
A Polícia Militar de Tan-
gará da Serra prendeu na 
noite de segunda-feira, dia 
17 de fevereiro, três pesso-
as acusadas de tráfico de 
drogas. As prisões foram 
realizadas quando os po-
liciais realizavam rondas 
ostensivas na região cen-
tral da cidade, momen-
to em que efetivou uma 
abordagem a dois indiví-
duos em uma motocicleta 
em fundada suspeita.

Integrantes de facção criminosa são presos
acusados de tráfico de drogas em Tangará
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Assessoria

Material apreendido

Dupla é presa pela PM após tentar furtar 
fios de cobre de iluminação pública

Parecis. Net

Policiais militares de 
Feliz Natal um homem 
por porte ilegal de 
arma de fogo, na área 
central.

Segundo o boletim de 
ocorrência, a denúncia 
apontava que o suspei-

Dois homens foram pre-
sos em flagrante suspeitos 
de tentarem furtar fios de 
cobre de iluminação públi-
ca de Campo Novo do Pare-
cis. O caso foi registrado na 
tarde desta segunda-feira, 
17.

Homem esconde arma de 
fogo em freezer
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De acordo com infor-
mações do boletim de 
ocorrência, os conduzidos 
foram reconhecidos como 
integrantes de uma facção 
criminosa que são mora-
dores de outro município.

“Diante da situação, a 
Equipe PM foi até o en-
dereço informado pelos 
entrevistados, onde esta-
riam alojados nesta cida-
de, no bairro Monte Lí-
bano”, narra o boletim de 
ocorrência, destacando 
que foi solicitado o apoio 
da Força Tática e  realiza-
da uma busca na residên-
cia. No local, os policiais 
encontraram um celular 
provavelmente produto de 
roubo ou furto, uma por-
ção grande de substância 

análoga maconha e uma 
balança de precisão.

Os três acusados foram 
encaminhados para a Po-
lícia Judiciaria Civil jun-
tamente com os materiais 
apreendidos.

SERVIÇO - A socieda-
de pode contribuir com as 
ações da Polícia Militar de 
qualquer cidade do Esta-
do, sem precisar se identi-
ficar, por meio do disque-
denúncia 0800.65.3939. 
Nesse número, sem custo 
de ligação, qualquer cida-
dão pode informar situa-
ções suspeitas ou crimes. 
Exemplos: a presença de 
foragidos da Justiça com 
mandado de prisão em 
aberto e ponto de venda 
de droga.

to  ingeria bebida alco-
ólica, armado na con-
veniência de um posto 
de combustível. No lo-
cal, os militares encon-
traram o homem e viram 
quando ele escondia o 
revolver calibre 38, com 
quatro munições, den-
tro do freezer do esta-
belecimento comercial.  

Uma guarnição da Polí-
cia Militar abordou a dupla 
nas proximidades da Esco-
la Padre Arlindo, no bairro 
Jardim das Palmeiras. Am-
bos estavam de bicicleta 
e cada um carregando sa-
colas grandes. Dentro das 
sacolas, os militares encon-
traram fios de cobre.

Pouco tempo depois, os 

militares foram informados 
que fios de cobre haviam 
sido furtados de parte da 
iluminação pública. Com 
as informações, a PM deu 
voz de prisão para ambos.

Segundo a polícia, os 
dois estavam com aproxi-
madamente 250 metros de 
fio de cobre. A Polícia Judi-
ciária Civil investiga o caso.

Policiais militares 
realizaram
as prisões dos
suspeitos

A equipe comandada 
pelo treinador Sasá, o Real 
Tangará, disputou no mês 
de janeiro três competi-
ções, sendo em estados 
diferentes e conquistou im-
portantes resultados para o 
município. O primeiro des-
tino do time tangaraense 
foi na cidade de Itumbiara-
GO, no qual o time se con-
sagrou campeão com a ca-
tegoria ano base 2004, além 
ainda do artilheiro com o 
jogador Tauan Gabriel e go-
leiro menos vazado com o 
atleta Walyson Leonardo.

Ao encerrar sua partici-
pação em Goiás, o time se-
guiu para Taquarituba-SP 
para disputar a competição 
com as categorias 2002, 
2003, 2004 e ainda 2005. E 
mais uma vez o Real Tan-
gará fez bonito chegando 
com três equipes na final, 
sendo campeã ano base 
2005, vice-campeã com as 
equipes ano base 2002 e 
2003, e ainda conquistou 
o goleiro menos vazado no 
2005 com Kaique Nunes e 

Resultados de 2020
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artilheiro com Kauã Goes 
na mesma categoria. Já o 
jogador João Vitor Vitorino 
ficou como artilheiro da ca-
tegoria 2003. 

Reconhecendo o nível 
técnico do time tangaraen-
se, a organização convidou 
então o time para disputar 
outra competição na ci-
dade de Paranapoma-PR. 
Devido o retorno do ôni-
bus para Tangará da Serra, 
Sasá se arriscou ficando 
com apenas 11 atletas para 
disputar a competição nas 
categorias 2002 e 2003, e 
mais uma vez os atletas não 
desapontaram e colocaram 
o Real Tangará nas duas 
finais. Com um time limi-
tado e guerreiro, as equipe 
acabaram sendo derrotadas 
na final, deixando assim o 
time de Tangará da Serra 
na segunda colocação das 
duas categorias. “Gratidão 
a todos amigos, familiares 
e principalmente os atle-
tas pela dedicação, raça 
e determinação em todas 
as competições” resumiu 
Sasá, informando que o 
time terá diversas competi-
ções no ano de 2020.

equipe expõe algumas de suas conquistas na Vila olímpica

O Real Tangará Futebol 
Clube de Tangará da Serra, 
comandado pelo treinador 
Sasá, completou no último 
sábado, 15 de fevereiro, 16 
anos de existência e como 
forma de registrar a data 
especial o time realizou na 
última segunda-feira, 17, 
na Vila Olímpica Rei Pelé, 
uma exposição de suas 
conquistas durante estes 
16 anos. 

“Foi de forma simples, 
para registrarmos esta pas-
sagem de 16 anos da nossa 
equipe. Desta forma trou-
xemos aqui algumas de 
nossas conquistas, princi-
palmente fora do estado de 
Mato Grosso, como tam-
bém de eventos da nossa 
região”, disse Sasá.

A exposição de dezenas 
de troféus contou com a vi-
sita de atletas, pais, como 
também pessoas que fa-
ziam caminhada pelo local. 
“Foram muitas conquistas, 
olhando cada troféu lem-

Real Tangará completa 16 anos
hiStóriAS e conquistas
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bramos de cada história e 
cada elenco, e nos deixa 
muito feliz em saber que a 
cada ano que passa as no-
vas gerações continuam 
escrevendo esta história e 
conquistando títulos”, dis-
se Sasá, informando que 
algumas conquistas preci-
sam ser destacadas, como 
a primeira do time tanga-
raense que aconteceu em 
julho de 2009 na cidade 
de Marilia-SP, a época com 
a categoria ano base 1995, 
além dos seis troféus, sen-
do dois de campeão, e qua-

tro de segundo lugar, que 
o Real Tangará conquistou 
no início deste ano. 

O Real Tangará atual-
mente realiza seus treina-
mentos no Campo da Vila 
Olímpica e areia do Módu-
lo Esportivo, contando com 
média de 200 atletas entre a 
faixa etária de 04 a 17 anos, 
com treinamentos gratuitos 
no período masculino e fe-
minino.

Sasá tem 31 anos, sendo 
desses, 16 anos dedicados, 
de forma voluntária, ao es-
porte de Tangará da Serra.
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