
PC prende líder de quadrilha 
de roubo de carros em MT

EM CANA

MOTIM

CRIME HEDIONDO

NA BR-364

TRAGÉDIA

>Polícia 07

Um jovem integrante 
que lidera uma quadri-
lha que pratica reiterados 
roubos majorados de veí-
culos e a residência foi 
preso pela Delegacia Es-
pecializada de Roubos e 
Furtos de Veículos Auto-
motores (DERRFVA), da 
Polícia Judiciária Civil, 
na tarde de terça-feira. A 
ação resultou na apreen-
são de uma adolescente e 
uma porção de maconha.

Abraão Lincoln San-
tana Araujo, 20, foi re-
conhecido por quatro 
vítimas de vários roubos 
praticados por ele.

A namorada de 
Abraão, L.R.S.S. de 17 

anos, foi conduzida e au-
tuada em ato infracional 
análogo ao crime de uso 
de documento falso.

A prisão do criminoso 
ocorreu em Cuiabá. Os 
policiais identificaram o 
suspeito, apontado em 
investigações como lí-
der de uma quadrilha 
responsável por cometer 
assaltos à mão armada, 
com subtração de veícu-
los.

Durante conversa 
com populares do bair-
ro,, os investigadores 
descobriram que os mo-
radores temem pelo gru-
po criminoso e nenhum 
deles tinha coragem de 
denunciar por medo.

Na Especializada, o 
suspeito foi ouvido e, 

inicialmente, negou a 
participação dos roubos. 
Porém, as vítimas que já 
haviam feito o reconheci-
do fotográfico, compare-
cem na Delegacia e com 
convicção procederam 
com o reconhecimento 
pessoal.

No interrogatório, o 
suspeito assumiu duas 
tentativas de homicídio, 
enquanto menor de ida-
de. O relógio e o apare-
lho celular que ele usava 
foram reconhecidos por 
uma das vítimas, como 
objetos de roubo.

As investigações con-
tinuam com objetivo de 
identificar e prender os 
outros integrantes do 
grupo, que agiam junto 
com Abraão.
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Um agente socioedu-
cativo ficou ferido, na 
tarde da última terça-
feira, após adolescentes 
infratores organizarem 
um ataque contra ser-
vidores e policiais mili-
tares, no Complexo Po-
meri, bairro Carumbé, 
em Cuiabá.

Segundo o boletim 
de ocorrência, a tentati-
va de motim aconteceu 
durante uma revista 
nas celas dos menores. 
Os agentes procuravam 
armas artesanais.

Um dos agentes teve 
um dedo da mão que-
brado e foi encaminha-
do para o atendimento 
médico.

De acordo com o 
BO, a revista aconte-
ceu após um dos ado-
lescentes ser alvo de 
uma tentativa de ho-
micídio, na segunda-
feira, dentro da unida-
de.

O menor ferido está 

internado no Pronto-
Socorro da Capital, e 
seu estado de saúde é 
considerado grave.

Quando entraram 
nos quartos 6, 7,14 
e 15, da ala de inter-
nação, os servidores 
foram atacados pelos 
menores com pedras e 
outros objetos.

Eles ainda jogaram 
água do vaso sanitário 
nos agentes.

Conforme as infor-
mações, os servidores 
e PMs tiveram que usar 
gás de pimenta e dar um 
tiro no chão, para con-
ter os adolescentes, que, 
mesmo assim, ainda fi-
zeram ameaças de mor-
te aos agentes socioe-
ducativos.

Durante a revista, fo-
ram encontrados dois tele-
fones celulares nos quar-
tos dos adolescentes.

Uma ação da Polícia 
Federal (PF) resultou 
na prisão de um poli-
cial militar da ativa e 
outro da reserva lota-
dos no 2º BPM de Barra 
do Garças, na madru-
gada desta quarta-fei-
ra, em Barra do Garças. 
Eles são acusados por 
tráfico internacional 
de armas.

Segundo as informa-
ções inicias da Polícia 
Federal, os policiais 
estavam com duas pis-
tolas calibre 380, um 
rifle calibre 22 com 
mira especial, muni-
ções de uso restrito e 
mercadorias contra-
bandeadas como ele-
trônicos e perfumes 
que teriam vindo da 
cidade de Pedro Juan 

Caballero, no Para-
guai.

Uma denúncia 
anônima levou os fe-
derais a realizar a pri-
são. Nas informações, 
foi repassado que a du-
pla chegaria durante a 
madrugada com a mer-
cadoria. Uma operação 
foi montada e houve 
êxito na apreensão, que 
aconteceu no início da 

madrugada. Os envol-
vidos devem responder 
pelo crime de tráfico de 
internacional de arma 
de fogo e munições.

Vale lembrar que 
houve uma mudança na 
lei e agora o crime passa 
a ser qualificado como 
hediondo. Caso conde-
nados, os militares de-
verão cumprir pena em 
regime fechado.

Uma pessoa morreu 
e sete ficaram feridas 
após um ônibus,  e uma 
carreta baterem de fren-
te no início da manhã 
de ontem, na BR-364, 
próximo ao trevo do 
Lagarto, sentido Janga-
da. Segundo o Corpo de 
Bombeiros, a carreta te-
ria invadido a pista do 
ônibus, os dois bateram 
de frente e um deles aca-

bou parando na faixa de 
domínio. Ricardo não 
resistiu aos ferimentos. 
Já o condutor do ônibus, 
Eliseu Leite de Campos, 
50 anos, teve apenas le-
sões leves.

Dentro do ônibus es-
tavam 35 passageiros 
e mais dois motoristas, 
sendo que sete deles ti-
veram que ser transfe-
ridos para o Pronto-So-
corro de Várzea Grande 
(PSMVG). Nenhum esta-
va em estado grave.

Quatro ambulâncias 
do Serviço de Atendi-
mento Móvel de Ur-
gência (Samu), três da 
Concessionária Rota do 
Oeste e mais duas do Es-
tado prestaram socorro 
às vítimas. Algumas fo-
ram encaminhadas para 
unidades de saúde pró-
ximas e outras em aten-
dimento no local.

O tráfego no local se-
gue em operação Pare e 
Siga, com alternância a 
cada 15 minutos.

Um pai morreu e o 
filho ficou ferido após 
um caminhão caçamba 
atingir uma rede elé-
trica, na manhã desta 
quarta-feira, 08, em 
uma comunidade pró-
xima a Confresa. As 
informações prelimi-

nares são de que pai e 
filho trabalhavam des-
carregando uma carga 
quando a caçamba do 
caminhão enroscou em 
uma rede elétrica.

Houve uma descar-
ga de energia e pai e 
filho foram eletrocuta-
dos. O pai não resistiu 
e morreu no local. Já o 
filho que dirigia o ca-

minhão foi levado para 
Hospital Municipal de 
Confresa.

Não há informações 
sobre a identidade das 
vitimas. O corpo do 
pai foi levado para o 
Instituto Médico Legal 
(IML) para apontar a 
causa da morte. Já o es-
tado de saúde do filho 
não foi fivulgado.
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Um dos agentes teve um dedo da mão quebrado
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Menores infratores atacam agentes 
e PMs no Complexo do Pomeri

PF prende policiais militares por 
tráfico internacional de armas

Acidente entre ônibus e carreta 
deixa 1 morto e vários feridos

Caminhão atinge rede elétrica; pai 
morre eletrocutado e filho fica ferido


