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Um grave acidente foi 
registrado na terça- feira 
em Tangará da Serra, e 
acabou por vitimar um 
idoso de 70 anos, que  
morreu após ser atrope-
lado.

Segundo informa-
ções, a vítima foi atro-
pelada por duas vezes, 
uma por uma motocicle-
ta, e outra por um veícu-
lo que vinha logo atrás.

Além de Eduardo 
Alves, sua esposa tam-
bém foi atropelada. O 
fato aconteceu quando 
os dois tentavam fazer 
a travessia da Aveni-
da Lions Internacional, 
sentido Campo Novo 
do Parecis, onde a movi-

mentação é intensa.
De acordo com in-

formações colhidas no 
local, o motorista do 
veículo não parou para 
prestar socorro e se eva-
diu do local. Apesar de 
todo o trabalho realiza-
do para elucidar o crime, 
ainda não se sabe quem 
era condutor da cami-
nhonete que atropelou 
a vítima, mas talvez as 
câmeras de segurança 
do local possam ajudar.

O artigo 305 do Có-
digo de Trânsito Bra-
sileiro estabelece que 
o motorista que deixa 
o local de um acidente 
de trânsito “para fugir à 
responsabilidade penal 
ou civil” comete crime.  
Esta é uma infração 
gravíssima, gera multa 

de R$ 957,70, soma 7 
pontos na habilitação 
do motorista e resulta 
em suspensão do direi-
to de dirigir. Também é 
crime, previsto no Códi-
go Penal, com tempo de 
detenção determinado 
pela capacidade de as-
sistência e da gravidade 
da lesão.

Se o motorista dei-
xa de prestar socorro, 
quando é possível fa-
zê-lo sem risco pessoal, 
ele pode ser detido por 
um a seis meses. A 
pena pode aumentar em 
50%, se a omissão resul-
tar em lesão corporal de 
natureza grave, ou tripli-
car em caso de morte da 
vítima.

A esposa de Eduardo 
teve apenas ferimentos 

em um dos pés. Para o 
atendimento, o Serviço 
de Atendimento Móvel 
de Urgência  (Samu), foi 
acionado encaminhan-

do ambos para atendi-
mentos. Mesmo com 
todo aparato o idoso aca-
bou falecendo ainda na 
terça-feira a noite. Após 

atendimento foi diag-
nosticado com  afunda-
mento do crânio, fratura 
exposta e traumatismo 
craniano.
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Um casal de ad-
vogados foi preso na 
tarde da última ter-
ça-feira, pelo Grupo 
de Combate ao Crime 
Organizado (GCCO), 
acusado de posse ir-
regular de munições e 
porte ilegal de arma.

A prisão aconteceu 
após a advogada tentar 
entrar na Penitenciá-
ria Central do Estado 
(PCE) com quatro mu-
nições de arma calibre 
22. Ela foi pega ao pas-
sar pelo raio-x durante 
a revista pessoal.

Já o namorado, que 
também é advogado, 
foi preso por estar com 
armamento ilegal em 
sua residência.

Os dois pagaram 
fiança e foram soltos 
ainda no final da tarde 
de ontem.

O delegado do 
GCCO, informou que 
tudo indica que a ad-
vogada teria apenas 
esquecido as muni-
ções dentro de sua 
bolsa.

A mulher foi ques-
tionada a respeito da 
arma a que pertenciam 
as munições e infor-
mou que estaria na 
casa do namorado.

Com isso, os poli-

ciais foram até a resi-
dência do advogado e 
encontraram a arma.

Foi dada voz de pri-
são ao casal e ambos 
foram encaminhados 
até a Central de Fla-
grantes de Cuiabá.

A advogada irá res-
ponder por porte ile-
gal de munições e o 
namorado por posse 
irregular de arma de 
fogo.

Duas mulheres, que 
não tiveram as iden-
tidades reveladas, fo-
ram presas em flagran-
te pela Polícia Federal 
ao tentarem embarcar 
em um avião no aero-
porto Marechal Ron-
don, em Várzea Gran-
de, com cerca de dez 
quilos de cocaína na 
manhã desta quarta-

feira (12).
A droga, segundo 

agentes estava emba-
ladas e presas ao cor-
po das mulheres com 
fitas adesivas. A droga 
foi identificada por 
servidores da Infraero 
no momento que as 
duas moças passavam 
pelo raio-x já na sala 
de embarque.

O equipamento 
identificou os pacotes 
presos ao corpo das 

moças, que foram re-
vistadas e encontradas 
cada uma com cinco 
quilos do entorpecen-
te.

As duas moças que 
estavam embarcando 
para Juazeiro do Nor-
te, no Ceará, foram de-
tidas e encaminhadas 
junto com a grande 
quantidade de droga 
para sede da Superin-
tendência Regional da 
Polícia Federal.

Uma campanha con-
tra a indução ao suicídio 
foi lançada pela Polícia 
Militar de Vila Rica, na 
noite desta terça-feira, 
12, após uma garota de 
16 anos se matar, supos-
tamente instigada por 
um jogo macabro, que 
obriga a pessoa tirar a 
própria vida.

O corpo da garota foi 
encontrado na tarde de 
ontem dentro de uma 
lagoa, no Centro da ci-
dade. Ela teria deixado 
uma carta para os pais 
contando que partici-
pava do jogo chama-
do “Desafio da Baleia 
Azul” - que instiga ado-
lescentes a realizarem 
uma série de missões 
chocantes e, por fim, o 
suicídio.

Após o episódio, o 
10º Comando Regio-
nal de Polícia Militar 
lançou a campanha in-
formando que é crime 
induzir, instigar ou au-
xiliar uma pessoa a tirar 
a própria vida.

Segundo a campa-
nha, a pena para tal cri-
me é de dois a seis anos, 
caso o suicídio se con-
suma, ou a reclusão de 
um a três anos se hou-
ver uma tentativa resul-
tando em lesões corpo-
ral de natureza grave.

De acordo com a Po-
lícia Militar, após a mor-
te da menor, foi desco-
berto que na cidade de 
Vila Rica há pelo menos 
dois grupos de WhatsA-
pp com a participação 
de jovens que trocam 
experiências sobre o de-
safio.

A campanha ainda 

alerta para que os pais 
também fiquem atentos 
com os filhos.

A garota foi dada 
como desaparecida ain-
da na madrugada de ter-
ça-feira, quando os pais 
não a encontraram em 
seu quarto.

A mãe da jovem re-
latou que a filha teria 
apresentado cortes nos 
braços, a aproximada-
mente dois meses, que 
podem ter sido motiva-
dos pelas “tarefas” im-
postas aos membros do 
jogo.

O corpo da adoles-
cente foi encontrado 
por volta das 14h den-
tro de uma lagoa.

Perto do local foram 
encontrados os chi-
nelos da jovem, o que 
alertou para a possibili-
dade de ela ter se joga-
do na lagoa.
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