
Homens de 18 a 27 anos em motocicleta 
são maiores vítimas de acidentes

EM MOTOCICLETAS

DADOS CRIMINAIS À POPULAÇÃO
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Homens de 18 a 27 
anos que pilotam moto-
cicleta. Este é o perfil da 
maioria das pessoas que 
sofreram acidentes de 
trânsito e foram atendi-
dos pela 3ª Companhia 
Independente do Corpo 
de Bombeiros em Tan-
gará da Serra até o dia 
24 de setembro.

Diferente de Cuiabá 
onde os casos são aten-
didos pelo Samu, com 
duas unidades de res-
gate, o Corpo de Bom-
beiros atende, em sua 
maioria das ocorrên-
cias, casos de acidentes 
de trânsito não só em 
Tangará da Serra mas 
em todos os 16 municí-

pios da área de cobertu-
ra da unidade.

No período de 1º de 
janeiro a 14 de outu-
bro de 2017, o Corpo 
de Bombeiros registrou 
1.581 ocorrências, a 
maior parte delas, 711 
casos, são referentes a 
atendimentos pré-hos-
pitalar. Deste universo, 
a maioria são por aci-
dente de moto por coli-
são ou queda.

Em um relatório 
realizado sobre os aci-
dentes de trânsito em 
Tangará da Serra entre 
janeiro até 24 de setem-
bro, aponta que 67% 
dos acidentes envol-
vem motocicleta, 72% 
tem entre 18 e 27 nos, 
23% entre 28 e 40 anos 
e 5% acima de 40 anos. 

Das 24 horas do dia, 5 
horas concentram-se 
41% das ocorrências, 
especialmente entre as 
17h e 19 horas.

Os principais moti-
vos para os acidentes 
são: buracos na via, 
menor de idade con-
duzindo veículo sem 
habilitação, animais 
trafegando na via, con-
dutores embriagados, 
motociclistas trafegan-
do pelo corredor, ciclis-
tas entrando na faixa 
de pedestres repentina-
mente e ultrapassagem 
pela direita.

No dia 11 de novem-
bro será realizada uma 
passeata promovido pe-
las forças de segurança 
pública para prevenção 
de acidentes de trânsito.

>> Débora Siqueira
Sesp-MT
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No ano passado 
foram 823 casos 

registrados contra 
587 deste ano.

A Região Integrada 
de Segurança Pública 
(Risp) de Tangará da 
Serra registrou redu-
ção de 29% no índice 
de roubos no período 
de janeiro a setembro 
de 2017. No ano pas-
sado foram 823 casos 
registrados contra 587 
deste ano.

Já a quantidade de 
homicídios é 9% me-
nor, levando em conta 
os 49 assassinatos nos 
oito municípios da re-
gional ocorridos entre 
janeiro até o dia 17 de 
outubro, e em relação 

as 54 mortes violentas 
registradas nesta mes-
ma época.

Até dia 17 de outu-
bro, policiais civis e 
militares da regional 
prenderam 846 pes-
soas, foram recupe-
rados 190 veículos, 
apreendidos 586 qui-
los de entorpecentes e 
até 12 de outubro, 146 
armas foram apreen-
didas.

O comandante re-
gional da Polícia Mili-
tar em Tangará da Ser-
ra, coronel Heverton 
Mourett, avalia que o 
sucesso dos resulta-
dos está associado a 
estratégia implanta-
da pela Secretaria de 
Segurança Pública de 
ações integradas.

“Temos levado essa 
orientação a termo na 

sétima região integra-
da de segurança. Nós 
temos desenvolvido 
inúmeras ações coo-
perativas e integradas 
e, com a independên-
cia operacional de 
cada instituição, nós 
temos objetivos co-
muns que é a redução 
dos índices de crimi-
nalidade.

O secretário de Es-
tado de Segurança Pú-
blica, Gustavo Garcia, 
comemora os resulta-
dos obtidos pelas for-
ças de segurança. “Há 
redução de homicídio 
em 12% (janeiro a se-
tembro), dos roubos 
em 28% (janeiro a se-
tembro), estamos fa-
zendo operações, isso 
tem dado bons resul-
tados”.

Os serviços de 
cidadania da 

Caravana 
começaram nesta 

quinta-feira, 19, 
e seguem até 

o sábado.

Em mais uma edição 
da Caravana da Trans-
formação, desta vez no 
município de Tangará 
da Serra, a Secretaria 
de Justiça e Direitos 
Humanos leva serviços 
à população e apresen-
ta os projetos de resso-
cialização do Sistema 
Penitenciário. Os ser-
viços de cidadania da 
Caravana começaram 
nesta quinta-feira, 19, 
e seguem até o sábado, 
no Módulo Esportivo 

da cidade. 
A Superintendência 

de Políticas sobre Dro-
gas (SUPOD) promove-
rá palestras com edu-
cadores do município 
com a temática “Políti-
cas sobre Drogas: Diá-
logo com a Educação” e 
fará distribuição de ma-
terial informativo sobre 
prevenção ao uso de 
álcool e outras drogas.

Já a Superintendên-
cia de Políticas para 
Mulheres (SEPM) re-
forçará a campanha 
de voluntários para o 
Exército Maria da Pe-
nha, com orientações 
sobre combate à vio-
lência contra a mulher 
e divulgará uma ferra-
menta disponível para 
levar estas informações 
a localidades distantes 
– o Ônibus Lilás. Tam-

bém será distribuído 
material informativo 
sobre as políticas para 
mulheres.

A Superintendência 
de Politicas de Igual-
dade Racial (SUPIR) já 
iniciou as atividades, 
promovendo pales-
tras sobre políticas de 
igualdade racial, viola-
ções de direitos huma-
nos e prevenção a vio-
lência doméstica nas 
escolas do município.

Também no estan-
de da Sejudh, a equipe 
de Direitos Humanos 
divulgará as ativida-
des do Centro de Re-
ferência em Direitos 
Humanos, panfletagem 
educativa sobre direi-
tos humanos e combate 
à violência doméstica 
e informações sobre o 
Disque 100.

>> Debora Siqueira
Sesp-MT

>> Raquel Teixeira
Sejudh

Até 17 de outubro, policiais civis e militares prenderam 846 pessoas Informações estão sendo repassadas na Caravana da Transformação

Tangará da Serra reduz roubos 
em 29%; homicídios caem 9%

Sejudh expõe projetos e leva 
informações sobre direitos


