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Aconteceu na tarde 
de ontem, 05, a elei-
ção para a nova direto-
ria, da Associação de 
Policiais Militares de 
Tangará da Serra (As-
pom).

A chapa acabou 
sendo eleita por acla-
mação e ainda ontem 
tomou posse, tendo 
como presidente o 
3º Sargento, Edson 
Ramão Gonçalves 
Debesa, que junta-
mente com outros 
cinco membros fica-
rão a frente da dire-
toria pelo biênio de  
2017/2018, contando 
com a colaboração de 
um conselho fiscal 

composto também 
por mais seis pes-
soas.

Segundo o pre-
sidente essa é uma 
nova etapa em que 
vislumbram mui-
to trabalho e novos 
projetos. “Nós te-
mos grandes expec-
tativas e assumimos 
um grande desafio, 
mas buscamos pes-
soas aguerridas  e com 
apetite para fazer um 
bom trabalho e deixar-
mos um legado para 
sermos lembrados  o 
futuramente”, pontuou 
o presidente.

Segundo Gonçalves,     
o primeiro passo será 
tomar conhecimento 
real da associação , mas 
certo de que o maior 

objetivo é de oxigenar 
os trabalhos que já vi-
nham sendo realizados. 
“Durante o período que 
antecedeu a eleição, 
ouvimos muitas reivin-
dicações, anseios, dese-
jos, e agora buscaremos 
de acordo com as possi-
bilidades dar andamen-
to aos mesmos, mas de 
imediato, nosso objeti-
vo principal e primeiro, 
é a reformulação do 
estatuto que se tornou 
obsoleto ao longo do 
tempo. Essa reformu-
lação se faz necessária 
para que a gente con-
diga por em prática 
as nossas propostas”, 
destacou. De acordo 
com Debesa a associa-
ção é aberta a todos os 
policiais.

Na oportunidade o 
3º Sargento aproveitou 
ainda para salientar a 
necessidade das mu-
danças. “É salutar dizer 

que quando se trata de 
cargo eletivo a mudança 
é necessária, porque 
serve para oxigenar e 
trazer novas ideias”, 

completou.
De acordo com De-

besa a associação é 
aberta a todos os poli-
ciais.
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Parte da nova diretoria eleita ontem

>> TANGARÁ DA SERRA - MT - BRASIL 
QUINTA-FEIRA - 06 DE ABRIL DE 2017

Mais um motociclista 
perdeu a vida em Tan-
gará da Serra. O aciden-
te aconteceu ontem, 05, 
por volta das  5 horas da 
manhã, na MT MT-358, 
sentido ao Distrito de 
Progresso.

No acidente Antônio 
José de Souza de 58 anos 
veio a óbito após perder 
a direção da moto e bater 
de frente com uma carre-
ta que seguia pela MT.

“Chegando ao local 
verificamos uma vítima 
sem sinais vitais e des-
sa forma foi acionada 
a PM e Politec para que 
fizessem os trabalhos 
cabíveis. O motorista do 
caminhão nos relatou 
que o motoqueiro apa-
rentemente perdeu o 
controle da moto vindo 
a invadir a pista contrá-
ria e colidindo de fren-

te com o caminhão. Foi 
feito isolamento no lo-
cal e aguardamos a perí-
cia. Uma colisão frontal 
mesmo que seja em bai-
xa velocidade, os danos 
causados são grandes; o 
condutor do caminhão 

disse que estava a 80 km/
hr”, informou o Sargen-
to Emanuel do Corpo de 
Bombeiros.

Devido ao acidente, a 
pista teve um congestio-
namento de aproximada-
mente 3 horas.

Três assaltantes 
morreram na tarde 
desta quarta-feira em 
confronto com poli-
ciais militares e civis 
na cidade de Poxoréu. 
De acordo com as in-
formações, o confronto 
ocorreu quando os cri-
minosos preparavam o 
assalto.

A Polícia Civil re-
cebeu a informação 

de que uma quadrilha 
estaria planejando as-
saltar a unidade dos 
Correios no município 
diante do volume de 
dinheiro que seria mo-
vimentado nesta quar-
ta-feira. Após identi-
ficarem os bandidos, 
foi solicitado apoio da 
Rotam (Ronda Ostensi-
va Tático Móvel) para 
a ocorrência.

Na tarde de ontem, 
os policiais montaram 

a operação para pren-
der os criminosos. Ao 
darem voz de prisão, 
eles reagiram e atira-
ram contra os policiais, 
que efetuaram os dis-
paros.

Na troca de tiros, os 
policiais acertaram os 
três criminosos. Eles 
chegaram a ser encami-
nhados a uma unidade 
de saúde pelos próprios 
policiais, mas já chega-
ram sem vida ao local.

Mais uma vez com 
a ajuda da população 
Policiais Militares es-
touraram mais uma 
‘boca de fumo’, e ti-
raram de circulação 
suspeitos que repassa-
vam os entorpecentes 
a usuários no municí-
pio. “Recebemos uma 
denúncia anônima de 
que havia um rapaz 
no bairro Dona Júlia. 
Nos deslocamos até 
lá, e encontramos um 
rapaz, inclusive já 
conhecido da Polícia, 
juntamente com ou-
tro rapaz. Com a per-
missão de uma moça 
que estava no local fi-
zemos a busca na resi-

dência e encontramos 
vários elementos que 
caracterizam o tráfico 
de drogas”, informou 
o Tenente  Furquim.

Segundo o poli-
cial, no momento em 
que ambos estavam 
sendo conduzidos à 
Delegacia de Polícia, 
os mesmos disseram 
ter comprado a droga 
de um outro cidadão 
na  Alto da Boa Vista, 
onde o cerco policial 
foi realizado, sendo 
a residência e o indi-
víduo conhecidos da 
Polícia. “Ao perceber 
a presença da polícia 
ele tentou se evadir 
pelos fundos da casa, 
mas foi pego pelos po-
liciais que por ali esta-
vam. Ele é usuário de 

tornozeleira eletrôni-
ca, e acabou caindo 
do muro. Fizemos seu 
algemamento para sua 
sua e nossa segurança. 
E lá também encontra-
mos muitos materiais 
como: aproximada-
mente 14 cabecinhas 
se substância análoga 
a pasta base,  quatro 
frascos de Lidocaí-
na, conta gotas,  03   
substâncias análogas 
a maconha e outros, 
que foram conduzidos 
com o suspeito à Dele-
gacia, quando o mes-
mo tentou fugir. Mas 
os cidadãos viram e se 
dispuseram em teste-
munhar que ele havia 
se ferido sozinho devi-
do a fuga”, destacou o 
Tenente.
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O condutor do caminhão disse que estava a 80 km/hr
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Motociclista perde a vida ao colidir 
de frente com carreta na MT-358

Três assaltantes dos Correios morrem 
em confronto com PM e PC

Com ajuda da população, PM 
estoura ‘boca de fumo’ em Tangará


