
Presa mulher que usava filha para 
venda de drogas em Tangará

combate

efetivo 100% aciDeNte
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Mais uma apreensão 
de drogas aconteceu em 
Tangará da Serra. O fato 
aconteceu no final da 
tarde de ontem, quan-
do a Polícia Civil, con-
duziu até a Delegacia 
Policial uma mulher, 
que segundo informa-
ções fazia o tráfico na 
região da vila Esmeral-
da e  San Diego e  para  
isso, utilizava sua filha 
menor na atividade. 
“Nossos policiais já es-
tão bem atentos ao trá-
fico de drogas, que a 
gente chama de tráfico 
de drogas doméstico 
na cidade. Informa-
ções davam conta de 
que uma senhora usa-
va sua filha para fazer 
o tráfico de drogas na 

região da Vila Esmeral-
da e San Diego. Hoje( 
ontem), atendendo ao 
nosso pedido os poli-
ciais se dirigiram até o 
local e verificaram que 
a senhora presa agora 
estava com sua filha em 
um bar, por aí, isso só, 
já configura um crime, 
previsto no estatuto da 
criança e adolescente”, 
informou o Delegado 
Nelder Martins, acres-
centando que a suspeita 
negou a prática da ven-
da de drogas. “ Indagada 
a cerca de possível tráfi-
co de drogas a mesma 
negou, evidentemente, 
mas nossa equipe con-
seguiu empreender di-
ligências e chegar até 
a residência dessa se-
nhora, onde  através de 
buscas, domiciliares ali 
realizadas eles conse-

guiram apreender cerca 
de um quilo de entorpe-
centes”, revelou. Segun-
do informações do Dele-
gado a droga estava em 
uma bolsa, onde havia 
um tablete bem emba-
lado. “De modo que ela 
ganhou voz de prisão 
pelo tráfico, pela asso-
ciação ao tráfico, por re-
crutar sua própria filha 
para o tráfico e também 
pelo artigo 243 do Eca, 
posto que ela foi flagra-
da dando bebida alcoó-
lica  à sua filha”, frisou, 
salientando que até en-
tão a checagem sobre os 
antecedentes criminais 
da suspeita não havia 
sido realizado. “Ainda 
estamos checando se 
ela possui passagens, 
mas possivelmente 
sim, pois essas pes-
soas lamentavelmente 

já possuem passagem 
por algum tipo de ilí-
cito. Mas iremos tomar 
todas as providências e 

submeter essa senhora 
ao Poder Judiciário e 
ao Ministério Público 
e esperamos das auto-

ridades uma condena-
ção mais dura para esse 
tipo de infração penal”, 
assegurou.
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Asim como acontece 
em todo o estado, o 19º 
Batalhão de Policia Mi-
litar PM de Tangará da 
Serra recebe o projeto PM 
Efetivo 100%, que visa 
capacitar e promover o 
treinamento técnico dos 
profissionais de seguran-
ça pública.

Mesmo com um tem-
po bastante oscilante, a 
capacitação aconteceu e 
contou com o acompa-
nhamento do Comandan-
te Regional, Coronel PM 
Mourett e do Comandan-
te do 19º BPM, Tenente 
Coronel PM Araújo. O 
curso de capacitação visa 
o perfeito manuseio e em-

prego dos materiais béli-
cos, ou seja,  o seu uso, a 
manutenção preventiva e 
corretiva dos armamentos 
adotados pela instituição 
(pistola calibre .40, Sub-
metralhadoras calibre .40 
e Carabina calibre 556), 
além do emprego dos 
agentes químicos e ar-
mas menos letais.

O instrutor Major 
PM Fernando Francisco 
Turbino dos Santos, fa-
lou da importância des-
sa atividade. “Estamos 
aqui para aprimorar a 
utilização desses mate-
riais, pois, inevitavel-
mente, na possibilidade 
de confronto, estamos 
condicionados a repe-
tir aquilo que tomamos 
como o certo, então, 

quando treinamos apri-
moramos a técnica e 
facilitamos as nossas 
ações”, salientou.

De acordo com infor-
mações, o curso capaci-
tará todo o efetivo local, 
alem de seis policiais da 
Força Tática.

Além dos policiais 
de Tangará da Serra, 
o curso será estendido 
aos policiais de Denise e 
Nova Olímpia e segue até 
a sexta-feira.

O treinamento tem por 
objetivo sanar algumas 
dificuldades dos poli-
ciais, uma vez que muitos 
haviam atirado somente 
durante o curso de for-
mação, sendo assim, traz 
uma prática necessária ao 
efetivo policial.

Considerado um 
atendimento de alta 
complexidade pelo 
Centro Integrado de 
Operações Aéreas (Cio-
paer), foi realizado o 
salvamento de um mo-
tociclista na MT 241, 
que liga o município 
de Nobres ao distri-
to de Bom Jardim. A 
ocorrência é a 16ª já 
feita este ano pela uni-
dade e executada de 
forma rápida e eficien-
te.

A chamada foi re-
gistrada às 11h de do-
mingo e realizada pelo 
helicóptero Águia 2, 
que decolou com a 

tripulação e um enfer-
meiro do Serviço de 
Atendimento Móvel 
de Urgência (Samu). 
Durante o voo, a equi-
pe foi informada que 
a vítima já havia sido 
encaminhada ao hos-
pital municipal de No-
bres. Logo em seguida, 
a aeronave se deslocou 
para cidade e realizou 
o pouso no mini está-
dio para fazer o em-
barque da vítima.

Diante da situação, 
imediatamente, o so-
corrista e o enfermeiro 
auxiliaram na mobili-
zação e embarque na 
aeronave. O Águia se-
guiu para Várzea Gran-
de, onde uma equipe do 
Samu já aguardava no 

aeroporto para transpor-
tar a vítima até o Hos-
pital e Pronto Socorro 
Municipal de Cuiabá.

A vítima, Thiago Si-
las Cerutti estava indo 
para um encontro de 
motociclistas, em Bom 
Jardim, quando o aci-
dente aconteceu. Thia-
go ficou inconsciente 
devido a pancada na ca-
beça e teve fratura nos 
dedos do pé, além de ar-
ranhões pelo corpo.

Seu irmão Jorge Vini-
cius Cerutti, disse que 
a família agradece de 
coração o trabalho de 
toda equipe envolvida 
no resgate. “Meu irmão 
nasceu de novo e irá 
comemorar aniversário 
duas vezes no ano”.
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