
Após as 24 horas da ope-
ração “Tangará Segura”, a 
Polícia Militar divulgou na 
quinta-feira, 21, os núme-
ros da ação.

 Segundo o  comandante 
do 19º Batalhão da Polícia 
Militar em  Tangará da Ser-
ra, Tenente Coronel Vanil-
son Moraes, a avaliação a 
ser feita é de que a operação 
superou todas as expec-
tativas e alcançou índices 
formidáveis. “Eu classifico 

“Eu classifico o resultado como extraordinário”, 
diz comandante do 19º Batalhão
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operação durou 24 horas

Ex-pistoleiro de Arcanjo serra grades de 
cela e tenta fugir da PCE

Autor de estupro de vulnerável tem prisão 
cumprida em Barra do Bugres

CONDENADO A MAIS DE 100 ANOS

POLÍCIA

Um foragido da Justi-
ça acusado de estupro de 
vulnerável foi preso pela 
Polícia Judiciária Civil, na 
manhã desta terça-feira, 
em ação integrada da De-
legacia de Polícia de Barra 
do Bugres e da Gerência 
Estadual de Polinter.

D.P.S. de 43 anos estava 
com o mandado de prisão 
em aberto decretado pela 
14ª Vara Criminal da Co-
marca de Cuiabá, pelo cri-
me de estupro de vulnerá-
vel.

As diligências inicia-
ram após informações re-
passadas pela Polinter à 
Delegacia de Barra do Bu-
gres, na segunda-feira, 18, 

Durante as 24 horas da 
Operação “Tangará Segu-
ra”, desenvolvida pela Po-
lícia Militar de forma in-
tegrada com outros órgãos 
de fiscalização e seguran-
ça  o balanço foi bastante 
significativo. Nas ruas foi 
empregado o efetivo de 11 
viaturas, três motocicletas 
e 37 policiais militares. 
As ações foram realiza-
das em vários pontos da 
cidade, inclusive em en-
tradas e saídas do Municí-
pio, quando inclusive, em 
abordagem a um veícu-
lo, uma arma de fogo foi 
apreendida com 16 mu-
nições intactas. Aconte-
ceram portanto, 17  ações 
Starts, nove inopinadas e  
26 de saturação.

Tendo como resultado, 
244 pessoas, 85 automó-
veis e 62 motocicletas 
abordadas.

Midia News

O ex-cabo da Polícia Mi-
litar Hércules de Araújo 
Agostinho, apontado como 
ex-pistoleiro do bicheiro 
João Arcanjo Ribeiro, ten-
tou fugir da Penitenciária 
Central do Estado (PCE), 
no Bairro Pascoal Ramos, 
na Capital, na manhã desta 

“TANgArá SEgurA”

Mandado de prisão foi expedido de Cuiabá

Com operação nas ruas, 
índices de criminalidade caem
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essa operação como extra-
ordinária. Primeiro porque 
tivemos conosco uma parti-
cipação maciça dos outros 
órgãos. Todos os órgãos que 
contribuem para  a segu-
rança pública tanto estadu-
ais quanto municipais que 
tratam de fiscalizações e se-
gurança, e por  e com esse 
trabalho, em poucas horas 
nós conseguimos tirar uma 
arma de fogo de circulação. 
Então, nossa meta foi real-
mente alcançada e por isso 
nós podemos classificar a 
operação, como comandan-
te, de extraordinária. Ela foi 
além das metas e expecta-
tivas”, comentou o coman-
dante salientando o porque 
desta avaliação. “Temos 

que salientar à população 
que nossa meta com essa 
operação é de levar  a sen-
sação de segurança, pois 
em muitas das vezes nós 
até podemos recuperar em 
pouco tempo alguns obje-
tos que foram levados de 
alguém, mas não podemos 
mensurar  a marca deixada 
na pessoas pela ação, en-
tão quando nós trabalha-
mos para evitar que essa 
ação aconteça, isso sim é 
digno de ser comemorado. 
Ainda mais quando temos 
como balanço de 24 ho-
ras, apenas dois registros 
de boletins de ocorrência. 
Portanto, o balanço é mais 
que positivo”, destacou o 
Tenente Coronel.

quinta-feira,21.
Conforme a Secretaria de 

Justiça e Direitos Humanos 
(Sejudh), os agentes prisio-
nais receberam a informa-
ção de que Hércules tenta-
ria uma fuga.

Em vistoria na cela, os 
servidores encontraram 
partes da grade da cela e o 
solário com algumas barras 
serradas, por volta das 10h.

Neste momento, o preso 
se alterou e “partiu para 
cima” dos agentes fazendo 
ameaças.

Após ser contido, Hércu-
les foi levado à assessoria 
jurídica, que tomou depoi-
mento e a declaração será 
encaminhada para a Polícia 
Civil.

O preso será transferido 
de cela.

sobre as suspeitas de que 
o procurado estava resi-
dindo na região.

Diante das informações, 
os investigadores de Bar-
ra do Bugres descobriram 
que D.P.S. havia morado 
no Distrito de Bauxi, onde 
trabalhou como motorista 
de uma empresa de reven-
da de pneus na cidade de 
Sapezal.

Porém as diligências 
apontaram que há cerca 
de seis meses, ele estava 
trabalhando um uma pro-

priedade rural nas proxi-
midades de Barra do Bu-
gres.

Com base nas informa-
ções, os policiais civis de 
Barra do Bugres lograram 
êxito em localizar na ma-
nhã do dia 19, o suspeito, 
o qual estava trabalhando 
como vaqueiro.

Após cumprimento do 
mandado de prisão, D.P.S. 
foi encaminhado à Cadeia 
Pública de Barra do Bu-
gres ficando à disposição 
da Justiça.

Além disso, três  esta-
belecimentos comerciais 
foram interditados pela 
Vigilância Sanitária.

Na opinião do coman-
dante do 19º Batalhão da 
Polícia Militar em  Tangará 
da Serra, Tenente Coronel 
Vanilson Moraes, outro 
fator primordial para esse 
resultado foi a troca das 
viaturas que já não davam 
mais o suporte necessário 
aos policiais em serviço. 
“Com essa troca das via-
turas, pela nova locadora, 
estamos com uma frota 
melhor, pois as outras 11 
viaturas já antigas esta-
vam sem manutenção e 
por esse motivo, havia até 
mesmo um cuidado para 
que não acontecesse al-
gum sinistro. Então, o re-
sultado também é por esse 
motivo. E a operação que 
não partiu como ordem do 
estado, mas sim nossa, é a 
resposta para a população 
pelo material de trabalho 
de qualidade recebido. 
Queremos transformar es-
sas 11 viaturas em traba-
lho para os munícipes”, 
ressaltou o comandante.


