
Em apenas quatro meses, drogas 
são interceptadas em três aeronaves
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Uma operação in-
tegrada entre a Polícia 
Militar, a Polícia Civil e 
a Polícia Federal no dia 
de ontem, no município 
de Campo Novo dos Pa-
recis tirou de circulação 
aproximadamente 500 
quilos de cocaína. A 
operação aconteceu na  
divisa do município de 
Campo Novo do Parecis 
com nova Maringá. A 
droga foi apreendida em 
uma propriedade rural e 
foi possível, graças a in-
vestigações e monitora-
mentos que as polícias já 
realizavam.

Durante a ação, dois 
indivíduos associados 

ao transporte foram pre-
sos, mas três se embre-
nharam na mata e até o 
fechamento desta edição 
a Polícia, que os cercou 
no local,  ainda não ha-
via conseguido captura-
rá-los.

Segundo informações, 
do tenente Natã, oficial 
da Força Tática de Tangará 
da Serra que deu suporte 
na operação, a aeronave 
desceu na propriedade 
e logo levantou voo. Por 
não ter especificamente o 
local onde ocorreria a des-
cida, a mesma acabou por 
não ser interceptada. “Nós 
chegamos até a visualizar 
a aeronave, mas devido 
a dificuldade em chegar 
ao local, a gente não con-
seguiu interceptar a aero-

nave, mas conseguimos 
localizar os suspeitos que 
estavam encarregados de 
fazer esse recebimento”, 
informou o tenente.

De acordo com o Co-
mandante do Comando 
Regional VII, Heverton 
Mourett, graças ao enfren-
tamento terrestre que é 
muito bom, os criminosos 
estão tentando burlar o 
policiamento pelo ar, mas 
graças ao trabalho con-
junto aqui na região os 
mesmos não tem obtido 
êxito, sendo essa e tercei-
ra apreensão de grande 
vulto do ano. “Atribuo 
isso a qualidade da in-
vestigação. Infelizmente 
a região de fronteira é 
historicamente uma re-
gião sensível. Eles estão 

lançando mão de aero-
naves, via terrestre está 
difícil e eles estão ten-
tando”, pontuou.

A primeira apreen-

são de aeronaves uti-
lizadas para o tráfico 
neste ano aconteceu 
em junho, na Itamarati 
Norte. Já no dia 15 de 

outubro uma segunda 
aeronave foi intercep-
tada na Reserva do Caba-
çal e por último essa, que 
não foi apreendida.
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Diário da Serra

Participaram da operação: Força Tática , Agência Regional de Inteligência  e  16ª Companhia  Polícia Militar de Campo Novo

>> TANGARÁ DA SERRA - MT - BRASIL 
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Uma execução 
aconteceu na manhã 
desta quarta-feira,  24, 
no bairro Jardim Ita-
marati, em Nova Olím-
pia.

Conforme informa-
ções prestadas pela Po-
lícia Militar, Marival-
do Farias de Oliveira, 
de 39 anos foi atacado 
a golpes de arma bran-
ca, possivelmente um 
podão dentro de sua 
casa, vindo a falecer 
logo após ser atendido 
pelo serviço médico do 
município.

Segundo consta, a 
vítima estava em sua 
residência, juntamen-
te com a esposa que 
disse não reconhecer 
o agressor em razão 
de estar escuro, tendo 
em vista que o ataque 
ocorreu entre as 06h00 

e 07h00 da manhã.
A Polícia Militar 

atendeu o caso de 
imediato e a partir de 
então, a Polícia Civil 
atuará nas investiga-
ções com intuito de 
identificar o autor do 
crime.

Consta nos meios 
policiais que o Mari-

valdo, também conhe-
cido como ‘Percival’ 
possuía várias passa-
gens por delitos, inclu-
sive, no último final de 
semana fora detido sob 
acusação de participa-
ção no furto de man-
dioca em uma chácara, 
bem como receptação 
de produtos furtados.

A Polícia Judiciária 
Civil  prendeu Ma-
noel Adolfo Correa, 
56, conhecido como 
“Nhapin”, nesta ter-
ça-feira, 24, na cida-
de de Poconé. Ele é 
apontado como autor 
do homicídio come-
tido no ano de 2015, 
tendo como vítima o 
seu enteado. A vítima 
foi encontrada com 
uma faca cravada no 

peito. Um mandado 
de prisão também foi 
cumprido contra Val-
dinez de Souza, 29, 
conhecido como “Pe-
zão”, acusado de ho-
micídio ocorrido em 
2017.

Manoel Adolfo era 
procurado por força 
do mandado de pri-
são preventiva expe-
dido pela Comarca de 
Várzea Grande. Ele 
foi surpreendido pe-
los policiais civis em 
um sítio, região do 

Assentamento Lam-
bari, cerca de 15 qui-
lômetros do centro de 
Poconé.

As investigações 
apontaram que Ma-
noel teria assassinado 
o seu enteado após 
uma brincadeira fei-
ta com ele, a qual ele 
não gostou.  Na noite 
de domingo, 22, os 
policiais de Poconé 
ainda conseguiram 
recuperar um cami-
nhão Mercedez Benz 
produto de furto.

Moradores de Are-
nápolis foram acorda-
dos na madrugada de 
ontem, com um baru-
lho alarmante. Segun-
do relatos o barulho 
foi intenso e de difícil 
precisão. Após algum 
tempo, soube-se que 
o Banco do Brasil do 
município havia sido 
roubado.

De acordo com in-
formações do tenente 
Bruno Campos, antes 
da três da manhã os 
policiais receberam 
vários telefonemas 
que davam conta de 
que o banco havia sido 
roubado e que para 

que isso, os crimino-
sos usaram explosi-
vos para ter acesso 
ao dinheiro. “Recebe-
mos muitas ligações 
informando do fato e 
quando chegamos ao 
local vimos que real-
mente era verdade”, 
informou o tenente 
ao destacar que até o 
momento não foi pos-
sível precisar a quan-
tidade levada pelos 
criminosos. No local, 
segundo informações, 
haviam cinco cai-
xas eletrônicos, mas 
somente dois foram 
destruídos na explo-
são. Ainda de acordo 
com o comandante, 
embora as diligên-
cias tenham se ini-

ciado de pronto, não 
há indícios de quem 
sejam ou que sentido 
tenham tomado, pois 
somente um veículo 
que deu apoio no cri-
me foi encontrado pe-
los policiais.

A partir de agora, as 
investigações seguem 
por conta da Polícia 
Judiciária Civil, que 
está inclusive de pos-
se das imagens do cir-
cuito de segurança em 
busca de identificar os 
envolvidos na ação.

Pessoas que presen-
ciaram a fuga dos cri-
minosos disseram que 
eram cerca de seis ou 
sete envolvidos que 
estava bastante arma-
dos.
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A vítima já tinha passagens pela Polícia

Pessoas que presenciaram a fuga dos criminosos disseram que eram cerca de seis ou sete envolvidos

Homem é morto a golpes 
de ‘podão’ em Nova Olímpia

Acusado de matar enteado 
por conta de ‘brincadeira’ é preso

Criminosos invadem banco 
e explodem caixas eletrônicos
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