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Conselho realizará ciclo de palestras que
abordarão riscos do narguilé
Palestras serão
promovidas
pelo Conselho
de Segurança
RODRIGO SOARES / Redação DS

As escolas das redes municipal, estadual e particular de Tangará da Serra receberão em breve um ciclo
de palestras que abordarão
a conscientização sobre o
uso do narguilé. A ação é
uma iniciativa do Conselho
Comunitário de Segurança
(Conseg) do Município, e
abrangerá a parceria das
forças da segurança pública, como a Polícia Militar,
Polícia Civil e Corpo de

Bombeiros.
De acordo com o presidente da Conseg, Paulo de
Jesus, a ideia foi apresentada
durante reunião ordinária
realizada na semana passada,
oportunidade em que o uso
de narguilé por menores de
idade entrou em pauta.
“Foi apresentado pela
diretoria a realização de
palestras para combate de
drogas lícitas e ilícitas, com
foco no polêmico narguilé.
Todo mundo sabe que o uso
não é crime para maiores
de idade, mas para menor é
proibido de acordo com os
artigos 81 e 243 do Estatuto
da Criança e do Adolescente”, comentou o presidente,
destacando que a expecta-

CAMPO NOVO

tiva é desenvolver o ciclo
de palestras para alunos a
partir do 9º ano do ensino
fundamental até o 3º do ensino médio.
“Será um trabalho de
conscientização e informação”, enfatizou o presidente. Com a proposta
deliberada durante reunião
ordinária, a Conseg fará um
levantamento
específico
nas escolas para posteriormente colocar a programação na prática.
Vale lembrar que conforme a Organização Mundial
da Saúde (OMS), uma hora
de sessão de narguilé equivale a fumar cem cigarros
comuns, sendo um produto
altamente cancerígeno.

Apesar de parecer inofensivo, narguilé é altamente perigoso

DENÚNCIA

Duas são presas tentando PM de Nova Olímpia encontra droga
entrar com drogas na cadeia enterrada no quintal de residência
Portal Campo Novo

LUCÉLIA ANDRADE / Redação DS

Duas mulheres tentaram entrar na Cadeia Pública de Campo Novo com
aparelhos celulares e entorpecentes, durante a visita. Os celulares estavam
escondidos dentro do sutiã de uma das suspeitas e
o entorpecente dentro da
parte íntima da outra.
Segundo informações
obtidas com a Polícia Civil, as suspeitas se negaram a passar pelo procedimento de revista pessoal,
procedimento
padrão
para quem vai visitar familiares que estão presos.
Vendo a atitude estranha das mulheres, elas
foram convidadas a comparecer até o Hospital Municipal, onde iriam passar
por revista detalhada feita
por uma profissional de
saúde. Durante o trajeto,
dentro do hospital, uma

Meio ‘tijolo’ de maconha foi apreendido pela
Polícia Militar de Nova
Olímpia na madrugada
desta terça-feira, 14.
A guarnição fazia patrulhamento pela cidade e
durante uma abordagem a

Materiais apreendido

das envolvidas tentou jogar algo no lixeiro.
Os policiais perceberam
a atitude e foram verificar
o conteúdo. Tratava-se de
uma substância análoga
a cocaína que a suspeita
havia acabado de expelir
do seu corpo. Diante dos
fatos ela recebeu voz de
prisão e foi levada para a
delegacia.
Na delegacia, a outra
envolvida foi revistada
por uma policial feminina e em seu sutiã foram
encontrados dois aparelhos celulares. Ambas vão
responder criminalmente
pelos atos infracionais cometidos.

MENTAL

Idoso é suspeito de estuprar
enteada com deficiência
Mídia News

Um idoso de 61 anos foi
preso na manhã desta terçafeira, 14, suspeito de estuprar sua enteada de 31 anos,
portadora de deficiência
mental. O crime aconteceu
em Cáceres.
De acordo com a Polícia

Militar, o homem vive no
mesmo terreno que a vítima
e sua mãe, mas em casas separadas.
A vítima toma medicamentos que causavam sonolência
devido a sua condição de
saúde e o suspeito esperava
a mulher estar dopada para
cometer o crime. A Polícia
Civil deve investigar o caso.

uma pessoa que estava em
um bar, a mesma informou que em uma residência próxima havia uma
grande movimentação de
pessoas que estavam combinando de enterrar drogas.
A casa seria de um suspeito conhecido como
‘Cabelo’ e que inclusive

estaria aterrorizando moradores do bairro. Diante
dos fatos, a PM acionou
um investigador da Polícia
Judiciária Civil (PJC) para
dar apoio à ocorrência.
Os policiais então realizaram buscas e localizaram em um monte de
terra remexido, a droga
enterrada.

FRONTEIRA FECHADA

Mandados de prisões são cumpridos
durante Operação da PM
Quatro pessoas
foram detidas
com mandados
em abertos
RODRIGO SOARES / Redação DS

O 7º Comando Regional
da Polícia Militar (CRVII) desencadeou no começo dessa
semana a segunda fase do
Operação Fronteira Fechada, oportunidade em que
prendeu quatro pessoas que
estavam com mandatos de
prisões em abertos.
Durante abordagem realizada em um transporte
coletivo na última segunda-feira, 13, os policiais
prenderam uma pessoa que
estava em ‘débito’ com a
justiça. A prisão aconteceu
no trecho entre Sapezal a
Campo Novo do Parecis, e
o crime cometido pelo detido não foi divulgado. Outra prisão por mandato em

Operação ocorre desde início da semana

aberto também aconteceu
na última segunda-feira, porém no Município de Barra
do Bugres. Após abordagem
em uma van, policiais da
Gefron, Força Tática e PM
de Porto Estrela detectaram
um dos usuários que estava
com um mandato de prisão
preventiva em aberto, em
Barra do Bugres. A terceira e quarta detenção, que
também ocorreu na última
segunda, foi realizada durante checagem em outro

veículo de transporte coletivo, também em Barra
do Bugres. Os mandatos
de prisões foram oriundos das comarcas de Santo antônio do Levenger e
Paranatinga, e os crimes
não foram divulgados. A
Polícia Militar segue com
a Operação Fronteira Segura em toda a região através de bloqueio policial
que conta com o reforço
de integrantes do pelotão
de Força Tática e Bope.

