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Oito pessoas foram 
presas com a posse de 
dois quilos de maconha 
no município de Tan-
gará da Serra, durante 
ação na tarde de segun-
da-feira,13, da Polícia 
Judiciária Civil, visan-
do o combate ao tráfico 
de drogas na região. O 
trabalho resultou tam-
bém na apreensão de 
dois veículos, uma ba-
lança de precisão, além 
de apetrechos para o 
comércio de entorpe-
cente.

Os irmãos, N.A.C. 
e A . A . C . , R . M . O . , 
C . H . S . S . , J . V. M . S . , 
J.P.S.A.., C.E.C., e a sus-
peita K.C.L., foram au-
tuados em flagrante pe-
los crimes de tráfico de 
drogas, associação para 

o tráfico e corrupção de 
menores.

Os suspeitos foram 
surpreendidos pelos 
policiais civis, coorde-
nados pelo delegado de 
polícia Nélder Martins 
Pereira, em diligências 
no setor central, nas 
proximidades da praça 
do “Memorial”. Os poli-
ciais apuravam denún-
cia sobre uma possível 
transação de droga que 
seria feita por um gru-
po de traficantes.

Durante campana, 
os policiais efetuaram 
a prisão do primeiro 
suspeito, que condu-
zia um veículo Prisma, 
com registro de roubo 
cometido na cidade de 
Poconé, em setembro 
deste ano.

Em seguida, os poli-
ciais abordaram outros 

dois, no momento que 
estacionavam um veí-
culo Gol, em frente a 
uma residência, onde 
se encontravam mais 
dois homens e  um ado-
lescente.

Na ocasião foi feita 
a abordagem dos en-
volvidos e com eles 
apreendido dinheiro, 
telefones celulares e 
uma quantidade de ma-
conha, que estava em 
uma sacola já embalada, 
pronta para venda.

Diante do flagrante, os 
policiais civis entraram 
na casa onde encontra-
ram outros dois integran-
tes do grupo. Nas buscas 
foram localizados cerca 
de 2 quilos de maconha 
espalhados pelos cômo-
dos do imóvel, R$ 1 mil 
em dinheiro, uma ba-
lança de precisão, entre 

outros materiais usados 
para o tráfico.

Conforme o delegado 
de polícia Nélder Martins 
Pereira, as investigações 
continuam com o objeti-

vo de identificar outros 
envolvidos.

A ação foi realizada 
pelos policiais civis da 
Delegacia de Tangará 
da Serra, com apoio do 

Grupo Armado de Res-
posta Rápida (Garra) e 
do Núcleo de Inteli-
gência (NI) da Delega-
cia Regional de Tangará 
da Serra.
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Durante a investiga-
ção do bárbaro homicí-
dio da vítima Marivaldo 
Farias de Oliveira, 39 
anos, assassinado com 
tiros e golpes de facão, 
por causa de dívida de 
drogas e desavenças 
com traficantes, ocor-
rido em 24 de outubro,  
em Nova Olímpia, o de-
legado Nélder Martins 
Pereira, que presidiu 
as investigações, com 
base nos elementos in-
formativos levantados 
pela equipe de inves-
tigadores, representou 
por prisão temporária e 
buscas junto à Comar-
ca de Barra do Bugres, 
que prontamente defe-
riu o pedido e expediu 
mandado de busca e 
apreensão de menores 
também suspeitos de 
envolvimento na exe-
cução de Marivaldo.

Na tarde do dia 13, 
três equipes da Polí-

cia Judiciária Civil, 
apoiadas também pela 
equipe GARRA da De-
legacia Regional de 
Tangará da Serra e Po-
lícia Militar de Nova 
Olímpia, partiram para 
dar cumprimento aos 
referidos mandados ju-
diciais, tendo sido pre-
sos temporariamente 
W.J.S.S. e J.W.S., além 
do adolescente infrator 
P.V.S.R, fora apreendi-
do.

De acordo com o 
delegado, nas buscas 
domiciliares, as equi-
pes prenderam cinco 
pessoas, em flagrante, 
acusados de tráfico de 
drogas, associação ao 
tráfico e corrupção de 
menores, quando em-
balavam drogas no mo-
mento da ação policial.

Na residência havia 
mais dois menores, 
no entanto, como de-
termina o Estatuto da 
Criança e do Adoles-
cente (ECA), estes fo-
ram liberados aos pais 

e responsáveis.
Além das prisões, 

apreensão do menor e 
buscas, foram apreen-
didas, na operação, 
cerca de 10 porções de 
“maconha”, 25 porções 
de pasta base de co-
caína e R$ 285,00 em 
espécie, além de ce-
lulares, plásticos para 
embalo de drogas e ba-
lança de precisão.

Boa parte do entor-
pecente apreendido es-
tava escondido dentro 
de uma caixa de som 
na residência.

Segundo o delegado 
Nélder Martins Pereira, 
“nossa equipe está em-
penhada em investigar 
e desvendar o tráfico 
de drogas na cidade de 
Nova Olímpia e todos 
os demais crimes que 
dele decorrem, espe-
cialmente o homicídio, 
que causa grande cla-
mor público. A socie-
dade deseja uma polí-
cia investigativa forte e 
assim terá”, disse.

O Jardim Vitória em 
Tangará da Serra foi pal-
co de um assassinato na 
tarde de segunda-feira. 
Um jovem de 23 anos foi 
alvejado por disparos de 
arma de fogo e infeliz-
mente não resistiu aos fe-
rimentos e faleceu ainda 
no local. Embora o  Servi-
ço de Atendimento Mó-
vel de Urgência (Samu), 
tenha sido solicitado e 
chegado rapidamente, a 
vítima já estava em óbi-
to. Segundo informações 
do tenente Windsney, a 
guarnição foi solicitada e 
se encaminhou ao local, 
onde encontrou o jovem 
caído ao solo, sendo de-
pois comprovado pelo 
médico do Samu sua 
morte.

O tenente informou 
que no local foram colhi-

das algumas informações 
com populares, que dois 
homens se aproxima-
ram em uma motocicle-
ta e fizeram os disparos. 
“Fomos informados que 
um cidadão no Jardim 
Vitória, num bairro da 
cidade foi vítima de dis-
paros de arma de fogo. 
Nos deslocamos para lá e 
chegando ao local, vendo 
a gravidade da situação 
foi acionada a equipe do 
Samu, e o médico che-
gando ao local constatou 

o óbito”, frisou, ressal-
tando que após os dispa-
ros os suspeitos fugiram. 
“Segundo informações 
de presentes ali, foram 
dois homens em uma 
moto de baixa cilindrada 
que saíram sentido cen-
tro. Essas foram as infor-
mações preliminares e a 
Polícia Civil dará segui-
mento às investigações”, 
finalizou o oficial.

De acordo com o po-
licial, a vítima já era co-
nhecida da Polícia.

Mais um acidente 
fatal foi registrado em 
Tangará da Serra na ma-
drugada desta terça-fei-
ra, 14. Uma mulher de 
58 anos morreu depois 
que o veículo em que ela 
seguia capotou na cur-
va da entrada do Salto 
das Nuvens, na rodovia 
MT-358, entre Tangará e 
Campo Novo do Parecis.

A vítima foi identifi-
cada como Selma Gas-
par Cordeiro. Ela chegou 
a ser socorrida por uma 
equipe do SAMU e leva-
da para a UPA 24 Horas 
de Tangará da Serra com 
fortes dores pelo corpo, 
mas não resistiu e veio a 
óbito.

De acordo com infor-
mações, Selma seguia, 
com outras 4 pessoas, 
em uma caminhonete 
que saiu de Cuiabá e ti-

nha Juína como destino.
 O motorista teria 

perdido o controle da 
direção na curva do 
Salto das Nuvens, local 
perigoso, onde já foram 
registrados diversos aci-
dentes fatais, a cami-
nhonete saiu da pista e 
capotou.

Os demais ocupan-
tes do veículo, segundo 
informou o Corpo de 
Bombeiros e o SAMU, 
passam bem.
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Boa parte do entorpecente apreendido estava escondido dentro de uma caixa de som

A  vítima já era conhecida da Polícia

Polícia prende suspeitos de  
envolvimento em crime bárbaro

Alvejado por tiros, homem 
morre no Jardim Vitória

Mulher  morre em acidente  próximo 
a entrada do Salto das Nuvens


