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NOVA OLÍMPIA

Incêndios na região continuam incontroláveis
Fogo na região
de Nova Olímpia
é de grandes
proporções
Redação DS / Click Nova Olímpia

Na edição desta segundafeira, o Diário da Serra trouxe
como destaque a quantidade
de incêndios registrados na
região de Tangará, fato que
preocupa autoridades e a
população consciente. Até o
final da edição de ontem, o
fogo continuava consumindo e devastando nas imediações da MT-358, região da
Serra Tapirapuã, Cerâmica e
Fazenda Alto Alegre.
Conforme informou o co-

ordenador da Defesa Civil
em Nova Olímpia, Valdeci
‘Braddock’ dos Anjos Gonçalves, o trabalho de contenção dos focos vem sendo
desenvolvido por equipes do
Corpo de Bombeiros, Usinas
Itamarati e diversos fazendeiros e sitiantes da região,
porém, pelo menos até o final da tarde de ontem não
conseguiram muito sucesso.
“Está incontrolável”, disse.
Com todo o fogo desde sábado, Nova Olímpia
continua coberta pela fumaça que causa uma série
de transtornos à população
como o forte cheiro que
atrapalha a respiração, bem
como a visibilidade.
FOCOS DE CALOR - Se-

TRÂNSITO

gundo dados do Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), Mato Grosso
lidera o ranking de focos
de calor, em todo país, com
18.399 registros. O Brasil
registrou, neste ano, 98 mil
focos de queimadas.
Ainda de acordo com relatório divulgado na sextafeira, 06, nos últimos sete
dias foram registrados 1,9
mil focos no estado. No
acumulado do ano os focos
de calor subiram 74%, se
comparado ao mesmo período do ano passado.
Somente no período
proibitivo foram registrados 10.183 focos, um aumento de 104% em relação
a 2018.

Bombeiros tentam apagar as chamas

Nova Mutum

Três acidentes simultâneos Jovem de 17 anos é estuprada enquanto
são registrados em Tangará dormia em um sofá
RODRIGO SOARES / Redação DS

A semana iniciou com
muitos acidentes ocorridos
no trânsito de Tangará da
Serra. Somente nesta segunda-feira, três ocorrências foram registradas pelo
Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência (Samu),
envolvendo
motoristas,
motociclistas e ciclistas.
De acordo com o socorrista Alex Luiz, um dos
acidentes aconteceu na
Avenida Ismael José do
Nascimento (Rua 01), nas
proximidades do Jardim
Monte Líbano. O acidente
envolveu uma caminhonete e um ciclista. Quando o Samu chegou no local
o ciclista já estava sendo
amparado por terceiros,
apresentando escoriações
pelo corpo e possível fratura exposta na mão esquerda.
Outro acidente aconte-

ceu na Avenida Mato Grosso, envolvendo um motorista e também um ciclista.
Informações dão conta que
o motorista teria aberto a
porta do veículo, fazendo
com que o ciclista se chocasse com o automóvel.
Com a batida, o ciclista sofreu escoriações pelo corpo
e suspeita de fratura.
Também praticamente
na mesma hora, outro acidente aconteceu na Avenida Tancredo Neves, em
frente a escola Ayrton Senna. O fato envolveu um
carro e uma motocicleta.
Para o Samu, o motociclista
informou que trafegava na
via quando foi surpreendido pelo condutor do outro
veículo, que não respeitou
o sinal de pare. A vítima sofreu várias escoriações pelo
corpo e também suspeita
de fratura.
Todas as vítimas dos
acidentes foram encaminhadas à Upa 24 Horas.

TRAGÉDIA

Padrasto morre afogado e
enteado é salvo
G1/MT

Um homem de 36 anos
morreu afogado ao se banhar
com o enteado de 10 anos no
Rio Araguaia, no município
de Araguaiana, no sábado, 7.
O corpo dele ainda não foi encontrado e as buscas seguem.
Sérgio e o enteado se ba-

nhavam no rio, quando começaram a se afogar. A criança foi salva por um bombeiro
que estava de folga e avistou a
situação.
A família é de Barra do
Garças e estava em Araguaiana por causa do feriado de 7
de Setembro. A mulher da vítima contou que ele e a criança não sabiam nadar.

Gazeta Digital

Uma Adolescente de 17
anos procurou a Polícia Militar para denunciar o estupro
que sofreu na madrugada de
domingo, 08, em Nova Mutum. O suspeito do crime, de
36 anos, foi preso e afirmou
que o ato foi consentido.

De acordo com a vítima,
ela estava na casa de amigos comemorando um aniversário quando, por volta
das 3h, se deitou para descansar no sofá.
Acordou com o agressor
acariciando sua genitália.
Mesmo reagindo, empurrando o homem e pedindo para
ele parar, foi desrespeitada.

Ele tirou a roupa da vítima e
consumou o ato.
Diante dos fatos, a polícia foi até o local e encontrou o suspeito, que tentou
se esconder, mas foi preso
e levado para a delegacia.
Ele segue preso e passará
por audiência de custódia.
O caso segue sendo investigado.

HORROR

Madrasta é presa suspeita de matar
criança envenenada para ter herança
Segundo PJC,
objetivo era ficar
com herança
de R$ 800 mil
G1/MT

Uma mulher foi presa
nesta segunda-feira, 9, suspeita de ter matado a enteada de 11 anos envenenada, em Cuiabá. Segundo
a Delegacia Especializada
de Defesa da Criança e do
Adolescente (Deddica), Jaira Gonçalves de Arruda, de
42 anos, cometeu o crime
para conseguir a herança
da vítima, de R$ 800 mil.
A investigação apontou
que a madrasta deu doses
diárias de veneno para a
menina durante dois meses. Uma substância de
venda proibida foi ministrada gota a gota, entre abril
e junho deste ano, de acordo com a Deddica.

A suspeita Jaira Gonçalves de Arruda, de 42 anos

Mirella Poliane Chue de
Oliveira, de 11 anos, morreu em 14 de junho, após
ser internada em um hospital particular da capital mato-grossense. Inicialmente,
houve suspeita de meningite, bem como de abuso
sexual, mas um exame de
necrópsia descartou estas
hipóteses.
O laudo pericial, até
aquele momento, apontava
como morte por causa indeterminada. Depois, através de exames, foram de-

tectadas duas substâncias
no sangue da vítima: uma
delas veneno que provoca
intoxicação crônica ou aguda e a morte.
Segundo a polícia, a
substância não é encontrada em medicamentos, portanto, a ingestão por humanos somente pode ocorrer
de forma criminosa.
Os sintomas da ingestão
são visão borrada, tosse,
vômito, cólica, diarreia, tremores, confusão mental e
convulsões.

