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Cinco travestis fo-
ram presas na manhã 
desta sexta-feira, após 
um desentendimen-
to com um clientes de 
três delas, que as acu-
sava de roubo, em um 
motel em Várzea Gran-
de. A Polícia chegou 
ao local e as amigas 
das suspeitas tentaram 
impedir a ação dos po-
liciais. As cinco foram 
encaminhadas à Cen-
tral de Flagrantes.

De acordo com o 
boletim de ocorrência, 
uma guarnição da Po-
lícia Militar foi parada 
por uma mulher, que 
disse que a recepcio-

nista de um motel pe-
dia ajuda pois estava 
acontecendo um roubo 
dentro de um dos quar-
tos. Ao chegar ao local, 
os policiais encontra-
ram um Fiat Uno verde 
estacionado e a vítima, 
um homem de 41 anos 
identificado como J. S. 
C., com a mão na boca 
e sangrando, cercado 
por três pessoas impe-
dindo sua passagem e 
discutindo.

O homem contou 
aos policiais que as 
travestis G. G. P., de 28 
anos, F. G. J., de 20 e E. 
B. M., de 31, haviam 
tomado a chave de 
seu veículo e queriam 
todo o seu dinheiro. 
Ele ficou ferido com 

um dente quebrado e 
um corte na boca. A 
suspeita de 28 anos 
então disse aos poli-
ciais que a vítima esta-
va mentindo. Segundo 
os policiais ela estava 
muito alterada e apon-
tava o dedo para eles, 
xingando. Elas então 
chamaram amigas que 
trabalhavam perto e os 
policiais decidiram pe-
dir reforço policial.

Mesmo com a che-
gada de mais policiais, 
as suspeitas se aglo-
meravam em volta da 
viatura, para impedir 
a ação da polícia. Os 
policiais prenderam 
por roubo as três tra-
vestis que estavam na 
presença da vítima e 

também as suspeitas F. 
J. G., de 22 anos e C. A. 
C., de 26 por desacato.

Os policiais ainda 
narram que enquanto 

era presa, a suspeita 
de 28 anos a todo mo-
mento ameaçava os 
policiais, dizendo que 
iria acabar com a vida 

e profissão de todos. 
Diante dos fatos as cin-
co foram encaminha-
das à Central de Fla-
grantes.
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A Polícia Militar 
prendeu nesta quin-
ta-feira P.W.C.R., 29 
anos, com aproxima-
damente 60 gramas 
de cocaína camuflada 
em uma “máscara de 
duende”. O caso ocor-
reu na cidade de Feliz 
Natal.

De acordo com in-
formações repassadas 
pela polícia, o suspei-
to foi encontrado após 
denúncias de que um 
bar na região central 
funcionava como pon-
to de comercialização 
de drogas.

No estabelecimen-
to, alguns objetos cha-
maram a atenção dos 
militares, além de ca-
dernos de anotações, 
dinheiro, balança de 
precisão e aparelhos 
eletrônicos. Em uma 
máscara de duende, 

os policiais acharam 
cerca de 60 gramas de 
cocaína.

O suspeito já possui 
registro criminal por 
envolvimento com o 
tráfico na cidade Vera. 
P.W.C.R. foi preso e 
encaminhado à Dele-
gacia de Polícia jun-
tamente com os mate-
riais apreendidos.

A esposa do suspei-
to, identificada como 
S.L.C, se identificou 
como proprietária do 
estabelecimento. Uma 
equipe da prefeitu-
ra esteve no local e 
autuou a mulher por 
iniciar atividades co-
merciais antes da ex-
pedição de alvará de 
funcionamento.

casal de namorados 
foi preso nessa quinta-
feira, 5, ao ser flagrado 
com 40 kg de maconha, 
escondidos na baga-
gem de um ônibus que 
foi abordado pela Po-
lícia Rodoviária Fede-
ral (PRF), na BR-163, 
em Rondonópolis. De 
acordo com a PRF, eles 
confessaram que rece-

beriam R$ 4 mil para 
transportar o entorpe-
cente.

Segundo a PRF, o fla-
grante de tráfico de dro-
gas ocorreu no km 48 
da BR-163, por volta de 
15h50 [horário de Mato 
Grosso]. Os policiais 
abordaram um ônibus 
de viagem, que fazia a 
linha Porto Alegre (RS) 
e Alta Floresta (MT), a 
800 km de Cuiabá.

Conforme a PRF, fo-

ram encontrados 31 ta-
bletes de maconha com 
o casal. O rapaz, de 26 
anos, viajava com a na-
morada, de 21. Eles dis-
seram que receberiam 
dinheiro para levar a 
droga de Campo Gran-
de, no Mato Grosso do 
Sul, para Colíder, cida-
de que fica a 648 km da 
capital.

O casal foi encami-
nhado para a Polícia 
Civil de Rondonópolis.

Famílias de presas da 
Penitenciária Femini-
na Ana Maria do Couto 
May, em Cuiabá, denun-
ciaram supostas regalias 
à personal trainer Helen 
Christy Carvalho Lesco, 
mulher do coronel da Po-
lícia Militar Evandro Ale-
xandre Lesco, ex-chefe 
da Casa Militar, em rela-
ção às outras detentas da 
unidade. Helen e o mari-
do estão presos desde a 
semana passada suspei-
tos de tentar prejudicar 
as investigações sobre as 
escutas clandestinas fei-
tas no governo do estado.

Entre as regalias apon-

tadas pelos parentes está 
a permissão para que ela 
continue usando aplique 
no cabelo, o que não se-
ria permitido no sistema 
prisional. Além disso, re-
clamaram que ela estaria 
recebendo mais visitas 
que as outras reeducan-
das.

As exceções conce-
didas à Helen deixou 
os parentes das presas 
indignadas, de acordo 
com Flávio Stringueta, 
um dos delegados da Po-
lícia Civil que investiga 
os grampos. “Parentes de 
presas estavam indigna-
dos com algumas coisas 
que estariam benefician-
do ela e nós enviamos 

um ofício para a Sejudh 
para que fizesse uma 
averiguação nesse senti-
do”, afirmou.

A Sejudh negou que 
Helen esteja tendo re-
galias na prisão. Alegou 
que ela recebeu visitas 
nos dias permitidos e, 
sobre o aplique no ca-
belo, informou que ela 
não precisará retirá-lo, 
pois não possui grampos 
ou prendedor metálico. 
O marido dela, coronel 
Evandro Lesco, também 
teria tido benefícios irre-
gulares, como sair do 3º 
Batalhão da PM, onde 
está preso, para ir a uma 
farmácia a 500 metros de 
distância da unidade.
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