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A denúncia de uma 
mãe de sete filhos levou a 
prisão do suspeito, A.N.S., 
de 33 anos, por crimes 
de estupro de vulnerável, 
ameaça e injúria pratica-
dos contra cinco vítimas, 
com idades de 3, 4, 6, 13 
e 15 anos. A prisão pre-
ventiva foi efetuada pela 
Delegacia Especializada 
de Defesa dos Direitos da 
Criança e do Adolescente 
(Deddica), na tarde desta 
quarta, na zona rural de 
Cuiabá. Em maio, a mãe 
das meninas procurou a 
Polícia Civil para comu-
nicar que o companheiro, 
com quem convive há seis 
anos, estaria abusando se-

xualmente das filhas mais 
velhas, de 13 e 15 anos, 
que são de outro relacio-
namento. Com o suspeito, 
a mulher contou que teve 
duas filhas, que estão com 
3 e 4 anos.

Para moradores da 
zona rural, a mãe relatou 
que tentava se separar, 
mas era ameaçada de 
morte pelo companheiro, 
que sempre a tratava com 
agressividade e muitos 
xingamentos, todos pre-
senciados pelas filhas. 
Ela disse que passou a 
desconfiar que o suspeito 
também estaria abusando 
sexualmente das filhas, 
praticando atos libidino-
sos, como carícias nas 
partes íntimas das ado-
lescentes, e para confir-

mar as suspeitas colocou 
o celular para gravar os 
abusos.

A filha mais velha de 
15 anos também con-
firmou que era abusa-
da, informando que foi 
ameaçada com uma faca 
e obrigada a praticar atos 
sexuais com o suspeito.

O inquérito policial 
será finalizado nos próxi-
mos dias pela Deddica. A 
unidade irá encaminhar 
cópia do boletim de ocor-
rência à Delegacia da Mu-
lher, para providências no 
âmbito da Lei Maria da 
Penha, em relação à víti-
ma adulta, que é mãe das 
crianças e adolescentes. 
Ela também sofria agres-
sões do suspeito. (Com 
Assessoria).
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Armas de grosso ca-
libre e explosivos foram 
apreendidos na madru-
gada desta sexta-feira, 
22, após um homem fu-
rar o bloqueio da Polícia 
Militar, na rodovia MT-
251, em Cuiabá.

Policiais receberam a 
informação de que um 
carregamento de armas e 
explosivos seriam trans-
portados pela MT-251 na 
madrugada desta sexta e 
realizaram uma barrei-
ra no quilômetro 16 da 
rodovia. Por volta das 3 
horas, o veículo indicado 
chegou a barreira e, ao 
perceber que seria para-
do, decidiu “furar” o blo-
queio.

Policiais então inicia-
ram uma perseguição ao 
criminoso. Alguns quilô-
metros depois, o suspeito 

parou o veículo e fugiu 
em direção a uma mata.

Os policiais deram 
voz de parada, mas o 
suspeito que estava com 
uma escopeta calibre 
12 apontou a arma para 
eles. Em resposta, a po-
lícia efetuou alguns dis-
paros contra o suspeito, 
que não foi atingido e 
fugiu. A escopeta foi dei-
xada na mata.

No veículo, a polícia 
encontrou duas dinami-
tes e acionaram o Bope 
para retirar o material do 
carro. A polícia acredita 
que os explosivos seriam 
usados para arrombar 
caixa eletrônico.

Um pistola 9 milíme-
tros foi encontrada no 
veículo. Todo o material 
foi apreendido e encami-
nhado ao Cisc Planalto.

O juiz Paulo Márcio 
Soares de Carvalho deter-
minou que o Estado de 
Mato Grosso pague R$ 100 
mil em consequência da 
morte do policial militar 
Fernando Márcio da Silva, 
nas dependências do quar-
tel da 11ª companhia de 
Colniza.

A decisão foi publicada 
no Diário de Justiça desta 
sexta-feira, 22. A mãe da 
vítima receberá a indeni-
zação pelos danos sofridos.

O Policial Militar foi 
alvejado por 3 disparos 
de arma de fogo na região 
da cabeça no momento 
em que estava sozinho no 
quartel militar, durante a 
jornada de trabalho, no dia 
16 de novembro de 2011. 
O também policia militar 
Wagner Alves Evangelista 
foi responsável pelos dis-
paros.

Conforme os autos, a 
situação demonstra a fa-
lha na segurança prestada 
pela Administração nas 
próprias dependências da 

unidade militar, permitin-
do o ingresso de Wagner 
Alves no local mesmo fora 
do seu horário de traba-
lho, fator que foi prepon-
derante para a ocorrência 
do delito.

“É inconteste o dever 
da Administração de in-
denizar o abalo moral so-
frido pela Requerente com 
a morte do filho, o qual se 
presume tão-só pela con-
dição de genitora do de 
cujus”, salientou o juiz. Os 
R$ 100 mil serão corrigi-
dos e acrescidos de juros.

O plano de uma fac-
ção criminosa que pre-
tendia explodir uma 
delegacia e a cadeia 
pública de Primavera 
do Leste, foi descober-
to pela Polícia Civil e 
pelo sistema peniten-
ciário de Mato Grosso. 
Um jovem de 22 anos 
foi preso nessa quinta-
feira, com três dinami-
tes que seriam usadas 
nos atentados.

De acordo com a po-
lícia, um suposto aten-
tado aos prédios públi-
cos era apurado pela 
Polícia Civil. As forças 

de segurança recebe-
ram uma denúncia a 
respeito de uma facção 
criminosa que tentava 
intimidar a polícia do 
município.

As três bananas de 
dinamites suposta-
mente seriam usadas 
para explodir a Cadeia 
Pública de Primavera 
do Leste e a Delegacia 
Especializada de Rou-
bos e Furtos (Derf) do 
município. O rapaz, de 
22 anos, foi identifica-
do como Geovane Ro-
cha Ribeiro, conhecido 
por ‘Cabeção’. Ele foi 
preso em uma residên-
cia no Bairro Primave-
ra 3.

Conforme a polícia, 
ele seria o responsável 
pelo armazenamento e 
estocagem dos explo-
sivos, além de estar a 
serviço da organização 
criminosa. A intenção 
dos criminosos era 
danificar os prédios 
públicos e provocar a 
morte de policiais, se-
gundo a polícia.

As dinamites foram 
localizadas enterradas 
no quintal da casa do 
suspeito. Geovane foi 
autuado em flagrante 
por possuir artefato ex-
plosivo sem autoriza-
ção, crime previsto no 
Estatuto do Desarma-
mento.
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Explosivos estavam enterrados no quintal da casa do suspeito, que foi preso

PM apreende dinamites 
e escopeta em perseguição

Estado é condenado a pagar R$ 100 
mil por assassinato de policial

Polícia descobre plano de 
explosão e prende suspeito


