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Clínica de Dependentes é só desespero pra moradores do Jóquei Clube 

Luciano Beregeno 

Enquanto o Brasil discute o que fazer no combate às drogas e qual a melhor forma de 

tratar a dependência química, uma clínica que trata de viciados, na Rua Sacramento do 

Bairro Jóquei Clube, tem tirado o sono de quem mora na vizinhança. 

Como o local não é local não é dos mais preparados para aplicar este tipo de 

atendimento e a clínica trabalha com internação voluntária e compulsória, o que se pode 

ver no local e nas proximidades, realmente é de preocupar qualquer um. Inda mais que a 

cerca de 300 metros do local, tem uma escola da Rede Municipal. Aí o bicho pega. 

Dias atrás a temperatura subiu e o descontentamento dos moradores aumentou, quando 

um dos internos - com ficha corrida extensa, pena de homicídio nas costas – de 23 anos, 

fugiu e tentou roubar um carro num bairro vizinho. Na tentativa ele ameaçou dois 

idosos que saíam de casa naquele instante. O caldo entornou. 

Pra negociar uma solução pro caso, reuniões foram agendadas com autoridades 

municipais. O resultado deve ser divulgado nos próximos dias. 

 

Queria comer o tiú e foi em cana 

Luciano Beregeno 

 Não deu outra. O cara, posando de caçador e cheio das vontades, andava lá pelos lados 

do Rio Paranaíba com redes de pesca irregulares e com pedaços da carcaça de um 

animal identificado como da espécie teiú (tiú, como conhecido na região). A Polícia 

Militar do Meio Ambiente chegou, viu que tava tudo errado e deu voz de prisão pro 

cabra.  

Quando percebeu o tamanho da besteira que tinha feito, o suspeito tentou aplicar um 

cão na PM, dizendo que o animal tinha sido morto por outra pessoa, e não ele. O caso 

continua sendo investigado. 

 

 


