Motorista de aplicativo, PM é
acusado de se masturbar em
frente à passageira
(Foto:Reprodução) – Vítima denunciou homem na Delegacia da
Mulher, que investiga suspeito
A Delegacia Especializada de Defesa da Mulher investiga um
motorista de aplicativo e policial militar suspeito de se
masturbar em frente a uma passageira durante uma corrida
realizada no sábado (14), em Cuiabá.
A Uber, empresa para a qual o motorista presta serviço, disse
que repudia qualquer ato de violência contra mulheres.
Informou também que pediu uma nova checagem dos antecedentes
criminais do suspeito e que a conta de Rodolfo Azevedo Duarte
na empresa foi banida logo após a denúncia.
Já a Polícia Militar, por meio da Corregedoria, informou que
será instaurado um processo disciplinar para apurar a conduta
do militar. Segundo a PM, Rodolfo começou a trabalhar na
corporação em 2011 e está afastado desde 2017.
Ele também responde a processo disciplinar de caráter
demissório. No entanto, desde a denúncia, ele não foi
localizado.
De acordo com a Polícia Civil, existem outras ocorrências de
crimes semelhantes registrados contra Rodolfo nos anos de
2016, 2017 e 2018. O G1 não localizou a defesa do suspeito.
Com informações so G1
Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP
(JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404
6835- (93) 98117 7649.

“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) -Site:
www.folhadoprogresso.com.br
email:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou
e-mail:
adeciopiran.blog@gmail.com
http://www.folhadoprogresso.com.br/instituicoes-poderao-oferta
r-aulas-a-distancia-por-causa-do-coronavirus/

‘Miss presidiária’ procurada
pela Justiça é presa em casa
de bronzeamento em MT
Fabiana Garcia Verão, de 31 anos, estava com a prisão
decretada pela 1ª Vara Criminal de Cacoal. ‘Miss’ foi julgada
e condenada por furto qualificado e associação criminosa.
Fabiana Garcia Verão, de 31 anos, foi presa em Várzea Grande —
Foto: Facebook/Reprodução
Uma mulher fugitiva da Justiça de Rondônia foi presa na tarde
dessa terça-feira (10) em uma casa de bronzeamento localizada
no bairro Santa Clara, em Várzea Grande, região metropolitana
de Cuiabá.

De acordo com a Gerência Estadual de Polinter e Capturas
(GEPOL) da Polícia Civil de Mato Grosso, Fabiana Garcia Verão,
de 31 anos, estava com a prisão decretada pela 1ª Vara
Criminal de Cacoal.
A reportagem não localizou a defesa dela.
Ela responde pelo crime de tráfico de drogas, autuada em
flagrante em 2009 quando foi presa transportando grande
quantidade de entorpecente em Mato Grosso do Sul.
Após a prisão, Fabiana participou de um concurso de beleza
realizado no âmbito do sistema prisional de Mato Grosso do Sul
e saiu vencedora, sendo condecorada como “Miss presidiária”.
Já em Rondônia, a miss foi julgada e condenada por furto
qualificado e associação criminosa na cidade de Cacoal.Nesta
terça, em diligências os policiais civis localizaram a mulher
numa casa especializada em bronzeamento.
Fabiana foi encaminhada a sede a Polinter e em seguida
encaminhada a audiência de custódia.
Por Suelen Alencar, TV Centro América
11/03/2020 08h58

Fabiana Garcia Verão, de 31 anos, foi presa em Várzea Grande —
Foto: Facebook/Reprodução
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Mais
de
2
toneladas
de
maconha são apreendidas e
motorista de caminhão é preso
em Cuiabá
A droga estava escondida embaixo de uma lona, com pó de café
por cima para disfarçar o cheiro.
Mais de 2 toneladas foram apreendidas em Cuiabá — Foto: PM/MT
Mais de 2 toneladas de maconha foram apreendidas em um
caminhão que trafegava em uma estrada rural que liga Cuiabá a
BR-364 nesta quarta-feira (11). Esta é a maior apreensão de
maconha deste ano, até o momento.

A droga estava escondida embaixo de uma lona, com pó de café
por cima para disfarçar o cheiro.
Mais de 2 toneladas de maconha são apreendidas em Cuiabá
De acordo com a Polícia Militar, a carga saiu de Ponta Porã,
em Mato Grosso do Sul (MS), na fronteira do Brasil com o
Paraguai e seria entregue em Cuiabá, uma viagem de mais de 1
mil km.
O motorista do caminhão disse que não sabia o que estava
transportando.
Ele foi preso em flagrante e deve passar por uma audiência de
custódia.
Por José Pereira, TV Centro América
11/03/2020 20h34
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Governador de MT pede a
Mourão
retorno
de
governadores ao Conselho da
Amazônia Legal
Presidente em exercício disse que vai levar reivindicação de
Mauro Mendes (DEM) a Bolsonaro e que cabe a ele qualquer
decisão nesse sentido.
General Mourão participou de reunião sobre o Conselho da
Amazônia — Foto: Secom-MT
O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes (DEM), pediu nesta
terça-feira (10), em encontro no Palácio Paiaguás, em Cuiabá,
ao presidente da República em exercício, General Hamilton
Mourão, a reinclusão dos governadores dos estados da Amazônia
Legal no Conselho Nacional da Amazônia.
No mês passado, um decreto do presidente Jair Bolsonaro
transferiu o Conselho Nacional da Amazônia Legal do Ministério
do Ambiente para a Vice-presidência. A composição anterior do
conselho, estipulada em um decreto de 1995, incluía os
governadores dos estados que ficam na Amazônia Legal. No
decreto assinado por Bolsonaro, os governadores não integram o
conselho.
Além de Mato Grosso, integram a Amazônia Legal: Acre, Amapá,
Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e Maranhão.
Hamilton Mourão disse que vai apresentar a reivindicação de
Mendes a Jair Bolsonaro. “Vou levar essa solicitação ao
presidente da República porque a decisão final é dele”,
afirmou.
De acordo com Mourão, os governadores não pertencem ao
Conselho de direito, mas pertencem de fato, pois estão sendo
efetivamente consultados sobre as discussões.

Ele pontuou que Mato Grosso tem uma pequena parte na Amazônia
Legal. “A grande parte é Cerrado”, citou.
A visita dele a Mato Grosso tem o objetivo de ouvir o
governador, secretários e representantes de outros órgãos
públicos em relação à proteção e preservação da Amazônia
Legal. O vice-presidente já esteve em Roraima, Amazonas,
Amapá, Pará, Maranhão e depois de Mato Grosso segue para
Rondônia e Acre.
Durante o encontro, o governador de Mato Grosso apresentou o
plano de ação de combate às queimadas ilegais.
Sobre as estratégias do Conselho Nacional da Amazônia quanto
ao combate às queimadas, Mourão disse que a medida de
prevenção é simples. Segundo ele, o governo federal tem três
sistemas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe),
do Planet, da Polícia Federal, e o Censipam.
“Temos que nos antecipar ao problema e ter gente no terreno
com capacidade de impedir que o fogo progrida da forma que
progrediu no passado”, afirmou Mourão.
Por G1 MT
10/03/2020 16h13

General Mourão e Mauro Mendes — Foto: Secom-MT
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Idosa morre ao cair do 15º
andar de prédio de luxo em
bairro nobre de Cuiabá
Uma idosa de 67 anos morreu, na noite da última sexta-feira
(28), após cair do 15º andar de um edifício, localizado no
bairro Goiabeiras, em Cuiabá. A vítima estaria sozinha no
apartamento, quando houve o fato. – (Foto:Reprodução)
Uma unidade móvel chegou a ser acionada, mas ela já estava sem
os sinais vitais.
Conforme as informações iniciais, a idosa estava sozinha no
apartamento. O segurança do condomínio disse que ouviu um
barulho forte e, quando foi verificar, encontrou a vítima
caída. Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
(Samu) chegou a ser acionado, mas apenas constatou o óbito.
Por enquanto, a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa
(DHPP), que fez a liberação da vítima, trata o caso como
suicídio.
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para
exames de necropsia. No apartamento, não foi encontrado nenhum
vestígio de arrombamento ou sinais que levem a crer que houve
algum tipo de briga.
De acordo com os dados da Secretaria de Estado de Segurança
Pública (Sesp), em Cuiabá houve um aumento de 108% nos casos
de suicídio. Em 2018 foram notificados 24 casos, enquanto em
2019 o número saltou para 50.
Olhar
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separou

uma

lista
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que

ofertam

atendimento psicossocial:
CUIABÁ
Centro de Atendimento Psicossocial
Adolescência (CAPS Adolescer)

Álcool,

Drogas

e

Segunda-Feira a Sexta-Feira, das 7h às 17h.
Avenida Romania, sem número – Bairro Jardim Europa
65 3617-1835 ou 65 3617-1836
Centro de Atendimento Psicossocial CPA (CAPS CPA)
Segunda-Feira a Sexta-Feira, das 7h às 17h.
Rua Pardal, Quadra 110 – Bairro CPA 4
65 3649-1968 ou 65 3649-6618
Centro de Atendimento Psicossocial 2 – Verdão (CAPS Verdão) –
Atendimento Adulto
Segunda-Feira a Sexta-Feira, das 7h às 17h.
Rua Rio Grande do Sul, 504 – Bairro Jardim Paulista
65 3617-1830 ou 65 3617-1831
VÁRZEA GRANDE
Centro de Atendimento Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD)
Segunda-Feira a Sexta-Feira, das 7h às 17h. Segunda-Feira a
Quinta-feira, das 18h às 21h.
Avenida Castelo Branco, 2333 – Bairro Água Limpa
65 3688-3045 ou 65 98404-9468
Centro de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil – Sérgio Luiz
Ferreira da Silva (CAPSi)
Segunda-Feira a Sexta-Feira, das 7h às 17h
Rua Presidente Prudente de Moraes, 1130 – Bairro Ipase
65 3688-3046 ou 65 98464-6511
Centro de Atendimento Psicossocial Transtorno Mental (CAPS II)
Segunda-Feira a Sexta-Feira, das 7h às 17h

Rua Fenellon Muller, 579 – Bairro Centro
65 3688-3112 ou 65 98459-4676
Os endereços dos demais CAPS do estado de Mato Grosso podem
ser
Tratamentos psicológicos a preços simbólicos são desenvolvidos
em:
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) – (65) 3615-8492
Universidade de Cuiabá (Unic)
Centro Universitário de Várzea Grande (Univag) – (65)
3688-6130
Faculdade de Cuiabá (Fauc)
Centro de Ensino, Pesquisa, Diagnóstico e Intervenção
Psicológica – (65) 3025-2025
CVV
O CVV presta serviço voluntário e gratuito de prevenção do
suicídio e apoio emocional para todas as pessoas que querem e
precisam conversar, sob total sigilo. Os cerca de 3 milhões de
atendimentos anuais são realizados por 3.000 voluntários em
104 postos de atendimento pelo telefone 188 (sem custo de
ligação), ou pelo site via chat ou e-mail. A entidade realiza
também ações presenciais, como palestras, cursos e grupos de
apoio a sobreviventes do suicídio – GASS (
https://www.cvv.org.br/cvv-comunidade/
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Bebê de 9 meses morre após
ser esmagado por móvel de
casa
(Foto:Reprodução) – Um bebê de nove meses morreu após um rack
com uma televisão antiga cair em cima dele.
O acidente ocorreu na casa da família da criança, na manhã do
último domingo (23), em Cuiabá.
A mãe do bebê contou que estava em outro cômodo da residência
no momento do acidente. Ela relatou que a criança estava
brincando com a irmã de quatro anos na sala e, em um
determinado momento, ouviu um forte barulho no local. Ela
correu para ver o que tinha acontecido e percebeu que a
criança estava embaixo do móvel.
Desesperada, ela tentou tirar o móvel de cima do bebê, mas não
conseguiu. Ela chamou o vizinho para ajudá-la a socorrer o
filho ,que foi levado para um hospital da cidade.
O bebê sofreu traumatismo craniano e teve parada respiratória.

A equipe médica tentou realizar manobras de reanimação, mas o
menino não resistiu e morreu.
O caso foi registrado como morte acidental.
Com informações do Metrópoles
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Adolescente
é
raptada,
estuprada e abandonada nua em

matagal
Menina de 15 anos voltava da casa de uma amiga (Foto:Marcos
Santos / USP)
Uma adolescente de 15 anos foi sequestrada no início da noite
de quinta-feira (13) e acabou estuprada, agredida e abandonada
nua em um matagal. O crime ocorreu em Barra do Bugres,
distante 170 km de Cuiabá (MT).
Conforme relato da garota, ela foi até a casa de uma amiga em
um residencial próximo a um cemitério da cidade, mas como não
a encontrou, voltou para sua moradia a pé, quando foi abordada
por três homens encapuzados, que estavam em um Corolla de cor
prata, que falaram: “Você é metida, hein. Tá aqui o que você
merece”, e a colocaram dentro do carro, onde ela começou a ser
agredida com tapas até desmaiar.
Quando acordou, ela estava em um matagal próximo a um bar, com
várias mordidas e arranhões nas costas e completamente nua.
Ela não conseguiu ver o rosto dos criminosos, pois todos
estavam com um pano que cobria a face. Apenas soube descrever
em que carro estavam.
A polícia foi acionada, encaminhou a adolescente para o
hospital e um boletim de ocorrência por “estupro seguido de
lesão corporal grave, ou contra vítima menor de 18 e maior de
14 anos”, foi registrado.
Com informações do portal O Livre
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Agentes da PRF de Santarém
apreendem veículo furtado em
2017, em Cuiabá
Veículo foi apreendido na BR-230, em Itaituba, no PA — Foto:
PRF/Divulgação
Condutor do veículo disse à Polícia Civil que comprou o
veículo por R$ 30 mil e não sabia que ele havia sido furtado.
Os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) da 5ª
Delegacia, localizada em Santarém, no oeste do Pará,
apreenderam na BR-230 (km 1.111) um veículo que tinha sido
roubado em 2017 de Cuiabá (MT). A prisão do suspeito e
apreensão do veículo foram feitas no fim da tarde de segundafeira (10) em Itaituba.
Segundo a PRF, após a consulta aos sistemas verificou-se a

divergência quanto ao município de registro do veículo.
Durante os procedimentos, os agentes notaram que alguns
elementos identificadores haviam sido suprimidos. Foi
realizada uma vistoria minuciosa, e o carro estava com
registro de ocorrência de furto, registrada em setembro de
2017.
Já na delegacia, o condutor do veículo disse que adquiriu o
carro de uma pessoa desconhecida no município de Itaituba pelo
valor de R$ 30 mil. Diante do fato, e sob suspeita do crime de
receptação, o homem foi conduzido e apresentado à delegacia de
Polícia Civil de Itaituba.
Por G1 Santarém — PA
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Traficantes são presos com
125 kg de droga avaliada em
R$ 1,8 milhão em MT
Um tambor com 120 tabletes de pasta base de cocaína estava na
caçamba da Strada.
Quatro traficantes foram presos na tarde desse domingo (2) com
125 kg de droga na região de Porto Esperidião, a 358 km de
Cuiabá. Segundo o Grupo Especial de Fronteira (Gefron), a
droga, dividida em 120 tabletes, está avaliada em R$ 1,8
milhão.
A apreensão ocorreu na MT-265 por volta de 17h30 (horário de
Mato Grosso).
De acordo com o Gefron, os policiais patrulhavam a rodovia e
viram uma caminhonete F-1000. Os ocupantes do veículo, ao
perceberem que seriam abordados, jogaram um rádio comunicador
para fora da caminhonete.
Um segundo veículo, picape Strada, seguia logo atrás e os
ocupantes também lançaram um rádio comunicador para fora.
Um tambor com 120 tabletes de pasta base de cocaína estava na
caçamba da Strada.
Os quatro suspeitos foram levados até a Delegacia Especial de
Fronteira (Defron) em Cáceres, a 220 km de Cuiabá.
Dois deles já tinham antecedentes criminais.
Fonte: G1 MT /Em 03/02/2020 09:50:00 na sessão Cidades
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Cantor sertanejo morre após
acidente de moto em Cuiabá
O cantor sertanejo Lindenberg de Medeiros Malaquias, 29,
conhecido como Samuel, morreu na madrugada de hoje após sofrer
um acidente de moto na avenida Dante de Oliveira, em Cuiabá.
Ele havia saído de um show e se dirigia para casa.
Samuel, que fazia dupla com o cantor Gustavo, pilotava uma
moto Biz, quando perdeu o controle da direção do veículo e
bateu na sarjeta, segundo a Deletran (Delegacia Especializada
em Delitos de Trânsito). O corpo do cantor foi arremessado
contra um poste.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado,
mas ao chegar ao local os médicos já constataram a morte do
músico.
O cantor havia se casado no dia 4 janeiro e sua esposa está
grávida de cinco meses do primeiro filho do casal.
Samuel havia acabado de sair de um show em um bar sertanejo no
bairro Jardim Europa, na capital mato-grossense.

A dupla sertaneja Gustavo e Samuel – Divulgação
A dupla sertaneja Gustavo e Samuel
Imagem: Divulgação
“Ontem ele me abraçou dizendo que eu era um cara sensacional,
parecia que ele estava se despedindo. Foi um show bem
diferente, ele desceu do palco, abraçou e tirou foto com quem
estava lá curtindo”, disse Gustavo.
A morte do cantor foi anunciada nas redes sociais da dupla
pelo parceiro. Em duas postagens na manha de hoje, o cantor
lamenta a morte do companheiro.
“Ele era o melhor cara do mundo. Uma pessoa muito alegre,
extrovertida. Ele estava muito feliz com o novo projeto da
dupla e a chegada do primeiro filho”, lembra Gustavo.
A dupla Gustavo e Samuel faria um show hoje em Cáceres, cidade
a 220 quilômetros, de Cuiabá. O evento foi cancelado.
O corpo de Samuel foi encaminhado ao IML (Instituto Médico
Legal) de Cuiabá. Ainda não há informações sobre o velório.
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