50
Toneladas
de
soja
é
furtada
de
caminhão
na
comunidade de Riozinho das
Arraias em Novo Progresso
NOVO PROGRESSO – CAMINHONEIRO TEVE 50 TONELADAS DE SOJA
FURTADA NA COMUNIDADE RIOZINHO DAS ARRAIAS.
Carga avaliada em R$ 80 mil reais…
O ocorrido foi registrado na delegacia de polícia civil de
Novo Progresso, na manhã de ontem (07/04).
Conforme as informações repassadas a nossa reportagem, o
motorista seguia viagem da Cidade de Sinop/MT, tendo como
destino o porto de Miritituba/Pa, conduzindo um veículo de
Marca/Modelo Volvo/FH 520, transportando aproximadamente 50
toneladas de soja. Que o motorista ao chegar à comunidade
Riozinho das Arraias, por volta das 07h00min, neste município,
veio a estacionar o referido veículo devido a um problema
mecânico, tendo quebrado a correia dentada, sendo preciso
substituir a peça.
O motorista seguiu viagem de carona ao Distrito de Moraes
Almeida, sendo o local mais próximo para comprar a peça. Que
ao retornar o motorista pode perceber que os vagões da carreta
haviam sido violados, e ao averiguar a parte interna, pode
constatar que havia sido vítima de furto. Tendo sido furtado
toda a carga transportada nos dois vagões, sendo um total de
50 toneladas de soja, com o valor aproximado de R$ 80 mil
reais. A vítima de imediato se deslocou a este município,
procurando a delegacia de polícia civil o qual registrou o
boletim de ocorrência do furto da carga.
O caso será investigado pela delegacia de polícia civil de

Novo Progresso, e o que impressiona foi a rapidez que os
criminosos utilizaram para subtrair toda a carga, que possui
um valor significante.
Reportagem: Jailson Rosa para o Jornal Folha do Progresso
Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP
(JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404
6835- (93) 98117 7649.
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