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93 detentos se classificam para
segunda fase de Olimpíada
Também fizeram
as provas 49
adolescentes que
estão apreendidos
Assessoria

Noventa e três reeducandos de quatro unidades prisionais de Mato
Grosso se classificaram
para a segunda fase da
15ª Olimpíada Brasileira
de Matemática (OBMEP).
Participaram das provas
da primeira fase 850 reeducandos que estudam
pela Escola Estadual Nova
Chance em unidades de
Cuiabá, Rondonópolis e
Várzea Grande - Peniten-

ciária Central do Estado,
Penitenciária Major Eldo
Sá Corrêa e Centros de
Ressocialização da Capital
e de Várzea Grande.
Também fizeram as provas 49 adolescentes que
estão cumprindo medidas
socioeducativas em unidades de Cuiabá e Cáceres.
Entre os reeducandos,
foram aprovados para a
próxima fase da olimpíada 63 que estão cursando
do 6º ao 9ª ano do ensino
fundamental e mais 30 do
ensino médio.
Fabiana Magalhães, coordenadora do Núcleo de
Educação nas Prisões, da
Secretaria de Seguran-

ça Pública, destaca que a
Obmep dá oportunidade
aos estudantes, sejam eles
privados de liberdade ou
não, de praticar o conhecimento aprendido. “No
caso dos reeducandos,
também os prepara para
exames posteriores, como
o Enem e Encceja, que são
realizados dentro das salas de aula nas unidades
prisionais”.
Há salas de aula em
atividade em 49 unidades prisionais, que representam para muitos
reeducandos a porta de
entrada para uma nova
oportunidade e a chance
de seguir um rumo diferente na vida.

Reeducandos cursam o ensino médio na Penitenciária
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SEM FLAGRANTE

Incêndio é controlado
em casa no Atlântida

Suspeito de roubar farmácias em Tangará
da Serra é preso e liberado
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O Corpo de Bombeiros foi acionado na noite desta terça-feira, para
atender a uma ocorrência de incêndio em residência no bairro Jardim
Atlântida em Tangará da
Serra.
De acordo com o sargento Eliezer do Corpo
de Bombeiros, a princípio, a primeira ligação
informava que pessoas
teriam ateado fogo em
um casebre no local, que
segundo informações, é
utilizado para consumo
de alcóol e drogas.
A guarnição se deslocou rapidamente e conseguiu fazer a contenção
das chamas, evitando
que ela se propagasse e
atingisse inclusive outras residências ao redor.
Contudo, conforme o
sargento no decorrer do

A Polícia Judiciária Civil (PJC) de Tangará da
Serra prendeu na noite da
última terça-feira, dia 11
junho, F.G.G.S, suspeito
de ter cometidos a duas
farmácias na cidade. Os
crimes ocorreram nos dias
Fogo foi contido

atendimento da ocorrência, a Polícia precisou ser
acionada para dar apoio.
“A gente pediu apoio da
Polícia Militar e da Polícia Civil porque segundo populares até mesmo
quem mora na residência diz que eles usam lá
para beber, fumar (...) e
estavam bastante alterados, começaram alterar
até com a gente lá, então
a gente pediu apoio, só
para dar uma segurança
para gente”, afirma o sargento.

FLAGRANTE

Homem é preso ao tirar
fotos de menina de 9 anos
Mídia News

Um homem de 46 anos
foi preso pela Polícia
Militar de Rondonópolis
após ser flagrado tirando fotos de uma menina
de 9 anos.O caso ocorreu dentro de uma conveniência da cidade.

O pai da criança foi
quem percebeu que o
suspeito estava tirando
fotos da garota. Com a
ajuda do dono do estabelecimento, ele deteve
o homem até a chegada da PM. O suspeito
foi preso e autuado por
ameaça e aliciamento
de menor.

18 e 19 de maio. Armado
e utilizando capacete, o
suspeito invadiu os estabelecimentos, rendeu funcionários que estavam no
local e levou uma quantia
em dinheiro do caixa.
Através das câmeras de
segurança, policiais civis
iniciaram com a investigação e conseguiram chegar

até o suspeito, apreendendo inclusive a motocicleta
utilizada por ele durante
o assalto. O suspeito foi
ouvido pela Polícia, mas
liberado, já que passou o
período de flagrante. Ele
deve ser processado criminalmente e, se condenado, responderá pelo crime de roubo.

CARGA RECUPERADA

Bandidos enganam mercado atacadista e
levam R$ 16 mil em cerveja
Furto ocorreu
na última
terça-feira
em Cuiabá
Mídia News

A Polícia Militar recuperou um caminhão com
598 latas de cerveja que
haviam sido furtadas, nesta
terça-feira, 11, da rede de
supermercado Fort Atacadista, em Cuiabá. A carga é
avaliada em R$ 16 mil.
De acordo com o boletim
de ocorrência, o estabelecimento comercial relatou
ter recebido um pedido
para o fornecimento da
cerveja em um supermercado em Diamantino. Após
a empresa ter feito a guia
de pagamento da carga e
o fechamento da nota fiscal, entraram em contato
com o supermercado para
informá-los, no entanto, a

Cerveja foi recuperada pela Polícia Militar

direção do estabelecimento
comunicou que não havia
feito nenhum pedido de
cerveja.
Como o caminhão com
as cervejas já havia saído
do Fort, a Policia Militar foi
acionada e fez o acompanhamento do veículo, que
se dirigiu até o Bairro CPA 4.
Os policiais viram quando o
condutor parou e conversou
com um mototaxista.
A PM abordou o condutor do caminhão e o mototaxista e este último contou

ter sido contratado para
fazer o recebimento da carga e pagar ao motorista do
veículo R$ 250 pelo transporte. Segundo ele, as cervejas seriam entregues para
o suspeito identificado pelo
apelido de “Neguinho”. A
Polícia conseguiu chegar
até o suspeito e o prendeu.
Ele foi encaminhado para
a Central de Flagrantes da
Capital, onde foi autuado
por estelionato. A carga foi
devolvida ao supermercado
Fort Atacadista.

