
O presidente Jair Bol-
sonaro sancionou nesta 
terça-feira, 17 de setem-
bro, uma lei que dispõe 
sobre a responsabilidade 
do agressor pelo ressarci-
mento de custos relacio-
nados aos serviços de saú-
de prestados pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS) às 
vítimas de violência do-
méstica e familiar.

Com isso o agressor 
que, por ação ou omis-

“Deve inibir a violência”, opina delegada 
sobre novidade na Lei Maria da Penha
Agressor terá 
que custear 
gastos realizados 
pelos SUS

Suspeita é que 
homem teria 
furtado camiseta 
há alguns dias
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Delegada da Delegacia da Mulher, Liliane Soares Diogo

Perícia confirma que ossada é de jovem 
desaparecida há quase 3 anos

Homem é espancado próximo a Delegacia 
da Mulher em Tangará da Serra

CUIABÁ

AGREDIDO

TANGARÁ DA SERRA

Um homem, que não 
teve sua identidade di-
vulgada, foi agredido 
violentamente na noite 
da última terça-feira, 17 
de setembro, na região 
central da cidade de Tan-
gará da Serra. As agres-
sões ocorreram, segundo 
informações repassadas 
por populares à Polícia 
Militar, porque o ele-
mento trajava uma cami-
seta que, supostamente, 
teria sido furtada de um 
dos agressores há alguns 
dias.

A Polícia Militar foi 
acionada para atender a 
um caso grave de agressão 
próximo à Delegacia da 
Mulher. No local, os po-

A Polícia Rodoviária 
Federal (PRF), apreen-
deu na noite do último 
domingo, dia 15 de se-
tembro, na BR-463, pro-
ximidades de Ponta Porã, 
mais de uma tonelada de 
maconha. O entorpecen-
te era transportado em 
um veículo Santa Fé com 
registro de furto/roubo, 
acobertado com placas 
frias de Campo Grande
-MT.

O condutor do veículo, 
que estava acompanhado 
de um adolescente, deso-
bedeceu ordem de para-
da, mas acabou alcança-
do, preso e o adolescente 
apreendido. Está preso 
em flagrante o suspeito 
L. R. H. A., que é mora-
dor da cidade de Tangará 
da Serra. O adolescente 
utilizava uma carteira de 
habilitação em nome de 

Hiper Notícias

Um adolescente, que se-
gundo informações de po-
pulares, estaria empinando 
uma motocicleta na rua 18, 
em frente a base comuni-
tária da Policia Militar, lo-
calizada na Vila Esmeral-
da, acabou sofrendo uma 

A Politec identificou a os-
sada humana que foi locali-
zada, em um poço artesiano, 
de uma chácara, no dia 1º de 
setembro, em Cuiabá. Trata-
se de Kátia Oliveira Martins, 
que estava desaparecida des-
de de 10 de julho de 2017.

Adolescente empina 
moto e sofre queda

MACONHA

Material apreendido

Polícia Militar e Samu atenderam a ocorrência

Tangaraense é preso com 
mais de 1 tonelada de droga

Agora MT
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são, causar lesão, vio-
lência física, sexual ou 
psicológica e dano moral 
ou patrimonial à mulher, 
será obrigado a ressarcir 
todos os danos causados 
e atendidos pelos servi-
ços de saúde prestados 
para o total tratamento 
das vítimas em situação 
de violência.

Para a delegada da 
Delegacia da Mulher de 
Tangará da Serra, Liliane 
Soares Diogo, a novida-
de deve colaborar para 
diminuição da violência 
doméstica e/ou familiar 
para vítimas desse públi-
co. “Colocar em prática 
o ressarcimento será um 
mecanismo para inibir a 

violência. Então, acredi-
to que seja positivo, pois 
quando se tem algum 
ônus financeiro, acredi-
to que o agressor poderá 
pensar duas vezes”, opi-
nou a delegada à reporta-
gem do Diário da Serra.

Ao sancionar o texto, 
Bolsonaro justificou que 
a medida é necessária 
para “obrigar o agressor 
familiar/doméstico a res-
ponder pelos seus atos 
de violência contra a mu-
lher, não só na esfera pe-
nal e na criminalização 
de sua conduta, mas tam-
bém por meio do ressar-
cimento aos danos mate-
riais e morais causados 
pela sua conduta ilícita”.

queda, sendo necessário 
o acionamento do SAMU, 
que realizou os primeiros 
socorros ao garoto de 16 
anos. O fato foi registrado 
na noite de terça-feira, 17.

Após realizado todos os 
procedimentos necessários 
no local o jovem foi enca-
minhado Unidade de Pron-
to Atendimento.

A identificação foi possí-
vel por meio da arcada den-
tária dos restos mortais da 
vítima. Os peritos informa-
ram que após ser recolhido, 
o material foi levado ao IML, 
onde os peritos constataram 
que o cadáver era de Kátia.

A mulher desapareceu 
após sair com o compa-
nheiro, identificado como 

José Correia Brito Filho, e 
o filho de 7 meses. À mãe, 
Kátia disse que iria dormir 
na casa da sogra.

No entanto, após sair de 
casa, ela não deu mais no-
tícias à família. A mãe da 
mulher contou que tentou 
por várias vezes entrar em 
contato, mas não obteve 
êxito.

liciais se depararam com 
a situação, separaram os 
agressores do agredido, 
encaminhando-o a Unida-
de de Pronto Atendimento 
(UPA) 24 Horas, e começa-
ram a coletar informações 
sobre o fato.

Testemunhas relata-
ram que o grupo, forma-
do por homens, visuali-
zou o elemento (vítima) 
na rua, vestido com uma 
camiseta reconhecida 
por um deles como sen-

do de sua propriedade, a 
qual havia sido furtada 
há alguns dias. Eles abor-
daram o rapaz e começa-
ram a agredi-lo.

A vítima, suposto la-
drão ou receptador da 
camiseta, segundo os três 
homens que o agrediram, 
foi encaminhada para o 
atendimento médico. A 
Polícia Judiciária Civil 
(PJC) de Tangará da Serra 
deve abrir um inquérito e 
investigar o caso.

um irmão que encontra-
se preso em Mato Grosso.

Ao abordar o veículo 
a equipe da PRF consta-
tou grande quantidade 
de maconha que pesada 
chegou a 1.121 quilos 
em 941 tabletes. A du-
pla contou ter viajado de 
ônibus de Cuiabá a Pedro 
Juan Caballero exclusiva-
mente para buscar o veí-
culo com a droga, pelo 
que receberia R$ 1.200 
quando da entrega em 
Cuiabá. Agora, os envol-
vidos deverão se acertar 
com a Justiça.


