
Treinamento técnico dos profissionais 
de segurança pública é concluído

projeto pM 100%

AlertA  NA Br-163

>Polícia 07

Teve início na ma-
nhã da última segunda 
feira, 02 sob o acom-
panhamento do Co-
mandante Regional, 
Coronel PM Mourett e 
do Comandante do 19º 
BPM, Tenente Coronel 
PM Araujo, um curso 
de capacitação para o 
emprego dos materiais 
bélicos: o uso, a ma-
nutenção preventiva 
e corretiva dos arma-
mentos adotados pela 
instituição (pistola ca-
libre .40).

O instrutor Major 
PM Fernando Francis-
co Turbino dos Santos, 
falou da importância 
dessa atividade, sa-
lientando a inevitável 
possibilidade de con-

fronto. “Estamos con-
dicionados a repetir 
àquilo que tomamos 
como o certo, então, 
quando treinamos 
aprimoramos a técnica 
e facilitamos as nossas 
ações”, frisou.

Na sexta feira, 06, 
aconteceu o encerra-
mento dessa capaci-
tação, que segundo 
informações é apenas 
a primeira fase que ca-
pacitou todo o efetivo 
do 19º BPM de Tangará 
da Serra, e alguns po-
liciais do 7º Coman-
do Regional de  Nova 
Olímpia, Porto Estrela, 
Denise e Brasnorte. De 
acordo com o Coronel 
PM Mourett, Coman-
dante Regional, em 
breve haverá a segun-
da fase, contemplando 
assim, todo o efetivo 

da Unidade. “Esse trei-
namento é de muita 
importância, pois isso 
possibilita o aprimora-
mento da técnica poli-
cial e esse é um fator 
que pode salvar vidas”, 
destacou o comandan-
te. “Estamos diaria-
mente revendo os pro-
cedimentos previstos a 
serem adotados (POP) 
através dos Oficiais de 
Dia, promovendo uma 
capacitação continua-
da de todos os policiais 
do 7º Comando Regio-
nal”, reforçou.

Segundo o instrutor, 
Major PM Turbino, os 
policiais estão com um 
aproveitamento bom, 
em média 70%  e de 
acordo com o empenho 
de cada um, esse qua-
dro pode avançar para 
excelente.
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Graças a perturbação 
do sossego público nove 
pessoas acabaram sendo 
conduzidos  à Delegacia 
de Polícia em Tangará da 
Serra. Cinco eram maio-
res, mas quatro ainda 
são menores de idade. O 
fato aconteceu na noite 
de sábado, quando uma 
pessoa relatou à Polícia 
que a bagunça generali-
zada estava acontecen-
do desde o dia anterior, 
sexta-feira. De posse das 
informações, a guarnição 
se dirigiu então ao local 
e constatou a veracidade 
das denúncias.

“Os menores foram 
conduzidos para a de-
legacia juntamente com 
os maiores porque esta-
vam em uma residência 

com um som, segundo a 
denunciante, desde on-
tem, 06, com algazarra 
e hoje ela quis represen-
tar contra essas pessoas. 
Deslocamos até o local 
e constatamos que real-
mente estava muito alto 
o som, inclusive não con-
seguimos contato com as 
pessoas que estavam lá 
dentro. Depois de algum 
tempo apareceu um ci-
dadão que nos autorizou 
a adentrar a residência e 
lá foi encontrada muita 
bebida alcoólica, muito ci-
garro e jovens tanto meno-
res quanto maiores. Eles 
afirmaram que fizeram 
uso de bebida alcoólica e 
de entorpecente, inclusive 
os menores”, informou o 
tenente Foletto da  Polícia 
Militar.

Após as afirmativas o 
Conselho tutelar foi acio-

nado para  acompanhar 
os menores que foram 
apreendidos e conduzi-
dos à Delegacia, como 
explica. Nesse caso, os 
menores são vítimas da 
corrupção feita contra 
eles e os maiores vão 
responder pelo crime de 
corrupção de menores, 
bem como perturbação 
do sossego alheio. Foram 
todos entregues na dele-
gacia. O Conselho Tute-
lar foi acionado, os pais 
foram informados e agora 
cabe à polícia civil tomar 
as medidas necessárias”, 
destacou tenente.

Na oportunidade o 
oficial fez um alerta aos 
pais.“Fica o alerta para os 
pais e mães para contro-
larem seus filhos, porque 
alguns pais nem sabiam 
onde estavam seus fi-
lhos”, frisou.

Duas professoras 
do Instituto Federal de 
Mato Grosso (IFMT) e 
o marido de uma delas 
morreram em um gra-
ve acidente envolven-
do um Renault San-
dero e um caminhão, 
na BR-163, próximo a 
Sinop, na manhã des-
te sábado, 07.

De acordo com in-
formações da Rota do 
Oeste, concessionária 
que administra a ro-
dovia, a colisão fron-
tal ocorreu por volta 
de 5h.

Mariele Cunha 
de Miranda e Ruthy 
Meyre Costa Fonce-
ca, bem como Elder 
Luiz Almeida, mari-
do de Ruthy, estavam 

no Sandero que após 
uma ultrapassagem 
bateu de frente com 
o caminhão. A versão 
ainda será apurada.

As duas professoras 
tinham mestrado em 
Ciências Florestais e 
Ambientais e leciona-
vam para cursos téc-
nicos e superiores do 
IFMT campus de Sor-
riso,  desde 2013.

Com o impacto da 
colisão, os dois veí-
culos tombaram na 
pista. O Sandero ficou 
completamente des-
truído. O motorista do 
caminhão saiu ileso.

A concessionária 
realizou o atendimen-
to de resgate às víti-
mas e remoção dos 
veículos da pista.

O tráfego no local 
foi interditado por 1h 

para trabalho da Perí-
cia Oficial e Identifi-
cação Técnica (Poli-
tec).

O IFMT Campus 
Sorriso divulgou nota 
em que lamenta o 
ocorrido.O Campus 
Sorriso lamenta pro-
fundamente a perda 
dessas profissionais, 
que foram exempla-
res em suas atuações, 
promovendo com ex-
celência o ensino, a 
pesquisa e a extensão.

A unidade estende 
suas condolências às 
famílias das servido-
ras.

As duas professoras 
tinham mestrado em 
Ciências Florestais e 
Ambientais e leciona-
vam para cursos téc-
nicos e superiores do 
IFMT desde 2013.
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Na oportunidade o oficial fez um alerta aos pais Acidente ocorreu na manhã deste sábado, próximo ao Município de Sinop

Nove são conduzidos por 
perturbação entre eles 4 menores

Professoras do IFMT morrem após 
colisão entre carro e caminhão


