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O autor de um ho-
micídio brutal, ocor-
rido em uma madei-
reira em Juina teve o 
mandado de prisão 
cumprido pela Polícia 
Judiciária Civil, no úl-
timo final de semana. 
Identificado como au-
tor do crime, Fernado 
Moraes dos Santos, 35, 
já estava com manda-
do de prisão decretado 
quando se apresentou 
na Delegacia de Juína 
para prestar esclareci-
mentos.

O crime que vitimou 
Luiz Rivelino Soares 
Pereira, 41, aconteceu 
na manhã de quinta-
feira, 14, no pátio de 
uma madeireira, no Se-

tor Chácara, em Juína. 
A vítima foi assassina-
da com cerca de 8 faca-
das, na região do tórax 
e do pescoço. A lâmina 
da faca ficou cravada 
no corpo da vítima.

Logo após o crime, o 
suspeito jogou o cabo 
da faca em frente ao 
escritório da madeirei-
ra e fugiu em sua mo-
tocicleta. Os dois en-
volvidos trabalhavam 
na empresa há poucos 
dias, em setores dis-
tintos. Assim que foi 
acionada do homicí-
dio, a Polícia Civil ini-
ciou as investigações 
e através da oitiva de 
testemunhas, conse-
guiu identificar o au-
tor do crime.

Com base nas in-
formações, o delega-

do Marco Bortolotto 
Remuzzi representou 
pela prisão do suspei-
to, que prontamente 
foi deferida pela Jus-
tiça. Na tarde de sába-
do, 16, o suspeito se 
apresentou na Delega-
cia de Juína, acompa-
nhado de advogado, 
para prestar esclareci-
mentos, porém já esta-
va com a ordem de pri-
são decretada, a qual 
foi devidamente cum-
prida.

Em interrogatório, o 
suspeito se manteve no 
direito de ficar calado 
e só falar em juízo. De 
acordo com o delegado, 
a prisão do suspeito só 
foi possível graças a 
imediata representa-
ção e a resposta rápida 
do poder Judiciário.
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Um motociclista ficou 
ferido no início da tarde 
desta segunda-feira, 18, 
após se chocar violenta-
mente com a lateral de 
um veículo na MT-358 
em frente ao Posto Ga-
briela Locatelli, em Tan-
gará da Serra. Ele con-
duzia uma motocicleta 
Honda 300 cc quando 
atingiu o Fiat Siena.

 De acordo com infor-
mações de testemunhas, 
o condutor do Siena saiu 
do posto de combustível 
e não se atentou a mo-
tocicleta, que bateu de 
forma violenta na lateral 
do veículo. “Ele saiu do 
posto e nem olhou muito 
bem para o lado, o moto-
queiro não teve culpa”, 
disse uma testemunha.

 Em sua versão, o 
condutor do automóvel 

contou que seguia pela 
rodovia sentido a Nova 
Olímpia quando ouviu 
buzinas e ao tentar en-
costar e dar trânsito ao 
motociclista foi atingido 
na lateral.

 Versão questionada 
pela família pelo moto-
ciclista que contou ao 
Tangará em Foco que o 
condutor do Siena saiu 
do posto e não respeitou 

as normas de trânsito, 
causando o acidente que 
deixou a vítima com sus-
peitas de fraturas pelo 
corpo. A filha do moto-
ciclista explicou que o 
pai foi surpreendido pelo 
carro e o choque foi ine-
vitável. O condutor da 
motocicleta foi atendido 
pelo Corpo de Bombeiros 
e encaminhado a UPA 24 
Horas.

Uma mãe matou o 
próprio filho e deixou o 
corpo dentro do estabele-
cimento comercial dela, 
em Primavera do Leste, 
a 239 km de Cuiabá, na 
sexta-feira, 15. Segundo a 
Polícia Militar, a mulher 
procurou um amigo da fa-
mília e confessou o crime, 
entregando-lhe a chave da 
loja dela, em seguida, para 
que ele pudesse comuni-

car o homicídio à polícia.
Os nomes e as idades 

da suspeita e da vítima 
não foram informados. 
De acordo com a polícia, 
o amigo da suspeita dis-
se que foi procurado por 
ela por volta das 23h30, 
quando ela lhe entregou 
as chaves da loja de assis-
tência técnica de celular 
que possui no Bairro PVA 
III, informando que ele 
deveria ir até o local com a 
PM porque havia assassi-

nado o próprio filho.
No local, a PM relatou 

ter encontrado o interior 
da loja “toda quebrada e 
bagunçada”. A vítima foi 
encontrada caída no chão, 
despida e enrolada em 
um cobertor. Segundo os 
policiais que atenderam 
a ocorrência, a cabeça e a 
face do rapaz apresenta-
vam várias lesões. A PM 
chegou a acionar o Samu, 
mas a vítima já estava 
morta.

O número de rou-
bos de aparelho celu-
lar em Mato Grosso 
caiu 28,6% de janeiro 
a agosto de 2017, se 
comparado ao mesmo 
período de 2016.

Nesses meses do ano 
passado foram 8.807 
aparelhos roubados 
(quando tem violência 
ou ameaça) e neste ano 
foram 6.287, uma di-
ferença para menos de 
2.520.

Os dados levantados 
pela Coordenadoria de 
Estatísticas e Análise 
Criminal da Secretaria 
Estadual de Seguran-
ça Pública (Sesp-MT) 
apontam a quantida-
de de aparelhos, não o 
número de boletins de 

ocorrência. Isso pelo 
fato que em um úni-
co registro pode haver 
mais de um celular 
roubado.

A redução se dá, 
entre outros fatores, 
pela atuação ostensi-
va da Polícia Militar. 
Em horários de pico, 
por exemplo, os poli-
ciais militares se posi-
cionam em locais com 
grande circulação de 
pessoas, o que acaba 
inibindo a ação de cri-
minosos.

“A Polícia Militar 
está trabalhando tam-
bém na prevenção, com 
orientações para que as 
pessoas utilizem o ce-
lular preferencialmen-
te em locais seguro e 
que se não estiver uti-
lizando o aparelho que 
evite deixá-lo a mostra, 

pois o criminoso busca 
um momento de des-
cuido para subtrair o 
bem do cidadão”, res-
salta o subchefe de Es-
tado maior da Polícia 
Militar de Mato Gros-
so, coronel PM Jonildo 
de Assis.

Para as policias Mi-
litar e Civil, as insti-
tuições de Segurança 
Pública de forma inte-
grada, cada uma com 
as próprias atribuições 
e com as análises cri-
minais, ajudam de for-
ma significativa a re-
dução dos índices das 
ações criminosas. “É 
um trabalho continua-
do que vem nos pos-
sibilitando alcançar 
resultados positivos no 
enfrentamento à cri-
minalidade”, completa 
Assis.
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Motociclista conduzia uma motocicleta Honda 300 cc

Nesses meses do ano passado foram 8.807 aparelhos roubados

Motociclista fica ferido 
em acidente na MT-358

Mãe mata o filho e deixa 
corpo dentro de loja

Polícia de Mato Grosso registra 
6.300 roubos de aparelho celular


