
A Polícia Judiciária Civil 
prendeu em flagrante dois 
homens que se passavam 
por policiais lotados na 
Delegacia Especializada do 
Meio Ambiente (DEMA) 
para obter vantagens fi-
nanceiras em troca de pa-
trocínio para campanha 
publicitária de cunho edu-
cacional/ambiental.

As investigações, condu-
zidas pela Dema, partiram 
de uma denúncia sobre um 

Dupla é presa ao se passar por policiais
Ambos foram 
autuados em 
flagrante por 
estelionato

No momento do 
interrogatório, 
o suspeito se 
manteve em silêncio
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Criminosos pediam patrocínio para campanha

ESTELIONATO

Contadora do Comando Vermelho 
é presa em MT

Polícia Civil prende suspeito de abusar
sexualmente de criança de 2 anos de idade

“FACÇÃO” 

dE Barra do Bugres
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No dia 21 de fevereiro 
de 2018, por volta das 19 
horas, uma mãe compare-
ceu na Delegacia de Po-
lícia de Barra do Bugres 
para registrar Boletim de 
Ocorrência, pois havia le-
vado sua filha de 02  anos 
e nove meses ao médico 
e referido profissional 
constatou que a criança 
apresentava lesões indi-
cativas de abuso sexual.

A mãe perguntou para 
a filha o que havia acon-
tecido e a criança disse 
que o avôdrasto “mexeu” 
em seu órgão genital, bem 
como a criança fez gestos 
demonstrando os atos 
praticado pelo suspeito.

O Governo do Estado pu-
blicou na quarta-feira, 21, no 
Diário Oficial, a homologação 
do concurso do sistema peni-
tenciário. Agora, os candida-
tos foram aprovados para os 
cargos de agente penitenciá-
rio advogado, assistente so-
cial, enfermeiro e psicólogo, 
poderão ser convocados.

De acordo com a Secretaria 
de Estado de Justiça e Direi-
tos Humanos (Sejudh),  mil 
candidatos foram aprovados. 
Mas como o certame é para 
cadastro de reserva, o edital 
não definiu o número de va-
gas.

As convocações devem ser 
realizadas de forma escalona-
da a partir deste ano. Após a 
nomeação, os servidores pas-
sarão por curso de formação 
com carga horária de 480 
horas, entre aulas teóricas e 
práticas/procedimento opera-
cional.

SUELEN ALENCAR  / Folhamax

Uma mulher de 46 anos 
morreu na tarde de quarta-
feira, 21, após o veículo que 
dirigia bater em uma carreta 
na BR-163, em Diamantino.

Flavia Junqueira Simões 
Favaro, esposa de um médi-
co da região de Lucas do Rio 

Thais Sena de Morais, 26, 
conhecida como “Banani-
nha”, foi presa em posse de 
produtos roubados, drogas 
e papeis onde organizava a 
“contabilidade” da facção Co-
mando Vermelho Mato Gros-
so (CV-MT), em Rondonópo-

Esposa de médico morre 
em acidente na BR-163

SISTEmA peNiTeNciário

Secretaria de Segurança

Lesões indicam abuso sexual

Governo do Estado
homologa concurso 

olhar direto
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grupo de pessoas vinculadas 
a uma Organização Não-
Governamental (ONG) que 
estariam se passando por 
policiais da unidade da PJC 
com o objetivo de levantar 
valores para a confecção 
de um suposto “Encarte de 
Campanha de Combate à 
Pesca Predatória”.

Os acusados estavam em 
um veículo Gol de cor pra-
ta, onde foi encontrado uma 
folha de cheque no valor de 
R$ 300. Investigações de-
monstram que o cheque te-
ria sido emitido no mesmo 
dia por uma empresa parti-
cular para que constasse seu 
nome como patrocinadora 
do suposto encarte.

Em busca realizada na 

mala de roupas de um dos 
detidos foram encontradas 
roupas e calçados de cores 
e estampas análogas a das 
Instituições Governamen-
tais, bem como, bloco de 
recibo e comprovante de 
transação bancária nomi-
nal à ONG.

Após a apreensão dos 
materiais e condução dos 
suspeitos à Dema, ambos 
foram autuados em fla-
grante por estelionato, pela 
delegada de polícia Ales-
sandra Saturnino de Souza 
Cozzolino.

O caso segue em investi-
gação pela Polícia Judiciá-
ria Civil com o objetivo de 
identificar outras vítimas 
da dupla de estelionatários.

Verde, voltava para a cidade 
sozinha em uma caminho-
nete S10, quando, em uma 
ultrapassagem, bateu de 
frente com uma carreta que 
vinha no sentido contrário.

De acordo com a conces-
sionária Rota do Oeste, que 
administra a rodovia, a mu-
lher ficou presa às ferragens 
do veículo e morreu.

lis. A detenção dela ocorreu 
nesta quarta-feira por uma 
equipe da Delegacia Espe-
cializada de Roubos e Furtos 
(DERF) de Rondonópolis após 
uma denúncia anônima.

No local, os policiais en-
contraram um usuário de dro-
gas e a suspeita que revelou 
estar “trabalhando a mando 
do marido”, preso na Peniten-

ciária Major Eldo Sá Corrêa, 
na Mata Grande.

Na casa, ainda foram en-
contrados diversos adesi-
vos com o nome “Camarote 
Vivo”, usado por membros da 
facção para driblar a captura 
dos membros. Isso porque, o 
nome fantasia também tem 
as mesmas iniciais do grupo 
criminoso.

Diante da gravidade 
dos fatos, a equipe de Po-
liciais Civis de Barra do 
Bugres imediatamente 
passaram a realizar di-
ligências e conseguiram 
localizar e prender o sus-
peito de 34 anos de idade.

De acordo com o apu-
rado até o momento, os 
abusos ocorreram na Co-
munidade Boi Morto, 
área rural do município 
de Porto Estrela, quando o 
suspeito permaneceu por 

O secretário da pasta, Faus-
to Freitas, disse que as nomea-
ções deverão seguir, além do 
interesse público, as observa-
ções legais relacionadas à Lei 
de Responsabilidade Fiscal 
(LRF).

“É de conhecimento que 
o quadro atual de servidores 
do sistema penitenciário é 
insuficiente para atender a 
todas as demandas do Estado, 
mas também temos que levar 
em consideração o cenário 
econômico que vivemos. Por 
isso, nomearemos conforme 
a disponibilidade orçamentá-
ria e financeira que o Estado 
dispor”.

alguns dias na residência 
da família da criança. O 
suspeito convive com a 
avó da criança.

A criança foi encami-
nhada para exame de cor-
po delito e foi constatado 
abuso sexual. Também, a 
criança foi encaminhada 
para atendimento psico-
lógico a cargo do Centro 
de Referência de Assis-
tência Social – CREAS – 
do município de Barra do 
Bugres.


