colorado. A vítima 
continuou sob ameaça 
de morte. Um dos sus-
peitos teria dito que ele 
morreria de qualquer 
forma, porque eles se-
riam do Comando Ver-
melho do bairro Santa 
Izabel de Cuiabá.

Depois de horas de 
tortura mental, A.F.C.J. 
conseguiu fugir para 
um matagal, onde es-
barrou-se com um po-
licial militar, para qual 
contou todo o relato.  
Na sequência, o 4° Ba-
talhão da Polícia Militar 
foi acionado e seguiu 
para o galpão mencio-
nado pela vítima.

O local estava fe-
chado, impedindo a 
entrada dos militares. 

Diante disso, foi rea-
lizada apenas vistoria 
externa, na qual nada 

foi localizado. A vítima 
foi encaminhada para a 
Central de Flagrantes, 

onde se constatou que 
não apresentava lesão 
corporal.
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Na noite de quarta-
feira, 09, a Força Táti-
ca de Tangará da Serra 
foi acionada pelo ser-
viço de Inteligência 
do 7º Comando Regio-
nal, para dar apoio a 
guarnições do vizinho 
município de Campo 
Novo do Parecis, que 
após dias de investi-
gações detectaram no 
município, um possí-
vel ponto de tráfico de 
entorpecentes.

O possível ilícito, 
segundo o Boletim de 
Ocorrências era prati-
cado no bairro Jardim 
das Palmeiras.

Os policiais então se 
deslocaram até o local, 
e ali encontraram cinco 
suspeitos, e com eles, 
oito celulares, uma ba-
lança de precisão, dois 
relógios e uma espin-

garda calibre 22 com 
quatro munições intac-
tas, além de R$ 827, 00 
em espécie. Durante a 
abordagem aos suspei-
tos foram encontra-
das ainda, uma moto 
e aproximadamente 6 
quilos de substância 
entorpecente análoga 
à maconha. Diante dos 

fatos,os suspeitos fo-
ram conduzidos para à 
Delegacia de Polícia do 
município, juntamente 
com todos os materiais 
apreendidos, para que 
fosse elaborado o Bole-
tim de Ocorrências e a 
partir de então ficaram 
à disposição da autori-
dade policial. 

Conhecido como 
pacato, o Distrito de 
Progresso contou com 
um fato extremamen-
te repugnante na noite 
passada. A Força Tática 
foi solicitada a se des-
locar até o local, onde 
segundo informações, 
estaria ocorrendo uma 
tentativa de homicídio. 
Ao chegarem, os poli-

ciais foram informados 
pelas próprias vítimas 
(menores), que o sus-
peito havia corrido 
atrás das mesmas com 
intuito de tirar-lhes a 
vida. Os policiais se-
guiram então para a 
residência do suspei-
to, e nas proximida-
des, o encontraram 
em posse de três ar-
mas brancas, estando 
duas em suas mãos e 
uma na região da cin-

tura. Após a prisão do 
suspeito, os policiais 
colheram informações 
com as vítimas, e fo-
ram informados de 
que os menores, esta-
vam andando pela rua 
quando foram abor-
dados pelo suspeito e 
forçados a entrar em 
uma residência, onde 
o mesmo tentou abu-
sar de um dos meno-
res, quando um deles 
conseguiu fugir.

A audácia de meno-
res tem surpreendido 
em Tangará da Serra. 
Na tarde quarta-feira, 
três adolescentes foram 
assaltados próximo a 
uma escola, a apenas 
duas quadras do pelo-
tão da Polícia Militar. 
Segundo informações 
da mãe de um dos me-
nores que passou por 
momentos de pânico, o 
fato causa uma imensa 
sensação de inseguran-
ça e revolta.

Os alunos estavam 
subindo a pé e um de-
les empurrava uma bi-
cicleta quando foram 
abordados por dois 

indivíduos, trajando 
bermuda, camiseta e 
bonés que lhes cobria o 
rosto. Ao se aproxima-
rem dos jovens, deram 
ordem para que eles 
levantassem as mãos. 
“Meu filho disse que 
eles mandaram levan-
tar as mãos e entregar 
o celular. Foi tudo mui-
to rápido, então os ou-
tros dois adolescentes 
correram assustados 
e o meu ficou, sendo 
agredido inclusive”, 
conta Elizabeth Pereira 
Sobrinho.

Ainda de acordo 
com a mãe, um dos ra-
pazes que aparentava, 
segundo informações 
do filho ter uns 17 
anos, aproveitou que 

o menor estava com 
os braços suspensos e 
enfiou a mão no bolso 
da vítima para pegar o 
celular. Nesse momen-
to o garoto reagiu e se-
gurou o celular, quan-
do o suspeito deu-lhe 
um murro no rosto. 
“Eu fiquei indignada e 
muito triste, além de 
amedrontada, porque 
temos o hábito de fazer 
caminhada, daí você 
fica pensando se não 
vai acontecer de novo”, 
frisou.

De acordo com a 
mãe o fato aconteceu 
por volta das 17h50.

A Polícia foi aciona-
da e fez rondas em bus-
ca dos suspeitos, mas 
não obteve êxito.
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O fato aconteceu no bairro Jardim das Palmeiras

A audácia de menores tem surpreendido em Tangará da Serra

Em ação integrada polícias prendem 
suspeitos em Campo Novo

Caso atípico é registrado 
no  Distrito de Progresso

Adolescentes são assaltados 
próximo ao batalhão de Polícia


