
Secretário de Segurança é 
afastado do cargo e será monitorado 

ABUSO DE AUTORIDADE

ROnDOnópOlIS

COBRAnÇA ARMADA

lAvAgEM DE DInhEIRO

>Polícia 07

O desembargador 
Orlando Perri, do Tri-
bunal de Justiça de 
Mato Grosso, determi-
nou nesta quarta-feira, 
20, o afastamento do 
Secretário de Seguran-
ça de Mato Grosso, Ro-
ger Jarbas.

Será aplicada ainda 
a instalação de torno-
zeleira eletrônica e o 
cumprimento de busca 
e apreensão nas depen-
dências da Secretaria 
de Estado de Seguran-
ça Pública. A assesso-
ria de Comunicação do 
Poder Judiciário con-
firmou a informação.

Os pedidos foram 
apresentados por Ana 
Cristina Feldner, auto-

ridade policial respon-
sável pela condução 
das investigações no 
Inquérito Policial so-
bre os grampos.

Parecer do Ministé-
rio Público foi contra o 
requerimento. Porém, 
Perri escolheu por con-
siderar substâncias co-
lhidas no inquérito.

“Há indícios firmes 
e convincentes de que 
o representado vem 
se valendo do cargo 
público exercido para 
prática de diversos 
delitos”, afirmou o de-
sembargador.

Conforme os autos, 
Rogers vem cometendo 
diversas ilicitudes para 
barrar as investigações.

O secretário afasta-
do mandou investigar 
por conta própria con-

duta da delegada de 
polícia Alana Derlene 
Sousa Cardoso, que, 
em tese, teve envol-
vimento em suposto 
grampo ilegal.

Rogers Jarbas tentou 
investigar ainda o seu 
antecessor, o promo-
tor de Justiça Mauro 
Zaque de Jesus, autori-
dade que trouxe à tona 
a existência do grupo 
criminoso formado 
para prática de escutas 
telefônicas clandesti-
nas.

O secretário de Se-
gurança afastado teria, 
conforme os autos, re-
passado documentos 
sigilosos do inquérito 
policial ao governador 
Pedro Taques e ao ex 
secretário de Casa Ci-
vil, Paulo Taques.
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A Polícia Militar 
prendeu D.J.M., 28 
anos, após tentar es-
tuprar uma jovem em 
Rondonópolis. A ví-
tima disse que estava 
dormindo na sala com 
a filha de 3 anos, quan-
do foi surpreendida e 
ameaçada pelo indiví-
duo com uma faca. A 
porta dos fundos da 
casa estava aberta e a 
mulher não percebeu 
a entrada do suspeito. 
O caso ocorreu na ma-
drugada desta quarta, 
20.

Segundo relatos da 
vítima no boletim de 
ocorrência, D.J. disse 
que ela teria que fa-
zer sexo com ele, se 
não a mataria. Diante 
da negativa da jovem, 
o suspeito a mandou 

ir para um quarto e 
ainda a questionou 
se não tinha medo de 
morar sozinha. A víti-
ma ainda contou que 
o indivíduo chegou a 
pegar em suas partes 
íntimas, como também 
falou que estupraria a 
filha de 3 anos, depois 
as mataria.

O suspeito tentou 
arrastar a jovem para o 

quarto, mas ela resis-
tiu e pegou um pedaço 
de madeira, o acertan-
do na cabeça. D.J.M. 
ainda tentou sacar a 
faca, mas a vítima de-
feriu mais alguns gol-
pes.

A Polícia Militar foi 
acionada e ao chegar 
no local encontrou o 
suspeito agonizando 
na cozinha da casa.

Um homem acusa-
do de agiotagem foi 
preso na noite desta 
terça-feira, 19, no Bair-
ro Manga, em Várzea 
Grande. Com ele, fo-
ram apreendidas cinco 
pistolas e mais de 400 
munições.

 A PM recebeu uma 
denúncia anônima de 
que havia um homem 
ameaçando pessoas e 

realizando cobranças 
no bairro Cristo Rei, 
com uma arma de fogo.

O suspeito, de 36 
anos, foi abordado em 
seu veículo pelos poli-
cias. Ele portava uma 
pistola calibre 380 com 
17 munições.

Em conversa com a 
polícia, o homem con-
fessou possuir mais 
armas e munições em 
sua casa.

Os militares foram 

até o local e encontra-
ram mais quatro – uma 
calibre 380, uma 22 
e duas calibres 635 -, 
além de sete carrega-
dores, 368 munições 
de diversos calibres 
intactas e 69 munições 
deflagradas.

O homem foi enca-
minhado para a Cen-
tral de Flagrantes. Ele 
já possuía passagem 
por receptação e porte 
ilegal de arma de fogo.

A magreza do ex-
bicheiro João Arcan-
jo Ribeiro assustou 
os jornalistas que o 
aguardavam na fren-
te da sede da Justiça 
Federal em Cuiabá. 
Arcanjo chegou escol-
tado de pelo menos 10 
policiais. Ele prestou 
depoimento na tarde 
desta quarta-feira, 20, 
como testemunha do 
ex-deputado, Eliene 
Lima, acusado de la-
vagem de dinheiro.

Nos autos, são jul-
gados crimes de la-
vagem de dinheiro e 
ocultação de bens. Na 
quarta, Eliene também 
foi interrogado. Na en-
trada da sede da Jus-

tiça Federal, o ex-par-
lamentar falou sobre o 
caso.

“Pelo que eu estou 
entendendo [este caso] 
é sobre um cheque que 
eu peguei emprestado 
em uma agência de fo-
mento que eu não me 
lembro bem o ano e 
houve uma denúncia 
de que coincidia com 
uma movimentação 
que a Assembleia fazia 
com a agência”, afir-
mou o ex-deputado.

Arcanjo deveria ser 
ouvido mediante video-
conferência diretamen-
te do Presídio Federal 
de Mossoró, onde esta-
va detido. Porém, deci-
são no dia 1 de agosto, 
dos desembargadores 
Paulo da Cunha, Ron-
don Bassil e Gilberto 

Giraldell, do Tribunal 
de Justiça do Estado de 
Mato Grosso, determi-
nou a transferência de 
Arcanjo para Cuiabá. 
O ex-bicheiro desem-
barcou no Aeroporto 
Marechal Rondon no 
dia 14 de setembro.

Arcanjo foi inserido 
no sistema federal em 
agosto de 2007, quan-
do foi transferido para 
a Penitenciária Fede-
ral de Campo Grande 
(MS), no mesmo dia 
da deflagração da ope-
ração “Arrego”, pelo 
Grupo de Atuação Es-
pecial Contra o Crime 
Organizado (Gaeco), 
que comprovou que 
mesmo de dentro da 
PCE ele continuava 
comandando o jogo do 
bicho.
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