
Composta por mais de 60 
reeducandas e com uma es-
trutura inadequada que esta-
va localizada bem no centro 
de Tangará da Serra, a cadeia 
feminina do município deve 
ganhar uma nova estrutura. 
O assunto foi levantado em 
recente visita do secretário 
Adjunto de Administração 
Penitenciária do Estado de 
Mato Grosso, Emanoel Al-
ves Flores, que esteve em 
Tangará da Serra após solici-

“Desativação sugere possibilidade de novo 
prédio”, afirma vereador  Sebastian Ramos
Cadeia Feminina 
de Tangará foi 
desativada na 
última terça

Suspeitos 
renderam a família 
e a trancou dentro 
de um quarto
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Antiga cadeia feminina de Tangará

Soldado que salvou homem de tentativa 
de homicídio é homenageada

Casa dos pais de deputado é assaltada e 
sobrinha pula a janela para pedir socorro

CLÁUDIA KAFER

FAISSAL

ACIDENTE

A família do deputado 
estadual Faissal Calil (PV) 
foi feita refém após três ho-
mens armados invadirem a 
casa dos pais dele, de 71 e 
78 anos, no Bairro Shangri
-la, em Cuiabá, na madru-
gada dessa terça-feira, 12.

Além do casal de idosos, 
a sobrinha de Faissal, de 22 
anos, estava na casa.

A jovem disse à polícia 
que a família acordou de 
madrugada após ouvir um 
barulho na casa.

Segundo a polícia, os 
suspeitos renderam a fa-
mília e a trancou dentro de 
um quarto. A ação durou 
cerca de 30 minutos até os 
suspeitos fugirem levando 

Um jovem suspeito 
de tráfico foi preso car-
regando uma mala com 
várias porções de dro-
gas, no Bairro Cristo 
Rei, em Várzea Grande, 
região metropolitana de 
Cuiabá, na madrugada 
desta quarta-feira, dia 
12 de novembro.

De acordo com infor-
mações da Polícia Mi-
litar, o suspeito indi-
cou uma casa no Bairro 
Araes, em Cuiabá, onde 
teria pego as drogas. O 
local era um comércio 
de tráfico, segundo a 
polícia.

Na casa, a polícia en-
controu um casal com 
vários tabletes de dro-
gas, balança e um cader-
no de anotações.

Ainda de acordo com 
relatos da Polícia Mi-
litar, um revólver tam-

Assessoria

Uma motorista invadiu 
uma clínica de fisiote-
rapia em Cuiabá, nesta 
quarta-feira, 13. No pré-
dio também funciona 
um salão de beleza. A 
mulher não teria sofrido 
ferimentos. Não se sabe 

A soldado Cláudia Kafer 
foi homenageada nesta ter-
ça-feira 12 de novembro, em 
Cuiabá, pela intervenção rápi-
da e firme que salvou a vida 
de Nelson José de Arruda no 
momento em que ele sofria 
tentativa de homicídio a gol-

BMW derruba muro e 
invade clínica

TRÁFICO

Deputado Estadual, Faissal

Material apreendido

Suspeito é abordado 
carregando mala com drogas
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tação do vereador Sebastian 
Ramos. Para o parlamentar, 
a desativação da unidade 
foi uma luta da Segurança 
Pública. “Agradeço ao Go-
verno do Estado por atender 
nossa solicitação, uma vez 
que essa desativação sugere 
a possibilidade de construç-
ção de um prédio novo para 
abrigar as detentas, ficando 
os servidores com um local 
melhor para trabalhar”, afir-
mou o parlamentar, ao des-
tacar que, em sua opinião, 
a antiga estrutura da cadeia 
feminina de Tangará da Ser-
ra contava com condições 
insalubres.

“O principal elemento 
era insalubridade, que era 
evidente não só para as de-

tentas, mas também para os 
servidores que ali trabalha-
vam. Um fator importante 
nesse assunto foi a questão 
da cobrança da população 
para tirar a cadeia do centro. 
Era uma cobrança antiga da 
sociedade para a unidade 
sair do centro.  O problema 
está parcialmente resolvido, 
uma vez que a remoção foi 
feita”, disse Ramos, que ago-
ra acompanhará o trabalho 
do Governo do Estado. Até a 
próxima semana, a expecta-
tiva é que o secretário  Ema-
noel Alves Flores venha a 
Tangará da Serra, onde apre-
sentará os próximos procedi-
mentos em relação a possibi-
lidade de contrução da nova 
unidade.

o que teria causado o aci-
dente. O carro derrubou 
parte do muro e parou 
perto de uma piscina que 
fica no pátio do imóvel. 
O acidente teria ocorrido 
à noite. A mulher não es-
tava mais no local, mas o 
marido dela deu a assis-
tência necessária e o car-
ro foi guinchado.

pes de facão. A ação ocorreu 
na tarde do dia 03 deste mês, 
um domingo, no Distrito de 
Guariba, município de Colni-
za. A soldado estava de folga, 
na companhia do namorado, 
e parou na sorveteria onde 
ocorreu o fato para comprar 
água mineral.

A policial relata que ao tes-
temunhar o ataque a vítima 

ordenou que o agressor soltas-
se a arma no chão, um facão, 
porém ele não a atendeu. A 
policial então se viu obrigada 
a fazer um disparo de arma 
de fogo na perna do suspeito. 
Somente assim fez com que o 
homem soltasse o facão. Cláu-
dia teve seu ato reconhecido 
formalmente com uma ‘Men-
ção Elogiosa’.

duas televisões, notebook, 
celulares, roupas, joias, di-
nheiro e um carro.

A assessoria de Faissal 
informou que o carro foi re-
cuperado no mesmo dia do 
assalto e que a família do 
deputado passa bem.

A família contou à polí-
cia que um dos suspeitos 
ficou fora da casa de vigia 
enquanto os outros dois 
roubavam objetos da resi-
dência.

De acordo com a polícia, 
os criminosos deixaram as 

vítimas trancadas e fugi-
ram. A sobrinha de Faissal 
conseguiu pular uma jane-
la da casa e pedir socorro 
para uma tia dela que mora 
na região.

Faissal também mora 
próximo a casa dos pais, 
entretanto, ele não estava 
em casa no momento do as-
salto, segundo a assessoria.

O caso foi registrado na 
Delegacia Especializada 
de Roubos e Furtos de Veí-
culos que investiga a ocor-
rência.

bém foi apreendido.
Os policiais que aten-

deram a ocorrência afir-
maram que havia drogas 
escondidas dentro da 
geladeira e de um guar-
da-roupa da casa. Além 
disso, a polícia encon-
trou R$ 13 mil.

O suspeito que esta-
va com a mala e o casal 
que morava na casa fo-
ram presos em flagrante 
e encaminhados à dele-
gacia. Eles devem res-
ponder por tráfico de 
drogas. Os celulares dos 
suspeitos também foram 
apreendidos e encami-
nhados para perícia.


