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O número de rou-
bos e furtos de veícu-
los em Mato Grosso 
registrou queda de 8% 
entre os anos de 2015 
e 2016, conforme da-
dos divulgados pelo 
Anuário do Fórum 
de Segurança Públi-
ca. Em 2016, foram 
6.572 roubos e furtos 
de veículos, enquanto 
que em 2015 as ocor-
rências desses crimes 
chegaram a 7.155 nas 
duas modalidades de 
crime.

Ainda segundo da-
dos do anuário, em 
2016 foram roubados 
3.169 veículos e em 
2015 foram 3.541. Os 
números representam 
a redução de 10% nas 

ocorrências de rou-
bos.

Já em relação a 
furto, em 2016 foram 
3.403 ocorrências e 
3.614 em 2015, uma 
queda de 5,8%.

De acordo com o es-
tudo, em 2015 a taxa 
de roubos e furtos 
para cada 100 mil veí-
culos em Mato Gros-
so foi considerado o 
sexto menor do pais, 
atrás apenas dos es-
tados de Mato Grosso 
do Sul, Espirito San-
to, Tocantins, Paraná 
e Santa Catarina.

O titular da Delega-
cia Especializada de 
Repressão a Roubos e 
Furtos de Veículos Au-
tomotores (Derrfva), 
Vitor Hugo Bruzulato 
Teixeira, disse que os 
resultados são reflexo 

do combate as gran-
des organizações cri-
minosas, iniciada em 
meado de 2015 e todo 
ano de 2016.

“Em dois anos à 
frente da Derrfva con-
centramos inicialmen-
te em identificar as 
quadrilhas e o comba-
te a recepção por meio 
do Núcleo de Inteli-
gência da Polícia Judi-
ciária Civil. Tivemos 
resultados positivos 
devido ao aumento 
das operações desen-
cadeadas com a inte-
gração das forças po-
liciais. Nosso trabalho 
é contínuo buscando 
promover reduções 
em roubos e furtos. As 
ações resultaram na 
desarticulação de qua-
drilhas que atuavam 
no Estado”, destacou.

>> Maricelle Lima Vieira
Sesp-MT
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Cálculo foi feito entre dezembro de 2015 e dezembro de 2016
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O empresário 
contou que 

retornava 
do horário de 

almoço, abriu o 
escritório da 

empresa, entrou e 
os elementos 

chegaram na moto 
e anunciaram 

o assalto.

Um empresário de 
Tangará da Serra e um 
funcionário da empre-
sa, passaram por mo-
mentos de terror no 
início da tarde desta 
sexta-feira, 03. Dois 
homens armados che-
garam em uma moto-
cicleta e anunciaram o 
assalto.

O fato foi registrado 

por volta das 13 horas, 
na rua 19. O empresá-
rio contou que retorna-
va do horário de almo-
ço, abriu o escritório 
da empresa, entrou e 
os elementos chegaram 
na moto e anunciaram 
o assalto.

“Já desceram com a 
arma na mão, um deles 
me pegou pela camisa, 
me deitou no chão, pi-
sou em mim e esfregou 
a arma na minha cabe-
ça”, contou, explican-
do que houve muita 
pressão psicológica e 
ameaça constante de 
morte.

“Diziam que iam 
me matar a todo mo-
mento. O problema 
não é o dinheiro que 
queriam levar, o pro-
blema é o medo da 
arma disparar”, disse. 

Instantes depois che-
gou um funcionário 
que também estava no 
horário de almoço. Ele 
também foi rendido e 
obrigado a se deitar no 
chão. Enquanto isso, 
os elementos revira-
ram tudo, quebraram 
portas e ameaçavam os 
presentes.

Eles levaram todo 
o dinheiro do proprie-
tário e do funcionário. 
Queriam saber se ti-
nha cofre. “Não temos 
cofre, o dinheiro que 
entra aqui é pouco e 
não tem nem a neces-
sidade de um cofre, 
o que tinha eles leva-
ram tudo”, lamentou o 
empresário, ainda em 
choque. Após cometer 
o assalto, os elementos 
fugiram com a motoci-
cleta. 

Uma viatura 
da Polícia 

Ambiental, que 
passava pela 
Miguel Sutil, 

avistou o homem 
caído no canteiro 
central e acionou 

a PM. O Samu esteve 
no local e apenas 
constatou o óbito 

do rapaz.

Um homem de apa-
rentemente 30 anos, 
ainda não identifica-
do, morreu no fim da 
manhã deste domin-
go, 05, após ser esfa-
queado pela vítima 
de um assalto que ele 
cometia. Ferido, o cri-
minoso tentou fugir a 
pé, mas acabou caindo 

no canteiro central da 
avenida Miguel Sutil, 
em Cuiabá, próximo a 
rotatória que dá acesso 
ao Centro de Eventos 
do Pantanal.

Segundo as infor-
mações do oficial de 
área do 10º Batalhão, 
o homem teria entra-
do em uma residência 
que fica na região para 
cometer um assalto. 
Porém, a vítima reagiu 
e acabou entrando em 
luta corporal com ele 
e depois o esfaqueou. 
Ferido, o suspeito ten-
tou fugir a pé, mas 
acabou caindo no can-
teiro central da aveni-
da.

Uma viatura da Po-
lícia Ambiental, que 
passava pela Miguel 
Sutil, avistou o ho-
mem caído no cantei-

ro central e acionou 
a PM. O Serviço de 
Atendimento Móvel 
de Urgência (Samu) 
esteve no local e ape-
nas constatou o óbito 
do rapaz. Testemu-
nhas disseram que o 
viram cambaleando 
pela avenida.

O homem estava 
sem documentos e 
ainda não foi identi-
ficado. Uma viatura 
foi encaminhada para 
a residência onde o 
criminoso tentou co-
meter o assalto, na 
tentativa de encontrar 
a vítima que reagiu a 
situação. O corpo será 
encaminhado ao Ins-
tituto Médico Legal 
(IML) e o caso investi-
gado pela Delegacia de 
Homicídios e Proteção 
à Pessoa (DHPP).

>> Alexandre Rolim
Tangará em Foco

>> Wesley Santiago
Olhar Direto

Elementos levaram dinheiro e pertences das vítimas O homem foi encontrado em canteiro da Miguel Sutil

Empresário e funcionário passam por 
momentos de terror em assalto

Ladrão é esfaqueado por 
vítima e morre em avenida


