Em
Ponte
Lacerda
(MT)Polícia realiza buscas a
mulher
desaparecida
e
apreende 30 quilos de cocaína
Aproximadamente 30 quilos de cocaína foram apreendidos em uma
ação integrada em uma região próxima ao garimpo Serra da
Borda, em Pontes e Lacerda (448 km a Oeste). O objetivo da
operação era localizar Paula Andressa, 29 anos, desaparecida
há 22 dias.
De acordo com a polícia, a localização da droga foi realizada
com ajuda da cadela Sharon, da raça labrador, do Corpo de
Bombeiros Militar de Mato Grosso. O animal participou dos
trabalhos por ser especializada na busca de pessoas perdidas
em região de mata e também de cadáveres.

cadela Sharon
De acordo com a assessoria, após horas de intensa busca, não

sendo possível localizar vestígios da jovem, já durante o
retorno à cidade de Pontes e Lacerda, na MT 473 estrada do
Matão, um veículo do tipo pick- up ao visualizar o comboio de
viaturas, deu meia volta na estrada.
Em seguida, duas pessoas desceram da carroceria levando duas
mochilas e fugindo para região de mata fechada. Neste momento
a cadela Sharon entrou em ação para rastrear os fugitivos que,
na pressa, deixaram as bolsas pelo caminho.
Foram encontradas duas mochilas jogadas na mata, sendo uma
contendo 29 tabletes de substância entorpecente do tipo pasta
base e mais 2 kg de substância entorpecente do tipo cloridrato
de cocaína – considerada de alta pureza e valor econômico.
O cerco policial foi realizado pelos policiais civis que
compõem o Grupo Armado de Resposta Rápida (GARRA) e Polícia
Rodoviária Federal (PRF), no entanto até o momento não foi
possível realizar nenhuma prisão devido à extensão da área de
mata.
Toda a ação foi coordenada pelo delegado de polícia Gilson
Silveira que determinou a apreensão do material e sua condução
para a Delegacia de Pontes e Lacerda.
Novas diligências serão realizadas para localizar a jovem
desaparecida que vivia no Pará quando decidiu vir a Mato
Grosso trabalhar em Pontes e Lacerda por conta da movimentação
do garimpo na cidade mato-grossense.
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Delegado muda versão sobre
desaparecimento
da
Jovem
Paula Andressa que saiu de
Novo Progresso para Garimpo
no MT
Continuam as buscas para encontrar à Jovem Paula
Andressa que saiu de Novo Progresso com destino ao
Garimpo de Ponte de Lacerda no estado do Mato Grosso. “É
possível que ela tenha sido morta, porque bandidos
resolvem as coisas matando”, disse o Delegado
responsável que apresentou nova versão sobre o caso..
A primeira suspeita da Polícia Civil de Pontes e Lacerda, a
483 km de Cuiabá (MT), é de que a jovem Paula Andressa, de 29
anos, que se mudou para um garimpo em busca de ouro tenha sido
morta. Ela está desaparecida há aproximadamente 20 dias. A
informação foi divulgada pelo G1 daquele estado pelo delegado
Gilson Silveira, da Polícia Civil, no dia 19 de Janeiro, o
desaparecimento da jovem é investigado e a hipótese de
assassinato não é descartada. “É possível que ela tenha sido
morta, porque bandidos resolvem as coisas matando”, disse o
Delegado responsável pelo caso.
Investigador também falou
O investigador Reginaldo Aparecido da Silva da Policia Civil
de Ponte e Lacerda, disse ao MidiaNews que, em depoimento,
testemunhas informaram que Paula pode ter sido assassinada no
garimpo.

A área federal – desocupada em novembro de 2015 após a invasão
de mais de 5 mil pessoas – foi ocupada em dezembro do ano
passado por um grupo de homens fortemente armados, segundo o
investigador.
“Mas ainda não temos nada, nenhuma informação, nenhuma pista”,
disse o investigador.
Delegado muda versão
O delegado conta;
Sem indícios, delegado não crê em assassinato em caso de
mulher desaparecida em garimpo.
Após duas semanas do desaparecimento de Paula Andressa, 29, a
Polícia Civil de Pontes e Lacerda (458 km de Cuiabá), segue em
busca de dados que possam levar ao seu paradeiro. De acordo
com o delegado responsável pelo caso, Gilson Silveira, a
residência da mulher já foi periciada, mas nenhum indício de
violência foi constado. Por este motivo ele afirma que a
possibilidade de assassinato ainda não é considerada. Ela
morava há ano no município e teria chegado ali para procurar
ouro em um garimpo.
Nova Versão
“Desaparecimento por si só não é crime. É uma situação que, no
desenrolar da investigação, pode eventualmente terminar com a
descoberta de um crime. Mas nesse caso ainda não temos nada,
nenhuma informação, nem testemunhas. Na casa dela não foi
encontrado nenhum indício, então eu não posso dizer se ela foi
assassinada. Ela é uma mulher adulta e pode simplesmente ter
querido ir embora, se cansado. Isso faz parte do convívio
humano. Mas continuamos apurando”, disse.
De acordo com a família da jovem paranaense, a casa dela foi
encontrada aberta e com luzes acesas. Além disso, ela teria
comunicado que iria para lá tentar a sorte no garimpo. Uma tia

e o pai da mulher estiveram em sua residência, onde também
encontraram o portão apenas encostado e as duas bolsas que ela
utilizava no dia-a-dia. Dentro de uma delas tinha
documentação, remédios que ela utilizava para tratamento de
depressão e labirintite e uma quantia em dinheiro.
O último contato dos familiares com Paula teria acontecido na
terça-feira (03/01), quando ela afirmou que venceria o aluguel
da casa onde mora e iria decidir se continuava em Pontes e
Lacerda.
Paula saiu de Novo Progresso onde trabalhava com funerária.
Porém, comunicou a família que seguiria para Pontes e Lacerda
tentar a sorte em um garimpo em Conquista D’Oeste. Na terçafeira (10), a Polícia Civil fez buscas na casa de Andressa
para tentar encontrar alguma pista sobre o paradeiro da jovem.
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Paula Andressa – Delegado diz
que jovem desaparecida em

garimpo de MT pode ter sido
morta
Paula Andressa residiu em Novo Progresso -Saiu em busca de
ouro na nova serra pelada no estado do Mato Grosso –
A
suspeita da Polícia Civil de Pontes e Lacerda, a 483 km de
Cuiabá, é de que a jovem Paula Andressa, de 29 anos, que se
mudou para um garimpo em busca de ouro tenha sido morta. Ela
está desaparecida há aproximadamente 15 dias. Segundo os
familiares da jovem, o último contato com Paulo foi feito por
telefone na terça-feira (3). Ela saiu de de São José das
Palmeiras (PR) e morou no Pará antes de tentar a sorte na
área de garimpo que ficou conhecida como ‘Nova Serra Pelada’.
De acordo com o delegado Gilson Silveira, da Polícia Civil, o
desaparecimento da jovem é investigado e a hipótese de
assassinato não é descartada. “É possível que ela tenha sido
morta, porque bandidos resolvem as coisas matando”, afirmou.
Na casa da jovem, a polícia encontrou apetrechos usados para a
atividade garimpeira. “O que se pode afirmar com certeza é que
ela estava envolvida com pessoas que estava realizam a
atividade de forma ilegal”, declarou.
Segundo a família, um boletim de ocorrência relatando o sumiço
da jovem foi registrado. A tia da jovem desaparecida viajou
até o município à procura de notícias da sobrinha
O caso
Paula morava em uma casa alugada e havia afirmado à família
que pretendia ir embora assim que o aluguel vencesse, no dia
10 de janeiro. “Ela [Paula] pretendia voltar para o Paraná,
porque precisava fazer tratamento”, disse Rafaelyn Gregório,
prima da jovem.
Segundo Rafaelyn, nada foi levada da casa de Paula. “Tudo na

casa dela estava intacto, as bolsas, os móveis, R$ 200 que ela
tinha pegado emprestado com um amigo. Até os remédios que ela
toma e que são controlados estavam na casa”, contou,
explicando que a prima havia sido diagnosticada com depressão
de terceiro grau e estava em tratamento.
O último contato da jovem foi feito com a mãe por telefone. “A
ideia dela [Paula] era continuar o tratamento perto da
família, por orientação da médica dela”, afirmou a prima.
Antes de se mudar para a área de garimpo, Paula morou em Novo
Progresso (PA) e montou uma funerária. Para ir em busca de
ouro, no entanto, ela vendeu o estabelecimento e se mudou para
Pontes e Lacerda.
Atenção: O Nortão Noticias reserva-se desde já o direito de
excluir todos e quaisquer textos e comentários que julgar
ofensivos, caluniosos ou difamatórios que de alguma forma
possam prejudicar a terceiros!
Por Redação Jornal Folha do Progresso – Fonte: G1MT
“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar
até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético.
Copiou? Informe a fonte.”
Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93
981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)
Email:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Completa 10 dias sumiço de

Paula Andressa em Garimpo no
MT
Paula Andressa de 26 anos pode ter sumido em garimpo ilegal de
MT.
Paula Andressa, 26, disse a parente que iria para a Serra da
Borda, há uma semana, em Pontes e Lacerda, e nunca mais
apareceu.
Paula Andressa teria ido ao garimpo em Pontes e Lacerda para
“tentar a sorte”
Familiares e amigos da Jovem que morou em Novo Progresso
Paula Andressa, 26, buscam localizar o paradeiro da jovem,
que foi vista pela última vez a dez dias na cidade de Pontes
de Lacerda (450 km a Oeste de Cuiabá) no Mato Grosso.
Segundo os familiares, Paula iria para o garimpo de Serra da
Borda, para “tentar a sorte”, na última terça-feira (3), e
nunca mais foi vista.
Paula Saiu de Novo Progresso onde trabalhava com funerária e
foi para Ponte Lacerda a menos de um ano. Sem sucesso, ela
comunicou à família que iria para Pontes e Lacerda, tentar a
sorte no garimpo da Serra da Borda, em busca de ouro. Paula
está desaparecida há pelo menos 10 dias, segundo familiares
dela. O último contato com a jovem foi feito por telefone na
terça-feira (3).
Leia Também:Progressense está desaparecida – ela estaria no
garimpo em Ponte e Lacerda no MT
A casa dela foi encontrada aberta, com as luzes acesas e com o
portão apenas encostado.
No local, ainda foram encontrados duas bolsas de Paula.

Numas delas, havia documentação, remédios que ela usava para
tratamento de depressão e labirintite, além de uma quantia de
dinheiro.
Familiares disseram que, no último contato que Paula teve com
eles, informou que o aluguel da casa venceu e que estava
decidindo se continuaria em Pontes e Lacerda.
Na última terça-feira (10), os policiais foram à casa da
jovem, em buscas de pistas sobre o paradeiro da jovem.
A prima de Paula, Rafaelyn Gregório Brum, registrou um boletim
de ocorrência relatando o sumiço na Polícia Civil de Pontes e
Lacerda, que investiga o caso.
“Tudo na casa dela estava intacto, as bolsas, os móveis, R$
200 que ela tinha pegado emprestado com um amigo. Até os
remédios que ela toma e que são controlados estavam na casa”,
contou Rafaelyn, explicando que a prima havia sido
diagnosticada com depressão de terceiro grau e estava em
tratamento.
Da Redação Jornal
reporterMT.
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Progressense
está
desaparecida – ela estaria no
garimpo em Ponte e Lacerda no
MT

Paula Andressa (foto Divulgação Família)

Familiares procuram a Jovem Paula Andressa (foto), natural do
estado do paraná , que residiu em Novo Progresso no estado do
Pará esta desaparecida a sete dias – os familiares paranaenses
estão em Pontes e Lacerda no estado do Mato Grosso em busca de
notícias. A paranaense que que saiu de Novo Progresso residia
por último em Ponte e Lacerda no Mato Grosso, sumiu há uma
semana. A casa foi encontrada aberta e com luzes acesas.
A residência de Paula Andressa fica no Residencial Vera, em
Pontes e Lacerda. Além das luzes acesas, a tia e o pai da
jovem localizaram o portão apenas encostado e as duas bolsas
que ela utilizava no dia-a-dia. Dentro de uma delas tinha
documentação, remédios que ela utilizava para tratamento de
depressão e labirintite e uma quantia em dinheiro.
O Jornal Centro Oeste, do SBT de Pontes e Lacerda, divulgou na
última
segunda-feira
(09),
com
exclusividade,
o
desaparecimento da jovem mostrando, inclusive, fotos enviadas
pela família.
O último contato que a família teve com Paula foi na terçafeira passada, dia 03, quando ela afirmou que hoje venceria o
aluguel da casa onde mora e iria decidir se continuava em
Pontes e Lacerda ou se ia embora. Veja o perfil de Paula
Andressa no Facebook.
Paula Andressa trabalhava como “Promouter de Eventos” em Novo
Progresso, ficou conhecida quando teve um relacionamento
amoroso com Dj Denom, estava separada e por ultimo trabalhava
em uma funerária no município e comunicou a família que iria
para Pontes e Lacerda tentar a sorte em garimpo. Na tarde
desta terça (10) a Polícia Civil fez buscas na casa de
Andressa para tentar encontrar alguma pista sobre o paradeiro
da jovem. As investigações continuam.
Da Redação Jornal Folha do Progresso com informações tv centro
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