
Quatro adolescentes 
foram apreendidos e um 
jovem preso na tarde de 
terça-feira (29), pela exe-
cução de Liliane Lopes 
Correia, 38 anos, encon-
trada às margens de uma 
estrada em Água Boa, na 
última segunda-feira, 28. 
A vítima apresentava si-
nais de golpes de arma 
branca no pescoço do lado 
esquerdo. Uma das facas 
quebrou e ficou cravada 

Menores são apreendidos por execução de mulher
O crime está 
motivado por 
acerto do tráfico 
de drogas

Corpo 
encontrado 
em um 
terreno baldio

Olhar Direto
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a vítima tinha sinais de golpes de arma branca no pescoço

FACADAS

PM de Nova Olímpia prende dois suspeitos 
de tráfico de drogas

Homem é preso por matar mulher com 13 
facadas em Cuiabá

SAntA Rosa

DÍVIDAS DE DRoGas

há 30 Dias

A Delegacia Especializa-
da de Homicídio e Proteção 
a Pessoa (DHPP) cumpriu na 
segunda-feira, 28, novamen-
te mandado de prisão contra 
um dos autores da morte de 
uma mulher, ocorrido em 1 
de junho de 2015. O crime foi 
motivado por acerto de conta 
ligado ao tráfico de drogas.

O suspeito, Alex Borges 
Gonçalves de Lima, 30 anos, 
é apontado como autor do 
assassinato de Izolina Canto 
Lornadele, que era usuária de 
droga. O crime foi praticado 
na companhia Tiago Mendes 
da Cruz, 34 anos, que está fo-
ragido.

No final de novembro pas-
sado ambos tinham sido pre-

A Polícia Federal, em 
conjunto com a Controla-
doria-Geral da União (CGU) 
e Ministério Público Fede-
ral (MPF), deflagrou nesta 
quarta-feira, 30, a Operação 
Tapiraguaia, com o objetivo 
de investigar um esquema 
de desvio de recursos pú-
blicos federais na Prefeitura 
Municipal de Confresa. A 
operação recebeu o nome 
de “Tapiraguaia” tendo em 
vista esta ser a primitiva 
denominação do atual mu-
nicípio de Confresa. É a jun-
ção dos termos “Tapirapé” 
e “Araguaia”, designação de 
nomes de dois rios da região 
norte mato-grossense.

As investigações tiveram 
início em 2017, já na gestão 
do atual prefeito, Ronio Con-
dão (PSDB), a partir de fiscali-
zação realizada pela CGU em 
contratos nas áreas da edu-
cação, saúde e infraestrutura 
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A família de Neuza Ma-
ria da Silva está a sua pro-
cura. Ela tem 30 anos e está 
desaparecida desde o início 
deste mês.

Informações dão conta 
de que ela reside na cidade 
de Lucas do Rio Verde e te-

Uma denúncia anônima 
feita à Polícia Militar de Nova 
Olímpia levou a guarnição até 
o bairro Santa Rosa, na noite de 
terça-feira, 29. As informações 
apontavam que lá havia en-
torpecentes escondidos e que 
seria de uma facção criminosa. 

Família procura por mulher 
desaparecida em Tangará

OperAçãO TapiRaGuaia

crime aconteceu em 1 de junho de 2015

PF faz operação contra esquema 
de desvio em prefeitura de MT
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nas costas da mulher.
Os infratores V.V.S.P, 

17 anos, A.B.M.F., 17 
anos, e L.P.R, 16 anos, são 
os executores do assassi-
nato da vítima conhecida 
por “Preta”. Os menores 
tiveram apoio na fuga e 
abrigo de T.A.V., 16 anos, 
que mora em Nova Xa-
vantina, local onde es-
condeu os adolescentes 
executores por “com-
panheirismo”, segundo 
ele. O quarto envolvido 
é Victor Scapini Brito, 18 
anos, cuja participação 
foi na ocultação de uma 
motocicleta usada na 
fuga dos infratores.

Com eles foram en-
contrados o veículo Fiat 

Uno usado para levar a 
vítima até o local onde 
foi morta. Duas facas, 
o carro, a motocicleta, 
além de aparelhos ce-
lulares, roupas sujas 
de sangue, carregado-
res portátil, porções de 
maconha e pasta base, 
além de apetrechos do 
tráfico, uma munição, 
um simulacro de arma 
de fogo, e objetos de re-
ceptação foram apreen-
didos.

Conforme a delegada, 
o crime está motivado 
por acerto vinculado ao 
tráfico de drogas, já que 
todos  (autores e vítima) 
têm envolvimento com 
drogas na cidade.

ria vindo passar o final de 
ano na casa da mãe, mas 
depois não voltou para sua 
cidade, nem deu notícias.

Ao Tangará Urgente, fa-
miliares informaram que 
registraram um Boletim 
de Ocorrência (BO)  infor-
mando o desaparecimento 
da mulher que seria inclu-
sive usuária de drogas.

Diante disto a PM iniciou 
com as diligências e se deparou 
com um suspeito saindo da 
residência. Ao avistar a viatura 
ele acabou fugindo.

Na casa, a PM encontrou es-
condido em um colchão uma 
grande quantidade de entorpe-
cente.

Durante a ação foi pedido 
apoio à Polícia Judiciária Civil 

(PJC) que  posteriormente infor-
mou que o suspeito P.G.A,  ha-
via sido detido há pouco tempo 
pelo mesmo crime em outra 
localidade.

Foram apreendidas duas 
balanças de precisão, 190 
gramas de Crack, 2, 3 quilos  
maconha e 730 gramas de 
maconha tipo skunk, uma 
espécie ainda mais forte.

sos por mandado de prisão 
temporária (30 dias), mas aca-
baram sendo liberados antes 
da apreciação do pedido de 
conversão da prisão temporá-
ria para preventiva.

A prisão preventiva contra 
Alex Borges foi cumprida na 
segunda-feira (28), na Central 
de Flagrantes de Cuiabá, após 
ser conduzido pela Polícia 
Militar, pelo crime de lesão 
corporal e ameaça no âmbito 
violência doméstica, pratica-
do contra a companheira. A 

referentes aos anos de 2015 
e 2016 - quando o Município 
estava sob a gestão de Gaspar 
Domingos Lazari (PSD).

Foram cumpridos 61 man-
dados de busca e apreensão.

Além dos mandados, a PF 
também cumpre a suspensão 
da função pública de agentes 
públicos, sequestro de bens, 
valores e imóveis dos envol-
vidos, além da proibição de 
acesso ou frequência à Prefei-
tura Municipal de Confresa e 
de contratar com a adminis-
tração pública.  

Investigação- Segundo a 
PF, as investigfações apon-
tam que as empresas contra-
tadas pela Prefeitura Muni-
cipal de Confresa, por meio 
de montagem de processos 
e direcionamento da con-
tratação, recebiam os pa-
gamentos superfaturados 
e em seguida transferiam 
parte dos recursos para 
agentes públicos da prefei-
tura e para terceiros vincu-
lados a esses agentes.

família da vítima tinha acio-
nado a delegada informando 
o paradeiro do suspeito, que 
solicitou apoio da PM.

Na ocasião do crime, a 
vítima Izolina Canto teve o 
corpo  encontrado em um 
terreno baldio, na linha 3, há 
50 metros da estrada do Ari-
cá, no bairro Pedra 90, com 
cerca de 13 lesões ocasionada 
por arma branca (faca) em di-
versas parte do corpo (tórax, 
perna direita, pescoço, mão 
direita).


