
A Polícia Militar teve 
pelo menos 38 viaturas 
confiscadas por uma das 
empresas que as aluga para 
o Governo do Estado. Cuia-
bá e Várzea Grande foram 
as cidades que tiveram a 
maioria das ‘apreensões’.

Segundo o que foi apura-
do, as empresas que alugam 
os carros estão aguardando 
que os veículos sejam leva-
dos para manutenção para 
que sejam confiscados e 

Empresa confisca 38 viaturas da PM
O atraso 
no pagamento 
seria de 
cinco meses

Apesar de rondas, 
o segundo 
suspeito não 
foi encontrado
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As tratativas são feitas para regularizar débitos

pOr falta De pagameNto

PM prende açougueiro com 
264 quilos de maconha em MT

PM persegue carro com 16 botijões 
de gás furtados em Cuiabá

TrÁFICO

prOduTOs De fuRto

rOndOnópOlIs

A Polícia Militar per-
seguiu o motorista de um 
Voyage, na madrugada 
desta sexta-feira, 17, em 
Cuiabá. Dentro do veículo 
foram encontrados 16 bo-
tijões de gás, furtados de 
uma distribuidora. Além 
disto, os PMs conseguiram 
prender um homem que 
estava com a tornozeleira 
eletrônica desligada. Ele foi 
identificado como Pedro 
Paulo Pereira da Silva, 28 
anos.

Conforme o boletim de 
ocorrências (BO), os poli-
ciais faziam rondas quando 
avistaram um suspeito já 
conhecido por seu envolvi-
mento com comércio e uso 

A Polícia Militar fez 
uma grande apreensão de 
drogas sintéticas em Si-
nop. Na ação os policiais 
prenderam três pessoas e 
apreenderam 2.111 unida-
des de LSD, 99 comprimi-
dos de ecstasy, MD (droga 
sintética) em pó e cápsu-
las para embalar a mesma 
droga, além de porções de 
maconha e cocaína.

As prisões e apreen-
sões aconteceram duran-
te a Operação Segurança 
Total, que começou nesta 
quinta-feira, 16,em todo 
Estado.

Também havia 33 
munições de diversos 
calibres e oito chaves 
michas, usadas princi-
palmente para praticar 
furtos.  

A abordagem ocorreu 
por volta das 15hs, duran-
te rondas na área central 

folhamax

Dois motociclistas que 
conduziam os veículos de 
forma irregular se envolvem 
em acidente, na noite de 
quinta, 16,  em Rondonópo-
lis.

O motociclista da Honda 
alegou que a moto Yamaha 

Policiais militares do 5º 
Comando Regional apreen-
deram no início da tarde 
desta sexta-feira, 17, um Pa-
lio com 295 tabletes de ma-
conha, totalizando 264 kg da 
droga. A apreensão ocorreu 
na MT-100, próximo a Tori-

2 motociclistas se 
envolvem em acidente

TrÁFICO

Ação foi em Sinop

Os PMs conseguiram prender um homem

PM apreende drogas sintéticas 
na região Norte do Estado
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não mais devolvidos para 
a Polícia Militar. No total, o 
atraso no pagamento seria 
de cinco meses.

Em nota, a Secretaria de 
Segurança Pública (Sesp) in-
formou que “está envidando 
esforços para cumprir todos 
os pagamentos necessários 
para manter os serviços 
prestados ao cidadão, es-
pecialmente com relação à 
manutenção das viaturas po-
liciais. A prioridade no cum-
primento dos compromissos 
financeiros relacionados à 
frota de veículos tem sido 
reforçada junto à Secretaria 
de Estado de Fazenda (Se-
faz-MT) constantemente, 
conforme previsão contida 
em decreto de programação 

financeira”.
“A Sesp-MT frisa ainda 

que a empresa se compro-
meteu a realizar a manu-
tenção das viaturas que 
recebeu para, em seguida, 
liberá-las no prazo devi-
do. As tratativas são feitas 
para regularizar débitos 
em atraso há mais de 90 
dias, visando preservar a 
continuidade do serviço 
público, conforme norma 
contida na Lei 8666/93. A 
Secretaria se resguarda ao 
direito de não citar a em-
presa de modo específico, 
já que a mesma optou por 
não se identificar em notas 
publicadas em veículos de 
comunicação”, acrescenta 
a secretaria.

estava com o farol apagado 
no momento da colisão.

Segundo a Polícia, esse 
condutor estava com a ha-
bilitação vencida e o outro 
acabou confessando não ter 
permissão para dirigir.

O Samu esteve no local 
do acidente presente e pres-
tou socorro. Caso será inves-
tigado pela Polícia Civil.

xoréu.
Na ação, os policiais 

prenderam em flagrante um 
jovem de 21 anos, que con-
duzia o veículo que trans-
portava o entorpecente. A 
droga vinha de Mato Grosso 
do Sul e tinha como des-
tino a cidade de Barra do 
Garças. Os policiais realiza-
vam abordagens veiculares, 

quando avistaram que o Pa-
lio, ao perceber a situação, 
empreendeu fuga. Mas a 
viatura conseguiu abordá-lo 
e na revista foi encontrado o 
montante da droga.

O rapaz reside em Bonito 
(MS),  onde trabalha como 
açougueiro. Disse que rece-
beria R$ 45 mil pelo trans-
porte.

de drogas. Ele foi questio-
nado sobre o que fazia na-
quele local e afirmou que 
estava aguardando seu ir-
mão, que iria buscá-lo.

Logo depois, um Voyage 
se aproximou da equipe, 
mas quando percebeu que 
eram policiais, resolveu 
sair em disparada. Os PMs 
então colocaram o suspeito 
no carro e iniciaram uma 
perseguição pelas ruas do 
bairro.

O motorista do Voyage 

de Sinop, na Avenida das 
Figueiras, em um trecho 
lateral da Praça da Bíblia.

De acordo com a nar-
rativa dos policiais, no 
momento da prisão, um 
dos suspeito  estava com 
duas unidades de LSD, 
logo depois ele levou 
a equipe do CAR até a 
casa dele, local onde fa-
zia o armazenamento das 
demais drogas, na casa 
dele.  

Os três e todo o mate-
rial apreendido foram le-
vados para o plantão da 
Delegacia de Polícia de 
Sinop.    

parou em um beco e aban-
donou o veículo, que esta-
va com 16 botijões de gás, 
que seriam produtos de 
furto. Apesar de rondas te-
rem sido feitas, o segundo 
suspeito não foi encontra-
do.

Depois, os policiais ain-
da verificaram que Pedro 
Paulo utilizava tornozelei-
ra eletrônica, que estava 
desligada no momento da 
abordagem. O caso é inves-
tigado pela Polícia Civil.


