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PERIGO

Buracos no Anel Viário provocam acidentes em
Tangará da Serra
Em menos
de 24 horas,
dois perigosos
acidentes
aconteceram
no Município
RODRIGO SOARES / Redação DS

Motoristas e motociclistas que transitam pelo
Anel Viário em Tangará
da Serra estão preocupados com a quantidade de
buracos espalhados pela
pista, falta de manutenção essa que resulta em
uma verdadeira armadilha para os condutores.
Em menos de 24 horas,

dois perigosos acidentes
aconteceram no Município, ocorrências que apesar de serem registradas
em pontos diferentes do
Anel Viário, foram ocasionadas devido a quantidade de buracos na rodovia.
O primeiro aconteceu
próximo ao Centro de
Tradições
Nordestinas
(CTN) na última quarta-feira, 06, envolvendo
uma carreta e uma caminhonete.
De acordo com o sargento Tivirolli do Corpo
de Bombeiros, a perícia
irá confirmar as reais
causas do acidente, no
entanto, de acordo com

dados preliminares, os
condutores trafegavam
pela rodovia quando um
deles se deparou com um
buraco. Ele tentou desviar, mas não conseguiu
e se chocou frontalmente
contra o outro veículo.
As vítimas foram encaminhadas à Upa 24 Horas pela equipe do Samu.
O segundo acidente
aconteceu quando uma
motociclista
trafegava
rumo à Unemat. Durante o trajeto, ela bateu
em um buraco que a fez
perder o controle do veículo e cair. Informações
do socorrista do Samu,
João Batista, dão conta
que a motocicleta rodou

12 anos ou deficientes, e que não come

na pista e um caminhão,
que seguia no mesmo
sentido, passou por cima
do veículo. “Mas a paciente, pela gravidade do

acidente, teve muita sorte”. As autoridades alertam os condutores para
redobrarem o cuidado
nas rodovias.
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Armas são apreendidas e
seis são detidos na região

Moto furtada no Centro de Cuiabá estava à
venda na internet

Assessoria

Três ocorrências de armas de fogo encontradas,
durante abordagens da Polícia Militar, foram registradas nesta quarta e terça-feira, 06 e 05, em Juara,
Matupá e Tangará da Serra.
Em uma delas, duas pessoas foram presas durante
abordagem na MT-163 e
apreendidas três espingardas, sendo duas calibre 20
e uma calibre 28.
Os policiais da 2ª Companhia de Matupá aguardavam os suspeitos que
estavam em um carro Fiat
Strada, depois de denúncia, que estariam realizando caça de animais silvestre, na região.
Os policiais aguardavam o retorno da dupla
quando encontraram na
carroceria a carne de caça
e na vistoria minuciosa
identificaram as armas

em um compartimento na
lateral direita.
Em Tangará da Serra,
policiais do 19º BPM realizavam ronda na área
central quando observaram atitude suspeita em
três indivíduos que estavam dentro de um veículo
Omega, com placa de Várzea Grande. Um revólver
calibre 38 com quatro munições intactas foi encontrado dentro do veículo.
Foram detidos K.L.A.C.,
C.R.S.J., e E.H.M.S.
Em Juara, a apreensão
de P.E.L., (17), aconteceu
no bairro Jardim América,
na manhã de quarta-feira,
durante perseguição. Em
depoimento, ele disse que
fugiu por ser menor, não
ter habilitação e no dia anterior comprou uma arma
tipo espingarda carabina,
com 13 munições que foi
encontrada em sua residência. O veículo também
foi apreendido.

ROUBADO

Veículo é encontrado com
ajuda de localizador do celular
RD News

Um médico teve o carro roubado na manhã de
quarta, 06, em Cuiabá.
Ele conseguiu recuperar
o automóvel em razão do
rastreador do celular. O
médico trafegava com seu
veículo, um Honda HRV,

quando foi abordado por
três homens armados. Os
suspeitos anunciaram o
roubo e levaram o veículo da vítima. Ele ativou
o localizador e passou
as informações aos policiais, que foram atrás do
carro. Um suspeito foi
preso, e dois encontramse foragidos.

Mídia News

Dois homens acusados
de receptar e adulterar
uma motocicleta furtada
foram presos pela Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos
de Veículos Automotores
(DERRFVA), da Polícia Ci-

vil, na tarde quarta-feira,
06, em Cuiabá.
O trabalho resultou
na recuperação de uma
motoc XRE 300 que era
anunciada à venda pela
internet . A.B.P., de 23
anos, e A.S.P. de 33, estavam em posse do veículo
proveniente de furto, que
era anunciado a venda

através de grupos da Rede
Social Facebook.
Conduzidos à Derrfva,
os dois suspeitos foram
interrogados pelo delegado Diego Alex Martimiano da Silva e presos em
flagrante por receptação,
adulteração identificador
de veículo automotor e
uso de documento falso.

RESULTADOS GERAIS

MT registra reduções de roubos e furtos e
nenhum homicídio durante Carnaval
Ao todo, foram
contabilizados 25
pontos de carnaval
em todo o Estado
Assessoria

Mato Grosso não registrou
nenhum homicídio nos cinco dias de carnaval, no período de 1º a 05 de março deste
ano. Ao todo, foram contabilizados 25 pontos de carnaval em todo o Estado, com
um público estimado em
357 mil pessoas. Os dados
são da Secretaria de Estado
de Segurança Pública (Sesp)
e apontam também redução
nos crimes de roubo e furto
no mesmo período.
Neste ano, houve 373 registros de furto em Mato Grosso,
enquanto que em 2018 foram
636 ocorrências. A redução
foi de 41%. Ainda em 2019,
foram 152 registros de roubos
contra 224 casos, em 2018,

Os dados correspondem aos cinco dias de carnaval

com redução de 32%.
“O resultado do período
do carnaval foi positivo no
ponto de vista do folião, da
segurança e do Estado. O
nível de maturidade do cidadão contribuiu para que a
festa transcorresse de forma
bem tranquila. Alcançamos
números positivos na diminuição de roubos e furtos e
o aumento na quantidade de
droga apreendida”, ressaltou
o secretário de Estado de Segurança Pública, Alexandre

Bustamante dos Santos.
As ações das forças de
segurança - Polícia Militar,
Polícia Judiciária Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Perícia Oficial e Identificação
Técnica (Politec) e Departamento Estadual de Trânsito - resultaram em 67 ocorrências registradas com 148
pessoas presas, 482 veículos notificados, 73 veículos
apreendidos, 134 flagrantes
lavrados e mais de 600 quilos de drogas apreendidos.

