
A Polícia Militar de 
Barra do Bugres efetuou 
em flagrante a prisão de 
dois homens com idade 
entre 19 e 32 anos e apre-
endeu um adolescente de 
16 anos, por suspeita de 
tráfico de drogas. O fato 
ocorreu nesta quinta-fei-
ra, dia 13 de junho.

A Polícia Militar rece-
beu uma denúncia anô-
nima informando que um 
suspeito conhecido como 

Caminhonete é interceptada com droga
Ocorrência foi 
registrada pela 
Polícia Militar de 
Barra do Bugres

Não satisfeito ainda 
destruiu parte de 
uma caminhonete 
da fazenda
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Mídia News

Droga estava em caminhonete carregada de milho

CARREGADA COM MILHO

Menores são apreendidos conduzindo 
moto com chassi adulterado

Funcionário quebra mão de fazendeiro e 
tenta matar colegas com facão

PARQUE DAS MANSÕES

CAMPO NOVO

SE PASSARAM POR CLIENTES

Um dono de uma pro-
priedade rural, locali-
zada no município de 
Campo Novo do Parecis, 
foi agredido por um fun-
cionário, após desenten-
dimento entre ambos. O 
motivo, segundo a Polí-
cia Civil, está atrelado ao 
uso da propriedade para 
lazer do funcionário, sem 
permissão do agricultor. 
O desentendimento pas-
sou a vias de fato, onde 
H.B, foi tirar satisfação e 
acabou quebrando a mão 
do patrão com um peda-
ço de madeira.

Não satisfeito ainda 
destruiu parte de uma 
caminhonete da fazen-

Policiais militares da 20ª 
Companhia de Força Tática 
prenderam duas pessoas e 
apreenderam 62 tabletes 
de maconha, no bairro CPA 
II. Duas pessoas também 
foram encaminhadas à de-
legacia por desobediência.

A PM recebeu a informa-
ção de que a carga chegaria 
a uma residência e seria 
utilizada para abastecer 
a região do bairro Centro 
América. Os policiais fo-
ram até o local e encontra-
ram D.G.M. (23), dentro da 
casa, fazendo uso de en-
torpecente. Ele informou 
o lugar exato onde a droga 
estaria escondida. Também 
estava na residência C.M.
F.O. (21), alvo da denúncia.

Vinte e cinco tabletes 
de maconha foram en-
contrados debaixo da es-
cada. Outros 37 tabletes 
da droga estavam em um 
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Cinco funcionários de 
uma lotérica localizada 
em Várzea Grande, fo-
ram feitos reféns de ban-
didos que assaltaram o 
estabelecimento. Os cri-
minosos fugiram levan-
do aproximadamente 

Dois adolescentes de 16 
anos de idade foram apreen-
didos pela Polícia Militar na 
noite desta quarta-feira, 12, 
por conduzir uma motoci-
cleta com o chassi adultera-
do e sem placa.

De acordo com a Polícia, 

Ladrões roubam mais 
de R$ 60 mil de lotérica

EM FLAGRANTE

Facão utilizado durante o crime

Força Tática apreende 62 
tabletes de maconha

Assessoria
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‘Corvo’ faria uma tran-
sação de drogas em um 
posto de combustível na 
região.

Diante disto, os poli-
ciais realizaram campa-
na e vigilância e em um 
determinado momento 
visualizaram dois suspei-
tos entregando um pacote 
com uma substância bran-
ca ao adolescente. Imedia-
tamente a PM abordou e 
deu voz de prisão.

Com eles, foram encon-
tradas cerca de 200 gramas 
de cloridrato de cocaína. 
Ainda conforme informa-
ções da Polícia Militar, a 
droga estava escondida 
dentro da carga de milho 
de uma caminhonete. Para 

a Polícia, um dos suspei-
tos disse que a droga se-
ria vendida para o menor 
apreendido, pelo valor de 
R$ 6 mil e que este valor 
receberia em 15 dias.

O adolescente sempre 
realizava a entrega do 
entorpecente à bocas de 
fumo da cidade.  A dro-
ga, segundo informado  
à Polícia foi buscada na 
Bolívia. O suspeito ‘Cor-
vo’   relatou que já atua 
há mais de dez anos no 
tráfico e era o responsá-
vel em fornecer cocaína 
para o Comando Verme-
lho. Antes de ser preso, 
ele já havia feito a entre-
ga de quase um quilo de 
cloridrato de cocaína.

R$ 60 mil dos cofres do 
local. Armado, o bandi-
do rendeu as vítimas. O 
comparsa dele, então, 
entrou no local e o aju-
dou a cometer o crime. 
Após conseguir pegar o 
dinheiro, a dupla fugiu.

O caso deve ser inves-
tigado pela Polícia Fede-
ral.

a guarnição fazia rondas 
pela Rua 14, no bairro Par-
que das Mansões, quando 
se deparou com dois jovens 
em atitudes suspeitas. Eles 
estavam em uma motoci-
cleta preta, com os faróis 
apagados e sem placa de 
identificação.

Foi feita a abordagem e 
além da Polícia constatar 

que eles eram menores de 
idade, na checagem ao veí-
culo foi possível verificar 
que a moto, estava sem  
placa e ainda possuía si-
nais de que o chassi havia 
sido raspado, o que indica 
tratar-se de um veículo fur-
tado ou roubado. Os me-
nores foram conduzidos à 
Delegacia de Polícia.

da. Ele foi contido por 
dois colegas de trabalho 
e levado para a cidade. 
Há informação de que o 
agressor possivelmente 
estaria embriagado.

No outro dia, H. voltou 
até a fazenda com um fa-
cão escondido na cintura. 
Procurando pelos dois co-
legas que haviam o imo-
bilizado, ele estava com 
intenção de matar ambos, 
segundo a polícia. Quan-
do encontrou os funcio-
nários, o suspeito desferiu 

um golpe de facão na víti-
ma, que se protegeu com o 
braço, evitando que o gol-
pe atingisse a cabeça. Seu 
braço ficou severamente 
machucado. O outro con-
seguiu correr e não foi 
atingido.

O dono da fazenda 
registrou o Boletim de 
Ocorrência na Delega-
cia de Campo Novo e o 
homem foi preso em fla-
grante. Ele está na Cadeia 
Pública à disposição da 
justiça.

quarto, além de quatro pe-
daços grande de maconha, 
uma balança e apetrechos 
para o embalo e comercia-
lização. Durante a busca 
foram encontrados R$ 10 
em dinheiro.

Quando saiam do local, 
os policiais perceberam o 
nervosismo de M.F.B. (22) 
e B.F.S.P. (23), que esta-
vam em um veículo Gol. 
Os dois foram abordados, 
mas desacataram os poli-
ciais. Eles também foram 
encaminhados à delega-
cia, junto com os dois sus-
peitos de tráfico e o entor-
pecente apreendido.

Serviço - A sociedade 
pode contribuir com as 
ações da Polícia Militar de 
qualquer cidade do Esta-
do, sem precisar se identi-
ficar, por meio do disque-
denúncia 0800.65.3939. 
Nesse número, sem custo 
de ligação, qualquer cida-
dão pode informar situa-
ções suspeitas ou crimes.


