
É grave o estado de 
saúde do jovem de 16 
anos de idade atropela-
do na última sexta-feira, 
19, no bairro Morada Sol 
em Tangará da Serra. Ele 
está internado em uma 
Unidade de Terapia In-
tensiva (UTI) em Cuia-
bá. Agora, Hebert Rodri-
gues de Jesus, aguarda 
para realização de um 
procedimento cirúrgico. 
Segundo informações, a 

Jovem atropelado no Morada do Sol está 
internado em UTI de Cuiabá
Agora, ele 
aguarda para 
realização de 
uma cirurgia

Ele está internado 
no Pronto 
Socorro Municipal 
de Cuiabá
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Olhar Direto

Ele estava de bicicleta quando foi atingido por um veículo

Homem é preso suspeito de beijar criança 
na boca

Acadêmico que colidiu contra carreta se 
recupera bem

EMBRIAGADO

MT 358

COM MULHER E CRIANÇA

O acadêmico André Ro-
drigues Conti, 23 anos, que 
se envolveu em um grave 
acidente na MT 358 em 
Tangará da Serra, se recu-
pera bem.  Ele está interna-
do no Pronto Socorro Mu-
nicipal de Cuiabá e deverá 
receber alta médica pelos 
próximas dias.

Familiares gravaram um 
vídeo, mostrando a recu-
peração do jovem.  Ele não 
precisa fazer cirurgia, rea-
liza sessões de fisioterapia 
para fortalecer os músculos 
e está se alimentando bem. 
André  que cursa Agrono-
mia na Universidade do Es-
tado de  Mato Grosso (Une-
mat),  seguia a caminho da 

A adolescente D.C.F.L., 
de 15 anos, foi localizada 
pela da Polícia Judiciária 
Civil, no dia 04 de abril, 
no bairro CPA, em Cuiabá. 
A menina, que é surda e 
muda, estava desapareci-
da desde o último dia 31 
de março.

Essa ocorrência é um 
dos 220 casos de pessoas 
desaparecidas registrados 
na Polícia Judiciária Civil, 
que foram atendidas pelo 
Núcleo de Pessoas Desa-
parecidas da Delegacia 
Especializada de Homi-
cídio e Proteção à Pessoa 
(DHPP), no primeiro tri-
mestre de 2019.

Deste total, 92% foram 
localizados, representan-
do 202 registros. Apenas 
18 pessoas não foram 
achadas, sendo 196 en-
contradas com vida, o que 

G1/MT

Um bombeiro militar 
perdeu o controle de um 
GM Prisma cinza e capo-
tou no km 595, na BR-163, 
em Nova Mutum, na tarde 
de sexta-feira (19). Além 
do motorista, uma mulher 
e uma criança, que esta-
vam no veículo, também 

Um homem foi preso 
suspeito de ter beijado 
uma criança de 5 anos na 
boca na última quinta-fei-
ra (18) em Guiratinga.  Se-
gundo a Polícia Militar, o 
suspeito, de 43 anos, é ex
-marido da avó da vítima.

A mãe da vítima denun-

Militar perde controle e 
capota veículo

DESAPARECIDOS

O jovem deverá receber alta nos próximos dias

Polícia Civil soluciona 92% 
dos casos

Assessoria
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colisão provocou afunda-
mento de crânio além da 
vítima apresentar hemor-
ragia interna.

Hebert conduzia sua 
bicicleta quando foi atro-
pelado por um veículo  
próximo à Unidade de 
Saúde da Família (USF), 
do bairro.  Pessoas que 
estavam no local disse-
ram que o mato alto às 
margens da via, pode ter 
sido a causa do acidente, 
já que a visibilidade fica 
totalmente comprometi-
da.

O condutor socorris-
ta do Serviço Móvel de 
Atendimento de Urgên-
cia (Samu), Rosevelt 
Neto, que atendeu a ví-

tima disse que o adoles-
cente estava desacordado 
e quando a equipe che-
gou, apresentava nível de 
consciência rebaixada.

O cliclista, conforme 
Rosevelt, tinha um corte 
extenso na região frontal 
da cabeça, que inclusive 
chegava até a base cra-
niana e um também de 
grande proporção, no pé.

Depois de atendido 
e medicado, Hebert foi 
encaminhada à Unidade 
de Pronto Atendimento 
(Upa 24 Horas) e apre-
sentou alterações nos si-
nais vitais. Em seguida, 
passou por exames com-
plementares e precisou 
ser entubado.

tiveram ferimentos.
 A equipe de resgate da 

Rota do Oeste esteve no 
local e encaminhou três 
vítimas em estado leve 
ao Hospital Municipal. 
A Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF) também foi 
acionada para apurar as 
causas do acidente. O 
carro ficou bastante da-
nificado.

ciou o caso depois que 
a filha passou a tarde na 
casa da avó dela. A família 
relatou que a criança saiu 
da casa para andar de bici-
cleta. O suspeito estava na 
calçada, perto da vítima, e 
pediu que a criança o bei-
jasse.

A criança deu um beijo 
no rosto do suspeito e foi 
repreendida pela avó, que 

pediu que ela entrasse na 
casa.

O suspeito ainda pediu 
para a vítima que o beijo 
fosse na boca. Sendo pres-
sionada, a criança deu um 
beijo na boca do suspei-
to e logo depois limpou a 
boca com o braço.

A polícia foi chamada e 
encontrou o suspeito em 
estado de embriaguez.  

universidade e foi atingido 
por uma carreta, quando 
tentava fazer uma ultrapas-
sagem pela direita.  

O acidente aconteceu na 
manhã do dia 28 de feve-
reiro, em uma quinta-fei-
ra. Com a colisão, o jovem 
sofreu várias  fraturas no 
braço e no tórax.  Ao ser so-
corrido, ele estava agitado e 
desorientado. Sua motoci-
cleta ficou totalmente des-
truída. 

Na ocasião, ele foi socor-
rido pelas equipes do Cor-
po de Bombeiros e Serviço 

de Atendimento Móvel de 
Urgência (Samu) e encami-
nhado ao Hospital Muni-
cipal, sendo internado em 
estado grave na semi-inten-
siva.

Posteriormente André 
Conti,  teve de ser enca-
minhado à Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) na 
capital do estado e está in-
ternado há quase 60 dias.

A família precisou fazer 
uma campanha com divul-
gação na mídia e nas redes 
sociais, para ajudar nos 
custos médicos.

corresponde a 97% dos 
registros. Seis vítimas fo-
ram localizadas mortas 
(Ajarene da Silva Nardes, 
Marcelino Ramos de Arru-
da, Nelson Wolfred Shug 
Neto, Marcos Vinícius 
Vargas, Lourenço Marques 
de Araujo e Jonas de Almei-
da Silva). Destes casos, dois 
são tratados com homicí-
dio, 1 foi acidente com veí-
culo, e os demais encontro 
de cadáver que aguardam 
os laudos periciais para o 
esclarecimento.

Ainda de acordo com 
os dados estatísticos da 
Polícia Civil, 65% dos de-
saparecidos são pessoas 
adultas de ambos os se-
xos, na faixa de 18 anos a 
64, sendo 114 homens e 
34 mulheres. Quanto aos 
adolescentes, o percen-
tual de registro é de 31%, 
a maioria na faixa entre 12 
a 17 anos (39 mulheres e 
19 homens).


