
Motos, veículos e drogas foram 
apreendidos em bloqueios e abordagens

OperaçãO DUaS rODaS
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Deflagrada na últi-
ma semana, a Operação 
Duas Rodas apresenta 
em apenas uma semana 
números significativos. 
Com bloqueios em pon-
tos aleatórios e estraté-
gicos  do município, 
bem como em entradas 
e saídas de Tangará da 
Serra, o resultado in-
dica que a operação é 
eficaz. Com um efetivo 
de 30 policiais empre-
gados, onde 17 viaturas 
foram utilizadas,  134 
pessoas foram aborda-
das. Com o foco em ti-
rar de circulação motos 
que possam servir para 
prática delituosa na ci-
dade, durante a ação, 
79 foram abordadas e 
14 apreendidas.

Apesar de não se-
rem o foco, não dei-
xam de ser menos 
importantes, os veícu-
los também tem sido 
abordados e na opor-
tunidade, documentos 
do carro, do condutor 
e de todos os passa-
geiros são verificados. 
Havendo ainda, a che-
cagem sobre a pro-
cedência do veículo, 
para identificar se o 
mesmo é ou não, fru-
to de roubo. Durante a 
operação 21 veículos 
foram abordados e 06 
apreendidos.

 De acordo com o 
tenente coronel Araú-
jo, a resposta é satis-
fatória. “A operação 
duas rodas tem por 
objetivo fazermos a 
prevenção, evitar que 
os crimes, principal-

mente de roubo e furto 
de veículos e de casas 
aconteçam em nossa 
cidade. E isso estamos 
alcançando o objeti-
vo”, informa o coman-
dante, ao ressaltar que 
com a ostensividade a 
sensação de seguran-
ça aumenta na cidade. 
“Estamos levando a 
ostensividade, a pre-
sença da polícia na 
rua, nas abordagens, 
porque o crimino-
so que vai consumar 
qualquer delito ele vai 
se utilizar de um carro 
ou de uma moto para 
se locomover. Além da 
população ver a polí-
cia na rua, ela enxerga 
melhor a polícia e  a 
polícia tem um me-
lhor ângulo de visão 
dos meliantes através 
dessas abordagens”, 

destacou. “Esse resul-
tado tem sido bastante 
efetivo”, pontuou, ao 
ressaltar que a opera-

ção seguirá até o final 
de outubro.

Durante as três ope-
rações e os três blo-

queios, foram apreen-
didos dois papelotes 
de substancia análoga 
a maconha. 
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A operação seguirá até o final de outubro
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 Em Tangará da 
Serra, a operação 
tão logo foi defla-
grada, recuperou 

um veículo roubado, 
mas nada de grande 

monta até o fecha-
mento desta 

edição, segundo 
informações do ofi-
cial de dia, tenente 

Foletto

Além da operação 
Duas Rodas, que já 
acontece no muni-
cípio de Tangará da 
Serra desde a últi-
ma quinta-feira, na 
manhã de ontem, foi 
deflagrada em todo o 
estado a 9ª operação 
“Bairro Seguro”, pela 
Secretaria Estadual 

de Segurança Pública 
nos 141 municípios 
de Mato Grosso.

A ação é  integrada 
entre Polícia Militar, 
Polícia Judiciária Ci-
vil, Corpo de Bom-
beiros Militar, Politec 
e Detran, tem como 
objetivo a redução da 
criminalidade.  

Em Tangará da 
Serra, a operação tão 
logo foi deflagrada, 
recuperou um veícu-
lo roubado, mas nada 
de grande monta até o 
fechamento desta edi-
ção, segundo infor-
mações do oficial de 
dia, tenente Foletto.

O secretário esta-
dual de Segurança 
Pública, Rogers Jar-
bas, destaca que ape-
sar da dificuldade 
econômica a qual o 

país enfrenta a “Bair-
ro Seguro” tem sido 
realizada para garan-
tir ainda mais a segu-
rança da população. 
“Estamos lutando com 
todas as nossas forças 
[de segurança pública] 
em prol das pessoas 
de bem, da sociedade 
de Mato Grosso”, res-
saltou Rogers. O se-
cretário de Segurança 
Pública ainda pontua 
que os três eixos que 
sustentam a segurança 
pública de Mato Gros-
so, investimento, me-
todologia de trabalho e 
comprometimento, es-
tão apresentando bons 
resultados.

A operação teve 
início na manhã de 
quinta-feira e segue 
por 24 horas em todo 
o estado.

A comerciante 
Sandra Rosângela No-
gueira da Silva, 48 
anos, acusada de ma-
tar o filho de 25 anos, 
Paulo Fabrício No-
gueira, a pauladas em 
Primavera do Leste, 
foi interrogada na tar-
de desta segunda-fei-
ra, 18, na Delegacia 
da Polícia Judiciária 
Civil, após se apre-
sentar na companhia 
de advogado.

A mãe foi ouvida 
pelo delegado Bruno 
de Moraes, por cerca 
de 1 hora, e contou 
que mantinha um re-
lacionamento compli-
cado com o filho, que 
tem dependência de 
alcoolismo e distúr-

bios psicológicos.
A mulher relatou 

que a vítima vinha 
apresentando episó-
dios de agressão e 
na última sexta-feira, 
15, eles teriam discu-
tido. Segundo ela, o 
filho pediu dinheiro 
para comprar bebi-
das e por conta dela 
ter negado, ele entrou 
em seu quarto e co-
meçou a destruir os 
móveis. Ela disse que 
pegou um pedaço de 
madeira da moldura 
do espelho e desferiu 
diversos golpes no fi-
lho, que foi a óbito no 
local.

Po s t e r i o r m e n t e , 
ligou para um ami-
go em Rondonópolis 
contando que havia 
matado o próprio fi-
lho e fugiu para a 

cidade. Antes, pas-
sou na casa de outro 
filho, morador da ci-
dade, e relatou o que 
havia ocorrido.

O delegado da Po-
lícia Judiciária Civil 
Bruno de Moraes dis-
se que a comerciante 
não foi mantida presa 
em flagrante pelo fato 
do crime ter ocorrido 
na sexta-feira, mas 
será indiciada por ho-
micídio. A qualifica-
dora ainda será anali-
sada para ser incluída 
no indiciamento.

O corpo da víti-
ma foi encontrado no 
bairro Primavera III, 
dentro de uma loja de 
assistência técnica de 
celular, enrolado em 
um cobertor com a 
cabeça e o rosto com 
várias lesões.
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Essa é a 9ª operação do ano O crime aconteceu em  Primavera do Leste

Operações Bairro Seguro e Duas 
Rodas acontecem em Tangará

Comerciante acusada de matar 
o filho se apresenta na polícia


