
A Polícia Militar de Tan-
gará da Serra deteve em 
flagrante na manhã deste 
domingo, 27, o jovem M.
J.P, 18 anos, suspeito de 
arrombar pelo menos 15 
estabelecimentos comer-
ciais em Tangará da Serra. 
O suspeito agiu durante 
a madrugada de domin-
go, 27, e quebrou vidra-
ças de empresas de vários 
segmentos e em pontos 
diferentes  da cidade. Far-

Suspeito de quebrar vidraças de 
estabelecimentos  é preso pela PM
Uma ação 
rápida da Polícia 
resultou na 
captura do jovem

A prisão dos 
suspeitos ocorreu 
por volta da 0h30 
deste domingo
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G1 MT

O jovem de 18 anos, agiu juntamente com um comparsa

Quatro pessoas morrem em acidente 
de carro durante chuva em MT

Jovens são presos por tráfico
de drogas no Anel Viário

MORTE NO LOCAL

VERANUM

PRESO ÀS FERRAGENS

M.D.S, 26 anos, B.A.G, 
19 anos e E.L.S, 21 anos, 
foram detidos em flagrante 
pela Polícia Militar de Tan-
gará da Serra, por suspeita 
de tráfico de drogas. A pri-
são dos suspeitos ocorreu 
por volta da 0h30 deste 
domingo, através da Ope-
ração ‘Veranum’. De acor-
do com a Polícia Militar, a 
guarnição fazia rodas os-
tensivas pelo Anel Viário, 
quando se deparou com 
um veículo suspeito com 
três ocupantes. Os milita-
res de imediato, deram voz  
de parada e iniciaram as 
abordagens. No interior do 
veículo, embaixo do banco 
do passageiro foi encon-

Um grave acidente, en-
volvendo uma pick-up 
Montana e um Fiat Uno, 
tirou a vida de uma agen-
te penitenciária de Campo 
Novo, durante a manhã 
deste domingo (27), no 
bairro Nossa Senhora Apa-
recida. Segundo informa-
ções obtidas com a Polícia 
Civil, a Montana era con-
duzida por, Pablo Souza, 
19 anos, e no banco do ca-
rona estava uma menor de 
17 anos. O Uno era dirigido 
por Edimar Assis, 38 anos, 
e estava em companhia de 
sua esposa, Lucia Fernan-
des, 47 anos.

Segundo informações 
registradas em Boletim de 
Ocorrência, por volta das 6 
horas, o condutor da Mon-
tana, seguia pela rua Goiâ-
nia, sentido rua Sucupira, 
quando invadiu a prefe-
rência do senhor Edimar, 

G1MT

O motorista de uma carreta 
morreu em um acidente ocorrido 
neste domingo (26), na BR-163, em 
Nova Mutum, a 269 km de Cuia-
bá. A concessionária que adminis-
tra a rodovia informou que o veícu-
lo que ele conduzia bateu de frente 
com outra carreta, no km 560.

A carreta que a vítima conduzia 
tem placas de Jaciara, a 142 km de 

Quatro pessoas, incluin-
do um adolescente, mor-
reram em um acidente na 
noite desse sábado (26), na 
BR-364, no município de 
Pedra Preta.  As vítimas, 
todas do sexo masculino, 
estavam em um Gol, que 
bateu de frente com uma 

Acidente entre carretas mata 
um motorista em Nova Mutum

TRAGÉDIA

Os envolvidos tem entre 19 e 26 anos de idade

Acidente provoca morte 
de agente em Campo Novo

Portal Campo Novo
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mácias, padarias, lojas de 
confecções, supermerca-
dos, empresas de presta-
ção de serviços, de unifor-
mes e outros segmentos 
foram alvo do suspeito.

De acordo com a Polícia 
Militar, diante do ocorri-
do ainda na madrugada a 
guarnição iniciou rondas 
e obteve êxito ao localizar 
o suspeito próximo à Ave-
nida Ismael José do Nasci-
mento (Rua1). Ao avistar 
a guarnição, ele empre-
endeu fuga, pulou vários 
muros de residências, mas 
a PM fez o cerco e con-
seguiu capturá-lo. Para a 
Polícia ele confessou ter 
participado de alguns ar-
rombamentos junto com 

um comparsa, vulgo ‘Me-
nor’, que até o momento 
não foi encontrado.  Ain-
da de acordo com a Polí-
cia Militar, a princípio o 
jovem  e seu comparsa, 
estavam sob efeito de 
entorpecente. Ele furtou 
objetos de alguns esta-
belecimentos e uma mo-
tocicleta. M.J.P, foi enca-
minhado à Delegacia de 
Polícia para as devidas 
providências. Com ele 
foi apreendido R$ 27 em 
dinheiro.  Comerciantes 
ainda calculam os preju-
ízos causados pelo ato de 
vandalismo do suspeito 
detido e se algo foi furta-
do do interior dos estabe-
lecimentos.

Cuiabá. O motorista morreu no lo-
cal do acidente.

O motorista da outra carreta, 
com carga de madeirite, ficou pre-
so às ferragens. O veículo com pla-
cas de Pinhalzinho (SC) tombou 
sobre a pista.

Ele foi retirado da carreta por 
uma equipe de resgate e encami-
nhado em estado grave a um hos-
pital de Nova Mutum. A pista foi 
totalmente interditada para perícia 
e retirada dos veículos.

carreta, segundo a Polícia 
Rodoviária Federal (PRF).

Chovia forte no momen-
to do acidente. As vítimas 
morreram no local do aci-
dente. O carro em que elas 
estavam ficou completa-
mente destruído. Por causa 
do acidente, a pista ficou 
interditado nos dois senti-
dos por mais de 5 horas.

A suspeita é que de o mo-

torista do Gol teria tentado 
uma ultrapassagem, já que 
seguia na pista esquerda, 
na via que é de mão dupla. 
As duas pessoas que esta-
vam na carreta não tiveram 
ferimentos.

As vítimas são do Mara-
nhão e estavam morando 
na Vila Garça Branca, que 
fica próxima ao local onde 
ocorreu o acidente.

trado um recipiente metá-
lico, contendo 21 porções 
de cocaína. Diante disto, a 
PM após conversa com os 
suspeitos se deslocou para 
casa de um deles, localiza-
da no Jardim Vitória. Ele re-
latou aos policiais que lá te-
ria mais droga. Nas buscas, 
foi encontrada uma por-
ção grande de pasta base 
de cocaína, além de duas 
porções de maconha, duas 
balanças de precisão, ácido 
bórico e um notebook de 

que trafegava pela Rua Tito 
Lívio, sentido avenida Flo-
rianópolis, onde ambos co-
lidiram violentamente.

Com o impacto, ambos 
os condutores perderam o 
controle, os ocupantes do 
Uno, foram lançados para 
fora e o carro bateu contra 
o muro de um residência. 
Lúcia Fernandes não resis-
tiu aos ferimentos e mor-
reu no local. Edimar sofreu 
escoriações, assim como a 
menor que estava na Mon-
tana. Eles precisaram ser 
socorridos pelo Serviço 
de Atendimento Móvel de 
Urgência (SAMU). O qua-
dro de saúde das vítimas 
é considerado estável. O 
condutor de 19 anos, fugiu 
do local do acidente e seu 
paradeiro, até a publicação 
desta reportagem, ainda é 
incerto.

Lucia Fernandes deverá 
ser sepultada em Tangará 
da Serra.  A Polícia Civil 
está investigando o caso.

procedência duvidosa. Os 
detidos, foram encaminha-
dos à Delegacia de Polícia.

OPERAÇÃO -  A Ope-
ração Veranum é desenca-
deada em todo o estado e 
consiste em um cronogra-
ma de ações desenvolvidos 
pelo Polícia Militar, a fim 
de combater a criminali-
dade. Os militares estarão 
em pontos diferentes da ci-
dade, coibindo ações como 
tráfico de drogas, roubos e 
outros crimes.


