
O juiz Carlos Roberto 
Campos, da Segunda Vara 
Cível Especializada em Di-
reito Agrário, reafirmou que 
a decisão de reintegração de 
posse da Fazenda Lagoa Bo-
nita, situada na Gleba Pecu-
ama, no Município de Santo 
Afonso, deve ser cumprida 
e deu 48h para que o Esta-
do de Mato Grosso informe 
como será feita a desocupa-
ção da área.

O advogado que defende 

Estado deverá informar Juiz em 48 horas 
sobre expulsão de invasores
Liminar de 
reintegração 
foi expedida 
há 90 dias

Caso a greve se 
efetive, apenas 
com 30% do efetivo 
será mantido
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Folhamax

Área está situada no Município de santo afonso

Homem é preso após fotografar seios 
e assediar mulher em ônibus

PJC de Tangará da Serra faz manifesto 
contra medidas de Mendes

DETIDO POR POPULARES

MEDIDAS POLÊMICAS

FATALIDADE

Na tarde de quinta-fei-
ra, 24, reunidos em frente 
à Delegacia Regional, poli-
ciais da Polícia Judiciária 
Civil de Tangará da Serra 
realizaram um manifesto 
contra as recentes medi-
das adotadas pelo gover-
nador Mauro Mendes.

Segundo o investiga-
dor de Polícia Edvaldo 
Tocantins o manifesto 
não foi realizado somen-
te em Tangará, mas em 
todas as outras unidades 
do Estado, com objetivo 
de sensibilizar e também 
de pressionar o governo 
ao diálogo. “Nosso ma-
nisfesto é porque hoje 
(ontem nesse mesmo ho-

A Polícia Judiciária Civil 
(PJC) de Tangará da Serra 
procura informações para 
chegar até os suspeitos de 
furtarem o interior  de veí-
culos na cidade.

Eles utilizam um ‘blo-
queador que interfere no 
sinal do controle que trava 
os veículos e assim come-
tem os crimes.

Até o momento são qua-
tro vítimas. As primeiras 
atuações nesse sentido 
aconteceram no estaciona-
mento de um supermerca-
do na Avenida Ismael José 
do Nascimento ( Rua 1), 
mas uma quarta vítima se 
fez na manhã de  quarta-
feira. Com o mesmo Mo-
dus Operandi, o larápio  foi 
flagrado pelas câmeras de 
segurança da padaria Art 
Pão, localizada em frente 
à Delegacia Regional, cen-
tro da cidade. O suspeito 

Olhar Direto

Um homem teve o corpo “di-
lacerado” após um grave aciden-
te entre uma moto e duas carre-
tas, na manhã desta quinta-feira, 
24, na BR-364, em Jaciara.

De acordo com a Polícia 
Rodoviária Federal (PRF), o 
homem, conduzia uma moto,  

Um homem de 51 anos, 
identificado como O.F.S., 
foi preso na noite desta 
quarta-feira, 23, acusado 
de assediar uma mulher e 
ainda tirar fotos dos seios 
dela em um ônibus, no 
bairro Nova Esperança, 

Homem tem corpo “dilacerado” 
após batida com 2 carretas

MESMO MOdUS OPERAndI

Manifesto foi em frente a Delegacia Regional

Supeitos de furtos a 
veículos não são os mesmos
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os produtores rurais, Irajá 
Lacerda, relatou ao juiz que 
o Estado estaria praticando 
ato atentatório a dignidade 
da Justiça, uma vez que até 
o momento não foi cumpri-
da a liminar para retirar os 
invasores da fazenda.

Segundo o advogado, a 
liminar já foi expedida há 
aproximadamente 90 dias 
e até o momento nada foi 
feito.

Na decisão, o juiz expli-
cou que a reintegração deve 
ser realizada pelo Comitê Es-
tadual de Acompanhamento 
de Conflitos Fundiários – 
que é composta pelos órgãos 
Casa Civil, Casa Militar, Pro-
curadoria-Geral do Estado, 
Secretaria de Segurança e de 

Justiça Pública, Intermat, Se-
der e Defensoria Pública.

Por este motivo, de acordo 
com o advogado, o Comitê 
deve apresentar informações 
ao juiz de como a ordem da 
expulsão dos invasores da fa-
zenda será feita, sob pena de 
multa diária.

Nesta quarta-feira, 23, 
notícias foram veiculadas 
de que a reintegração de 
posse estaria ocorrendo, 
mas o advogado não confir-
mou o fato. De acordo com 
informações que circula-
ram,  um homem chegou a 
ser baleado durante confli-
to na fazenda. Ele teria sido 
socorrido e levado para a 
UPA de Tangará da Serra. 
Com Midia News

quando bateu em duas carre-
tas.

Um motorista de uma das 
carretas não parou e é procura-
do pela equipe da PRF.

Uma foto mostra que par-
te do corpo foi dilacerado 
com o impacto.

O motorista que perma-
neceu no local não teve feri-
mentos.

em Cuiabá. Populares fla-
graram a ação e mantive-
ram o suspeito detido até 
a chegada da polícia.

Os militares conver-
saram com a vítima, que 
relatou que estava em 
um ônibus, sentada, e o 
suspeito estava em pé, ao 
seu lado. Ela disse que o 
homem ficou encostando 

seu órgão genital nela, por 
cima da roupa. Ela então 
se afastou, mas uma tes-
temunha lhe disse que o 
suspeito havia tirado fotos 
dos seios dela enquanto 
estava distraída.

Uma outra testemunha 
viu o assédio e com ajuda 
de outras pessoas detive-
ram o suspeito.

rário está acontecendo a 
votação do RGA  e nós 
estamos na expectativa 
de sua aprovação para 
depois a gente sentar 
com os associados e sin-
dicalizados para resolver 
os rumos a serem segui-
dos”, informou.

Lembrando que caso 
as negociações não acon-
teçam, a greve não está 
descartada pela catego-
ria. “A paralisação é co-
gitada sim, embora seja 

aparece na imagem com a 
bolsa da vítima, depois que 
o casal entra no estabeleci-
mento.

Com o mesmo Modus 
Operandi o suspeito che-
gou ao local às 7h24, de-
pois de descer de um veí-
culo branco, o que indica 
que ele não agiu  sozinho, 
já que o carro estava sendo 
conduzido por outra pes-
soa.

Em seguida, ele entrou 
na Art Pão e depois de al-
guns minutos saiu, pelo 
outro lado, já com a bolsa 
embaixo do braço.

Apesar do mesmo modo 
de atuação, os suspeitos 
envolvidos nos casos não 
são os mesmos. Isso fica 
evidenciado através das 
filmagens do circuito de 
segurança, onde os autores 
dos delitos aparecem clara-
mente.

Qualquer informação 
pode ser repassada para a 
Polícia através do 197.

muito prejudicial para 
a sociedade que já esta 
sendo prejudicada pelas 
nossas condições de tra-
balho que não consegui-
mos atender a demanda 
devido as condições, en-
tão, se houver uma greve 
o prejuízo será total”.

Caso a greve se efetive, 
segundo o investigador, o 
efetivo trabalhará apenas 
com 30% do seu percen-
tual, que é o número pre-
visto em lei.


