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Ladrões de distribuidora de bebidas são presos
em flagrante pela PM em Barra do Bugres
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PM prende quatro e apreende pistola
e espingardas em Mirassol D’Oeste

Assessoria/PMMT

Um assalto que ocorreu no
início da tarde desta sexta-feira
(19.01) em uma distribuidora de
bebidas na Avenida Xavantes,
bairro Maracanã, em Barra do
Bugres, resultou na prisão de
dois homens.
O COPOM 190 da Polícia
Militar de Barra do Bugres
recebeu uma chamada informando minutos após o roubo e que o
proprietário estava seguindo os
suspeitos que estavam em moto
modelo Bis, de cor preta.
Uma guarnição da 12ª
Companhia de PM se deslocou
para o local e fechou o cerco aos
suposto autores. Com informações sobre as características
físicas dos ladrões e imagens
deles e da motocicleta foi
possível chegar e identificar a
dona da motocicleta e seu
endereço.
No local, perto de uma
faculdade pública, os P Ms
encontraram a moto estacionada
e com o motor ainda quente. Lá

conseguiram prendes os dois
suspeitos, E.H.M.A.,18, e sua
companheira P.F.M.,24. Ele
havia emprestado o veículo da
própria mãe para o assalto. Com
ele havia dois celulares, um
pacote de cigarro e parte do
dinheiro roubado.
No Jardim Pôr do Sol os
policiais prenderam J.V.S., 31
anos. Em seu poder estavam um
simulacro de pistola e um
revólver de calibre 32, usados no
assalto, além de seis munições

intactas, um pacote de cigarro,
documentos e cartão de crédito
de terceiros, duas porções de
entorpecentes e a roupa utilizada
no momento da execução do
assalto.
De acordo com checagem
feita, os dois possuem passagens
policiais em Campo Novo do
Parecis. Também já foram
reconhecidos como dois dos
elementos que recentemente
assaltaram uma indústria de
móveis.

Operação integrada recolhe produtos ilícitos
e revista todos os raios de penitenciária
Assessoria Sejudh -MT
A Operação Legalidade,
realizada nesta semana na
Penitenciária Dr. Osvaldo
Florentino Ferreira, em Sinop,
com o objetivo de fortalecer as
ações de enfrentamento a
crimes recolheu diversos
produtos ilícitos que estavam
com os presos, como aparelhos
celulares, entorpecentes, armas
artesanais e serras.
Participaram da operação
120 profissionais do Sistema
Penitenciário e das forças de
segurança – Polícia Judiciária
Civil, Polícia Militar e Corpo
de Bombeiros. Sessenta e dois
agentes penitenciários ficaram
responsáveis pelas atividades
de intervenção para revistas nos
presos e nas celas da unidade
prisional. Os demais profissionais de segurança atuaram no
apoio às atividades de contenção e segurança nos perímetros
interno e externo da penitenciá-

ria.
“A integração das forças de
segurança é fundamental e
demonstra que juntos, os
profissionais conseguem um
resultado mais efetivo no
combate à criminalidade. A
operação transcorreu dentro do
que foi planejado”, afirmou o
secretário de Justiça e Direitos
Humanos, Fausto Freitas.
O diretor em exercício da
penitenciária, Clemir
Candelorio explica que as
revistas contemplaram todos os
cinco raios da unidade prisional.
“Ao fim da vistoria foi realizada
a manutenção de trancas, grades
e a lavagem das celas com o
auxílio de uma viatura do Corpo
de Bombeiros, que possui grande
pressão de água para limpeza e
higienização dos espaços”.
Foram recolhidos das celas
10 aparelhos celulares, três
carregadores, seis chips de
telefonia celular, aproximadamente 600 gramas de entorpe-

centes, cinco fones de ouvido,
duas serras, 15 armas artesanais. Os agentes penitenciários
recolheram também diversas
anotações feitas pelos presos.
Foi feita ainda verificação das
condições estruturais da área da
carceragem.
Durante toda a operação
equipes de apoio na área
externa da penitenciária
realizaram barreiras na via de
acesso, a fim de garantir a
segurança de todos os envolvidos no trabalho. “O apoio das
Polícias Militar e Civil e do
Corpo de Bombeiro foi importante para termos uma operação
dentro do planejamento, com
um trabalho de qualidade de
todos os envolvidos”, ressaltou
o diretor.

Alecy Alves/PMMT
Policiais da 1ª Companhia de
Polícia Militar de Mirassol
D’Oeste prenderam quatro
pessoas por porte ilegal de
armas em duas ações distintas
ocorridas nesta quinta-feira
(18.01).
Na primeira ocorrência, no
bairro Alto da Boa Vista, na casa
de E.A.R., 44 anos, foram
apreendidas duas armas longas,
sendo uma carabina Puma
calibre 38 e uma espingarda 32,
além de noves munições 38,
duas 32 picotadas e um cartucho
c32 intacto
As armas estavam escondi-

das debaixo da cama do suspeito. Os policiais chegaram até o
local a partir de uma denúncia
anônima. Ele disse que não era o
dono das armas e até informou o
nome do homem que o teria
pedido para guardar o armamento por alguns dias.
A outra arma apreendida
estava em um veículo Fiat
Strada ocupado por três homens
que seguiam para um sítio na
região conhecida como “Ressaca”. Eles transportavam uma
pistola calibre 380 com 14
munições intactas. A arma não
tinha registro, tampouco porte.
Eles foram levados para a
delegacia de Mirassol.

