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O sinal de alerta 
volta a se acender em 
Tangará da Sera no 
que se refere a aciden-
tes de trânsito. Após 
alguns dias sem re-
gistrar acidentes com 
vítimas fatais, como 
ocorreu com frequên-
cia no município há 
alguns meses atrás, as 
mortes voltaram a ser 
registradas. Novem-
bro mal começou e já 
contabiliza três mor-
tes, todas registradas 
no trânsito.

A primeira morte 
do mês, foi de um jo-
vem de 27 anos que 
estudava Direito em 

Tangará e foi atrope-
lado por uma motoci-
cleta quando atraves-
sava a Avenida Brasil 
na madrugada do dia 
02.  O condutor fugiu 
do local, sem prestar 
socorro e até o mo-
mento não foi iden-
tificado. O jovem foi 
socorrido, conduzido 
à Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI), mas 
infelizmente veio a 
óbito.

O segundo aciden-
te com morte instan-
tânea aconteceu na 
noite de segunda-fei-
ra, na Rua 26, quando 
um motociclista bateu 
de frente em uma ca-
minhonete após uma 
ultrapassagem. E a 

terceira morte, foi re-
gistrada na manhã 
de ontem, na saída 
de Tangará da Serra, 
mais especificamente 
no Trevo da Melancia, 
como o local é mais 
conhecido.

De acordo com in-
formações, o homem, 
surgiu de repente na 
pista, não possibili-
tando que o veículo 
da Polícia Militar que 
se deslocava pala via 
pudesse evitar o cho-
que. Os dois policiais 
se deslocavam até o 
vizinho município de 
Santo Afonso. O ho-
mem foi socorrido, 
mas não resistiu fale-
cendo ainda no perío-
do da manhã.

Segundo informa-
ções, a vítima estava 
se deslocando pelo lo-
cal para pegar seu ca-
minhão que estava do 

outro lado da via.
Um ato para cha-

mar atenção da po-
pulação quanto as 
mortes no trânsito 

acontecerá no sábado 
em Tangará da Serra, 
buscando sensibili-
zar tanto condutores 
quanto pedestres.
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O plenário da Câ-
mara de Vereadores 
de Nova Olímpia foi 
palco do Tribunal de 
Júri nesta segunda-fei-
ra, 16, oportunidade 
em que foi julgado o 
caso Maria de Lourdes 
Freire de Almeida, ví-
tima de homicídio no 
último dia 30 de abril 
deste ano. No banco 
dos réus, o acusado 
Josemir José da Silva, 
que na época confes-
sou o crime em depoi-
mento na Delegacia de 
Polícia. O julgamen-
to iniciou às 09h00 e 
encerrou por vota das 
17h00.

O Júri foi presidido 
pelo juiz de Direito 
da Comarca de Barra 
do Bugres, João Filho 
de Almeida Portela. 
A acusação ficou por 
conta do representante 
do Ministério Público, 
promotor de Justiça, 
Samuel Costa e a de-

fesa pelos advogados 
Pedro Rosa e Maksuel 
Pereira Cruz. No Júri, 
sete pessoas represen-
tantes da sociedade, 
foram selecionadas 
para o julgamento.

Ao final dos depoi-
mentos das testemu-
nhas arroladas no pro-
cesso, considerações 
da Acusação e Defesa, 
coube aos membros do 
Júri votar os quesitos e 

mediante a votação, ao 
juiz de direito dosar a 
pena.

Ao final, o veredic-
to foi uma pena de 17 
anos de reclusão ao 
réu Josemir. Destes, 16 
anos pelo crime de ho-
micídio qualificado e 
um ano pelo crime de 
ocultação de cadáver. 
Ele foi absolvido das 
acusações de furto e 
estupro.

Nesta terça-feira, 
07, ocorreu a soleni-
dade de troca de Co-
mando da 16ª Com-
panhia Independente 
de Polícia Militar de 
Campo Novo do Pare-
cis. O ato foi realizado 
na Câmara de Verea-
dores e contou com a 
presença de policias 
militares e algumas 
autoridades.

Quem assume o co-
mando da 16ª Com-
panhia é o Major PM 
Marcelo Moraes de 
Souza. Ele substitui o 
Tenente Coronel PM 
Antonio Gilvando de 
Souza, que assumiu 
o comando da 16ª Cia 
em junho do ano pas-
sado.

“Em um primei-

ro momento daremos 
continuidade ao tra-
balho do Tenente Co-
ronel Souza, dando 
importância a área 
rural, com patrulha-
mento, policiamento 
moto ciclístico, que 
dá uma dinâmica e 
uma resposta mais 
rápida no atendimen-
to das ocorrências, e 
implementar algumas 

outras ações que estão 
no nosso plano de co-
mando”, relatou o Ma-
jor Marcelo Souza.

“Nosso objetivo é 
interagir com a so-
ciedade e com as au-
toridades para buscar 
uma melhor forma de 
transmitir a sensação 
de segurança para a 
população”, ressaltou 
o major.

Um homem foi as-
sassinado no bairro 
Jardim das Palmeiras 
durante a madrugada 
do último domingo, 
05. O crime ocorreu 
por volta das 5 horas 
da manhã. Moradores 
próximos ao local dis-
seram ao Portal Campo 
Novo, que ouviram ti-
ros e acordaram assus-
tados.

Uma pessoa, que 
não quis se identifi-
car, relatou que foi 
uma das primeiras a 
chegar ao local, após 
os tiros. Uma ambu-
lância do Serviço de 
Atendimento Móvel 
de Urgência (SAMU) 
encaminhou a vítima, 
ainda com vida, para o 
Centro Hospitalar Pa-
recis.

Ele levou um tiro na 
cabeça e apesar do so-
corro, não resistiu aos 

ferimentos e morreu 
no hospital. Sua iden-
tidade ainda não foi 
divulgada.

O homicida ainda 
está sendo procura-
do pela polícia, mas 
segue foragido. Mo-
radores disseram que 
o homem não tinha 
familiares em Campo 
Novo e morava sozi-
nho em uma quitinete. 
O motivo que levou ao 
assassinato ainda está 
sendo investigado.

O jovem Cleisson 
Souza, 20, morreu 
após sofrer uma para-
da cardíaca durante 
uma partida de futebol 
com amigos na tarde 
do último domingo, 
05, na cidade de Col-
niza.

As informações são 
de que o jovem já tinha 
problemas no coração, 
mas vinha realizando 
atividades físicas nor-
malmente. Durante a 
partida de futebol, ele 
teve um ataque cardía-
co.

Médicos chegaram 
a ser acionados e ten-
taram reanimar o ra-

paz. Todavia, ele não 
resistiu e teve a morte 
confirmada minutos 
depois.

Familiares e amigos 
lamentaram a morte 
do jovem e prestaram 
homenagem na rede 
social da mãe Cleis-
son. Ele era conheci-
do entre os amigos de 
“Cleissinho”.
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