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MT-339

Motorista de caminhão perde controle e cai em rio
Populares disseram
que o motorista
apresentava sinais
de embriaguez
LUCÉLIA ANDRADE / Redação DS

O motorista de um caminhão caçamba perdeu
o controle da direção do
veículo, que saiu da pista e caiu em um rio na
MT-339, na região do
Assentamento Antônio
Conselheiro, em Tangará da Serra. O fato foi
registrado no final da
manhã desta terça-feira,
dia 08 de janeiro.
De acordo com as informações, o motorista

foi inicialmente socorrido por populares, que
passavam pelo local, e
o retiraram da cabine,
evitando que ele se afogasse.
Equipes do Serviço
de Atendimento Móvel
de Urgência (Samu) e
do Corpo de Bombeiros
(CB) foram acionados
e duas viaturas foram
deslocadas para socorrer a vítima, que sofreu
alguns ferimentos pelo
corpo, principalmente
na região da cabeça.
Ainda
de
acordo
com informações, o caminhão
seguia
pela
rodovia, sentido Assentamento
Antônio

TANGARÁ DA SERRA

Conselheiro/Tangará da
Serra, quando o motorista perdeu o controle,
fazendo com que o veículo caísse no rio, que
está localizado a cerca
de seis quilômetros da
MT-358.
Populares
disseram
que o motorista apresentava sinais de embriaguez, fato que deverá ser investigado pela
autoridade competente.
O motorista foi encaminhado a Unidade
de Pronto Atendimento
(UPA) 24 Horas, onde
recebeu o devido atendimento médico. (Com
informações
Tangará
em Foco).

Caminhão caiu em rio próximo da MT-358

NA PREFERENCIAL

Vídeo com ofensas a jovens Motociclista fratura fêmur em
são compartilhados nas redes acidente na Tancredo Neves
LUCÉLIA ANDRADE / Redação DS

RODRIGO SOARES / Redação DS

Uma série de vídeos estão sendo compartilhados
nas redes sociais e denigrem imagens de jovens
supostamente de Tangará
da Serra. Os vídeos iniciam com as frases ‘As
derrubadeira de Tangará’
e ‘Marmitas de Tangará’ e
são embalados ao som de
músicas no ritmo ‘funk
proibidão’.
Cada gravação tem
cerca de 30 segundos de
vídeo, com palavras de
baixo calão que são alternadas, de acordo com a
imagem de uma nova menina que vai aparecendo.
No caso dos jovens,
o ritmo embala ofensas
como ‘broxas’. A divulgação dos vídeos gerou alvoroço nas redes sociais.
Uma jovem chegou a fazer uma gravação falando
da situação e inclusive

Um acidente ocorrido
no final da manhã desta terça-feira, 08, deixou
um motociclista gravemente ferido em Tangará
da Serra. Segundo informações do Sargento Eliéser, do Corpo de Bombei-

Caso é investigado

citando o nome de quem
seria o responsável pelos
vídeos. A página, onde os
vídeos foram originalmente publicados, intitulada
“Tretas Tangaraenses”, foi
retirada do ar.
Chegou a circular nas
redes sociais que dois
adolescentes, um menino e uma menina, teriam
cometido suicídio após
aparecerem nos vídeos.
A informação, entretanto, não procede. Segundo
apurado pela reportagem,
Boletins de Ocorrência já
foram confeccionados e
há um advogado cuidando
do caso.

EM MS

Jovem é presa com droga que
seria entregue em Tangará
G1

Uma jovem de 18 anos
foi presa na madrugada de
terça-feira, 08, em Campo
Grande com maconha que
levaria para Mato Grosso. A
Polícia fazia rondas pela rodoviária da capital sul-mato-grossense e percebeu o

nervosismo da jovem.
Ela foi então abordada
e na bagagem dela foram
encontrados 9 tabletes de
maconha. A suspeita contou à polícia que pegou o
entorpecente no bairro Parque do Sol, e entregaria em
Tangará da Serra. Ela foi
autuada em flagrante por
tráfico de drogas.

ros, o motorista de um
veículo Uno invadiu a
preferencial na Avenida
Tancredo Neves e atingiu
uma moto. Com a forte
pancada, o motociclista
apresentou fratura no fêmur. Apesar da gravidade, a vítima estava consciente e foi encaminhado
à UPA. O motorista, nada

sofreu. “Alertamos para
os condutores redobrarem a atenção no trânsito, pois estão acontecendo muitos acidentes.
Fiquem atentos no período chuvoso. Por ser
um período de férias, o
fluxo é maior, então aumenta o risco”, alertou o
bombeiro militar.

TRAGÉDIA

Mulher que teve pescoço cortado
pelo marido não resiste e morre
Erivaldo Vital,
27 anos, desferiu
golpes no pescoço
de sua esposa
Juína News

Uma briga de casal terminou em tragédia no dia
25 de dezembro na cidade
de Tangará da Serra. Erivaldo Vital de 27 anos de posse de um canivete, desferiu
golpes no pescoço de sua
esposa, Solange de Almeida que foi socorrida e encaminhada a Unidade de
Pronto Atendimento (UPA)
de Tangará da Serra, recebendo os primeiros cuidados médicos.
Erivaldo foi preso e confessou o crime, o mesmo
apresentava visíveis sinais
de embriaguez. Solange seguiu internada, mas nesta
segunda-feira ela não resistiu e veio a óbito.

Solange não resistiu. Ela deixou um filho

Fabiane José de Almeida, irmã da vítima, falou
ao Juína News que o que
estão passando é uma dor
a qual não desejaria a ninguém, pois Solange saiu
de Juína rumo à cidade
de Tangará da Serra em
busca de realizar seus sonhos, e que na manhã do
dia 25 quando receberam
uma ligação de Tangará da
Serra, pensaram que era a
irmã Solange ligando para
desejar feliz natal, porém

era a notícia trágica de
que Solange havia sido
agredida pelo marido.
Fabiane disse ainda que
conforme os boletins médicos havia esperança de
que Solange resistisse o
ataque do ex-marido e sobrevivesse, pois, todos os
procedimentos médicos
indicavam que a vítima
estava reagindo bem ao
tratamento. Solange deixou um filho, e a família
espera por justiça.

