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QUARTA MORTE

EM ABORDAGEM

CAMPO NOVO

OPORTUNiDADE                                                    

COM QUATRO PEssOAs

>Polícia 07

Na noite de quinta-
feira mais uma vida foi 
ceifada em Tangará da 
Serra, tendo como fa-
tor, acidente de trânsi-
to. O acidente aconte-
ceu na MT-480, entre 
Tangará da Serra e o 
Distrito de Deciolân-
dia, a cerca de 10 qui-
lômetros da ponte so-
bre o Rio Sepotuba   e 
envolveu uma cami-
nhonete e uma moto-
cicleta, na qual havia 
um condutor que aca-
bou morrendo instan-
taneamente, sofrendo 
inclusive decapitação, 
segundo informações.

A Polícia Militar foi 
acionada para atender 

a ocorrência em que 
o solicitante comuni-
cava o fato. Ao chegar 
ao local, encontrou 
o corpo e a moto des-
truída. De acordo com 
informações, o veículo 
estava na contra mão e 
chocou-se com o moto-
ciclista que vinha sen-
tido Tangará da Serra. 
Com o impacto o con-
dutor foi arrastado por 
cerca de 50 metros e a 
motocicleta, aproxima-
damente 300 quando 
pegou fogo.

O condutor da cami-
nhonete não parou para 
prestar socorro, evadin-
do-se em seguida acom-
panhado do carona. 
Após  20 quilômetros, 
abandonaram o veícu-
lo e pegaram  uma ca-

rona para retornar para 
Tangará.

No retorno, o veículo 
em que viajavam passou 
pelo local do acidente, 
foi quando o motorista 
que deu a carona ficou 
sabendo do ocorrido e 
ao chegar em Tangará 
da Serra acionou de for-
ma anônima os policiais 
dando com precisão o 
local onde havia deixado 
os dois homens. De posse 
das informações, os poli-
ciais saíram em rondas e 
lograram êxito em os en-
contrar. Ao encontrar a ca-
minhonete abandonada, 
os policiais suspeitaram 
que o condutor poderia 
ter feito uso de bebida 
alcoólica. Indagado, o 
mesmo confirmou a 
suspeita. O homem foi 

detido por estar dentro 
do prazo de flagrante e 
encaminhado à Dele-
gacia de Polícia. Será 

enquadrado nos crimes 
de Homicídio Culposo 
na direção de veiculo 
(consumado); Omissão 

de Socorro (consuma-
do) e Condução de veí-
culo sob influência de 
álcool.
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A equipe da Polícia 
Militar em rondas pela 
região central da cida-
de, na Avenida Brasil, 
se deparou com um 
veículo gol g4 com três 
indivíduos em atitude 
suspeita, que ao avis-
tarem a equipe ficaram 
nervosos. Ao realizarem 
a abordagem e busca 
pessoal nada fora en-
contrado, mas em con-
versa com os abordados 
os mesmo se mostraram 
muito nervosos, e utili-
zando técnicas de entre-
vista padrão Pop PMMT 
os mesmos entraram em 
contradição nos fatos. 
Um dos suspeitos rela-
tou que os mesmos eram 
de Cuiabá e estariam na 
cidade para realizarem 
roubos, e que na resi-
dência onde eles esta-
riam ficando, estavam as 

duas armas. Os policiais 
se deslocaram para o lo-
cal indicado e  dentro da 
residência foram encon-
tradas 02 malas. Dentro 
de uma delas foram en-
contrados dois revólve-
res, um calibre 38 com 
numeração raspada com 
06 munições intactas e 

um calibre 32 com 02 
munições intactas. Vale 
salientar que na residên-
cia não haviam móveis. 
diante dos fatos o B.O foi 
lavrado e os suspeitos fo-
ram encaminhados jun-
tamente com o material 
apreendido para o Cisc 
sem lesões corporais.

Na tarde desta quinta 
feira, 09, policiais mi-
litares em rondas pela 
Avenida André Mag-
gi  em Campo Novo do 
Parecis, se depararam 
com um táxi da cidade 
de Sapezal que tinha 
como passageiro A. D. 
A equipe da Polícia Mi-
litar realizou abordagem 
e verificou que o entre-
vistado possuía algumas 
manchas nos braços, se-
melhantes à de um dos 
autores de um roubo na 
cidade de Juína. Diante 
deste fato, foi realizada 
a abordagem, e na se-
quência o suspeito de-
clarou que participou de 
roubos no dia anterior 

na cidade de Campos de 
Júlio, Juína e Sapezal. 
Também foi localizado 
em posse do suspeito: 01 
corrente de cor dourada, 
01 pingente e 01 aliança 
que pertencem a uma 
das vítimas de Campos 
de Júlio e 01 relógio 
pertencente a vítima de 

Sapezal. Realizaram a 
checagem e foi consta-
tado que o suspeito pos-
sui mandado de prisão 
em aberto por roubo em 
Campo Verde. 

O acusado foi condu-
zido a Delegacia de Polí-
cia Judiciária Civil para 
demais providências.

O Comandante da 
12 CIPM – Companhia 
Independente de Po-
lícia Militar de Barra 
do Bugres, Major PM 
Pedro e o Coordena-
dor do Projeto Nova 
Integração Soldado PM 
Siderley informam que 
as inscrições para a 
nova turma da PM Mi-
rim 2018 estarão aber-
tas a partir do dia 13 
de Novembro de 2017 
e encerrando no dia 17 
do mesmo mês.

Ao todo serão ofer-
tadas 30 vagas para 

adolescentes nascidos 
em 2002/2003 e 2004 
em ambos os sexos.

Para se inscrever no 
projeto, basta ir até a 
12 CIPM, localizada na 
Av Rio Branco – 644 
no bairro Maracanã em 
Barra do Bugres/MT no 
período de inscrição e 
preencher o formulá-
rio.

Lembrando que o (a) 
candidato deve ir acom-
panhado (a) do respon-
sável legal e não esque-
cer de levar a Cópia e 
Original RG ou Certidão 
de Nascimento do can-
didato.

Caso as inscrições 

ultrapassem o limite 
de vagas, será realizado 
posteriormente em data 
definida pela organiza-
ção, um Circuito de Ati-
vidades eliminatório.

A II Turma da PM 
Mirim está previsto 
para iniciar as ativida-
des no mês de Fevereiro 
de 2018 onde os alunos 
receberão aulas práticas 
de Ordem Unida, TFM ( 
Treinamento Físico Mi-
litar ), Civismo, Preser-
vação Ambiental, bem 
como participação em 
Blitz Educativas, Pas-
seios, Ato Cívico den-
tre outras atividades 
no decorrer do ano.

Uma aeronave que 
transportava quatro pes-
soas e que possui matrícu-
la dos Estados Unidos da 
América (EUA) caiu, on-
tem, na cidade de Goiás, 
na região central do es-
tado. O avião decolou da 
cidade de Lucas do Rio 
Verde, segundo a Força 
Aérea Brasileira (FAB) e 
seguia em direção ao es-
tado goiano. Todos que es-
tavam dentro da aeronave 
sobreviveram.

Segundo as informa-
ções da FAB, a aeronave 
(modelo Kodiac) decolou 
de Lucas do Rio Verde, em 
Mato Grosso, com destino 
a Anápolis, em Goiás. Po-
rém, caiu antes de chegar 
ao destino A queda acon-
teceu há aproximadamen-
te dois quilômetros do ae-
roporto, segundo o Corpo 
de Bombeiros.

Por sorte, os passageiros 
conseguiram sair rapida-
mente de dentro da aero-
nave, que pegou fogo logo 
em seguida.  Todos os ocu-

pantes estavam conscien-
tes. Os ferimentos, aparen-
temente, não foram graves.

A FAB informou ainda 
que a matrícula do avião 
é norte-americana. Ape-
sar de ser registrada no 
exterior, a aeronave tem 
autorização para voar no 
Brasil e seguia o plano de 
voo previsto. Uma equipe 
do Centro de Investigação 
e Prevenção de Acidentes 
Aeronáuticos (Cenipe) se-
gue para o local, onde in-
vestigará as causas. (Com 
informações do G1).
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