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Graças a um trabalho 
investigativo e de gran-
de entrosamento entre 
as forças de Segurança 
Pública, Tangará da Ser-
ra vivenciou em apenas 
três dias, várias apreen-
sões e prisões ligadas ao 
tráfico de drogas, com o 
desbaratamento, inclu-
sive de uma quadrilha, 
composta por seis ele-
mentos, na última sema-
na pela Polícia Judiciária 
Civil.

Já na quinta-feira, po-
liciais do 19º Batalhão 
da Polícia Militar de-
sarticularam outra qua-
drilha e fecharam uma 
boca de fumo no muni-
cípio. Três suspeitos fo-

ram presos e um adoles-
cente apreendido. Entre 
os integrantes do grupo 
há um rapaz de 18 anos 
que já soma 33 prisões.  

As prisões são resul-
tado do atendimento de 
uma ocorrência de furto. 
Acionados pelo 190, os 
militares iniciaram ron-
das pelo bairro Jardim 
Alto Alegre, onde havia 
ocorrido o crime. O pri-
meiro a ser capturado, 
M.T.R., de 26 anos, in-
formou que tinha ‘troca-
do’ os produtos do furto 
em uma ‘boca de fumo’, 
no bairro Jardim dos 
Ipês.

Com essa informa-
ção a equipe policial se 
deslocou até o local in-
formado, onde detive-
ram mais dois, M.F.S. e 

A.P.M., ambos com 18 
anos, e apreenderam o 
adolescente D.V.S., 16. 
Com eles foram encon-
trados meio tablete de 
maconha e duas porções 
de pasta base.

Na casa também havia 
R$ 178,um dos indica-
tivos do tráfico no local  
e materiais eletrônicos 
(TV, computador, entre 
outros), provenientes do 
tráfico de drogas e de 
furtos. A checagem do 
nome do suspeito M.F.S., 
apontou 33 passagens 
policiais. Todos os sus-
peitos foram encami-
nhados até a Delegacia 
de Polícia Judiciária Ci-
vil para as demais pro-
vidências. (Com infor-
mações da Assessoria da 
Polícia Militar).
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Um dos suspeitos, de 18 anos, já soma 33 passagens criminais de furtos, droga e outros crimes
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O investigador da 
Polícia Judiciária Civil, 
Jucemilson Nazário de 
Carvalho, foi agraciado 
com Moção de Aplausos 
concedida pela Câmara 
Municipal de Tangará 
da Serra. A homenagem 
enalteceu o policial pelos 
27 anos de bons serviços 
prestados a Segurança 
Pública do município.  
A moção, de iniciativa 
do vereador Maurizan 
Godoi (PSD), dá reco-
nhecimento público ao 
trabalho do investigador 
que completou 30 anos 
de Polícia Civil, sendo 
27 dedicados a popula-
ção e a Segurança Públi-
ca de Tangará da Serra. 
Durante cinco anos, o 
policial atuou como che-
fe de operações e há três 
anos exerce a função de 

Secretário-Executivo do 
Gabinete de Gestão In-
tegrada (GGI).Entre os 
trabalhos prestados no 
município e região, o 
investigador destaca a 
elucidação do sequestro 
de filho do prefeito, co-
nhecido como “caso Ri-
cardinho”, ocorrido em 

1991 e a investigação do 
homicídio do vereador 
Daniel do Indea, no ano 
de 2002, além de várias 
operações relacionadas 
em assaltos a bancos em 
Tangará da Serra, Cam-
po Novo do Parecis, São 
José do Rio Claro e Nova 
Mutum.

Foragidos da ca-
deia pública de Cam-
po Novo do Parecis, 
N. P. S. e J.F. S., fo-
ram localizados em 
uma residência no 
Jardim Monte Líba-
no, em Tangará da 
Serra.

Segundo informa-
ções, a Polícia Mili-
tar de Campo Novo 
foi informada pelo 

Serviço de Inteli-
gência do 7°Coman-
do Regional que os 
dois fugitivos se-
riam os mesmos que 
cometeram roubos 
recentemente, sen-
do um a uma padaria 
no Distrito Marechal 
Rondon, em Campo 
Novo e outro a uma 
tentativa de assalto a 
um motorista de ca-
minhão, mas sem su-
cesso.

De posse das infor-

mações os policiais 
se deslocaram até a 
residência, com isso 
a dupla pulou o muro 
e tentou fugir. Logo os 
militares avisaram os 
demais PMs que mon-
taram um cerco e con-
seguiram prender os 
dois suspeitos.

Os militares reali-
zaram busca e revista 
na casa e apreenderam 
um revólver  calibre 
32 que estava em pos-
se dos dois fugitivos.

Em ação conjunta 
entre a Polícia Rodo-
viária Federal, o nú-
cleo de inteligência do 
7º Comando Regional, 
Força Tática do 7º Co-
mando Regional e Pa-
trulhamento Rural da 
16ª CIMPM de Campo 
Novo do Parecis, dois 
indivíduos foram pre-
sos e 140 quilos de 
drogas apreendidos.

 A operação acon-
teceu por volta de 1 
hora da manhã, na ci-
dade de Campo Novo 
do Parecis.

Segundo informa-
ções, a Polícia recebeu 

a informação de que 
uma caminhonete es-
taria vindo para Tan-
gará da Serra e nela 
haveria uma grande 
quantidade de entor-
pecentes. As infor-
mações davam conta 
de que a droga estava 
sendo trazida de Pon-
tes e Lacerda para ser 
distribuída nessa re-
gião.

As guarnições reali-
zaram um bloqueio na 
Avenida André Maggi, 
saída para o municí-
pio de Sapezal, onde 
abordaram o veículo, 
uma L200 com placas 
de Tangará da Serra.

Ao realizarem a re-
vista ao veículo, os 

policiais perceberam 
vários parafusos frou-
xos e uma boa quan-
tidade de soldas, na 
carroceria da cami-
nhonete. Desconfia-
dos, conduziram o veí-
culo até uma oficina, 
onde a tampa traseira 
foi removida, dando 
publicidade a 136 ta-
bletes de pasta base de 
cocaína, que juntos so-
mam aproximadamen-
te 140 quilos.

Os dois suspeitos re-
ceberam então voz de 
prisão e foram encami-
nhados à Delegacia de 
Campo Novo do Pare-
cis, onde disseram que 
receberiam, 15 mil 
pela entrega da droga.
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A moção dá reconhecimento público ao trabalho do investigador

Os suspeitos disseram que receberiam, 15 mil pela entrega da droga

Investigador recebe Moção de 
Aplausos por 27 anos de serviços

Foragidos da Cadeia Pública de Campo 
Novo são  presos em Tangará

Após denúncia, PRF e Tática, 
apreendem 140 quilos de drogas


