
Mais uma fase da  Operação Lei 
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Pessoas que passaram 
pela área central de Tan-
gará da Serra, mais uma 
vez puderam presenciar 
o trabalho forte, pontual 
e ostensivo das forças de 
Segurança do municí-
pio.

Com o objetivo de 
evitar ocorrências pro-
venientes de uma com-
binação perigosa, álcool 
e direção, aconteceu 
mais uma fase da  Ope-
ração Lei Seca, como 
explica o Tenente da 
Polícia Militar,  Marcio 
Pereira.  “Mais uma vez 
estamos realizando a  
Operação Lei Seca, que 
envolve todas as insti-
tuições que integram o 

sistema de segurança 
pública do Estado de 
Mato Grosso. Estamos  
trabalhando mais uma 
vez no sentido de ga-
rantir a tranquilidade 
e o sossego público do 
município de Tanga-
rá da Serra. Queremos  
ressaltar que temos 
a presença da Polícia 
Militar, Guarda Muni-
cipal, Corpo de Bom-
beiros, Politec, Polícia 
Judiciária Civil,  Bata-
lhão de Trânsito,  entre 
outros parceiros, traba-
lhando no intuito único 
de tirar de circulação 
aquele cidadão que por 
ventura consumiu bebi-
da alcoólica e esteja na 
direção de veículos, co-
locando em risco a vida 
de terceiros”, destacou.

De acordo com infor-
mações do Gabinete de 
Gestão Integrada (GGI), 
da Secretaria de Estado 
de Segurança Pública 
(Sesp-MT), em Mato 
Grosso, em apenas 79 
dias,  50 motoristas fo-
ram presos por dirigir 
embriagados.

A operação até o 
momento, de janeiro a  
março, aconteceu além 
de Tangará da Serra, nos 
municípios de: Sinop, 
Barra do Garças, Lucas 
do Rio Verde, Cuiabá, 
São José do Quatro Mar-
cos, Rondonópolis, Cá-
ceres, Jaciara e Juína.

As ações deflagradas 
nas regiões centrais dos 
municípios resultaram 
ainda em 510 Autos de 
Infração de Trânsito 

(AIT´s) e 239 Autos de 
Infração de Trânsito Al-
coolemia.

Além de retirar de 

circulação condutores 
com documentação ir-
regular ou sob influên-
cia de álcool, a operação 

teve também o cunho 
orientativo, uma vez que 
a melhor arma contra as 
infrações é a educação.
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Um adolescente de 
14 anos está interna-
do na Unidade de Te-
rapia Intensiva (UTI) 
do Pronto-Socorro de 
Cuiabá, em estado gra-
víssimo, após supos-
tamente ser agredido 
pelo próprio pai, na 
noite deste domingo.

De acordo com o 
boletim de ocorrên-
cia, foram os médicos 
da unidade hospitalar 
que suspeitaram da 
agressão e acionaram a 
Polícia Militar, após o 
homem chegar com o 
filho no colo desacor-
dado em busca de aju-
da.

Assim que pai e filho 
chegaram, o médico 
plantonista informou 
aos PMs que o menor 
estava em estado gra-

víssimo e em coma na 
UTI.

Ao questionar o pai 
do adolescente sobre 
o que teria aconteci-
do, este informou que 
havia discutido com o 
filho por causa de um 
videogame.

Segundo ele, o me-
nor queria vender o ob-
jeto e ele não autorizou. 
Com isso, teriam inicia-

do uma discussão.
Em dado momento, 

o suspeito conta que 
o adolescente foi para 
“cima” dele, e que, 
neste momento, o teria 
empurrado para se de-
fender. Conforme ele, o 
menor caiu e bateu com 
a cabeça no corrimão e 
em seguida desmaiou.

A Polícia Civil irá in-
vestigar o caso.

Começou nesta 
segunda-feira,  27, 
o prazo de inscrição 
para o concurso para 
Delegado Substituto 
da Política Judiciá-
ria Civil do Estado 
de Mato Grosso. Os 
interessados poderão 
se inscrever através 
do site do Cebraspe.

O prazo das inscri-
ções termina no dia 2 
de maio. O principal 

pré-requisito para 
participar do con-
curso é possuir di-
ploma de Instituição 
de Ensino Superior 
no curso de Direi-
to, reconhecido pelo 
Ministério da Educa-
ção.

O salário inicial 
para o cargo é de 
R$ 19.316, 49 com 
carga horária de 40 
horas semanais. A 
inscrição será feita 
mediante pagamento 

de taxa no valor de 
R$ 180. O pagamen-
to do boleto deve ser 
feito até o dia 31 de 
maio. A relação de 
participantes que ti-
veram a candidatura 
aprovada será publi-
cada no dia 13 de ju-
nho deste ano.

A seleção dos can-
didatos funcionará 
por meio de provas 
objetivas, disserta-
tivas, oral, títulos e 
exames de saúde.

O agente prisional 
Rozenil Pereira Iba-
nhez  foi preso em 
flagrante na manhã 
de hoje, 27 de março, 
por uma unidade do 
Grupo de Intervenção 
Rápida (GIR) ao tentar 
entrar na Penitenciá-
ria Central do Estado 
(PCE) com 30 apa-
relhos celulares. Por 
cada celular ‘comer-
cializado’, o agente de-
clarou que iria receber 
a quantia de R$ 300. 
A prisão foi realizada 
por volta das 9h30.

De acordo com a 
Secretaria de Justiça 

e Direitos Humanos, o 
agente foi excluído da 
corporação, mas retor-
nou a exercer suas fun-
ções por determinação 
judicial.  Em razão de 
suspeitas de conduta 
inapropriada, ele vi-
nha sendo monitorado 
por uma equipe.

Ainda de acordo 
com a assessoria, o 
Grupo de Atuação e 
Combate ao Crime 
Organizado (GCCO 
) também mantinha 
uma investigação so-
bre ele. No total foram 
encontrados nove ce-
lulares sem acesso a 
internet e ainda outros 
21 aparelhos smartfo-
ne, além de 18 fones 

de ouvidos e 15 cabos 
USB. Todo material foi 
emabalado com fita 
adesiva e era carrega-
do em uma bolsa pelo 
agente.

Após a prisão em 
flagrante ele foi con-
duzido para a sede 
do GCCO onde presta 
depoimento neste mo-
mento.

Equipes da Polícia 
Civil, ainda na tarde 
de hoje, irão realizar 
diligências na residên-
cia do suspeito para 
aprofundar as inves-
tigações. Ainda não 
há informações sobre 
quais os detentos que 
eram os destinatários 
das ‘encomendas’.
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Agente é flagrado ao entrar 
na PCE com 30 celulares


