
A Polícia Judiciária Ci-
vil de Tangará da Serra 
apreendeu 1.128 maços 
de cigarros contrabandea-
dos do Paraguai, no bairro 
Tarumã. Duas pessoas fo-
ram detidas.

A prisão dos suspeitos 
foi realizada após poli-
ciais receberem a infor-
mação sobre o contraban-
do. Diante da denúncia, 
os policiais seguiram até o 
bairro Tarumã, onde loca-
lizaram parte dos cigarros 
na residência do suspeito 
e o restante já na camio-
nete que estava na casa, 

Polícia Civil de Tangará da Serra apreende mais 
de R$ 56 mil em cigarros contrabandeados
Foram 
apreendidos 1.128 
maços de cigarros 
vindos do Paraguai
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Os suspeitos responderão pelo crime de Contrabando

DO PARAGUAI

Inúmeros moradores 
da região da Cidade Alta, 
em Tangará da Serra, es-
tão sofrendo nas últimas 
semanas com a ação de 
criminosos que invadem 
residências para a prática 
de furtos. Somente esta 
semana foram três resi-
dências arrombadas.

Um morador da Cidade 
Alta 5 relatou o proble-
ma, informando que um 
homem observa a movi-
mentação no bairro para 
agir. “Está agindo quan-
do não tem ninguém em 
casa (…) Ele fica andando 
de bicicleta e observando 
as casas se tem alguém 
ou não para entrar”, con-
tou. O suspeito, segundo 
o morador, aparenta ter 
“vinte e poucos anos”.

Os produtos subtraí-
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Somente esta semana foram três residências arrombadas

Ladrão invade várias 
residências na Cidade Alta
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pronta para distribuição.
De acordo com o de-

legado Adil Pinheiro, a 
abordagem aos suspeitos 
aconteceu no final da tar-
de de quarta-feira, dia 17 
de novembro, onde foi 
possível fazer a apreensão 
desta grande quantidade 
de cigarros – 1.128 paco-
tes, com 10 carteiras cada, 
avaliados em R$ 56 mil.

“Acreditamos que esse 
cigarro seria espalhado no 
comércio local a um va-
lor entre cinco a seis reais 
o maço, que dá um valor 
aproximado de prejuízo 
entre 56 a 60 mil reais a 
quadrilha”.

Foram presos dois ho-
mens, maiores de idade, 
que foram encaminhados 
ao Centro de Detenção 
Provisória (CDP). “Um de-
les com passagem pelo cri-
me de descaminho, muito 

dos são dinheiro, joias, 
perfumes, eletroele-
trônicos e qualquer ou-
tro produto de valor. A 
câmera de monitora-
mento de uma das resi-
dências captou uma das 
ações do suspeito, que 
pula a grade lateral do 
imóvel e age com tran-
quilidade. Nas imagens, 
é possível ver o ros-
to do mesmo. “Roubou 
pertences pessoais de 
uma vizinha e, em outra 
casa, não chegou a levar 
nada porque o alarme 
disparou”, completa o 
morador.

Segundo informações 
dos moradores, nenhu-
ma ocorrência chegou a 
ser registrada, mas estes 
registros acontecerão a 
partir desta quinta-feira. 
As imagens do homem 
já teriam sido repassa-
das às polícias.

semelhante a este de con-
trabando”.

Eles foram presos pela 
delegada plantonista. “O 
flagrante agora será entre-
gue a justiça estadual, que, 
provavelmente, vai remeter 
a justiça federal”, reforça o 
delegado. O crime de con-
trabando é de competência 
da Justiça Federal.

Informações como esta 
podem ser repassadas à Po-
lícia Civil através do 197 ou 
pessoalmente aos agentes. 
“O sigilo da fonte é garan-
tido. (…) Contamos com a 
colaboração da população, 
isso ajuda muito a Polícia 
Civil combater este tipo de 
infração”.

Os suspeitos responde-
rão pelo crime de Contra-
bando, com pena máxima 
de 5 anos.

(Com informações 
Serra FM)

O suspeito
de 35 anos 
foi autuado 
em flagrante

Homem investigado por violência doméstica 
é preso com armas de fogo e munições 

DEFESA DA MULHER

Um homem investi-
gado pelo cometimento 
de violência doméstica 
e familiar, foi preso pela 
Polícia Civil, na quinta-
-feira, 18, em Tangará da 
Serra, com três armas de 
fogos e diversas muni-
ções escondidas dentro 
do veículo.

A ação foi realizada 
pela da Delegacia Es-
pecializada de Defesa 
da Mulher do municí-
pio, para cumprimento 
de mandado de busca e 
apreensão domiciliar.

O suspeito de 35 anos 
foi autuado em flagrante 
por porte ilegal de arma 
de fogo de uso permitido. 
Com ele foram apreen-
didas uma pistola 9 mi-
límetros, um rifle, uma 
carabina e mais de 40 
munições de diferentes 
calibres.

A ordem judicial foi 
decretada pelo Poder Ju-
diciário, decorrente do 
inquérito instaurado pela 
Delegacia Especializada 
de Defesa da Mulher de 

Armas apreendidas
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Tangará da Serra, para 
apurar crime no âmbito 
da Lei Maria da Penha.

De posse do mandado 
os policiais civis abor-
daram o investigado na 
frente de sua empresa de 
móveis planejados. Du-
rante as buscas no veícu-
lo do suspeito, a equipe 
localizou a pistola dentro 
do console do veículo, 
carregada com 12 muni-
ções e pronta para dispa-
ro pois havia uma muni-
ção na câmara.

Ainda no interior do 
automóvel também fo-
ram apreendidas uma 
espingarda calibre 22 e 

uma carabina calibre 38, 
além de várias munições 
de calibres 38, 22 e 9 mi-
límetros.

Diante do flagrante, o 
suspeito foi encaminha-
do até a Delegacia Espe-
cializada de Defesa da 
Mulher, onde foi verifi-
cado que ele possui pos-
se das armas, porém, não 
possuí autorização para o 
porte delas.

O conduzido foi inter-
rogado e autuado pelo 
crime de porte ilegal de 
arma de fogo de uso per-
mitido. Após a confec-
ção dos autos, o preso foi 
apresentado à Justiça.
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