
Lumar Costa da Silva, 
de 28 anos, tentou matar 
um jovem, de 19 anos, en-
forcado,  no final da ma-
nhã de quarta-feira, 17, 
após ser transferido da ca-
deia de Sorriso para o pre-
sídio Ferrugem em Sinop.

As informações foram 
registradas na delegacia 
de Polícia Civil por um 
agente penitenciário, que 
relatou ter ouvido gritos 
de socorro, no cambu-

Sobrinho preso tenta enforcar detento em presídio
Não foi
informado 
o motivo da 
desavença

O evento 
acontecerá 
no dia 10 do 
próximo mês
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Lumar confessou que matou e arrancou coração da tia

MATOU TIA

Incêndio em caminhão-tanque com 
combustível mata homem carbonizado

Polícia Militar promove Jantar Premiado 
em prol de projeto em Tangará da Serra

EM FAZENDA

‘GUARDIÕES DO FUTURO’

EM BAR

A Polícia Militar de 
Tangará da Serra, com o 
apoio da sociedade civil 
organizada, promoverá o 
1º Frango no Rolete, com 
a finalidade de angariar 
recursos que serão desti-
nados a melhorias do Pro-
jeto Guardiões do Futuro. 
O evento acontecerá no 
dia 10 do próximo mês, 
nas dependências do 7º 
Comando Regional.

De acordo com o Ma-
jor PM Eduardo Henrique 
Souza Lana, no dia do 
evento haverá um bin-
go que sorteará três prê-
mios nos valores de R$ 
1.500,00, R$ 1.000,00 e R$ 
500,00. “Esse será o nosso 
primeiro frango no rolete 

Ladrões invadiram uma 
fazenda na noite dessa 
quarta-feira, 17, e rouba-
ram agrotóxicos da pro-
priedade, localizada no 
município de Diamantino. 
Um gerente do local foi 
sequestrado, mas acabou 
liberado. Policiais e forças 
de segurança foram en-
viadas ao local e fizeram 
buscas na manhã desta 
quinta-feira, 18, no entan-
to, nenhum assaltante foi 
preso até o momento.

Os ladrões renderam o 
gerente da fazenda, João 
Vanderlei da Costa, e um 
funcionário. O funcioná-
rio foi rendido por assal-
tantes armados no mo-
mento em que chegava na 
propriedade.

Eles o levaram até sede 
da fazenda, na casa do 
gerente. As duas vítimas 
foram agredidas. Os assal-
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Um homem de 50 anos 
sofreu uma tentativa de ho-
micídio, nesta quarta-feira, 
17, enquanto jogava uma 
partida de baralho dentro 
de um bar, em Cuiabá.

Ele foi atingido no abdô-
men e encaminhado para a 

Um homem morreu car-
bonizado em um incêndio 
nessa quarta-feira, 17, no 
Distrito de Analândia do 
Norte, há 40 km do muni-
cípio de Marcelândia.

De acordo com testemu-
nhas, o fogo atingiu um ca-

Homem é esfaqueado 
durante jogo de cartas

VIOLÊNCIA

Gerente foi sequestrado

Major Henrique falou sobre o projeto

Fazenda é invadida por 
ladrões em Diamantino
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rão, e flagrou a tentativa 
de enforcamento. Não 
foi informado, no docu-
mento policial, o motivo 
da desavença e por que o 
jovem está preso. Não foi 
informado se Lumar ficará 
em um setor separado dos 
demais reeducandos no 
Ferrugem.

Lumar confessou que 
matou a sua tia, Maria Zélia 
da Silva Cosmos, 55 anos, 
a facadas e arrancou o co-
ração dela, no último dia 
2, em Sorriso. Além disso, 
afirmou não se arrepender 
do bárbaro crime e admitiu 
ser usuário de drogas.

“Eu matei ela mesmo 
e não me arrependo de 
ter matado. Ela mereceu 

morrer. Ela ficou me di-
famado, me chamando de 
‘viado’ e arrumando con-
fusão. Eu só queria a paz, 
mas ela ficou insistindo 
em fazer isso. Tinha toma-
do LSD (Dietilamida do 
Ácido Lisérgico) no mes-
mo dia. Não tinha plane-
jado (o crime). Quando eu 
tomei (a droga), falei, ago-
ra vai. É hora dela morrer. 
A arma do crime peguei 
lá mesmo, estava na cozi-
nha”, disse Silva.

O delegado de Polícia 
Civil em Sorriso, André 
Ribeiro, que ouviu depoi-
mento de Lumar um dia 
após o crime, disse que “é 
um monstro este cara, um 
animal”.

Policlínica, onde recebeu 
atendimento médico. Ele 
não corre risco de morte. 
O agressor fugiu. A moti-
vação do crime não foi in-
formada. Conforme o bole-
tim de ocorrência, nenhum 
suspeito foi encontrado 
pela Polícia Militar. O caso 
deve ser investigado pela 
Polícia Civil.

minhão-tanque que trans-
portava combustível e uma 
máquina agrícola que es-
tavam na propriedade. Os 
veículos estavam em um 
barracão.

O homem, que seria mo-
rador de Marcelândia, mas 
ainda não teve a identidade 
divulgada, morreu carboni-
zado. Não há informações 

se ele estava em um dos 
veículos ou se estava den-
tro do barracão atingido.

Funcionários da fazenda 
teriam apagado as chamas. 
A equipe da Perícia Oficial 
de Sinop, foi até o local 
para realizar os procedi-
mentos de investigação. A 
Polícia Civil deve apurar o 
que causou o incêndio.

em prol desse projeto. Es-
tamos vendendo a cartela 
desde esta quinta-feira, 
aqui no Batalhão da Polí-
cia Militar. Comerciantes 
e entidades também es-
tão nos auxiliando com 
as vendas”, comentou o 
Major, destacando que a 
cartela pode ser adquirida 
por R$ 30. “Além do jantar, 
quem comprar terá a pos-
sibilidade de levar uma 
boa quantia em dinheiro 
para casa através do bin-
go”, disse.

Com o recurso arreca-
dado, ainda de acordo 
com Major Henrique, a 
Associação de Praças da 
Polícia Militar destinará 
os valores para compra de 
fardas, bolsas e materiais 
para o Projeto Guardiões 
do Futuro. “Nosso objeti-
vo é melhorar a estrutura 
atual, bem como ampliar o 
número de crianças. Hoje, 
atendemos 26 crianças e 
a nossa meta é expandir 
para 52 atendidas ainda 
nesse semestre”, finalizou.

tantes ainda mataram um 
cão da raça rottweiler, que 
fazia a segurança do local.

 Em seguida os ladrões 
colocaram toda a carga de 
agrotóxico da fazenda em 
uma caminhonete, que se-
ria de uma das vítimas. O 
gerente foi sequestrado e 
levado com os ladrões, po-
rém, foi solto e já está com 
a família. O funcionário 
também foi liberado, ape-
sar de estar ferido.


