
Em ação conjunta, rea-
lizada na noite de segun-
da-feira, dia 23 de maio, 
a Polícia Civil e a Polícia 
Militar de Tangará da 
Serra apreenderam mais 
de 30 cestas básicas e 30 
kits de limpeza, que se-
riam destinados ao tráfi-
co de drogas.

De acordo com o dele-
gado responsável pelas 
investigações, Adil Pi-
nheiro de Paula, as cestas 
e as porções de substân-
cia análoga a pasta base 
de cocaína foram apreen-
didos com uma mulher, 
ligada a associação para 
o tráfico que age na cida-
de – que foi detida, além 

Mulher é presa com drogas e mais de
30 cestas básicas destinadas ao tráfico
Material seria
distribuído a
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da associação
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Mais de 30 cestas básicas e kits de limpeza apreendidos

EM AÇÃO CONJUNTA

A Polícia Civil de Tan-
gará da Serra prendeu na 
manhã desta terça-feira, 
dia 24 de maio, um ho-
mem suspeito de invadir e 
furtar mais de 70 relógios 
em Tangará da Serra.

O crime, que aconteceu 
na madrugada de segun-
da-feira, 23, foi registrado 
pelas câmeras de segu-
rança do local e mostra o 
momento que ele quebra 
a porta de vidro com um 
guidão de bicicleta e inva-
de o local, em seguida.

Ele chega no local de bi-

TANGARÁ DA SERRA

Parte dos produtos recuperados nesta terça-feira

Polícia Civil prende homem 
suspeito de furtar joalheria
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do encaminhamento de 
um usuário de drogas, 
que também estava no 
local.

“Os investigadores, ao 
longo da semana e dos 
meses vem monitorando 
alguns locais de ponto de 
venda de droga e na data 
de hoje [segunda-feira, 
23], percebendo que a 
traficante saiu para fazer 
a entrega da droga, a Po-
lícia Civil pediu apoio a 
Polícia Militar, que fez a 
abordagem dessa mulher, 
maior de idade, e com ela 
encontrada uma porção 
considerável de droga”.

À polícia, segundo o 
delegado, ela confirmou 
que saiu para fazer a en-
trega das drogas e que 
na residência haveriam 
cestas básicas que seriam 
distribuídas a simpati-
zantes da associação. As 
equipes da Polícia Civil e 
da Polícia Militar foram 
ao local e recolheram as 

cicleta e para na frente da 
loja. Em seguida, desce e 
começa a bater na porta de 
vidro, tentando quebrar. 
Ele sai e volta segundos 
depois para dar continui-
dade à ação. Após bater 
diversas vezes com o gui-
dão na porta, o vidro se 
rompe e ele entra. Os re-
lógios furtados estavam 
em uma gaveta da loja.

O vídeo da câmera de 
monitoramento mostra 
um homem vestindo um 
moletom vermelho, com 
capuz, apreendido pelos 
policiais, assim como 
parte dos produtos furta-
dos.

cestas básicas e kits de 
limpeza, que estão apreen-
didos no Cisc.

“Devo ressaltar que o 
local onde funcionava 
essa boca de fumo era 
comandado por duas 
pessoas: um homem e 
a mulher que foi presa 
hoje. Esse homem não foi 
preso porque se encon-
tra fora da cidade, mas 
a Polícia Civil já tem a 
qualificação dele, provas 
documentais de investi-
gações pretéritas de que 
ele comandava o tráfico 
de drogas ali nessa boca 
de fumo e inclusive dis-
tribuía droga que era 
vendida na região central 
da cidade também, onde 
a polícia tem feito várias 
ações na região do Parque 
Municipal e rodoviária”, 
completa o delegado, que 
representará contra esse 
homem, para continuida-
de das ações e prisão do 
suspeito.

Serão
14 palestrantes
entre nacionais
e internacionais

Sesp promove Seminário Internacional 
de Polícia Comunitária
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Mato Grosso sedia, pela 
primeira vez, o Seminá-
rio Internacional de Polí-
cia Comunitária. Com o 
tema: “A força que vem da 
comunidade’, o evento é 
uma parceria da Secreta-
ria de Segurança Pública, 
por meio da Coordenado-
ria de Polícia Comunitá-
ria, com a Federação dos 
Conselhos de Segurança 
(Feconseg) e a Assembleia 
Legislativa.

O seminário ocorre-
rá nesta quarta-feira, 25, 
no auditório da Ordem 
dos Advogados do Brasil 
(OAB-MT), no Centro Po-
lítico Administrativo, das 
8h às 18h. Além de apre-
sentar modelos exitosos 
de outros estados, Mato 
Grosso vai apresentar o 
que vem fazendo ao longo 
dos últimos três anos em 
relação à participação da 
sociedade na segurança 
pública.

Serão 14 palestrantes 

O seminário ocorrerá nesta quarta-feira, 25, em Cuiabá
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entre nacionais e inter-
nacionais. Do Japão, os 
participantes conhecerão 
o ‘Sistema Koban’, mo-
delo de segurança comu-
nitária. Além da palestra 
com Nobuyuki Kimura, 
da Agência Internacional 
de Cooperação do Japão 
(Jica), agentes da Seguran-
ça Pública, presidentes de 
conselhos comunitários 
de segurança e outras li-
deranças mato-grossen-
ses terão a oportunidade 
de saber quais os resul-
tados do emprego desse 
sistema em comunidades 
brasileiras nos estado de 
São Paulo, Minas Gerais 
e Tocantins.  

Do Governo Federal, o 

seminário terá palestran-
te Gleidison Antônio de 
Carvalho, representando 
a Diretoria de Políticas de 
Segurança Pública da Se-
nasp (Secretaria Nacional 
de Segurança). Carvalho 
fará uma palestra expla-
nando ações da Política 
Nacional de Segurança Co-
munitária.

O coordenador de Polí-
cia Comunitária na Sesp, 
tenente-coronel Sebastião 
Carlos Rodrigues da Silva, 
explica que um dos objeti-
vos desse seminário é fazer 
com que a sociedade civil, 
através de suas representa-
ções, se aproxime e interaja 
cada vez mais com as for-
ças de segurança.
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