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Tomou posse tarde de 
ontem, durante solenida-
de prestigiada por várias 
autoridades,   na função 
de Comandante da Base 
Comunitária da Vila Es-
meralda o 1º tenente PM 
Everson Brito Fortes.

O tenente que já está 
na Polícia Militar há vá-
rios anos assume a função 
com o objetivo  de ajustar 
bases as legais da Base 
Comunitária, que inclu-
sive desenvolve o Proje-
to Guardiões do Futuro. 
“Antes dos planos vem a 
vontade de mudar e fazer 
algo no mínimo diferente. 
A primeira já está aconte-
cendo que é a  posse, e a  

segunda será sua estru-
turação, que hoje com o 
pleno aval dos nossos su-
periores deve acontecer 
em breve”, destacou, ao 
assegurar que o projeto 
é um dos focos, mas es-
treitar o relacionamento 
com os moradores é uma 
missão. “Nós implantare-
mos de uma forma mais 
evidente a filosofia de po-
licia comunitária, no mí-
nimo, nas áreas da base 
onde estamos. Ela não é 
novidade. Em apertada 
síntese, é onde o policial 
se aproxima mais da co-
munidade, pois quando 
o policial passa numa 
viatura e as pessoas não o 
conhecem, e quando ele 
é comunitário, ele con-
segue um contato maior 

com a comunidade  o que 
gera confiança e com ela, 
o trabalho fica mais fácil”, 
reforçou, o novo Coman-
dante.

Presente à solenidade, 
o Comandante Regional, 
Coronel Heverton Moure-
tt, se disse muito grato por 
poder atender o anseio da 
comunidade. “Sabemos 
que é o anseio da comu-
nidade, e dos moradores 
adjacentes de ter essa base 
funcionando aqui e com a 
vinda do tenente sabemos 
que isso se efetivará ainda 
mais, principalmente em 
relação ao projeto, pois 
passará a contar com o 
efetivo fixo, com duas via-
turas  realmente para dar 
uma atenção à comuni-
dade”, assegurou.
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 Uma adolescente de 
14 anos foi assassinada 
após ter sido estuprada 
no último sábado, 28, na 
cidade de Tabaporã. Um 
suspeito, identificado 
como Sinval Gomes Fon-
seca, 47 anos, foi preso 
após tentar se matar.

  As informações são 
de que populares aciona-
ram a polícia após verem 
o suspeito sangrando, de-
pois de uma tentativa de 
suicídio.

  Assim que chegaram 
ao local, os policiais lo-
calizaram o homem sem 
roupas e todo ensanguen-
tado, com cortes no braço 
esquerdo.

  Em seguida uma mu-
lher informou aos poli-
ciais de que sua filha, que 
toma remédios controla-
dos, teria desaparecido 
desde a manhã de sába-
do.

  De acordo com bo-
letim de ocorrência, a 
polícia realizou buscas 
na casa do homem e lo-
calizou o corpo da ado-
lescente nua, embaixo de 
uma cama, com diversas 
perfurações de faca.

  Diante dos fatos, a 
Polícia Judiciária Civil foi 
acionada e trabalhos da 
Perícia Oficial e Identifi-

cação Técnica (Politec) 
foram realizados no local. 
A investigação trabalha 
com a hipótese de que o 
suspeito estuprou a viti-
ma e a matou. Em segui-
da, tentou o suicídio.  A 
população de Tabaporã se 
revoltou com o crime e al-
guns populares tentaram 
invadir a delegacia para 
linchar o suspeito.

Uma criança de 3 
anos morreu e outra 
de 7 anos ficou feri-
da, após ambas serem 
atropeladas por um 
carro desgovernado 
na noite deste sába-
do, 28, em Sorriso. 
Os menores, que são 
irmãos, faziam um 
piquenique em fa-
mília quando foram 
atingidos pelo veí-

culo. O motorista foi 
identificado.

De acordo com in-
formações do Portal 
Sorriso, o menino 
que faleceu foi iden-
tificado pelas iniciais 
Y.G.C.B. Ele chegou 
a ser encaminhado 
para uma Unidade de 
Pronto Atendimento, 
mas não resistiu aos 
ferimentos. O irmão 
sofreu uma fratura 
na face e também foi 

para a unidade de 
saúde.

O atropelamento 
ocorreu por volta das 
19h em uma rotária. 
O motorista do veí-
culo não percebeu a 
aproximação da rota-
tória, perdeu o con-
trole do carro e aca-
bou subindo na guia, 
atropelando os dois 
menores.  (Com in-
formações do Portal 
Sorriso).

Uma jovem de 18 
anos foi espancada e 
estuprada por um ho-
mem na madrugada do 
último domingo, 29, 
em Tangará da Serra. 
Segundo a vítima, ela 
estava indo para casa 
quando foi abordada 
por um motociclis-
ta, que a espancou e 
obrigou-a a manter 
relações sexuais com 
ele, sem preservativo. 
A mulher está grávida 
de seis meses.

Segundo as in-
formações do bole-
tim de ocorrências 
(BO), a jovem estava 
indo para sua casa, 

nas proximidades da 
Praça dos Pioneiros, 
quando um homem 
em uma motocicleta, 
de cor vermelha, a 
abordou e lhe obrigou 
a montar no veículo, 
que tinha placa final 
3695. Depois, a víti-
ma foi levada até um 
lugar afastado, próxi-
mo da Santa Casa.

O suspeito então le-
vou a mulher para um 
matagal, na beira da es-
trada e começou a agre-
di-la com um murro na 
cabeça. A todo instante, 
a grávida era ameaçada 
pelo homem que dizia 
que ela iria morrer se 
não mantivesse relação 
sexual com ele. Mesmo 

assim, a jovem se recu-
sava e tentava resistir.

Porém, o criminoso 
voltou a agredir a mu-
lher fisicamente, até 
que conseguiu estuprá
-la. Segundo a vítima, 
o homem não usou 
preservativo. Ela con-
seguiu informar que o 
suspeito era alto, more-
no, usava um boné pre-
to e tinha franja. Além 
disto, trajava calça e 
jaqueta e tinha cerca de 
30 anos.

A vítima afirmou 
que nunca viu o suspei-
to e que está grávida de 
seis meses. O caso é in-
vestigado pela Polícia 
Judiciária Civil (PJC) 
de Tangará da Serra.
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