
Em 16 operações, 50 são 
presos por dirigir bêbados
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Em 79 dias, 50 mo-
toristas foram presos 
por dirigir embriaga-
dos em Mato Grosso. 
Foram realizadas 16 
operações “Lei Seca” 
em 10 municípios do 
estado, no período de 
janeiro a 20 de março. 
Os dados são do Gabi-
nete de Gestão Integra-
da (GGI), da Secretaria 
de Estado de Seguran-
ça Pública (Sesp-MT).

As ações deflagra-
das nas regiões cen-
trais dos municípios 
resultaram ainda em 
510 Autos de Infração 
de Trânsito (AIT´s) e 
239 Autos de Infração 
de Trânsito Alcoole-
mia.

Somente neste ano, 
a operação já foi rea-
lizada nos municípios 

de Cuiabá, Sinop, Bar-
ra do Garças, Lucas do 
Rio Verde, Tangará da 
Serra, Rondonópolis, 
Cáceres, Jaciara, Juína 
e São José do Quatro 
Marcos.

O coordenador do 
Gabinete de Gestão In-
tegrada da Sesp, major 
PM Rafael Dias Guima-
rães, disse que meta 
é ampliar o trabalho 
para outros 18 municí-
pios ainda em 2017.

“Vamos dar conti-
nuidade a este traba-
lho e queremos che-
gar a outras cidades. 
Em um primeiro mo-
mento, fazemos ações 
educativas e depois, 
repressivas. O resulta-
do é muito produtivo e 
sempre há integração 
das instituições”, des-
tacou.

Participaram das 
ações da Lei Seca as 

forças de segurança da 
Sesp (Polícia Militar, 
Polícia Judiciária Ci-
vil, Corpo de Bombei-
ros, Politec e Detran), 
Delegacia de Delitos 
de Trânsito (Deletran), 
Ministério Público do 
Estado, Secretaria Mu-
nicipal de Mobilidade 
Urbana (Semob), Po-
lícia Rodoviária Fede-
ral (PRF), Batalhão de 
Trânsito e Delegacia 
de Trânsito.

AUTUAÇÕES - Pelo 
artigo 165º, do Código 
de Trânsito Brasilei-
ro (CTB), “dirigir sob 
a influência de álcool 
ou de qualquer outra 
substância psicoativa 
que determine depen-
dência é infração gra-
víssima”.

Ao ser parado em 
uma blitz, o teste de 
alcoolemia não pode 
apresentar teor supe-

rior a 0,33 miligramas 
de álcool por litro de 
ar. Ao condutor que 
transgredir esta por-

centagem, será autua-
do em flagrante, terá 
a Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) re-

colhida, pagará multa 
de R$ 2.934,70 e terá 
pontos subtraídos da 
CNH.
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Diário da Serra

Somente neste ano, as ações foram deflagradas em 10 municípios
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Na última sexta-fei-
ra, 24, a Polícia Militar 
de Tangará da Serra efe-
tuou a prisão de André 
Luiz Lima da Silva de 
23 anos. O jovem é sus-
peito suspeito de pra-
ticar o crime de tráfico 
de drogas nas imedia-
ções do Jardim Tarumã.

No Boletim de Ocor-
rências, consta que 
uma denúncia anôni-
ma foi registrada atra-
vés do 190 informando 
que o tráfico de entor-
pecentes era realizado 
em uma residência lo-
calizada na Rua 10 do 
Jardim Tarumã.

De posse das infor-

mações, guarnições da 
PM seguiram para o 
endereço e ao executar 
a abordagem, se depa-
raram com o suspeito 
tentando fugir pulan-
do muros de casas vi-
zinhas. Com a evasão, 
os policiais precisaram 
fazer rondas pelo bair-
ro até que localizaram 
o rapaz.

Os policiais encon-
traram no bolso do 
short de André, subs-
tância branca seme-
lhante a ácido bórico, 
que serve na fabrica-
ção de drogas. Além da 
substância, os PM’s en-
contraram uma trouxi-
nha de substância aná-
loga a  cocaína e outras 
duas trouxinhas análo-

gas a maconha. Tam-
bém foram localizados 
um anel dourado e a 
quantia de R$ 260,00 
em espécie.

Na casa do elemen-
to, havia um prato 
com aparente mistura 
de drogas. O suspeito 
confessou o crime aos 
policiais alegando uti-
lizar a renda das ven-
das para sobreviver, 
por estar desemprega-
do.

O rapaz foi encami-
nhado para a Delega-
cia de Polícia para que 
fossem tomados os pro-
cedimentos de praxe. 
Agora, o caso foi enca-
minhado à Polícia Civil 
que seguirá com as in-
vestigações do caso.

O economista Elias 
Pereira dos Santos, 50 
anos, sofreu grave aci-
dente automobilístico 
na noites deste sábado, 
25, e desde a madruga-
da deste domingo, 26, 
encontra-se internado 
na Santa Casa de Mi-
sericórdia de Campo 
Grande (MS), após ba-
tida frontal com o Fiat 
Uno, que resultou em 
quatro vítimas fatais. 
Irmão caçula do ex-pre-
feito e secretário de Es-
tado das Cidades, de-
putado Wilson Santos 
(PSDB), somente Elias 
Santos sobreviveu.

O trágico acidente 
aconteceu na noite des-

te sábado, 25, no quilo-
metro 735 da BR-163, 
nas proximidades de 
Coxim (MS), quando 
suspeita-se que o Fiat 
Uno Mille atropelou 
uma anta e mudou de 
pista, batendo de fren-
te com a caminete de 
Elias Santos. Os quatro 
ocupantes do Uno Mil-
le morreram no local.

Elias Pereira dos 
Santos supostamente 
foi salvo por causa do 
air bag e pelo rápido 
atendimento de  uma 
equipe da CCR MS-
Via. Em princípio, foi 
levado para o Hospital 
Regional Álvaro Fon-
toura (Coxim) e, de-
pois, transferido para 
a Santa Casa de Campo 
Grande, onde passou 

por intervenção cirúr-
gica.

Os quatro mortos 
eram ocupantes de um 
Fiat Uno, com placas 
de São Gabriel do Oes-
te (MS). Ainda não é 
possível saber a dinâ-
mica do acidente, mas 
uma anta grande é a 
provável causa, pois 
foi encontrada morta 
no meio da rodovia.

Os dois carros fica-
ram completamente 
destruídos, no meio do 
matagal, às margens da 
BR-163. Quatro pessoas 
que estavam no Fiat 
Uno morreram no lo-
cal, sendo que dois fi-
caram dentro do veícu-
lo, presos as ferragens, 
e outros dois foram ar-
remessados para fora.
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Elemento fugiu, mas foi localizado posteriormente pelos policiais
Elias Santos foi o único sobrevivente em colisão

PM prende suspeito de tráfico 
de drogas em Tangará

Irmão de Wilson Santos sofre 
grave acidente automobilístico


