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RECONHECIMENTO

Ex- comandantes de Tangará serão homenageados
Estarão presentes
sete dos 10
que passaram
por Tangará
Rosi Oliveira / Redaçao DS

O VII Comando Regional da Polícia Militar de
Tangará da Serra através
do comandante Coronel
Héverton Mourett, realizará nesta sexta-feira,
09, uma solenidade militar de homenagem aos
ex- comandantes regionais que passaram por
Tangará da Serra.
De acordo com o Coronel Mourett a solenidade tem por objetivo

reconhecer os serviços
prestados pelos comandantes em tempos em
que muitas das coisas
eram bastante inóspitas
e difíceis, o que não os
impediu de dar sua contribuição para a consolidação da cidade. “Esse
para nós, é um reconhecimento bastante importante. Convidados toda
a sociedade para que
participe para que possam conhecer um pouco
da história da cidade e
de pessoas que foram
importantes para sua
efetivação”, destacou.
Ainda conforme o comandante, a solenidade
visa também reconhecer

esforços de pessoas comuns que muitas vezes
fizeram o incomum pelo
próximo. “Muitas vezes,
a cidade nem bem se
fundou e a instituição
da polícia militar já estava no local. Por isso,
temos que reconhecer
os esforços e as contribuições prestadas por
esses grandes homens”,
frisou o oficial.
Presente à solenidade,
estarão sete dos comandantes do total 10 que passaram
por Tangará da Serra antes
do atual Comandante Héverton Mourett.
A solenidade acontecerá no quartel do VII
Comando às 17 horas.
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Garoto tenta estuprar
irmã do amigo em Cuiabá

Universitário de 19 anos morre e três
ficam feridos após veículo capotar

Folhamax

Segundo
informações
do boletim de ocorrência, o
suspeito foi até a casa onde a
menor de 15 anos que mora
com a família para pegar
um carregador de celular
emprestado.
No momento em que ela

foi entregar o carregador ao
suspeito, ele a agarrou e passou a mãos em suas partes íntimas. Em seguida, a empurrou em direção ao quarto.
A moça gritou por ajuda e
a mãe impediu o estupro.
De acordo com a testemunha e a vítima, após o ato o
suspeito de 16 anos fugiu
em uma bicicleta.

Olhar Direto

Um jovem de 19 anos
identificado como Alexandre Pacheco morreu na noite de quarta-feira, 7, após
sofrer um acidente de carro
na BR-158, próximo da Fazenda Califórnia, em Água
Boa. Outros três ocupantes

ficaram feridos.
No veículo estavam quatro pessoas. Três ocupantes
ficaram feridos, foram socorridos e encaminhados ao
Hospital Regional de Água
Boa. Alexandre, no entanto,
não resistiu aos ferimentos e
foi a óbito.
Segundo o hospital, o estado de saúde dos sobrevi-

ventes é estável.
Durante a noite chovia
muito.As causas do acidente ainda deverão ser levantadas pela Perícia Técnica
(Politec).
Alexandre cursava educação física em uma universidade particular, segundo
consta em sua rede social. A
Polícia Civil apura o caso.

após colisão com carreta

ALERTA

Chuva forte abre buraco
em rodovia e Hilux tomba

Moradores se preocupam com
desligamentos de padrões
PM solicita
atenção
redobrada da
população

Olhar Direto

Uma
caminhonete
Hilux, na qual estavam um
homem, uma mulher grávida e uma criança de um
ano de idade , foi jogada em
um buraco aberto na rodovia MT-338, por uma carreta nesta quarta-feira, 7, em
Itanhangá. O asfalto cedeu
após a forte chuva.
De acordo com informações da Polícia Militar, por
volta das 14h de anteontem,
7, uma equipe foi acionada
para atender uma ocorrência de colisão na rodovia
MT-338. Ao chegar ao local
os militares encontraram a
caminhonete tombada dentro de um buraco aberto no
acostamento da pista.
A PM apurou que, devido à forte chuva, um riacho que corria próximo à
rodovia inundou e a água
começou a passar por cima
da pista, fazendo com que
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Todos saíram ilesos

o asfalto cedesse e o buraco
aparecesse.
O homem com sua esposa e filha seguiam pela
estrada quando próximo ao
buraco teriam passado para
a faixa contrária da pista,
na contramão, na tentativa
de evitar cair. No entanto,
uma carreta vinha na direção oposta e o condutor
da Hilux tentou tirar a caminhonete da frente, mas
acabou sendo atingida na
lateral e caiu no buraco.
O pai conseguiu retirar
sua filha de um ano e sua
esposa grávida e o veículo
ficou tombado.

Um áudio feito por uma
moradora de Tangará da
Serra circula trazendo uma
nova forma de situação que
já e bastante recorrente em
cidades maiores.
Segundo a moradora que
vivenciou o fato, de uma hora
para a outra, a energia é interrompida e o interfone acionado, com isso, há o caso do
morador sair de casa para averiguar o que está acontecendo, o que não aconteceu com
a mesma, que de imediato verificou que o fato se fazia somente em sua residência. Por
esse motivo, ligou para o filho
e para a polícia que foi até o
local onde verificou que a
tampa do padrão que possuía

Dois casos já foram relatados em Tangará

cadeado havia sido estourada.
Apesar das rondas, ninguém foi preso.
A moradora diz na narrativa que teve a impressão
de que seriam duas pessoas,
e que possivelmente eles
aguardavam que ela saísse
e eles pudessem abordá-la e
entrar na casa.
Em contato com a Polícia
Militar, o Capitão Eduardo
Henrique Lana disse que
foi informado do caso, mas
que não há como saber se de

fato essa é uma nova modalidade utilizada para o crime
ou apenas uma brincadeira.
“Tivemos duas situações
que não resultaram em roubo ou tentativa de roubo, por
isso, não podemos dizer se é
ou não uma brincadeira. O
que pedimos é que a população redobre a atenção e informe a polícia qualquer fato
que saia fora da rotina como
fez essa senhora que alerta
nesse áudio”, solicitou o comandante.

