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Alerta

Acidentes de trânsito continuam
a acontecer em Tangará da Serra
>> Rosi oliveira
Redação DS

Embora a comunidade local tenha no final de
semana se reunido nas
principais vis de Tangará
da Serra para pedir mais
atenção, cautela e paz no
transito, o recado parece
estar longe de ser entendido. Na tarde de ontem
novamente um acidente
foi registrado no município, envolvendo desta
vez, um ciclista.
De acordo com informações,
o ciclista
entrou repentinamente
na frente do veículo e o
choque foi inevitável.
O acidente aconteceu
no Jardim Tarumã, local onde inclusive há os

maiores transtornos em
relação ao trânsito pelo
fato dos condutores não
repeitarem as placas de
sinalização, o que levou
o Executivo Municipal
a retroceder em uma
decisão de mudança de
“mãos”, no citado bairro.
O ciclista bateu no
para-brisa do automóvel
que quebrou, dada a violência do impacto. O motorista contou que estava
levando a filha na escola
quando o fato ocorreu.
Ele ainda acionou a buzina, mas o ciclista pode
não ter ouvido porque
usava no momento um
fone de ouvido. O ciclista foi atendido pelo
Corpo de Bombeiros e
encaminhado a UPA 24

Horas, consciente, mas
reclamando de fortes dores na região das costas.
No sábado também,
um acidente envolvendo
uma motocicleta onde
haviam duas garotas foi
registrado por volta do
meio dia. O acidente
aconteceu por falta de
respeito a placa de sinalização, o que acabou
por favorecer a colisão
da moto com um veículo que trafegava pela via
e por pouco o resultado não foi bem pior que
uma perna fraturada e
várias escoriações pelo
corpo.
Somente no mês de
novembro, quatro mortes já foram registradas
em Tangará da Serra.
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fim de relacionamento

Greve de fome dos
presos perde força em MT

Homem mata ex-mulher
na frente da mãe

>> Gazeta Digital

>> Olhar Direto

A greve de fome deflagrada por presidiários
em Mato Grosso exigindo “melhorias” nas
unidades prisionais perdeu força durante os 8
primeiros dias. Das 15
unidades que aderiram
ao movimento, 5 já recuaram e somente em 10
delas os detentos seguem
recusando os alimentos
fornecidos pelo Estado.
Nesses locais, eles suspenderam as saída para
atividades externas até
que tenham suas reivindicações atendidas pelo
governo do Estado.
A Penitenciária Central do Estado (PCE), a
maior unidade prisional
de Mato Grosso, continua “firme” no protesto.
Do lado de fora familiares de presos têm realizado alguns protestos.
Na última quarta-feira, 8,
mulheres de presidiários
interditaram a BR-163,
no Km-189, em Sinop

Inconformado com
o fim do relacionamento, José Antônio Caetano, 34 anos, matou
Rita Jorge da Silva, 34,
em frente da mãe de 73
anos. O crime foi registrado pela Polícia Militar no último domingo,
12, no bairro Jardim
Primavera, em Araputanga.

Mulheres de presidiários interditaram a BR-163, no Km-189

ateando fogo em pneus.
Já em Rondonópolis,
familiares de detentos
fizeram uma manifestação, na quinta-feira, 9,
em frente ao Fórum da
cidade. No dia seguinte, houve uma fuga em
massa de 26 detentos.
Até o momento 10 foram
recapturados.
Os detentos reivindicam melhorias na saúde,
na estrutura do sistema

e novas oportunidades
de trabalho, além disso,
eles também denunciam
a superlotação e questionam as transferências
irregulares.
Todas as unidade
masculinas se encontram acima da capacidade, tendo no total 10.668
homens presos em Mato
Grosso, enquanto o
quantitativo de mulheres
são de 578.

Criança de três anos morre
após TV cair sobre ela
Uma criança de apenas
três anos morreu, no último final de semana, 11,
após uma TV de 29 polegadas cair sobre ela. O fato
foi registrado no bairro
Maria Vindilina, em Sinop. o garoto chegou a ser
internado em uma Unida-

ria ameaçado Rita diversas vezes por não
aceitar o fim do casamento.
Uma equipe da PM
foi acionada para atender a ocorrência, mas
ao chegar ao local à
mulher já estava morta.
O local foi isolado
pela Perícia técnica.
A Polícia Civil deverá
investigar o caso. Até
o momento o suspeito
não foi encontrado.

TECNOLOGIA

escalou estante

>> Olhar Direto

De acordo com a
mãe da vítima, por volta das 17h50, José teria
aparecido na residência e chamado Rita. A
vítima saiu até o portão. Sem que ela tivesse a menor chance de
defesa, José efetuou vários disparos de arma
de fogo e fugiu em uma
motocicleta.
Conforme informações do Boletim de
Ocorrências, ele já te-

de de Tratamento Intensivo (UTI), mas não resistiu
aos ferimentos.
Segundo as informações do boletim de ocorrências (BO), a criança
estava brincando na sala
de casa e escalou uma
estante da sala de estar,
onde estava a televisão. O
móvel acabou inclinando para frente e caiu em

cima do menino. Rapidamente os pais o levaram
para o Hospital Regional
de Sinop.
A criança ainda ficou
internada na Unidade de
Terapia Intensiva (UTI),
mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. O
caso é investigado pela Polícia Judiciária Civil (PJC).
(Com informações do G1).

Segurança vai usar drones
para combater o crime em MT
>> Midia News

A Secretaria de Segurança Pública vai utilizar
drones para auxiliar no
enfrentamento ao crime.
Por isso, representantes da
Polícia Militar, Corpo de
Bombeiros, Polícia Judiciária Civil e Politec, participam durante toda a última
semana do Estágio de Aeronaves Remotamente Pilotada (EOARP 2017).
A capacitação permite
especializar o profissional da Segurança Pública,
como operador de RPAs na
categoria de peso máximo
de decolagem inferior a 25
kg, dando-lhe condições de
pilotar o vetor aéreo, operar
a estação remota de pilotagem, os sensores acoplados
e os softwares associados.
No final do estágio, o
participante terá conhecimento em normas aeronáuticas que regulamen-

Ferramenta será capaz de produzir informações

tam a operação dos RPAs
no Brasil, principalmente
as ligadas à habilitação dos
operadores, certificação dos
equipamentos e autorização do uso do espaço aéreo,
tanto no uso civil e pelos órgãos de segurança pública.
Os drones foram adquiridos com recursos destinados pelo Ministério Público
do Trabalho (MPT) a Sesp,
por meio do Centro Integrado de Operações (Ciosp).
Serão 40 horas/aula,

sendo aplicado conceitos,
aplicações e operação dos
RPAS, segurança de voo,
conhecimento técnico de
RPAS, meteorologia, teoria de voo, regulamento de
tráfego aéreo, navegação
Aérea, instrução em simulador e instrução prática de
voo.
As aulas são ministradas pelo instrutor Paulo
Roberto de Oliveira Filho,
referência no assunto em
Mato Grosso.

