
O promotor de even-
tos Gilson Oliveira, de 42 
anos, morreu no sábado, 
16, no Centro de Trata-
mento de Queimados 
(CTQ) do Pronto Socorro 
de Cuiabá. Ele teve 90% 
do corpo queimado, após 
Wanderson Luiz Vieira 
jogar álcool e atear fogo 
nele, na quarta-feira, 13, 
em Figueirópolis D’Oes-
te.

Gilson estava visitando 

Ex mata promotor de eventos queimado
O fogo se 
espalhou pelos 
móveis e atingiu 
parte da casa

Horas 
depois, 
o homem 
foi preso
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Homem se revoltou ao ver ex na casa de amigo e ateou fogo

PAIXÃO ARDENTE

Ao cumprir mandado de prisão, policiais  
apreendem animais silvestres com o suspeito

Caminhoneiro tenta atropelar namorada 
que o mandou tomar banho em Cuiabá
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Um caminhoneiro é sus-
peito de agredir e tentar 
atropelar a namorada com 
um caminhão na noite de 
domingo, 17, em Cuiabá. 
De acordo com boletim de 
ocorrência, o casal teve uma 
briga após a jovem dizer para 
ele tomar banho.

Segundo a vítima, o ho-
mem estaria bêbado e se ir-
ritou quando ela falou para 
ele tomar banho enquanto 
aguardava o carregamento 
de um caminhão.

O caso ocorreu por volta 
23h30 e a Polícia Militar foi 
acionada após a jovem ter 
sido agredida. Além disso, 
segundo boletim de ocor-
rência, a jovem relata que o 

O 7º CR da Polícia 
Militar de Tangará da 
Serra no Estado de 
Mato Grosso, apresen-
ta-o os números do mês 
de maio/18. O relatório 
reflete o bom trabalho 
realizado pelo efetivo 
da Polícia Militar em 
suas diversas modali-
dades.

O relatório mensal 
apresentado pela PM 
aponta 151 prisões em 
flagrantes, 25 armas 
apreendidas, 12.959 
pessoas abordadas, 
5.561 veículos foram 
abordados, 584 noti-
ficações foram aplica-
das, 247 veículos fo-
ram apreendidos, 219 
pessoas foram conduzi-
das à Delegacia de Po-
lícia Judiciária Civil e 
12 mandados de prisão 
em aberto foram cum-
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Um idoso foi vítima de 
assalto nessa segunda-fei-
ra, 18, em Tangará da Serra. 
O idoso, de 73 anos, teve a 
casa invadida por assaltan-
tes que chegaram dizendo 
que queriam comprar man-
dioca.

Na tarde de ontem, 19, a 
Polícia Judiciária Civil de Tan-
gará da Serra saiu em diligên-
cias  para dar cumprimento 
a um mandado de prisão em 
aberto, na Rua 10, no Centro 
da cidade. Os policiais se di-
rigiram até o serviço do sus-

Ladrões se passam por 
compradores e roubam sítio
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25 armas foram apreendidas

a mulher se trancou na cabine
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o servidor público, Au-
gusto César Barbosa, de 
quem era amigo há mui-
tos anos, quando Wander-
son, que é ex-companhei-
ro de Augusto, chegou ao 
local. De acordo com um 
amigo das vítimas, que 
não quis se identificar, 
Wanderson teria ficado 
com ciúmes ao ver Gilson 
na casa de Augusto e co-
meçou a ameaçar os dois 
com uma faca.

Em determinado mo-
mento, Wanderson teria 
jogado álcool em Gilson e 
ateado fogo. Na tentativa 
de ajudar o amigo, Au-
gusto também se feriu.

O fogo se espalhou pe-
los móveis e atingiu par-

te da casa. Os dois foram 
socorridos e levados para 
um hospital de Figueiró-
polis.

Augusto teve quei-
maduras no braço e nas 
mãos, foi atendido e li-
berado no mesmo dia. 
Gilson, porém, teve quei-
maduras graves e foi en-
caminhado para o Hospi-
tal Regional de Cáceres, 
onde ficou internado por 
dois dias.

De lá, ele foi transferi-
do para o CTQ, na capi-
tal, mas não resistiu aos 
ferimentos e morreu. O 
corpo de Gilson foi ve-
lado e enterrado em São 
José dos Quatro Marcos, 
onde mora a família dele.

Os ladrões levaram o 
cartão da aposentadoria do 
idoso e a senha. A casa fica 
em um sítio simples com 
um cômodo. O caseiro, que 
prefere não se identificar 
por segurança, conta que 
quase R$ 1 mi foram furta-
dos e que outros objetos de 
valor também foram leva-
dos pelos ladrões.

peito e ao chegarem no local 
encontraram várias gaiolas 
com inúmeros pássaros, o que 
caracteriza Crime Ambiental. 
Foram apreendidas 15 gaiolas 
e nelas haviam até  dois pás-
saros. Segundo o investigador 
José Rômulo, o mandado é 
oriundo do Paraná. “Após to-
mar conhecimento que havia 
um mandado de prisão em 

aberto fomos lá e encontra-
mos ele no trabalho, quando 
chegamos em sua residência, 
e lá localizamos esses animais 
silvestres. O mandado era por 
uma tentativa de homicídio, 
no ano de 2014”, informou.

De acordo com o investiga-
dor o homem não confirmou 
o contrabando das aves. Disse 
que eram dele próprio.

companheiro por pouco não 
a atropelou com o caminhão.

A mulher narra ainda que 
conseguiu pegar a chave do 
caminhão e se trancou na 
cabine. O companheiro que-
brou o vidro e a retirou do 
caminhão “pelos cabelos”. 
Em seguida, tentou atrope-
la-la.

Outro motorista que esta-
va no local tentou interferir, 
mas também foi agredido.

Após perceber que a PM 
foi acionada, o suspeito fu-

pridos, durante abor-
dagens, buscas e che-
cagens de pessoas.

Como parte da estra-
tégia de educação e pre-
venção, trabalhos em 
conjunto com diversas 
esferas da sociedade, 
como família, escola, 
igreja, governo, Minis-
tério Público e o Poder 
Judiciário, estão sendo 
realizados. A PMMT 
busca um alinhamento 
com toda a sociedade 
para ter a mesma visão 
de segurança e garantir 
o bem estar da popula-
ção.

giu do local e derrubou um 
portão da Ambev. Horas de-
pois, o homem foi preso após 
retornar.

O caminhão foi encon-
trado próximo da região, es-
tacionado em uma calçada. 
Diante da situação, o homem 
foi levado para a Central de 
Flagrantes com escoriações 
nos ombros.

A PM informou que du-
rante o trajeto até a delegacia, 
o suspeito danificou a parte 
interna da viatura.


