
Na quinta-feira, 16, a 
Polícia Militar de Sape-
zal foi informada de que 
uma pessoa faria a entre-
ga de entorpecentes na 
cidade, vindo de Pontes 
e Lacerda. Os informan-
tes além dessa denúncia, 
disseram ainda, o nome 
do suspeito que a recebe-
ria.

Em rondas, uma das 
guarnições avistou um 

Através de denúncia, 
PM apreende droga em Sapezal
Ao ser fracionada, 
droga daria 
retorno de 
aproximadamente 
R$ 30 mil
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Droga foi enviada de  Pontes e lacerda
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dos suspeitos ao passar 
nos fundos de um pros-
tíbulo da pessoa que re-
ceberia a droga. Ali pa-
raram e o abordaram, 
sendo consigo inclusive, 
encontrado um cigarro de 
maconha. Ao  interrogar o 
suspeito, ele relatou que 
mora em Vila Bela e que 
acabara de chegar em Sa-
pezal onde trouxe entor-
pecente para o suspeito 
denunciado.

Com as informações, 
a PM entrou no local, e 
sobre uma mesa locali-
zou uma barra de entor-
pecente a pasta base de 
cocaína pesando aproxi-
madamente 1000 gramas.

Já o dono do produto, 
sendo o dono da boate, 

foi encontrado dentro de 
um dos quartos do local. 
No prostíbulo foi encon-
trada também uma mu-
lher que ajuda na venda 
de drogas na boate.

Em conversas com o 
homem que trazia a dro-
ga, o mesmo disse que o 
valor da barra seria de R$ 
9 mil e que ao ser fracio-
nada daria um retorno 
de aproximadamente R$ 
30 mil. Após checagem, 
foi constatado que todos 
os envolvidos possuem 
antecedentes criminais 
e que o dono da droga e 
da boate estava com um 
mandado de prisão em 
aberto. Todos foram en-
caminhados para as devi-
das providências.

A criança 
teve morte 
cerebral nesta 
segunda

Morrem mãe e filha, vítimas do acidente ocorrido no início 
da noite de domingo na MT-358

dominGo TrÁgICO

O grave acidente regis-
trado na noite de domin-
go, 14, por volta das 18h20 
na MT-343 entre Barra do 
Bugres e Assarí fez mais 
duas vítimas fatais. O sal-
do infeliz é de seis mortos 
no trágico acidente, sendo 
que anterior a esse, já ha-
via ocorrido outro aciden-
te, no qual duas pessoas 
perderam a vida.

Além dos quatro ocu-
pantes do Astra que mor-
reram no local, Jocimara 
Miranda da Fonseca, 32 
anos, e sua filha, menor 

acidente entre três veículos registrou seis vítimas fatais

A Folha do Médio Norte

de oito anos, ocupantes do 
veículo Fiat Uno, que fi-
caram presas às ferragens 
também vieram a óbito.

Jocimara faleceu horas 
depois no Hospital em Bar-
ra do Bugres, antes de ser 
removida para Cuiabá. Já a 
criança teve morte cerebral 
nesta segunda-feira, 15.

Jocimara vinha com seu 
esposo Denilson da Silva 
Gomes, 35 anos e seus fi-
lhos, menores de dez, oito e 
de quatro anos, com destino 
a Tangará da Serra, quando 
sofreu o fatídico acidente. 
Todos foram socorridos e 
levados com vida ao Hospi-
tal de Barra. De acordo com 

informações, duas crianças, 
permanecem internadas no 
hospital municipal de Bar-
ra e o pai da família, segue 
hospitalizado em Tangará 
da Serra.

O acidente, o segundo 
naquele dia, teve quatro 
homens mortos, quando, 
conforme relatam tes-
temunhas, o condutor 
de um automóvel Astra, 
identificado como Edvan 
Amaro da Silva, 47 perdeu 
o controle do carro e coli-
diu contra um Fiat Uno.

O condutor do Uno re-
latou à Polícia que trafe-
gava pela rodovia, quando 
avistou uma caminhonete 
ultrapassando um cami-
nhão, em uma subida. 
No sentido oposto, vinha 
o Astra, que desviou dos 
outros veículos e entrou 
no acostamento. Porém, 

o condutor do Astra teria 
perdido o controle do veí-
culo, retornou para a pis-
ta e colidiu frontalmente 
com o Uno.

No Astra estavam cinco 
funcionários de uma cons-
trutora de Barra do Bu-
gres. As vítimas fatais, que 
morreram no local, foram 
identificadas como Mauro 
Gualter da Silva, 43, Rafael 
de Souza, 23, Ismael Barros 
do Carmo, 32 anos e um 
outro que não teve a identi-
dade fornecida. O condutor 
do Astra, identificado como 
Edvan Amaro da Silva, 47 
anos, foi socorrido e enca-
minhado para Cuiabá e seu 
estado era grave.

Ainda segundo a Polícia 
Civil, que apurará o caso, 
dentro do veículo Astra ha-
via diversas latas de cerve-
ja.
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Três funcionários e 
duas crianças foram fei-
tos reféns na tarde  de se-
gunda-feira, 15, em Tan-
gará da Serra, na  fazenda 
Cachoeira da Serra, a 
cerca de 15 quilômetros 
da cidade. Conforme  in-

Sete invadem fazenda 
e fazem reféns

formações, sete homens 
encapuzados e armados, 
invadiram a proprieda-
de. Embora tenham vas-
culhado toda a fazenda 
em busca de produtos 
agrícolas, somente en-
contraram herbicidas e 
ao ouvirem o alarme, fu-
giram. Ninguém foi pre-
so até o momento.

Após discussão, homem de 50 anos é morto 
com com golpe de faca em rodoviária

RondonÓpoLiS

Olhar Direto

Um homem identificado 
como Jonathan dos Santos 
Alves, 50 anos, morreu ao 
ser atingido com um golpe de 
faca no pescoço na madru-
gada desta terça-feira, 16, no 
Terminal Rodoviário Alberto 
Luz, em Rondonópolis.

Segundo informações 
da Polícia Militar, ele teria 
se envolvido em uma dis-
cussão com A.F.A.L., de 35 
anos. Após esfaquear  Jona-
than, ele ainda quebrou a 
vidraça de uma lanchonete, 
roubou uma lata de bebida 
alcoólica e ainda esfaqueou 
a si mesmo na região do pes-
coço para alegar legítima de-

fesa. No entanto, a hipótese 
deverá ser investigada pela 
Polícia Civil.

O Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência 
(Samu) socorreu Jonathan, 
mas ele não resistiu aos fe-
rimentos e foi a óbito. Já os 
ferimentos de Antônio não 
foram graves e ele teve alta 
médica no mesmo dia.


