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O motorista que foi preso após ser flagrado por uma passageira se 

masturbando, foi colocado em liberdade na sexta-feira (13) em audiência de 

custódia realizada no Fórum de Santarém, no oeste do Pará. A vítima, mesmo 

nervosa e indignada, conseguiu registrar por foto o crime. 

https://g1.globo.com/pa/santarem-regiao/noticia/2020/11/13/motorista-de-aplicativo-mostra-partes-intimas-a-uma-jovem-e-acaba-sendo-preso-em-santarem.ghtml
https://g1.globo.com/pa/santarem-regiao/noticia/2020/11/13/motorista-de-aplicativo-mostra-partes-intimas-a-uma-jovem-e-acaba-sendo-preso-em-santarem.ghtml
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Mesmo tendo sido liberado, o homem que foi denunciado por importunação 

sexual, não ficará tão impune quanto parece. Além de responder ao processo, 

ele foi banido do aplicativo de mobilidade Urbano Norte. 

Ao G1, os representantes do aplicativo informaram que a empresa não 

compactua jamais com esse tipo de atitude envolvendo motoristas do serviço. 

A empresa informou que o motorista foi banido, sem nenhuma possibilidade 

prestar serviços novamente. 

A Urbano Norte informou ainda que possui dois números para contatos que os 

passageiros podem fazer denúncias, ou as pessoas podem ir diretamente ao 

escritório da empresa para formalizar a queixa. Os telefones são (93) 99157-

3400 e (93) 99215-6530. 

 

Relembre o caso 

 

Plantão policial: confira as principais ocorrências na delegacia de Santarém 
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Uma jovem solicitou um carro pelo aplicativo para o namorado que estava com 

ela em casa. Como o veículo estava demorando, o namorado da vítima optou 

por ir embora de táxi, já que estava ficando tarde. 

Minutos após o rapaz sair da casa da namorada de taxi, o carro do aplicativo 

chegou ao local. A jovem informou que o passageiro teria ido de taxi, mas que 

ela iria pagar a corrida, como forma de ressarcir o motorista de alguma forma. 

A jovem entrou em casa para buscar o dinheiro e ao retornar flagrou o motorista 

exibindo as partes intimas. O motorista estava se masturbando. 

A vítima ficou nervosa, mas conseguiu registrar por foto o crime e chamou a 

polícia. O homem foi capturado e detido por uma guarnição que o levou para a 

delegacia de polícia civil. 

• SANTARÉM 

 

 

 

 

 

 

 

https://g1.globo.com/pa/santarem-regiao/cidade/santarem/
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Drogas apreendidas durante operações policiais foram destruídas em uma 

madeireira no bairro Nova República, em Santarém, no oeste do Pará, na manhã 

desta sexta-feira (13). Foram pouco mais de 86 kg de entorpecentes incinerados. 

O procedimento ocorreu após a justiça autorizar a destruição das drogas, 

inclusive os 52 kg de cocaína que estavam armazenados no fundo falso de 

https://g1.globo.com/pa/santarem-regiao/noticia/2020/11/09/prf-apreende-mais-de-52-kg-de-drogas-em-fundo-falso-de-veiculo-que-saiu-do-acre-com-destino-a-santarem-tres-foram-presos.ghtml
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um carro. A apreensão foi feita pela Polícia Rodoviária Federal em Belterra. O 

restante das drogas foi apreendida em outras apreensões realizadas pelas 

Polícias Civil e Militar. 

Para que a incineração aconteça é necessário seguir protocolos judiciais 

determinados pela lei de destruição de entorpecentes. Uma equipe da Vigilância 

Sanitária acompanhou o processo. 

Destruição de mais de 400 kg de drogas 

Em outubro, a polícia incinerou mais de 400kg de entorpecentes que foram 

apreendidos em uma operação realizada no município de Monte Alegre. Ao todo, 

446kg de cocaína foram destruídos. 

A apreensão foi possível graças ao trabalho de investigação do Núcleo de Apoio 

à Investigação (NAI). Sobre esta ação o superintendente de Polícia Civil do Baixo 

Amazonas, delegado Jamil Farias Casseb, explicou que a incineração do 

entorpecente é importante. 

Para essa incineração foi montado um grande aparato para transportar todo esse 

entorpecente até a madeireira localizada no bairro Nova República. 

 

 

 

 

https://g1.globo.com/pa/santarem-regiao/noticia/2020/11/09/prf-apreende-mais-de-52-kg-de-drogas-em-fundo-falso-de-veiculo-que-saiu-do-acre-com-destino-a-santarem-tres-foram-presos.ghtml
https://g1.globo.com/pa/santarem-regiao/noticia/2020/10/26/policia-civil-destroi-mais-de-400kg-de-drogas-que-foram-apreendidas-em-monte-alegre-no-pa.ghtml
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Um motorista de aplicativo foi preso após mostrar o pênis para uma jovem em 

Santarém, no oeste do Pará. Indignada, a jovem ainda conseguiu tirar foto do 

homem que estava se masturbando. 

De acordo com informações da polícia, o caso ocorreu na última quinta-feira, 12, 

quando a vítima chamou um carro por aplicativo para o namorado que precisava 

ir para casa. Como o veículo demorou a chegar, o jovem acabou deixando a 

casa da namorada de táxi. 
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Minutos após o jovem ter saído da casa da namorada, o carro do aplicativo 

chegou no local. A moça explicou ao motorista que por conta da demora, e por 

já estar tarde, o namorado havia pego um táxi. Porém, ela se dispôs a pagar a 

corrida do homem. 

A vítima entrou na residência para buscar o dinheiro e ao retornar, se deparou 

com o homem se masturbando em frente a sua residência. A jovem ficou 

indignada e conseguiu tirar foto no momento da ação. 

A polícia foi acionada e o motorista foi conduzido à delegacia, onde ficou detido 

aguardando a audiência de custódia. Ele vai responder pelo crime de 

importunação sexual. 
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Após matéria publicada no jornal que pertence a família do governador do Estado 

do Pará, que acusa o procurador-geral de cometer ato de "improbidade 

administrativa e ser processado por peculato", a Procuradoria-Geral de Justiça, 

emitiu nota de esclarecimentos sobre o caso. 

Segundo o órgão, "em reposição da verdade que se faz necessária diante da 

reportagem de capa do jornal, mais uma vez, se vê obrigada em esclarecer à 

sociedade, que é leviana e completamente distanciada da ética jornalística 

referida notícia publicada". 
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De acordo com a instituição, diferente do que foi veiculado pelo grupo, o 

procurador-geral Gilberto Valente Martins, "não responde e nunca respondeu a 

processo penal por peculato, ou por qualquer outro crime". 

Ainda segundo a Procuradoria, "um membro do Ministério Público do Estado do 

Pará, adversário declarado, sem qualquer legitimidade e desrespeitando todas 

as normas objetivas e adjetivas, propôs em nome próprio, uma queixa-crime 

atribuindo ao chefe do Ministério Público do Pará e a sua esposa, a prática de 

crime de peculato". Porém, ainda de acordo com a Procuradoria, a petição "não 

tem qualquer valor jurídico e jamais foi recebida pelo Poder Judiciário, logo, 

nunca houve processo, sendo a mesma extinta pelo Superior Tribunal de Justiça 

(STJ)". 

Sendo assim, como não existia petição, ação ou processo, fica evidente, 

segundo a Procuradoria, que "a reportagem teve como objetivo único enganar a 

opinião pública e caluniar o Ministério Público, postura reiterada do referido 

grupo de comunicação". 
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Foragido há 20 anos, o pistoleiro Rogério de Oliveira Dias foi preso esta semana 

em Belo Horizonte, Minas Gerais, em razão de um mandado de prisão aberto 

contra ele desde o ano de 2000, pelo Poder Judiciário de Rondon do Pará. 

Rogério é acusado de intermediar o assassinato do sindicalista José Dutra da 

Costa, o “Dezinho”. Ele deve ser encaminhado ao Pará nos próximos dias. 
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Dezinho lutava pela reforma agrária na região e foi morta a tiros em um crime 

que teve repercussão internacional e levou o Brasil a ser penalizado pela 

Comissão interamericana de Direitos Humanos. 

O sindicalista foi assassinado perto de sua casa na noite de 21 de novembro de 

2000. O pistoleiro, identificado como Wellington de Jesus Silva, não conseguiu 

fugir após o crime e foi preso ainda em flagrante. Ele ficou na cadeia até 2008, 

quando recebeu uma autorização para passar o final de ano em casa e nunca 

mais voltou. 

Os advogados de Rogério já pediram revogação da preventiva dele, mas 

entidades de Direitos Humanos que acompanham o caso já estão cientes do 

processo e iniciaram um duelo judicial para manter o acusado preso. 

 

*Rogério de Oliveira Dias foi preso em BH 

 


