
Comandante da PM lança edital de 
promoção por mérito intelectual

posto de 3º sargento

Barra do garÇas

Campo novo dos pareCis

CBm e Ciopaer

>Polícia 07

O comandante-geral 
da Polícia Militar, co-
ronel Marcos Vieira da 
Cunha, assinou no final 
da tarde desta sexta-fei-
ra, 27, véspera do Dia do 
Servidor Público, o edi-
tal 02/2017(DGP-DEIP) 
concurso interno de pro-
moção por mérito inte-
lectual à graduação de 3º 
sargento da carreira de 
praças da PMMT.

Estão sendo ofereci-
das 160 vagas e os apro-
vadores serão oficializa-
dos sargentos em 5 de 
setembro de 2018, data 
do aniversário da Polícia 
Militar Mato-grossen-
se. As inscrições estarão 

abertas entre os dias 6 
e 12 de novembro, ex-
clusivamente por meio 
eletrônico em link a ser 
disponibilizado no site 
da PM (www.pm.mt.gov.
br).  

Poderão concorrer as 
vagas soldados e cabos 
com estabilidade e que 
não estejam de licença 
para tratamento de saúde 
há 6 meses ou mais(pró-
pria ou de familiares), ce-
didos para outros órgãos 
exercendo funções civis, 
entre outras exigências 
previstas no edital(dispo-
nível no site da PM).

As provas, compos-
ta de 75 questões, serão 
aplicadas simultanea-
mente no dia 03 de de-
zembro de 2017 em seis 

cidades polos: Cuiabá, 
Rondonópolis, Água 
Boa, Sinop, Cáceres e 
Juína.

O conhecimento dos 
policiais será avaliado 
em História da Polícia 
Militar e língua portu-
guesa. A promoção por 
mérito intelectual foi 
instituída pela Lei Es-
tadual 10.076/2014(das 
Promoções da PMMT). A 
partir de 2014, conforme 
a lei, 40 soldados e ca-
bos seriam promovidos 
anualmente por mérito 
intelectual, entretanto 
essa é a primeira edição 
do certame, um atraso 
que levou à soma de 160 
vagas.

O comandante-geral, 
coronel Cunha, disse 

que a realização desse 
concurso é o resultado 
da mobilização e soma 
de esforços do Governo 
do Estado por meio da 

Secretaria de Seguran-
ça, Casa Civil, PMMT, e 
das associações de sar-
gentos, de cabos e solda-
dos, além da Assembleia 

Legislativa, por meio do 
deputado Guilherme 
Maluf, autor da emenda 
que destina verbas para o 
certame.

>> Alecy Alves 
 PM-MT
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Uma adolescente de 
16 anos foi apreendi-
da, neste sábado (28), 
em Barra do Garças, 
com várias porções de 
cocaína e maconha, e 
objetos eletroeletrôni-
cos de origens não 
identificadas. Uma 
denúncia anônima à 
Central de Informa-
ções da Polícia Militar 
(Copom) levou à iden-
tificação e apreensão 
da menor por tráfico 
e associação ao tráfico 
no Jardim Piracema.

De acordo com a 
PM, a adolescente co-
mercializava porções 
de entorpecentes no 
canteiro de obras de 
uma casa em constru-
ção, de onde foram re-
gistradas a entrada e 
saída de pessoas sus-
peitas. Uma guarnição 

foi ao local e verificou 
que a menor utilizava 
as instalações para o 
comércio de drogas.

Ao realizar visto-
ria na construção, os 
policiais encontraram 
dois tabletes e duas 
porções de maconha; 
duas grandes porções 
de cocaína; dois ro-
los de papel insufilme 
para a embalagem da 
droga; uma faca con-
tendo resquícios de 

maconha; uma má-
quina de cortar gra-
ma; eletrônicos diver-
sos, joias e semijoias. 
Além dos entorpecen-
tes, a PM apreendeu 
ainda um facão, uma 
faca, celulares, reló-
gios, um canivete e 
uma tesoura.

Uma menina de 12 
fugiu com um inte-
grante de um parque 
de diversões e deixou 
a cidade de Campo 
Novo dos Parecis “bo-
quiabertos”.

A Polícia Civil in-
vestigou o caso e des-
cobriu que a menina 
estava com o integran-
te de um parque de di-
versões – que passou 
pela cidade na semana 

anterior.
O delegado o caso, 

informou que família 
já recebeu notícias da 
menina e que ela es-
taria em Cuiabá, com 
o pessoal do parque. 
Após diligências, a 
garota foi encontrada 
– com uma amiga – na 
tarde de sexta-feira.

Ambas foram envia-
das a Delegacia da Mu-
lher e da Criança em 
Várzea Grande. Agora 
a menor será ouvida 
para saber se ela foi a 

Cuiabá por sua vonta-
de ou se envolveu com 
alguém do Parque.

“Ainda vamos en-
trar em contato com 
a delegacia de Várzea 
Grande para apurar 
maiores informações, 
para saber em que con-
dições essa menina foi 
a Cuiabá, se foi por 
vontade própria ou se 
ela tenha se envolvido 
com algum integrante 
do parque.”, disse o 
delegado a imprensa 
local.

Vinte policiais partici-
param no Centro Integra-
do de Operações Aéreas 
(Ciopaer) do 1º Curso 
de salvamento, resgate 
e busca com cães, pro-
movido pelo 2º Batalhão 
de Bombeiros Militar de 
Várzea Grande. A instru-
ção, com embarque e de-
sembarque em aeronave, 
orienta os policiais sobre 
os procedimentos no em-
prego policial de cães em 
aeronaves e adaptação 
do cachorro ao treina-
mento. Nesta sexta-feira, 
27, o curso foi ministra-
do em solo com auxílio 
do Bimotor Seneca III, e 
a participação da masco-
te do Corpo de Bombei-
ros, a cadela Sharon. Os 
alunos são 16 bombeiros 
militares, um policial 

militar, um guarda mu-
nicipal de Várzea Gran-
de, um policial civil, e 
um bombeiro militar de 
Mato Grosso do Sul. No 
sábado, 28, a instrução 
foi no helicóptero com 
sobrevoo.

O capitão PM, Lean-
dro Muller comenta que 
o módulo serve para es-
tabelecer padrões de pro-
cedimentos pelos poli-
ciais nos deslocamentos 
com o uso do helicóptero 
ou avião. “A instrução 
contou também com 
orientações de seguran-
ça envolvendo a aero-
nave, transporte seguro 
do animal, aproximação 
da aeronave com em-
barque e desembarque”, 
conclui. A qualificação 
começou dia 18 de outu-
bro com intuito de trocar 
conhecimentos entre as 
corporações do estado. 

Os 10 cães do canil do 
Corpo de Bombeiros já 
são treinados e utilizados 
em operações de busca e 
salvamento. Enquanto os 
alunos aprendem as téc-
nicas de adestramento, 
os cães passam pelo trei-
namento intensivo vol-
tado para as habilidades 
específicas do trabalho 
no Corpo de Bombeiros.

São 126 horas de aula 
divididas nas discipli-
nas de Manutenção ca-
nina, Noções de saúde 
de cães, Resgate e Sal-
vamento, Psicologia da 
aprendizagem canina, 
entre outros conheci-
mentos. Está prevista 
também visita ao canil 
do Batalhão de Opera-
ções Especiais, ao canil 
do Sistema Prisional e 
instruções de transporte 
aéreo de cães, ministra-
do pelo Ciopaer.

>>  RD News

>> Folhamax

>> Maricelle Lima Vieira 
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Vários objetos também foram apreendidos

A instrução, orienta os policiais sobre os procedimentos no emprego policial de cães em aeronaves

Menina é apreendida com 
porções de cocaína e maconha

Garota foge com integrante de parque de 
diversões

Policiais participam de
instrução com cães em aeronave
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