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DIVULGAÇÃO / REPÓRTER NARESSI

PM prende mecânico suspeito de alugar
e vender armas para criminosos
NA CASA DO ACUSADO, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA MARTA, OS POLICIAIS
MILITARES ENCONTRARAM 2 ESPINGARDAS CALIBRE 12, MUNIÇÃO E UMA LUNETA
Um mecânico de 31
anos foi preso esta semana
por posse ilegal de arma de
fogo no bairro Santa Marta, em Leme (SP). Segundo
a Polícia Militar, o acusado
vendia e alugava armas
para criminosos.
Uma equipe do policiamento de área da 4ª Cia da
Polícia Militar de Leme foi
informada na noite da última quarta-feira, 2 de setembro, que uma pessoa
possuía uma arma de fogo
em sua residência, localizada na Rua Lourenço Zani,
no Jardim Santa Marta.
No local, os PMs questionaram o mecânico sobre
a denúncia e ele acabou
confessando a existência de
uma espingarda calibre 12,
marca CBC, com a numeração suprimida e municiada com 7 cartuchos intactos. A arma de fogo estava guardada em cima do
guarda-roupa. Na casa os
policiais ainda localizaram outra espingarda calibre 12, sem marca, numeração e coronha, além de
uma luneta 9X40EG.
O mecânico, que assumiu a propriedade de todas
as armas de uso restrito,
foi preso e conduzido ao
plantão policial onde permaneceu à disposição da
Justiça. (com informações da

NO ALTO DA GLÓRIA
DIVULGAÇÃO / POLÍCIA MILITAR DE LEME

Polícia Civil de Santa
Cruz da Conceição
finaliza projeto de
identificação da zona rural
O PROJETO DE MAPEAMENTO DA
CONSISTE EM IDENTIFICAR AS PROPRIEDADES
RURAIS COM PLACAS CONTENDO CORES,
NÚMEROS E CÓDIGOS E UM CANAL DISK DENÚNCIA

Policiais militares flagram
tráfico de drogas em canavial
EM DUAS OCORRÊNCIAS DE TRÁFICO DE DROGAS NO ALTO DA GLÓRIA
A PM APREENDEU 303 PINOS DE COCAÍNA E 220 PORÇÕES DE MACONHA

Um projeto iniciado
há cerca de dois anos pelo
policial civil Rogério do
Nascimento Santos, da
Central de Polícia Judiciária (CPJ) da cidade de
Santa Cruz da Conceição
(SP) e que ganhou aval e
apoio do delegado de polícia da Seccional de Limeira, Dr. Antônio Luís Tuckumantel, e do delegado
de polícia titular daquele
município, Dr. Leonardo
Pereira, foi finalizado no
mês de agosto, durante
correição ordinária.
O projeto de mapeamento da zona rural de
Santa Cruz da Conceição é
um antigo anseio da Polícia Civil Judiciária, através do policial civil Rogé-

rio, de produtores rurais e
da prefeitura municipal,
que consiste em identificar as propriedades rurais
com placas contendo cores,
números e códigos, além
de um canal para disk denúncia, trazendo assim
mais eficácia e rapidez no
deslocamento das viaturas
policiais até as propriedades, numa possível situação de elucidação ou monitoramento de crimes no
município.
Segundo o autor do
projeto, o mesmo ainda
consiste em demarcar individualmente cada propriedade por aplicativo de
GPS, que indica a localização exata da área. (com informações de Repórter Naressi)

4ª Cia PM de Leme)

EDITAL DE
CONVOCAÇÃO
O INSTITUTO TIME M CONVOCA membros, associados e
interessados a participarem da
assembleia de publicação e
nomeação da diretoria e conselho fiscal.
Local: Av. Paul Harris, 355 Jardim do Bosque - Leme/SP
Dia 14/09/2020 às 20:00 horas
Informações:
contato@institutotimem.com.br

Durante patrulhamento na manhã de
terça-feira (1), pelas ruas do jardim Alto
da Glória, uma equipe da Polícia Militar
avistou um indivíduo abaixado atrás de
uma curva de nível em meio ao canavial.
Ao ver a viatura, o homem tentou fugir
mas foi detido.
Em revista pessoal, os policiais localizaram R$ 107,50 em dinheiro e um aparelho celular. Ao retornar para o local onde o
suspeito estava os PMs encontraram um
tubo de PVC com 280 pinos contendo cocaína e 220 porções de maconha embaladas
e prontas para venda.
Ao ser questionado sobre a droga, o
rapaz, de 21 anos, assumiu a propriedade
da mesma e por isso acabou sendo preso
em flagrante por tráfico de drogas.
Após ser levado para o plantão policial,
ele foi transferido para a Central de

Vagas de Pirassununga onde permanece à
disposição da Justiça.
VELHO
CONHECIDO
Também em um canavial nas proximidades do bairro Alto da Glória, uma outra
equipe da PM de Leme deteve um homem,
já conhecido nos meios policiais, por tráfico
de drogas.
Ele tentou fugir da viatura, mas foi
detido. Com ele os militares encontraram
R$ 330,00 em dinheiro, um aparelho celular iPhone 5S, além de 23 pinos contendo
cocaína que estavam em uma sacola jogada
durante a fuga. Após ser preso, o suspeito
foi levado para o plantão da CPJ e removido para a Central de Vagas de Pirassununga. (com informações da 4ª Cia PM de Leme)

BALANÇO PARCIAL

Operação Corta-Fogo da PM Ambiental
aplica mais de R$ 340 mil em multas
OBJETIVO É COMBATER OS INCÊNDIOS CRIMINOSOS, QUE AUMENTAM NESTA ÉPOCA
DE ESTIAGEM, PRINCIPALMENTE NA ÁREA RURAL DA REGIÃO DO 1º PELOTÃO
DIVULGAÇÃO / POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL

A Polícia
Militar Ambiental realiza desde
o dia 1º de maio
deste ano a Operação Corta-Fogo
em todo o estado
de São Paulo
com o objetivo de
combater os incêndios criminosos, que aumentam nesta época
de
estiagem,
principalmente
na área rural.
Na terça-feira, 1º de setembro, foi fechado o
balanço parcial
da operação - que segue
até o dia 31 de outubro na área do 1º Pelotão da
PM Ambiental, com sede
em Pirassununga e que
abrange 15 cidades da região, entre elas Leme. Segundo o balanço, foram
detectados 101 focos de incêndio que resultaram em

mais de 2.500 hectares de
áreas queimadas fiscalizadas, sendo 341,965 hectares autuados através de
10 Autos de Infração Ambiental com R$ 341.965,00
em multas aplicadas.
Cabe ressaltar que a
Operação Corta-Fogo consiste basicamente no aten-

dimento de focos de incêndio que são detectados por
sistema de monitoramento dentro da área do Pelotão. Uma vez detectado,
deve ser realizado o atendimento, onde serão adotadas ou não medidas em
desfavor dos autores,
quando a autoria é conhe-

cida, ou em desfavor dos responsáveis ou proprietários, quando a
autoria é desconhecida, após a
análise de 14 parâmetros previstos na Portaria
SMA nº 16/2017,
como a existência e manutenção de aceiros
bem como os indícios de que
houve o combate
ao incêndio por
exemplo.
“Além do
sistema de monitoramento, a Polícia Ambiental também atua com
a ajuda da população que
pode fazer denúncias de incêndios através do telefone
19 3565-1288”, diz o 1º Ten
Ivo Moraes, comandante do
1º Pelotão da PM Ambiental.
(com informações da do 1º Pelotão
da PMA - Pirassununga)

ORAÇÃO AOS TRÊS ANJOS PROTETORES
Se você estiver em dificuldades, seja ela financeira, doença, ou qualquer outra
coisa, faça isso. Durante três dias, pegue um prato, acenda três velas, coloque
um pouco de água e açúcar, coloque em um lugar mais alto que sua cabeça. Ofereça aos três anjos protetores (Gabriel, Rafael e Miguel). Faça o pedido. Em três
dias você alcançará a graça. Mande publicar no terceiro dia e veja o que acontece
no quarto dia. Obrigado aos três anjos protetores. J.A.

