
A Polícia Rodoviária Fe-
deral iniciou as ações para 
a instalação de sua base 
no município de Campo 
Novo do Parecis. O anún-
cio foi feito pelo superin-
tendente da Polícia Rodo-
viária Federal (PRF) em 
Mato Grosso, Francisco 
Élcio Lima Lucena, duran-
te visita ao prefeito Rafa-
el Machado na manhã da 
última terça-feira, 30 de 
novembro.

“A presença da PRF aqui 
em Campo Novo do Pare-
cis consolida ainda mais 

PRF inicia instalação de base 
em Campo Novo do Parecis
A expectativa é 
que em janeiro a 
PRF já esteja no 
município

Assessoria

Visita realizada na terça-feira

MAIS SEGURANÇA

A 3ª Companhia Inde-
pendente de Bombeiros 
Militar (CIBM) de Tanga-
rá da Serra foi acionada 
na terça-feira, 30, pela 
Polícia Civil de Nova 
Olímpia para ajudar nas 
buscas de um cidadão da 
cidade, que, segundo in-
formações, estava desa-
parecido desde o dia 21 
de novembro.

Uma Guarnição de 
Bombeiros foi deslocada 
para realizar as buscas e 
ao chegar na cidade pro-
curou a Delegacia para 
colher dados do desapa-
recido, logo após já deram 
início as buscas junto com 
uma guarnição da Polícia 
Judiciária Civil e da Defe-

NOVA OLÍMPIA

3ª CIBM de Tangará localiza pessoa desaparecida

Após nove dias, bombeiros
resgatam idoso em mata

Assessoria

nosso município como 
polo regional, pois sem-
pre estivemos dispostos a 
parceria para a efetivação 
de uma base aqui na nos-
sa região. Hoje recebemos 
a notícia da possibilidade 
do início das atividades 
da PRF aqui em Campo 
Novo do Parecis e região, 
para atuar na BR364. Esta-
mos avançando, desenvol-
vendo e uma instituição 
como a PRF com certeza 
significa mais segurança”, 
destacou Rafael Machado.

Durante a reunião, que 
contou com a presença do 
deputado estadual Delega-
do Claudinei, que acom-
panhou a comitiva, no 
primeiro momento ficou 
definido que a base da 
PRF deverá ser instalada 
em anexo ao quartel da 
Polícia Militar, até que 

sa Civil.
“Um sitiante da região 

informou que no dia 27 
(sábado) teria visto uma 
pessoa com as mesmas ca-
racterísticas semelhantes 
a vítima na beira de um 
pequeno rio que fica aos 
fundos de sua proprieda-
de. Foram realizadas as 
buscas nas extremidades 
das margens do rio e por 
volta das 15h30 foi encon-
trado o senhor F.A.B, de 53 
anos, dentro do rio, bem 
debilitado e desorientado”, 
relata a 3ª CIBM

“Foi confeccionado uma 
padiola improvisada e 
fins de retornar da região 
de mata, onde foi pedido 
apoio do Samu, que foi 
entregue aos enfermeiros 
que o levaram ao hospital 
da cidade”.

seja construída a base de-
finitiva na BR364.

“Nossa intenção e pla-
nejamento é iniciar as 
operações da base já no 
início de 2022. Em janei-
ro já queremos estar fun-
cionando e trabalhando 
aqui em Campo Novo do 
Parecis”, destacou o su-
perintendente.

Ainda segundo o su-
perintendente, a base 
definitiva da Polícia Ro-
doviária Federal deve ser 
instalada na divisa dos 
municípios de Campo 
Novo do Parecis e Tan-
gará da Serra, no entron-
camento da BR364 com 
a MT170, na localidade 
Itamarati Norte. Assim 
que estiver em funciona-
mento toda região será 
beneficiada com mais se-
gurança.

Polícia segue 
em busca dos
suspeitos;
ninguém foi preso

Armados, ladrões invadem empresa
e roubam dinheiro e joias

TANGARÁ DA SERRA

Dois indivíduos arma-
dos invadiram no final da 
tarde de terça-feira, 30, 
uma empresa localizada 
no Jardim Tangará II, em 
Tangará da Serra. Na ação, 
eles renderam clientes, 
funcionários e proprietá-
rios do estabelecimento, 
roubaram dinheiro e per-
tences das vítimas, inclu-
sive joias.

O circuito interno de 
segurança da empresa 
captou toda a ação crimi-
nosa ocorrida às 17h30. 
Pela filmagem é possível 
verificar o exato momen-
to em que clientes e fun-
cionários da empresa, já 
no final do expediente, 
são surpreendidos pelos 
criminosos armados. To-
dos foram levados com as 
mãos para o alto até o es-
critório da empresa, onde 
os proprietários foram 
obrigados a passar dinhei-
ro e seus pertences.

Os suspeitos apontaram 
as armas para as vítimas e 
fizeram ameaças. Um de-
les arranca uma corrente 
do pescoço de uma das ví-

O circuito interno captou toda a ação
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timas, que em seguida en-
trega o dinheiro que tinha 
na carteira.

Antes de saírem, os cri-
minosos trancam funcio-
nários e proprietários da 
empresa dentro do escri-
tório e fogem.

Logo após, a polícia 
iniciou os trabalhos de 
investigação e busca pe-
los suspeitos, oportu-
nidade em que um dos 
celulares roubados foi 
localizado, por meio de 
aplicativo. “E a polícia, 
com apoio da Força Tá-
tica e uma guarnição da 

Polícia Civil, fez o cerco 
no local onde possivel-
mente estaria [o apare-
lho], onde o sinal infor-
mava. (…) Conseguimos 
fechar o perímetro, mas, 
infelizmente, a força po-
licial não logrou êxito em 
fazer a prisão dos autores, 
mas localizaram o apa-
relho, escondido numa 
vegetação”, informou o 
comandante do 19º Bata-
lhão, Tenente Coronel PM 
Vanilson da Silva Moraes.

A polícia segue ainda 
em busca dos suspeitos e 
sua identificação.
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