
Quebra-cabeça

Uma motocicleta
desmanchada foi

encontrada em uma residência
da rua E, no bairro Paiaguás,
na Capital. O adolescente
W.V., 17, foi conduzido ao
Centro Integrado de
Segurança e Cidadania (Cisc)
do Planalto por suspeita de
receptação. O chassi da
Honda Biz de cor prata e placa
JZA 3559 apontou que o
veículo foi roubado no ano
passado em Várzea Grande.

Denúncia

Edson Ronaldo dos Santos,
32, foi preso em flagrante por
ameaçar de morte e agredir a
irmã de 26 anos no bairro
Marajoara 2, em Várzea Grande.
O suspeito é dependente químico
e, constantemente, fica alterado,
desrespeitando E.S. Ela contou
na Central de Flagrantes que ele
já tentou abusar sexualmente
dela também. Uma faca do tipo
peixeira enferrujada foi
apreendida com Edson, que foi
autuado pelo delegado Laudeval
Freitas da Silva. O acusado foi
encaminhado ao presídio.

Preso

Jhonatahan da Costa
Rodrigues, 22, foi preso no bairro
São Mateus, em Várzea Grande,
após policiais militares
verificarem, durante uma revista,
que ele tinha mandado de prisão
em aberto. O Centro Integrado de
Operações de Segurança Pública
(Ciosp) informou que o suspeito
tem 3 passagens pelo crime de
roubo e 1 por homicídio. Ele foi
levado para a Central de Flagrantes
do município e depois encaminhado
à Polícia Interestadual de Mato
Grosso (Polinter). O destino do
suspeito é uma unidade prisional.

Blitz
Tráfico

Hozeais de Jesus Fonseca,
24, foi preso em flagrante por
tráfico de drogas no bairro
Parque Nova Esperança, na
Capital. Na casa do suspeito
foram encontradas 7
trouxinhas de droga
embrulhadas em um plástico
azul, semelhante à encontrada
com uma usuária. Marcus Vaillant

Chico Ferreira/Arquivo

Adolescente foi transferido de Cuiabá por integrar lista de 8 internos marcados para morrer

Menor tem problemas com outros internos
em Rondonópolis e é devolvido para Cuiabá

SILVANA RIBAS
DA REDAÇÃO

Volta para Cuiabá o adolescente B.A.B., 16, que matou
um menor no Centro Socioeducativo de Cuiabá (Pomeri) no dia
6 de setembro. Ele foi transferido para a unidade de Rondonó-
polis (212 km ao sul de Cuiabá) há cerca de 15 dias e agora é
devolvido para a Capital por estar causando problemas com os
outros internos. Ele chega acompanhado de
outro adolescente de 16 anos, que esta sema-
na agrediu uma agente orientadora durante a
refeição, chegando a provocar uma fratura
no braço dela, informou a juíza Célia Regina
Vidotti, titular da Vara de Infância e Juventu-
de de Cuiabá. B. foi transferido de Cuiabá
por integrar uma lista de 8 internos da unida-
de que estariam marcados para morrer. Hoje
o Pomeri mantém 92 internos cumprindo
medida e 39 apreendidos provisoriamente
aguardando a decisão judicial. 

A situação é crítica na unidade, prin-
cipalmente pelo grau de periculosidade de B. Os 2 jovens que
vem de Rondonópolis terão que ficar em uma ala isolada dos
demais, assegura a juíza, já que correm risco se ficarem entre
os demais. A magistrada destaca que a situação é complicada
e somente a implantação de novas unidades com mais vagas
poderá amenizar a crise no setor. 

Depois do assassinato de Maxsuell Elias da Silva Almei-
da, 17, em setembro, outro interno foi executado no dia 2 de ou-
tubro, com pelo menos 130 golpes de chuços. A morte seria uma
vingança do primeiro crime praticado por B. Na ocasião ele des-
filou ensanguentado pelo pátio da unidade anunciando a execu-

ção. Deixou a vítima sentada, com as pernas
cruzadas, com um boné na cabeça e um

dos chuços cravado no corpo.
Apesar do risco em transferir B.

para Cuiabá, a juíza disse que os pro-
blemas podem ser ainda maiores caso

ele permaneça na unidade do interior. Se-
gundo Célia, o adolescente, além de apresentar
características de sociopatia, tem forte liderança
sobre os demais. Ele cumpre pena por um assas-
sinato cometido no município de Peixoto de
Azevedo (691 km ao norte de Cuiabá). Na épo-
ca em que executou Maxsuell, disse que fez is-
so porque a vítima estava divulgando que ele era
estuprador e não assassino.

Além dos 2, que serão transferidos de
Rondonópolis, mais 2 internos da unidade de Barra do Gar-
ças (509 km a leste de Cuiabá) chegam ao Pomeri depois de
liderarem uma rebelião na unidade.

Segundo a juíza, a transferência dos 2 para a Capital foi a
condição que o juiz da comarca aceitou para não interditar a uni-
dade que abriga 14 internos. Neste caso não haverá permuta.

10 estupram garota de programa
AMANDA ALVES
DA REDAÇÃO

Uma profissional do sexo
denuncia que foi estuprada por
10 homens em uma residência do
bairro Santa Rosa, em Cuiabá.
J.L.S., 19, afirma que foi contra-
tada por 1 cliente para fazer uma
“saída”, trabalho externo da boa-
te, mas ao chegar à casa foi sur-
preendida com a presença de
mais 9. Todos fizeram sexo com
a vítima, que ficou com marcas
pelo corpo. Segundo ela, os sus-
peitos beberam e utilizaram en-
torpecente.

“Alex” é o nome do cliente
que J.L.S. passou a atender a par-
tir das 24h de quinta-feira (20).

No dia anterior ele já havia se en-
contrado com a profissional em
uma boate localizada na avenida
Comandante Costa, no centro da
Capital. Ela conta que ele pagou
R$ 350 para fazer uma “saída”,
chamou um táxi e foram para
uma casa localizada em frente a
um posto de combustível.

No local ela solicitou ao
motorista que a levasse nova-
mente, pois havia mais pessoas.
Mas o taxista se negou, pois já
havia recebido pelo transporte e
entrou na casa para beber junto
com o grupo. A vítima diz que
“Alex” era chamado de Leandro
pelos demais e a casa era de ou-
tro rapaz.

Os suspeitos tinham entre

19 e 25 anos e estavam bebendo.
Ela foi agarrada na área em vol-
ta da piscina e obrigada a prati-
car sexo com todos.

Segundo J.L.S. eles usaram
preservativo. Em determinado
momento da orgia ela afirma ter
ficado tonta.

Para a vítima, o grupo já
havia planejado sua ida à casa.
J.L.S trabalha há 8 meses na boa-
te e diz ter conseguido fugir após
3 horas sendo violentada dentro
da residência, pulando o muro. A
ocorrência será investigada pela
Delegacia Especializada de De-
fesa da Mulher da Capital, que
solicitou exame de corpo de deli-
to para constatação da violência
sexual.

Marcus Vaillant

Jovem foi
paga para
sair com 1
cliente e
quando
chegou à
casa, no
Santa Rosa,
tinha mais 9

Volta para Pomeri
acusado de morte

Chico Ferreira

Vítima foi socorrida e levada ao Pronto-Socorro municipal, mas não resistiu aos ferimentos e morreu

VIOLÊNCIA 

Jovem é executado a tiros em VG
AMANDA ALVES

DA REDAÇÃO

Danilo Ribeiro Silva, 21, foi
baleado com 3 tiros na cabeça na
praça do bairro Cohab Cristo Rei,
em Várzea Grande. O Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência
(Samu) chegou a socorrer a víti-
ma, mas em poucos minutos no
Hospital e Pronto-Socorro ele che-
gou a óbito. A vítima perdeu mas-
sa encefálica com os projéteis alo-
jados. A delegada Silvia Paluzzi
investigará o caso.

Segundo a Polícia Judiciária
Civil (PJC), nos primeiros 8 me-
ses do ano, 266 pessoas foram as-
sassinadas em Cuiabá e Várzea
Grande. A maioria (75%) foi

morta com arma de fogo.
No bairro Jardim dos Esta-

dos, em Várzea Grande, Marcos
Antônio Almeida, 31, foi detido
por crime de roubo. Ele fugiu em
um táxi roubado durante a ma-
drugada de ontem na rua Nações
Unidas e bateu em um posto no
cruzamento com a rua Pernambu-
co. A Polícia Militar desconfiou
do veículo que estava em alta ve-
locidade e fez sinal para que o
condutor parasse, mas se negou a
acatar a ordem.

O proprietário do carro e ou-
tro taxista chegaram no momento
da apreensão relatando que haviam
sido vítimas de roubo de Marcos. A
arma utilizada para abordar as víti-
mas não foi localizada.

Capital - A balconista
T.G.Z., 22, denunciou o ex-marido
por agressão na avenida Jurumirim
no bairro Bela Vista, em Cuiabá.
Mecânico Alcendino Nunes de
Oliveira, 39, foi preso em flagran-
te pelo crime de lesão corporal e
ameaça e encaminhado ao Centro
de Ressocialização da Capital. O
casal conviveu por 5 anos, tendo 1
filho. Mas, recentemente, os 2 esta-
vam separados. 

A vítima contou em depoi-
mento que o suspeito não aceitava o
rompimento do relacionamento e
passou a persegui-la. O delegado do
Centro Integrado de Segurança e Ci-
dadania (Cisc) do Planalto, Thormi-
res Aroldo Pinto Godoy, foi o res-
ponsável pela autuação do acusado.
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Pomeri abriga
92 adolescentes
cumprindo medida 
socioeducativa e 
39 aguardando 
decisão judicial

polícia


