
Com vistas a tratar so-
bre Segurança Pública, o 
vereador Wilson Verta es-
teve reunido essa semana 
com o Coronel da Polícia 
Militar em Tangará da 
Serra Everton Moutrett, 
comandante do Comando 
Regional VII. Presentes a 
reunião, estiveram tam-
bém, representantes do 
Lions e  Rotary Clube, Ma-
çonaria e Associação Co-
mercial e Empresarial de 

Vereador se reúne com comandante em Tangará
Legislador 
disse já estar 
reivindicando 
melhoria

Os dois 
foram levados 
para a Delegacia 
de Polícia
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Reunião aconteceu essa semana

APOiO

Motorista de Tangará morre em acidente 
próximo a Brasnorte

Marido tenta matar esposa e se esconde 
debaixo da cama

TRAGÉDiA

BÊBADO

CAsO da RodoviáRia
Policiais do 16° Batalhão 

de Polícia Militar de Água 
Boa prenderam em flagran-
te delito, na madrugada de 
desta terça-feira, 12, J.P.R., 37 
anos. Além de tentar matar a 
mulher enforcada, enquanto 
gritava exigindo que ela apon-
tasse o local onde havia guar-
dado a arma dele, um revól-
ver, o suspeito investiu contra 
os policiais.

A vítima, também de 37 
anos, relatou que o marido 
chegou em casa bêbado e 
bastante agressivo. Assim que 
entrou na moradia passou a 
procurar pela arma e como 
não a encontrava ficou mais 
agressivo e voltou-se contra a 
esposa.

Valton Alves Ribeiro 
da Silva, 36 anos, mais 
conhecido como “Xavan-
te”, foi preso na manhã 
da última segunda-feira, 
11, acusado de matar um 
homem, em um bar da ci-
dade de Confresa. O sus-
peito estava em um bar no 
domingo à noite quando 
se envolveu em uma bri-
ga com Jaderson Nunes 
de Oliveira, 29 anos, que 
morreu depois de ser em-
purrado, cair e bater a ca-
beça no chão.

O fato foi registrado 
no bairro Vila Nova. Os 
policiais civis apuraram 
que houve uma discussão 
entre vítima e suspeito, e 
que durante o ‘bate-boca’ 
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O homem suspeito de 
ter cometido o homicídio 
nas imediações da  rodo-
viária  de Tangará da Ser-
ra no dia 08 de fevereiro 
foi novamente detido na 
terça-feira, 12.

Dessa vez, a acusação 
foi de falsidade ideoló-
gica. Além disso, os po-
liciais cumpriram contra 
o mesmo, um mandado 
de prisão por um crime 

O motorista de um cami-
nhão boiadeiro morreu após 
acidente envolvendo uma 
carreta na manhã desta ter-
ça-feira, 12, na MT-170 há 
cerca de 80 quilômetros de 
Brasnorte.

De acordo com a Polícia 

Preso novamente homem 
acusado de homicídio

‘BATe-boca’

T J.P.R., 37 anos, foi preso na madrugada desta terça-feira

Após discussão homem é 
empurrado e morre 

Olhar direto
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Tangará da Serra ( Acits).
De acordo com o vere-

ador, na oportunidade, as 
conversações não tiveram 
um bairro específico como 
foco. “Estivemos reunidos 
e solicitamos em nome de 
um todo, uma vez que sou 
vereador de um todo e não 
somente de um bairro es-
pecífico. Conversamos bas-
tante e buscamos o apoio e 
também apoiar os policiais, 
pois o serviço deles é árduo 
demais”, comentou.

Conforme Verta, foi 
possível conhecer ainda, 
os desafios enfrentados 
pela corporação, princi-
palmente pela falta de es-
trutura. “Identifiquei que 
o efetivo é bom, mas já o 

número de viaturas deixa 
a desejar. Temos quatro, 
quanto o ideal seriam no 
mínimo oito”, comentou.

Por esse motivo, o legis-
lador disse já estar reivin-
dicando essas melhorias. 
“Já fiz contato com alguns 
deputados e falarei com 
o governador solicitando 
tanto o aumento de via-
turas, quanto de efetivo, 
pois nossa população pre-
cisa ser assistida. Entendo 
que a polícia faz o pos-
sível, mas essas coisas 
que faltam não depende 
dela, por isso, estarei co-
brando com afinco de nos-
sos deputados e também 
do governador”,  garantiu 
o legislador.

ocorrido no Município 
de Juína, por roubo.

Segundo o investiga-
dor de Polícia, Lázaro 
Ribeiro, na oportunidade 
do crime em fevereiro, o 
suspeito deu um nome 
falso e por esse motivo 
foi liberado sem o cum-
primento do mandado, 
mas na tarde de terça, ele 
que é soro positivo foi 
fazer a retirada dos me-
dicamentos e fez uso do 
nome verdadeiro o que o 
levou à prisão.

Civil, o caminhão com placa 
de Tangará da Serra, bateu 
na traseira de uma carreta 
que estava parada na rodo-
via, e prestava socorro a um 
outro veículo com proble-
mas mecânicos.

Com o impacto, o motoris-
ta ficou preso às ferragens, foi 
socorrido por terceiros e mor-
reu a caminho do hospital.

Segundo informações a 
vítima, Valdiney Barbosa 
Borges, 37 anos, é de Como-
doro e morava em Tangará 
da Serra, há cerca de seis 
meses.

Ele seguia até uma fazen-
da em Brasnorte, para car-
regar o caminhão de gado, 
quando se envolveu no aci-
dente. ( Fonte: Bem Notícias)

A vítima disse ainda que 
demorou para conseguiu se 
desvencilhar das mãos dele e 
fugir para o meio da rua para 
chamar a PM

Quando a guarnição da PM 
chegou ao local, o agressor 
estava dentro da casa, escon-
dido embaixo de uma cama. 
Ele respeitou a voz de prisão, 
saiu de debaixo da cama com 
as mãos para cima, mas logo 
partiu para cima dos policiais 
e teve de ser contido e algema-
do.

Valton Alves empurrou a 
vítima que se desequili-
brou, caiu e bateu forte-
mente a cabeça no chão.

Uma unidade do Servi-
ço de Atendimento Móvel 
de Urgência (Samu) foi 
acionada por uma teste-
munha, mas ao chegar 
no local os enfermeiros 
constataram que o jovem 
havia entrado em óbito. 
Mesmo assim encaminha-
ram Jaderson Nunes para 
o Hospital Municipal de 
Confresa, onde tentaram 
reanimá-lo, mas sem su-
cesso.

O suspeito responderá 
pelo crime de lesão cor-
poral seguida de morte. 
Valton Alves será transfe-
rido para Cadeia Pública 
de Porto Alegre do Norte 
onde ficará à disposição 
da justiça.

Dentro da cueca do suspei-
to os policiais encontraram 
uma faca de mesa e na cintu-
ra ele carregava outras duas 
armas similares. Já o revólver, 
com três munições, estava 
dentro de uma caixa de sapa-
to escondido debaixo de uma 
cômoda.

O homem apresentava le-
sões no nariz, provavelmente 
das unhas da mulher, e ela es-
tava com hematomas no pes-
coço. Os dois foram levados 
para a Delegacia de Polícia.


