
Menor é detido com drogas e 
arma de fogo no Barcelona

TRÁFICO

DETIDO COM MAÇARICO
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O Serviço de Mo-
topatrulhamento da 
Polícia Militar de Tan-
gará da Serra realizou 
a detenção de um me-
nor de idade no Resi-
dencial Barcelona, na 
tarde desta segunda-
feira, 03.

De acordo com o 
Soldado Brites, os 
policiais faziam ron-
das pelas imediações 
quando avistaram 
o menor em atitude 
suspeita. A guarnição 
iniciou a abordagem 
e num primeiro mo-
mento localizaram 
com o menor porções 
de substância análoga 
a maconha.

“Na busca pessoal 

foi encontrado com 
ele uma porção de 
grande quantidade de 
maconha. Indagamos 
se ele possuía mais 
desse entorpecente 
na residência dele, 
ele disse que não. 
Perguntamos se po-
deríamos entrar para 
verificar, ele autori-
zou, entramos na re-
sidência e na busca 
encontramos a arma 
de fogo e mais entor-
pecentes”, afirmou o 
soldado.

Conforme o poli-
cial, o menor confes-
sou ser o proprietário 
da arma, um revólver 
calibre 38, porém, não 
deu maiores informa-
ções sobre como con-
seguiu adquiri-lo. Na 
apreensão, uma bala-

clava também foi en-
contrada na residência 
do jovem, o acessório 
possivelmente seria 
utilizado na prática de 
crimes no município. 
No entanto, o detido 
não detalhou o que es-
taria sendo arquitetado.

“Eles não entregam 
os comparsas, são bem 
fechados entre eles. 
Vamos deixar para a 
Polícia Civil descobrir 
quais eram as intenções 
dele, já que era um me-
nor. Ele tem mais de 
cinco passagens pela 
polícia, por tráfico de 
drogas e porte ilegal 
de arma de fogo”, pon-
tuou o policial, ao la-
mentar o fato de que 
por ser menor, rapida-
mente o elemento vol-
te a possuir liberdade.
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A recuperação 
ocorreu após 

denúncia anônima

Na tarde desta se-
gunda-feira, 03, a Polí-
cia Militar de Tangará 
da Serra recuperou uma 
motocicleta Honda Biz 
vermelha, que havia 
sido furtada ainda no 
domingo, 02. Na ação, 
Paulo Leite Fernandes 
de 42 anos acabou pre-
so, por estar portando 
e oferecendo a motoci-
cleta por preço baixo.

De acordo com o 
Tenente Windsney, a 
recuperação ocorreu 
após denúncia anôni-
ma que informou que 

o homem estaria em-
purrando a motocicle-
ta nas imediações do 
Anel Viário.

“A guarnição foi 
acionada através do 
190 por uma denún-
cia anônima de que 
um cidadão estaria 
oferecendo uma moto-
cicleta por R$ 800,00 
próximo ao Parque de 
Exposições. Diante da 
informação, nos des-
locamos com as guar-
nições até o local e 
nas proximidades de 
uma construtora ali, foi 
possível localizar uma 
Honda Biz que estava 
com queixa de roubo e 
furto”, disse.

A vítima do furto, 
proprietária da moto 
que por questões de se-

gurança preferiu não se 
identificar, relata que 
prestava exame quando 
houve o furto.

“Fui fazer a prova da 
OAB, quando saí cons-
tatei que minha moto 
havia sido furtada. O 
suspeito disse ao guar-
da que tinha achado a 
chave da moto e que só 
devolveria para a dona 
mediante pagamento, 
o moço falou que não 
poderia deixá-lo entrar. 
O porteiro pediu para 
que deixasse a chave 
com ele e ele não quis”, 
conta a vítima, ao rela-
tar que havia esquecido 
a chave na motocicleta.

Agora, o suspeito 
responderá pelo crime 
de receptação de pro-
dutos roubados.

Um grupo de cri-
minosos, ainda não 
identificado, invadiu 
a Prefeitura de Sorriso 
para tentar arrombar 
um caixa eletrônico do 
Bradesco, na madruga-
da desta segunda-fei-
ra, 3. Eles usaram uma 
escada e conseguiram 
entrar pela janela do 
banheiro masculino, 
tendo acesso em se-
guida ao aparelho, 
que fica no saguão. A 
situação foi percebida 
por funcionários que 
chegaram para traba-
lhar nesta manhã.

De acordo com o 
secretário de Admi-
nistração, Estevan 
Húngaro Calvo Filho, 

os suspeitos utiliza-
ram um maçarico na 
tentativa de arrombar 
o caixa, tendo tampa-
do o sensor de alarme 
com uma fita adesiva 
metálica. Os ladrões 
fugiram sem levar ne-
nhuma quantia de di-
nheiro. O secretário 
acredita que os bandi-
dos sejam especialis-
tas na ação, pois con-
seguiram evitar que o 
alarme disparasse.

Com relação a se-
gurança do prédio ele 
contou que há vigias 
24h, que ficam do 
lado externo, porque 
aqui dentro tem mui-
tos documentos que 
poucas pessoas tem 
acesso. Ao longo do 
dia, um dos seguran-

ças teria percebido a 
movimentação de um 
veículo preto e um 
branco, parados nas 
proximidades do Paço 
Municipal, mas como 
nenhum deles chegou 
até ao local, nenhuma 
medida foi tomada.

O secretário afir-
ma que o caixa será 
mantido no local, uma 
vez que beneficia a 
população, no entan-
to, agora, câmeras de 
segurança deverão ser 
instaladas no edifício. 
A Perícia Oficial de 
Identificação Técni-
ca (Politec) esteve no 
local para dar início 
as investigações, que 
serão conduzidas pela 
Polícia Civil do Muni-
cípio.
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