
Oito pessoas foram de-
tidas na madrugada desta 
segunda-feira, 11, depois 
de arrombar uma agência 
bancária do Bradesco lo-
calizada no cruzamento 
da Rua Antônio Hortolani 
com a José Corsino, região 
central de Tangará da Ser-
ra.

A Polícia Militar rece-
beu informação da Agên-
cia Regional de Inteligên-
cia de que uma quadrilha 

Polícia frustra tentativa furto em agência bancária
A PM recebeu 
informação 
da Agência 
de Inteligência

As atividades 
terão início 
no dia 16 
de março
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Olhar direto

notando a presença das guarnições eles conseguiram fugir

BrAdesco

Motociclista colide contra traseira de 
veículo e fica ferido na MT 358

Projeto Agente Mirim abre inscrições para 
turma de 2019

seNTIdo UNEMAT

cAMPo Novo do PArEcis

ANABolIzANTes

Hoje, dia 12 de fevereiro, 
começam as rematrículas e 17 
as  inscrições de alunos novos 
do Projeto Agem, realizado 
por agentes penitenciários e 
parceiros na cadeia pública 
de Campo Novo do Parecis. O 
projeto é composto por ações 
voltadas à cidadania, patrio-
tismo, hierarquia e disciplina, 
visando o desenvolvimento 
das potencialidades intelec-
tual, social e profissional de 
crianças e adolescentes entre 
12 a 17 anos de idade.

Este ano serão ofertadas 
80 vagas divididas em dois 
turnos, 20 para lobinho, sen-
do 10 para o turno matutino 
e 10 para o turno vespertino. 
Serão disponibilizadas va-

O corpo do Wagner Flo-
rencio Pimentel, 47 anos, 
executado com cinco tiros 
na noite de sábado, 9, em 
Cuiabá, foi enterrado.  O 
crime está sendo investi-
gado como queima de ar-
quivo e o inquérito inicia 
sob sigilo.

Conforme a reportagem 
do apurou, há pelo menos 
três meses ele fez delação 
contando sobre quem par-
ticipou e quem eram os be-
neficiados com o esquema 
que originou a Operação 
Crédito Podre, deflagrada 
pela Delegacia Especializa-
da em Crimes Fazendários 
e Contra a Administração 
Pública (Defaz) em dezem-
bro de 2017. Na delação, 
consta a participação de 
gente com foro privilegia-
do, e estava esperando ho-
mologação. Por conta dis-
so, vinha sofrendo ameaças 
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Jonnhy Herbert Bran-
dao Santana, 32 anos, 
foi preso, na manhã 
desta segunda-feira, 11, 
acusado de comerciali-
zar medicamentos con-
trolados, anabolizantes, 
além do uso de carimbo 

O acidente foi registrado 
por volta das 21h30 deste do-
mingo,10,  na MT 358, sen-
tido Unemat, em Tangará da 
Serra, envolvendo um carro e 
uma moto.

O motociclista, conforme 
informações apuradas pela 

Homem é preso acusado de vender 
medicamentos controlados 

soB sigilo

este ano serão ofertadas 80 vagas divididas em dois turnos

Família sepulta empresário 
executado em Cuiabá
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especializada em roubos e 
furtos de agências bancá-
rias, estaria naquele mo-
mento tentando furtar o 
Bradesco.

Diante das informações 
a guarnição agiu rápido e 
conseguiu abordar I.P.S , 
25 anos, J.D.A, 26 anos e 
P.S.O, 28 anos  que esta-
vam nas proximidades e 
confessaram participação 
no crime. Eles atuavam 
como informantes para os 
demais que estavam no 
interior do banco.

Os policiais encontra-
ram o local de entrada dos 
suspeitos, bem como um 
arrombamento na lateral 
do cofre.

Contudo, notando a 

presença das guarnições 
eles conseguiram evadir-
se do local, sem levar ne-
nhum valor em dinheiro.

Os suspeitos conduzi-
dos relataram à Polícia 
que o grupo já estava pla-
nejando o crime desde a 
semana passada e que o 
combinado seria finalizá
-lo  nesta madrugada.

Uma casa localizada 
no Jardim dos Ipês seria 
o ponto de apoio dos cri-
minosos e que possivel-
mente outros integrantes 
poderiam estar no local.

Na casa foram detidos 
J.D.A.F, 56 anos,  F.S.S, 
17 anos, E.G.D, 22 anos, 
J.T.N, 21 anos e C.A.O.N, 
18 anos.

médico para autenticar 
receituários.

A prisão do suspei-
to ocorreu em Cuiabá, 
após denúncia. Duran-
te a averiguação, os in-
vestigadores da Decon 
constaram a procedên-
cia das informações re-
cebidas e foi montada a 
ação realizada.

reportagem, trafegava na rota-
tória próximo ao Cristo, quan-
do não avistou o veículo que 
havia acabado de adentrar à 
pista, e colidiu violentamente 
em sua traseira.

O Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (Samu) foi 
acionado e realizou os primei-
ros atendimentos ainda no lo-
cal do acidente.

A vítima apresentava uma 
suspeita de fratura no braço 
esquerdo e foi encaminhada à 
Upa 24 Horas, sentindo fortes 
dores.

No trecho em que a co-
lisão aconteceu, a ilumina-
ção é precária e graves aci-
dentes já foram registrados 
no local. (Com informações 
Tangará Urgente)

gas extras para CRAS (livre 
demanda), Conselho Tutelar 
(livre demanda), 15 vagas 
para indígenas, 1 vaga para 
portador de necessidades es-
peciais, 3 vagas para Pessoas 
da Terceira Idade, 30 vagas 
para o Distrito Marechal 
Rondon, 20 para escolas e 
outras conforme a aprova-
ção da equipe dos coordena-
dores.

O Coordenador do Projeto, 
Fábio Aguiar, explica que se-
rão duas datas e que os inte-

dos participantes do esque-
ma de fraudes na comer-
cialização interestadual de 
grãos (milho, algodão, fei-
jão, soja, arroz, milho, sor-
go, painço, capim, girassol 
e niger), com sonegação de 
mais de R$ 140 milhões em 
ICMS.

Na noite do crime, tam-
bém conforme  um fa-
miliar, ele tinha saído do 
shopping Três Américas 
e 5 minutos antes de ser 
alvejado falou com a ex-
mulher.  As fotos do cri-
me mostram que após ele 
levar os tiros ele perdeu o 
controle do carro, um San-
dero Branco, que subiu 
em uma calçada. No chão 
estavam duas cápsulas de 
balas e do lado esquerdo 
do carro. Wagner, com os 
tiros caiu para o banco do 
passageiro, junto à sacola 
em que estava R$ 1.600 
em dinheiro que ele havia 
retirado da empresa que a 
ex-mulher havia aberto.

ressados precisam se atentar 
ao edital que está em anexo 
a esta matéria, sendo 12 de 
fevereiro para rematrículas e 
dia 17 para alunos novos.

Para se inscrever na nova 
turma de Agente Mirim e 
Lobinhos, os responsáveis 
deverão comparecer na sede 
do projeto (Anexo a Cadeia 
Pública) no dia 17 de feverei-
ro das 09h às 12h, para retirar 
a senha e a ficha de inscrição.

As  atividades terão início 
no dia 16 de março.

Foram encontradas fer-
ramentas que possivel-
mente eram utilizadas 
para arrombamentos de 
agências bancárias.

Os suspeitos disseram 
que cinco homens esta-

vam no interior do banco, 
mas não souberam infor-
mar seus nomes. Depois 
do ocorrido, eles teriam 
ido até a residência bus-
car alguns pertences e fu-
giram.


