
Quando prenunciávamos a nova 
onda da Covid-19, que nos mostra um 
aventuroso ano novo somando dezenas de 
milhares de mortes mensais, não fomos 
bidú, apenas visualizando os abusos das 
festas de Natal e réveillons, quando 
manadas de imbecis desafiando o bom 
senso se aglomeraram em praças, praias, 
bares, lares e baladas. Muitos, sem usar 
máscaras e álcool só etílico de copo e 
garrafas, sem gel e na goela. Então, era 
mesmo prognóstico de tragédia bis idem 
anunciada e some-se a isso, os atalhos dos 
paliativos engana-trouxas. 

Vide cloroquina e seu hidroxi, o 
vermífugo de boi, a tal Ivermectina, 
Azitromicina, Vitazoxamida, Corticóide 
zin, anticoagulantes, ozônio por via retal, 
rendezivir, lopinavir, interferon-beta 1 e 
ultimamente o tal Bamlanivimbel, todos 
reconhecidamente ineficazes e de efeitos 
colaterais nocivos pela OMS, FDA e 
Central de Controle de Doenças da 
Sociedade Brasileira de Infectologia. 
Claro, sem falar no feijão milagroso do 
pastor Valdomiro, a excreção do engodo. 
O trem é complexo, amigos, prá não ser 
alarmante, veja que em janeiro foram 
registradas 29.555 mortes por Covid-19 
em 2021, superando as 21.811 de 
dezembro do ano passado. Sem 
trocadilhos, um crescimento de 121% (o 
artigo penal do homicídio) sobre os 
registros fatais de novembro de 2020. 

A previsão do Instituto de 
Métricas em Saúde da Universidade de 
Washington (EUA) preveem mais de 278 
mil mortes no Brasil até o dia 1º de Maio 

deste ano. Com todas estas previsões 
funestas após a trágica situação, a política 
séria de uns, demagogia e burocracia de 
outros, ainda tem quem dá carteirada, 
fura-fila, alheios às mortes que se 
sucedem, média de um falecimento a cada 
5 minutos.  Sem exagero algum em casos 
mais extremados, a eutanásia oficializada, 
mediante asfixia de inocentes pacientes. 
Paralelo a isso, as esbórnias noturnas, 
baladas suicidas, aglomerações no 
comercio, lamúrias pelas perdas de lucros 
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A fila é uma metáfora de nossa 
sociedade. Lembro-me de meu pai indo 
de madruga para fila em busca de uma 
vaga para mim e meus irmãos na E.E. 
Maria Constança Barros Machado. 
Lembro igualmente da fila, da dor na fila, 
no corredor, da Santa Casa, hospital de 
Campo Grande. 

Vejo com dor, não com a dor da 
dor na fila do corredor (as dores não são 
iguais, amigo leitor); vejo com dor a fila 
da cirurgia no SUS, a fila das “creches”, a 
fila da “casa própria”, a fila dos 
“ b e n e f í c i o s  a s s i s t e n c i a i s ” ,  d a  
aposentadoria, do emprego, dos auxílios, 
a fila das UTIs, a fila dos processos…as 
filas por comida, a fila da sopa, da cesta 
básica. 
Schwartz (1978) disse e demonstrou que 
toda a sociedade pode ser analisada como 
uma grande rede de filas inter-
relacionadas. Quando um sistema não 
pode (ou não quer)  a tender  a  
de te rminados  usuár ios  c r ia - se ,  
inevitavelmente, uma situação de 
conflito, conhecida como “fila”. 

Nas filas ocorre de tudo. Uma 
promotora de justiça me contou que certa 
vez, ao chegar em um banco, havia uma 
fila bagunçada, e não havia nenhum 
funcionário tentando organizá-la, ou 
qualquer organização natural. Ao descer 
no estabelecimento bancário, de dentro, 
de traz da porta de vidro, saiu um gerente 
chamando essa minha colega para entrar. 
Ela disse – Mas e a ordem da fila, quem 
está na frente e quem está atrás?! O 
funcionário gerente gaguejou, enquanto 
isso ela arrumava a fila e esperava sua 
vez. Quando a viam na rua diziam: “Olha 
lá a moça que arrumou a fila do 
banco…”. Há muitas filas e muitas 
soluções!! 

As filas apresentam muitas 
formas. Há aqueles que, mesmo se 
ausentando de uma fila, pedem para que 
lhe seja guardado o seu “lugar”. Já ouvi 
esse pedido um tanto estranho. Existem 
as filas que são tudo, menos “indiana”. 
Há filas em dupla, enquanto um vai pegar 
o outro fica na fila…manobra bastante 
alheia também. 
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PDV EMPAER
O Plano de Demissão Voluntária (PDV) da 
Empaer teve início no dia 19 de janeiro e até o 
momento já recebeu 60 adesões. Estão aptos a 
aderirem o Plano em torno de 280 servidores, 
que precisam ter idade igual ou superior a 45 
anos até a data de desligamento e no mínimo 
20 anos de trabalho. O PDV foi uma das 
alternativas adotadas pelo Governo do Estado 
para reduzir custos, aumentar a eficiência da 
empresa e valorizar os colaboradores. O 
empregado que optar pelo PDV receberá as 
verbas rescisórias referentes aos direitos 
trabalhistas previstos no Acordo Coletivo, na 
modalidade de dispensa sem justa causa, mais 
o incentivo financeiro com o pagamento de 
três remunerações por adesão, além de 
indenização no valor de R$ 0,55 sobre o 
último salário, multiplicado pelos anos 
trabalhados até a data do desligamento. 

EMPREGOS FORMAIS
Mato Grosso encerrou 2020 com resultado 
positivo na geração de empregos. O setor que 
mais contribuiu na geração de empregos foi o 
comércio, com 9.238 novas vagas, o que 
representa 42% do total gerado no período. 
Além disso, o estado foi o segundo que mais 
contratou na região Centro-Oeste, atrás 
apenas de Goiás (26.258) e à frente de Mato 
Grosso do Sul (14.173) e Distrito Federal, que 
apresentou um saldo negativo de -11.353 no 
número de novos trabalhadores no acumulado 
do ano. O resultado foi um salto positivo de 
21.970 empregos gerados no Estado que 
figura como sexto colocado no ranking 
nacional. 

LIVE INFÂNCIAS PÓS-ABOLIÇÃO
O curso de Direito do Câmpus de Alta Floresta 
da Unemat realiza nesta quinta-feira live com 
o tema: “Pai branco, mãe negra: infâncias do 
pós-abolição”. O evento é aberto a todos os 
interessados sem necessidade de inscrição e 
será transmitido pelo canal no YouTube: 
Direitos & Histórias, a partir das 19 horas. O 
bate-papo será com a professora Sueann 
Caulfield, PhD, professora associada da 
Universidade do Michigan (UMich) e contará 
ainda com a participação dos professores Raul 
Belúcio, da Universidade Estadual de 
Maringá e do professor Otávio Weinhardt, da 
Universidade do Estado de Mato Grosso. No 
encontro será abordado as relações familiares 
logo após a abolição da escravatura no Brasil e 
sobre os vários os arranjos possíveis e 
implicações dessas relações familiares 

MÃO AMIGA
O pequeno Mateus Amâncio Maragon, de 2 
anos, precisa da sua ajuda. Ele nasceu com 
atresia de esôfago e fístula traque esofágica e 
necessita muitos cuidados e de uma cirurgia, 
para isso sua família está promovendo uma 
campanha para arrecadar recursos vendendo 
uma rifa para tentar juntar R$ 200 mil para 
reconstrução do seu esôfago.  A mãe relada 
que por conta do problema, Mateus, acabou 
pegando infecção hospitalar, pneumonia nos 
dois pulmões, teve insuficiência renal, sofreu 
parada cardíaca, e devido à falta de 
oxigenação no cérebro perdeu a visão. Os 
interessados em ajudar podem entrar em 
contato pelo WhatsApp através do (65) 8417-
3868. Além disso, as doações podem ser feitas 
na conta poupança do Sicredi 12539-5, 
agência 0805. 

SEMANA PEDAGÓGICA
Durante cinco dias, equipes gestoras e 
professores de todas as escolas da rede 
estadual de Mato Grosso realizam no período 
de 1º e 5 de fevereiro, a Semana Pedagógica. 
Ação visa o planejamento de ações para o ano 
letivo de 2021, tendo como maior desafio a 
recuperação da aprendizagem dos estudantes, 
afetada pelas limitações impostas pela 
pandemia da Covid-19. As aulas na rede 
estadual serão retomadas no dia 8 de fevereiro, 
na modalidade não presencial (on line ou por 
meio de apostilas). 

E existe a fila furada. Quem não 
se sente mal com o “fura-fila”?! Penso 
que até ele mesmo se sente mal, quando 
vê! Quando vê o outro a espera, o estar na 
frente, o que revela, o que diz a fila. 

Ora, esse alinhamento quer 
extirpar o desejo de grupos ou classes, 
dos que, por berço ou por concessão, 
detêm privilégios; as nobrezas e 
fidalguias. Quer afastar essa noção 
hierarquizada da sociedade, essas 
separações vazias de “esquerda” e 
“direita”. O querido à fila é que o pobre, o 
marginal, o velho, o negro podem estar 
em primeiro lugar ou, pelo menos, num 
lugar nessa “ordem”. 

A fila espera acabar com os 
privilégios antigos e com as vantagens 
modernas. Não é tão ruim ficar atrás de 
uma pessoa desconhecida e na frente de 
outra, ir do último ao primeiro. Senhores 
“privilegiados”, por favor, não furem a 
fila!!!! 

___*** é Promotor Emanuel Filartiga 
de Justiça em Mato Grosso 

mercantis, contrapondo-se á prudência e 
sensatez, que deveriam nortear e reger a 
consciência sadia do bem viver. Daí, 
concluirmos que recuar nem sempre 
significa fraqueza, mas também, pode ser 
estratégia para uma vitória gloriosa. 

Dar um passo para trás, nem 
sempre é recuar ou regredir. In-fine, 
melhor dar um passo para trás agora, que 
10 impensados à frente. Recuar é Viver, 
ratificando que a vida não tem preço, 
pensem nisso! 

EDITORIAL

A espera de um lugar 

Recuar prá Viver 
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s ações de prevenção e Acombate à pandemia de 
Covid-19 em Cáceres tem 

most rado  um re laxamento  
perigoso da população com 
relação às medidas recomendadas 
por decretos municipais e 
protocolos dos organismos oficiais 
da área de saúde. 
 Enquanto o número de 
c a s o s  p o s i t i v o s  c o n t i n u a  
a u m e n t a n d o ,  e q u i p e s  d e  
fiscalização que ajudam na 
orientação em locais públicos têm 
se deparado com aglomerações, 
pessoas sem máscara e desrespeito 
ao distanciamento social, além da 
inobservância à recomendação de 
r e c o l h i m e n t o  d o m i c i l i a r  
especialmente nos finais de 
semana. 

Apesar de todo o trabalho 
de conscientização e orientação 
r e a l i z a d o  p e l o s  ó r g ã o s  
competentes, desde o começo da 
pandemia, uma boa parte da 
população tem deixado de lado o 
uso da máscara ou a faz de forma 
ineficaz. Isso porque não cobrir o 
nariz, deixar o queixo exposto ou 
a t é  m e s m o  a b a i x á - l a  
completamente têm o mesmo 
efeito de não estar munido de 
nenhuma proteção. Nesse caso a 
pessoa tem a falsa sensação que 
está protegida, quando na verdade 

de dezembro para janeiro o 
aumento foi de quase 100%, em 
d e z e m b r o  f o r a m  1 . 4 7 2  
atendimentos, agora em janeiro 
esse número saltou para 2.740 
pessoas que procuraram por 
atendimento.   

Mesmo diante desses 
números alarmantes, a situação 
tem se mostrado de difícil controle.   
Para tentar reduzir a circulação do 
vírus a Prefeitura tem atacado em 
várias frentes, especialmente na 
orientação e fiscalização, porém as 
pessoas precisam entender que o 
melhor é a adoção das medidas 

e s t á  m u i t o  s u s c e t í v e l  à  
c o n t a m i n a ç ã o  p e l o  n o v o  
coronavírus. 

Cáceres tem hoje 5.126 
casos positivos de Covid-19, com 
mais de 450 casos ativos, 17 
h o s p i t a l i z a d o s  e  4 5 4  e m  
i s o l a m e n t o  d o m i c i l i a r ,  
monitorados pela Central da 
Covid-19. Há ainda 136 em 
investigação aguardando resultado 
do exame, e 143 vieram a óbito por 
conta da doença.   

De acordo com o último 
boletim informativo relativo aos 
atendimentos na Central da Covid, 

É importante o pescador – 
profissional ou amador – estar 
atento às regras para não incorrer 
em infrações, uma vez que a 
fiscalização no período de pesca 
permitida é mantida pela Sema.  

O pescador precisa estar 
habilitado com a carteira de pesca, 
não usar apetrechos proibidos e 
respeitar a cota e tamanho mínimo 
do pescado, que para amador é de 5 
quilos e 1 exemplar e para 
profissional é de 125 kg por 
semana. Quem for pego pescando 
em trechos de divisa dos rios 
federais ou em áreas de Unidades 
de Conservação sofrerá sanções, 
que vão desde a apreensão de 
equipamentos e pescado, até a 
detenção e multa. 

stá reaberto o período de Epesca nos rios das Bacias 
Hidrográficas do Paraguai, 

Amazonas e Araguaia-Tocantins 
em Mato Grosso, com exceção 
daqueles em que a pesca é 
permanentemente proibida.   

Lembrando que nos rios de 
divisa, em que uma margem fica 
em Mato Grosso e outra margem 
em outro Estado, a proibição à 
pesca que iniciou em novembro, 
terminará somente em 28 de 
fevereiro, a pesca nos trechos de 
divisa será liberada em 01 de 
março. No Estado são 17 os rios 
em que a pesca ainda não está 
liberada. Entre os mais conhecidos 

estão o rio Piquiri, na bacia do 
Paraguai, que uma margem está 
em Mato Grosso e outra em Mato 
Grosso do Sul, o rio Araguaia, na 
bacia Araguaia-Tocantins, que faz 
divisa com Goiás e, na bacia 
Amazônica, o trecho do rio Teles 
Pires que faz divisa com o Pará. 

Mesmo com a liberação da 
pesca nos rios ou trechos que 
percorrem Mato Grosso, a pesca 
continua proibida nas áreas de 
Unidades de Conservação, onde a 
proibição é permanente. Estes 
locais de proteção integral 
possuem uma série de restrições, 
entre elas as atividades de pesca 
durante qualquer período do ano. 

máscara, entre outros cuidados.  
De nada vale a prefeitura 

empregar todos os recursos para 
conter a pandemia se a população 
não incorporar as medidas 
preventivas na sua rotina, no seu 
dia a dia, e respeitar as 
recomendações.

preventivas para reduzir o risco de 
exposição ao contágio. 

Muita gente pode estar 
com o vírus e ser assintomático, 
transmitindo-o para familiares e 
amigos sem saber por não respeitar 
as recomendações de isolamento, 
distanciamento social e uso de 

mitigar os efeitos da Pandemia 
da Covid-19 de milhares de 
pessoas carentes, instituições de 
saúde, e ao crescimento do 
quadro social e fundação de 
clubes, os quais colocaram o 
Distrito 4440 em primeiro lugar 
dentre todos os 32 distritos do RI 
no Brasil. 

Assim que se tornou 
pública sua indicação a esse 
importante cargo, centenas de 
mensagens de felicitação, apoio e 
consideração de companheiros 
das mais diversas localidades do 
país e exterior chegaram e 
continuam chegando através das 
mídias sociais, demonstrando o 
carinho e apreço dos rotarianos e 
outros por sua pessoa. 

Sem dúvida um orgulho 
não só para o Rotary Club de 
Cáceres, como também para a 
cidade, uma vez que Washington 
é um apaixonado pelas belezas 
naturais do município, elevando 
o nome de Cáceres a nível 
m u n d o ,  a o  o c u p a r  e s s e  
importante cargo no Rotary 
International.

 ara quem é rotariano ou Pacompanha as ações dos 
rotarianos localmente não 

foi surpresa, mas somente uma 
confirmação; esse sul mato-
grossense de Deodápolis, mas 
mato-grossense e cacerense de 
coração e por reconhecimento 
público, acaba de ser nomeado 
para integrar o comitê do Rotary 
International para a América do 
Sul, 2021-2022. 

Esse comitê é responsável 
por diversos setores e ações do RI, 
como preparação da Convenção 
Internacional a qual se dará em 
Melbourne – Austrália; quadro 
associativo, distritamento entre 
outras. 

A escolha de Washignton 
ocorre em função das inúmeras e 
importantes ações e projetos aos 
quais esteve à frente, desde o ano 
de 2009 quando passou a fazer 
parte da família rotária. Também, 
em decorrência do exemplar 
desempenho durante a sua 
governadoria distrital, 2019-2020, 
principalmente os projetos 
voltados as causas sociais para 

PREVENÇÃO

Uso de máscara e distanciamento social são 
 obrigatórios e população não pode relaxar 

De nada vale a prefeitura empregar recursos para conter  a pandemia se a população não incorporar as medidas 

Da Redação 

População relaxa com o uso da máscara, casos aumentam em Cáceres    

Foto: Arquivo

FIM DA PIRACEMA

Pesca está reaberta em Mato Grosso,  
mas é importante estar atento às regras 
Da Redação 

Pescadores já estão na ativa e Sema na fiscalização    

Foto: Reprodução

RECONHECIMENTO

Cacerense de coração, Washington Calado assume 
importante cargo em equipe do Rotary International 
Gilmar Marostega/IP RC Cáceres 

Washington Calado fez história no Distrito 4440   

Foto: Arquivo
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 im de semana bastante Fagitado em Cáceres, além da 
fiscalização para dispersão 

de aglomeração, onde alguns 
estabelecimentos foram autuados e 
multados por não cumprirem as 
determinações do Decreto, foi 
registrado em vários pontos da 
cidade, ocorrências de furto.  

No final da tarde de sábado, 
por volta das 18h, policiais militares 
foram acionados via CIOSP de um 
furto na Rua Leopoldo Ambrósio 
Filho, no Bairro DNER. No local, a 
vítima uma senhora de 75 anos, 
identificada pelas iniciais C.L.C, 
relatou que ao chegar em sua 
residência notou que a porta da 
frente estava arrombada e que 
haviam levado além do rádio, 
fizeram uma limpa nos armários 
levando toda a compra do mês. Os 
policiais deram uma varredura pelas 
imediações do bairro, porém 
nenhum suspeito foi localizado.  

Outra vítima no sábado, foi 
o cidadão S.G.A. de 41 anos, que 
procurou a delegacia com um caso 
bastante intrigante. De acordo com o 

Outubro. Em determinado momento 
sentiu falta da sua carteira que 
supostamente havia deixado no 
interior do veículo, porém ao 

BO, na parte da tarde ele foi até a 
casa de um amigo localizada no 
centro da cidade, onde segundo ele, 
estacionou seu veículo na Rua 6 de 

procura-la não a encontrou, mas seu 
cartão foi usado em compras pela 
internet, com uma despesa de mais 
de R$ 8 mil. O pior é que o veículo 
não apresentava nenhum sinal de 
arrombamento e o alarme também 
não disparou em nenhum momento. 
Caso segue em averiguação.  

Na noite de sábado, outra 
ocorrência, desta vez uma senhora 
compareceu a delegacia relatando 
que seus dois filhos menores, 12 e 14 
anos, foram atacados por um 
indivíduo que estava em uma moto 
Biz de cor preta. 

O fato aconteceu na Rua dos 
Desenhistas, no Bairro Cavalhada, 
próximo a residência da vítima. Na 
ação o ladrão com a mão por baixo 
da camiseta simulando estar armado, 
anunciou o roubo mandando o 
menor entregar o celular. Segundo a 
comunicante, ele entregou seu 
celular Moto G8 ao bandido, que 

acelerou a motoca tomando rumo.  
Já no domingo, a PM foi 

a c i o n a d a  d a n d o  c o n t a  q u e  
indivíduos estavam pulando o muro 
do antigo prédio da câmara 
municipal, situado no centro da 
cidade. Em deslocamento ao local, a 
guarnição deparou com alguns 
indivíduos de bicicleta que 
transportavam algumas ferramentas. 

Diante do fato, foi realizado 
a abordagem, onde os suspeitos 
confessaram o furto no prédio da 
câmara. 

Com os três menores, dois 
de 17 e um de 16 anos, todos 
moradores do Bairro Jardim 
Guanabara, foi recuperado martelos, 
marretas, extensões, alicates, chaves 
de fenda, entre outros. 

Após contato com os 
responsáveis pela obra, os três foram 
encaminhados ao CISC para as 
devidas providências.  

 rês pessoas foram presas Tneste fim de semana pelo 
Grupo Especial de Segurança 

na Fronteira (Gefron). Duas delas 
possuíam mandados em aberto e a 
terceira prisão ocorreu por tráfico de 
drogas, em uma ação conjunta com a 
Força Tática do 1º Comando 
Regional. 

A  p r i m e i r a  p r i s ã o ,  

passagens por roubo, homicídio, 
tráfico ilícito de drogas, ameaça e 
corrupção de menores. Ele foi preso 
e encaminhado à delegacia do 
município para as providências que 
o caso requer. 

Ainda no sábado, por volta 
de 9h50, em abordagem no Posto 
Matão, em Pontes e Lacerda, após 
checagem foi constatado um 
mandado de prisão em desfavor do 
motorista, que constava no Banco 
Nacional de Monitoramento de 
Prisões. Sendo assim, o suspeito foi 
conduzido à delegacia. 

A última ocorrência foi 
registrada no domingo (31), por 
volta das 13h30, também em Porto 
Esperidião. Na ocasião, a equipe da 
Força Tática com apoio do Gefron 
rea l i zou  abordagem a  uma 
motocicleta Honda/NXR150 BROS 
de cor preta sem placa, na BR-174. 

Os policiais encontraram 
com o suspeito uma porção grande 
de substância análoga à maconha, 
além de terem constatado que a 
motocicleta abordada tinha registro 
de roubo, conforme Boletim de 
Ocorrência. 

Diante dos fatos, o suspeito 
f o i  p r e s o  e m  f l a g r a n t e  e  
encaminhado juntamente com os 
materiais apreendidos para a 
Delegacia Especial de Fronteira 
(Defron), em Cáceres. 

aconteceu no sábado (30), por volta 
das 9h30, durante patrulhamento na 
BR 174, quando a equipe do Gefron 
realizou abordagem a um veículo em 
Porto Esperidião. Na checagem, via 
base Gefron, constatou-se que o 
motorista havia um mandado de 
prisão em aberto emitido pela 
comarca de Comodoro. 

O suspeito também tinha 

B.O DE FURTOS

o i s  h o m e n s  f o r a m  Dencaminhados à delegacia 
neste domingo (31) por 

pesca predatória. A dupla foi pega 
durante ronda pela MT-247, na 
cidade de Lambari D´Oeste. 

Com a aproximação da 
guarnição um dos condutores 
apresentou nervosismo, o que 
levantou suspeita aos policiais.  

Como os dois veículos 
estavam estacionados as margens da 
rodovia, foi empregada a vistoria 
veicular, onde no interior dos carros 
foram encontradas quatro caixas de 
isopor com peixes de várias 
espécies. 

Foi apreendido 4 cacharas, 5 
pacus e uma piraputanga, além de 
vários molinetes e varas de pesca. 

PM registra várias ocorrências de  
furto no fim de semana em Cáceres 
Da Redação 

PM reforça fiscalização nos estabelecimentos comerciais   

Foto: Reprodução

FRONTEIRA

Gefron captura dois suspeitos com mandados  
em aberto e prende um por tráfico de drogas 

Redação c/ Assessoria 

Três são presos no fim de semana pelo Gefron    

Foto: Gefron

LAMBARI D´OESTE

PM flagra dupla com apetrechos de 
pesca predatória e pescado irregular  
Da Redação 

Fim de semana bastante agitado no meio policial em Cáceres

Material e pescado apreendido na ação   

Foto: PMMT
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 Gerência de Perícias de AM e i o  A m b i e n t e  e  
Engenharia Legal da 

Politec foi acionada no fim de 
semana (30 e 31) para dar início 
à apuração das possíveis causas 

mediatas abriram uma cratera 
com cerca 20 x 10 metros  de 
abertura e a profundidade no 
epicentro atingiu pouco mais de 
cinco metros. Parte da tubulação 
do gasoduto foi lançada a cerca 

da explosão do  gasoduto no 
município de Nossa Senhora do 
L i v r a m e n t o .  E x a m e s  
p r e l i m i n a r e s  d o  l o c a l  
identificaram uma explosão 
intensa, cujo epicentro e áreas 

de 120m da região do epicentro.
Apesar da forte explosão 

e intensidade dos danos nos 
imóveis e veículos existente nas 
adjacências, não houveram 
vítimas gravemente feridas no 
local. 

A previsão é que o laudo 
pericial seja emitido no prazo de 

90 dias. 
O Gasoduto tem 645 km 

de extensão, sendo 362 km em 
território boliviano e 283 em 
território brasileiro passando 
pelos municípios de Cáceres, 
Poconé, Nossa Senhora do 
Livramento, Várzea Grande e 
Cuiabá.  

 engenheiro Leonardo OMartins Carvalho, de 26 
a n o s ,  q u e  e s t a v a  

internado com traumatismo 
craniano no Hospital Regional 
d e  C á c e r e s ,  m o r r e u  n a  
madrugada deste domingo (31). 
Leonardo foi a segunda vítima 
fatal do acidente na BR-070, que 
ocorreu nesta sexta-feira, no 
percurso entre Cuiabá e Cáceres. 
A outra vítima foi o engenheiro 
sanitarista Camilo Pio Saes, que 
morreu no local do acidente. 

O presidente da AMM, 
Neurilan Fraga, lamentou a 
morte de Leonardo e se 
solidarizou com a família pela 
perda tão repentina e precoce. 
“Perdemos o Camilo e agora o 
Leonardo, um jovem promissor 
e m  s u a  c a r r e i r a  e  q u e  
desenvolveu um excelente 
trabalho para os municípios. 
Estamos muitos abalados com 
tudo que aconteceu, perdemos 
d o i s  g r a n d e s  a m i g o s  e  
excelentes profissionais. 

Camilo e Leonardo eram 
dois engenheiros extremamente 
competentes e acima de tudo 
dedicados. Eles deixam um 
legado de belos exemplos, nas 
s u a s  v i d a s  p e s s o a i s  e  

profissionais. Nesse momento, 
pedimos a Deus que dê forças 
aos seus familiares, amigos e 
colegas de trabalho para 
superarmos esse momento de 
dor”, disse Neurilan. 

Eles retornavam de uma 
viagem a vários municípios da 
região no cumprimento dos seus 
afazeres, uma visita técnica para 
verificar obras nos municípios.

Os engenheiros eram 
prestadores de serviço pela 
Oscip Instituto Blaise Pascal, 
que tem contrato com a 
Associação Mato-grossense dos 
Municípios para a elaboração de 
projetos para os municípios 

O veículo onde estavam 
os engenheiros capotou, após 
derrapar na pista, devido à 
aquaplanagem, no percurso 
próximo à Fazenda Jacobina. 
Além de Camilo e Leonardo, 
estavam na caminhonete Hilux, 
o motorista Heriky Franklinn 
Marques, o engenheiro Axcel 
Sales Lopes e a arquiteta 
Natacha Carvalho. Os demais 
ocupantes do veículo ficaram 
feridos, mas passam bem. 

A AMM decretou luto 
oficial por três dias em memória 
dos profissionais.  

INVESTIGAÇÃO

Politec pericia explosão de gasoduto,  
laudo deverá ser entregue em 90 dias 

Com a explosão buraco de 200 metros foi aberto no local 

Redação c/ Assessoria 

Explosão abriu uma cratera de 200 metros   

Foto: Reprodução

FATALIDADE

AMM lamenta morte dos engenheiros Camilo 
 e Leonardo, vítimas de acidente na BR 070 

Assessoria 

Camilo e Leonardo vítimas do acidente na BR 070  

Foto: Reprodução

e e l e i t o  p r i m e i r o -Rsecretário da Assembleia 
L e g i s l a t i v a ,  n e s t a  

segunda-feira (1), o deputado 
Max Russi (PSB) afirmou que 
prioridade da Casa de Leis 
continuará sendo a contenção de 
gastos, visando a recuperação 
econômica do estado. Somente 
em 2020, período pandêmico em 
Mato Grosso, a Casa conseguiu 
economizar e devolver aos cofres 
públicos, cerca de R$ 80 milhões 
oriundos do duodécimo que é 
repassado mensalmente, como 
prevê a constituição Federal, em 
que trata do repasse aos poderes. 
O duodécimo anual de 2020 foi 
de R$ 548 milhões.  

“A gente tem feito um 
trabalho sério de valorização dos 
recursos públicos, administrando 
da melhor maneira possível. E, 
isso tem feito com que a gente 
consiga economizar recursos e 
esses recursos serem devolvidos 
ao Poder Executivo para o 
desenvolvimento de políticas 
públicas, a exemplo de 2020 que 
economizamos quase R$ 100 
milhões. A Assembleia não pode 
desenvolver uma política pública 
direta, não é essa a função do 
parlamento. No entanto, quando 
existe recurso, ela (Casa de Leis), 
faz a devolução aos cofres 
públicos”, salientou o ordenador 
de despesas do Legislativo 
Estadual. 

Russi é o responsável 
direto pela ordenação de despesas 
do Legislativo, que no passado 
foi o braço direito do governo do 
estado no enfrentamento da 
C o v i d - 1 9 .  A  e c o n o m i a  
promovida pela Assembleia 
resultou na construção de novos 
leitos de Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) no Hospital 
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2021-2022 é composta pelos 
seguintes deputados: Eduardo 
Botelho (DEM) - presidente, 
deputada Janaína Riva (MDB) - 
vice-presidente, Max Russi 
(PSB) - primeiro-secretário, 
Wilson Santos (PSDB) - 2º vice-
presidente, Valdir Barranco (PT) 
- 2º secretário, Delegado 
Claudinei (PSL) - 3º secretário e 
Paulo Araújo (Progressistas) - 4º 
secretário. 
Vacina - Na semana passada, o 
deputado Max Russi afirmou que 
o Parlamento irá investir R$ 50 
milhões para aquisição de 
vacinas no combate à Covid-19. 
A ideia é imunizar o maior 
número de pessoas possível. Esse 
montante, conforme Russi é 
proveniente de economias que 
serão geradas e a devolução de 
parte do duodécimo que é 
repassado ao Poder Legislativo 
de Mato Grosso. 
Sessão - Os 24 deputados 
r e t o m a m  a s  a t i v i d a d e s  
parlamentares nesta terça-feira 

Metropolitano, em Várzea 
Grande, para dar suporte aos 
pacientes contaminados pelo 
novo coronavírus, compra de 
equ ipamen tos  e  i n sumos  
utilizados no combate ao vírus, 
a lém de invest imento na  
Segurança Pública, através da 
aquisição de armamentos. 

“Nossa administração é 
pautada pela auster idade.  
Conseguimos economizar nos 
gastos com diárias, que chegou a 
100%, locações de ônibus e vans, 
redução de hora/voo, inclusive 
combustível. Devido a redução 
da carga horária de trabalho, é 
possível também evitar maiores 
gastos com a geração de energia, 
por exemplo. Outro grande 
desafio encarado por nós, 
parlamentares, é encontrar 
soluções para que o estado retome 
a geração de emprego e renda, 
que também sofreu impacto 
alarmante devido a pandemia”, 
observou o parlamentar. 

A Mesa diretora biênio 

(2), após o fim do recesso, 
previsto no Regimento Interno da 
Casa de Leis. A abertura dos 
trabalhos contará com a presença 
do governador Mauro Mendes 
(DEM), que participou da 
solenidade de posse, hoje, por 

meio de vídeo. Vale lembrar que, 
no mês de janeiro, diversas 
sessões extraordinárias foram 
realizadas a fim de discutir 
mensagens do governo, além de 
pontos específicos como a 
taxação dos aposentados.  

 pres idente  da  Junta  OA d m i n i s t r a t i v a  d o  
SINDJOR/MT,  I tamar  

Perenha, protocolou na semana 
passada, oficio em que solicita ao 
governador do Estado de Mato 
Grosso, Mauro Mendes, a inclusão 
dos jornalistas entre os grupos 
prioritários de vacinação contra 
covid-19 e outros vírus. 

A argumentação aponta os 
riscos a que estes profissionais estão 
expostos no seu trabalho quanto à 
contaminação pelo Sars Cov-2 e 
salienta que a necessidade, quanto à 
inclusão, se apresenta porque os 
trabalhadores da informação podem 
ser vetores da doença, pois transitam 
em ambientes possivelmente 
contaminados, como unidades de 
saúde e funerárias, em diferentes 
turnos de trabalho, quando são 
convidados inclusive a cobrir 
coletivas de imprensa em locais 
insalubres ou com potencial risco de 
contaminação. Isso ocorreu em 
2020, quando a própria Secretaria de 
Estado de Saúde convocou os 
ve ícu los  de  imprensa  pa ra  
inauguração de alas hospitalares.  

O documento protocolado 
foi copiado aos Secretários das 
Pastas da Saúde e da Comunicação e 
ressalta que o Decreto nº 10.288, do 
governo federal, de 22/03/2020, 
tornou o jornalismo atividade 
essencial desde o início da 
p a n d e m i a ,  e m  f u n ç ã o  d a  

necessidade de informar a população 
e dar publicidade aos atos praticados 
pelo Estado. 

Segundo o presidente da 
Junta Administrativa do SINDJOR, 
Gestão 2021, “Em defesa do 
Jornalista”, o objetivo é incluir como 
prioritários os profissionais que 
estão atuando na linha de frente, 
buscando a informação em unidades 
hospitalares, postos de atendimento, 
junto de pessoas contaminadas e 
seus familiares, entre outros locais 
onde acabam sendo expostos à 
contaminação para realizarem seu 
trabalho, cobrindo pautas externas. 

“É importante lembrar que 
em quase todos os veículos de 
comunicação do Estado de Mato 
Grosso há relatos de profissionais 
contaminados com covid-19, 
incluindo possíveis casos de 
reincidência da contaminação. E 
esses profissionais, assim como 
outros que atuam na linha de frente, 
podem ter trabalhado contaminados 
até que os sintomas apareceram, 
ocasionando riscos para colegas, 
familiares e a população com a qual 
tiveram contato”. 

O ofício cita ainda que o 
Brasil é o segundo país com maior 
número de óbitos entre jornalistas no 
mundo, segundo a Press Emblem 
Campaign (PEC), com o registro de 
602 vítimas, sendo metade delas 
jornalistas que viviam na América 
Latina. 

migos  e  fami l ia res  Adespediram-se, na manhã 
de ontem, do militar 

aposentado João Prota de 75 
anos, que faleceu em decorrência 
de um infarto durante visita a 
filha em Porto Nacional (TO). 
João Prota foi sepultado no 
Cemitério Park dos Ipês, onde 
recebeu as ultimas homenagens.  

Ele era casado com a 
professora aposentada e ex-
diretora da Escola Estadual Onze 
de Março (EEOM) Ana Leny.

Além da viúva, deixa dois 
filhos Fábio Monteiro Prota e 
Karyne Monteiro Prota, e quatro 
netas.  

POSSE DA MESA

Recuperação econômica de Mato Grosso  
É um grande desafio, afirma Max Russi 

Ordenador de despesas da ALMT, Russi destacou as medidas  de economias promovidas pela ALMT durante a pandemia 

Assessoria 

Deputado Max Russi  

ÚLTIMO ADEUS

Da Redação 

Militar aposentado João Prota é sepultado na  
manhã de ontem em Cáceres no Park do Ipês 

Prota deixa uma legião de amigos  

Foto: Arquivo familiar

 Foto: Assessoria

PROTOCOLADO

SINDJOR/MT solicita inclusão de jornalistas que cobrem a  
pandemia no grupo prioritário de vacinação contra Covid-19 
Assessoria 
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experiência de ser ex-jogador do tricolor 
na década de 90 e tem aprendizado em 
passagens por diversos times brasileiros 
além de fora do País como Santa Fé, na 
Colômbia, Universidad de Chile, no 
Chile e Kaiserslautern na Alemanha. 
“Sorriso é uma cidade que respira 
futebol, procurar colocar minha 
experiência em prática para a gente fazer 
um bom campeonato e quem sabe 
chegar na final”. 

ainda irá decidir entre os dias 27 ou 28 
deste mês o horário da partida. 

O Sorriso retornou, ano 
passado, à primeira divisão do 
Campeonato Mato-grossense após ser 
vice-campeão da competição. Ele 
perdeu para o Ação pela Segunda 
Divisão. 

O Lobo do Norte conta agora 
com o treinador Arílson Gilberto da 
Costa, de 47 anos, que carrega na mala a 

novos desafios. Fecha-se um ciclo e 
inicia-se outro”, escreveu nas redes 
sociais em sua despedida. 

O volante Nenê Bonilha 
chegou do Fortaleza e também foi 
peça importante na campanha 
vitoriosa do Cuiabá. Apesar de não 
ser titular absoluto, nem com 
Marcelo Chamusca nem com Aal, 
sempre compôs o grupo muito 
exigido pelo calendário apertado e 
correspondeu atuando em 21 
partidas. Despediu-se ressaltando 
que entra para a história do clube. 

“Hoje me despeço do Cuiabá 
a sensação de dever cumprido. Fica 
aqui meu agradecimento a todos 
f u n c i o n á r i o s ,  a o s  m e u s  
companheiros que se tornaram 
família e à comissão técnica por 
tudo. Esse grupo será lembrado por 
muito tempo. Fizemos história”, 
afirmou. 

O Dourado passa por uma 
r e f o r m u l a ç ã o ,  c o m o  
tradicionalmente faz aos finais de 
temporada, e tem liberado jogadores 
que chegaram por empréstimo ou 
não renovado com aqueles que não 
pretendem utilizar na próxima 
temporada. Além de Lenon e 
Bonilha, já deixaram o clube o 
lateral-esquerdo Romário,  o 
zagueiro Eduardo Kunde, o atacante 
Marcinho, Yago, Felipe Ferreira e 
Willians Santana. 

Ontem (01), o Cuiabá 
Esporte Clube confirmou que em 
comum acordo, Allan Aal não é mais 
o treinador da equipe. De acordo com 
nota divulgada nas redes sociais, a 
definição aconteceu, em conversas 
entre o comandante e a diretoria do 
Dourado. 

 barca que o Cuiabá começou Aa montar após a classificação 
para o Brasileirão deste ano e 

com o final do Campeonato 
Brasileiro da Série B ganhou novos 
integrantes no final de semana. O 
lateral-direito Lenon e o volante 
Nenê Bonilha se despediram do 
c l u b e ,  v o l t a r a m  p a r a  s u a s  
respectivas cidades e agradeceram 
pelos bons momentos vividos em 
Mato Grosso. 

O lateral  Lenon, que 
disputou apenas 12 jogos pelo 
Dourado na temporada e que passou 
a maior parte do contrato em 
recuperação de uma grave lesão, foi 
importantíssimo para o clube na reta 
final da Série B. Depois que Hayner 
deixou o clube, Lenon tomou conta 
da posição e deu a segurança pedida 
pelo treinador Allan Aal. Apesar do 
curto tempo, o lateral saiu de Cuiabá 

com boas lembranças que vão além 
das quatro linhas do gramado da 
Arena Pantanal. 

“Pé na estrada. É o momento 
de me despedir da capital do Mato 
Grosso e do Cuiabá Esporte Clube, 
onde eu e minha família fomos muito 
agraciados e cuidados por Deus. 
Saio com a sensação que nossa 
missão foi cumprida da melhor 
forma. Gratidão é a palavra que 
melhor se encaixa nesse cenário. 
Deixo registrado o carinho e 
agradecimento aos amigos de 
trabalho, aos profissionais que 
conheci nesse tempo e, sem 
esquecer,  à  equ ipe  méd ica  
responsável pela chegada do nosso 
filho Antônio – a nossa maior 
benção. Fico na torcida pelo 
Dourado, pelos companheiros que 
deixo e um até logo a esta cidade tão 
especial em nossas vidas. Rumo a 

venceu por 4 a 0, o Águia Negra, que é 
tetracampeão Sul-mato-grossense e 
avançou de fase indo a Goiás onde 
prevaleceu o favoritismo do Atlético 
Goianiense (que ontem perdeu para o 
São Paulo no Brasileiro da Série A) e 
venceu o Galo do Norte por 5 a 1 
avançando para as oitavas de final da 
Verde. 

No mato-grossense, o primeiro 
jogo do Galo será contra o Grêmio 
Sorriso, no estádio Egídio José Preima. 
A Federação Mato-Grossense de Futebol 

 presidente do Sinop Futebol OC l u b e ,  A g n a l d o  T u r r a  
confirmou, que até o dia 5 

espera fechar contrato com novos 
jogadores para reforçar a equipe que irá 
estrear no Campeonato Mato-grossense 
“A gente sabe que precisa de um lateral 
direito, esquerdo, atacante de beirada e 
meia. São essas cinco posições que 
queremos contratar, principalmente 
lateral esquerdo que nós não temos, o 
meia e um centroavante”. 

Entre as últimas contratações 

do Sinop estão, o volante Paulo 
Henrique Araújo, o 'Paulinho', 22 anos, 
que estava no Dom Bosco, onde 
disputou o Campeonato Mato-grossense 
do ano passado. 

O atacante, ex-Nova Mutum, 
Douglas Venâncio, 27 anos. O defensor 
Hiago dos Santos da Silva, de 28 anos, e 
o atacante Marllon Gustavo Ramos 
Barbosa, 22, que estiveram no Atlético 
Clube Paranavaí (PR). 

Já nessa temporada, pela Copa 
Verde, o Sinop fez boa estreia, quando 

REFORÇO

Após chegar na 2ª fase da Copa Verde, Sinop  
contratará jogadores para o Mato-grossense 

No mato-grossense, o primeiro jogo do Galo será contra o Grêmio Sorriso 

Só Notícias 

Sinop deve contratar mais cinco jogadores  

 Foto: Reprodução

NOVA TEMPORADA

Cuiabá passa por reformulação para Série A,  
Lenon e Nenê Bonilha se despedem do clube 

Marco Stam/SN 

Lenon e Nenê Bonilha se despedem do futebol mato-grossense   

Foto: Reprodução

SOCIAL 08
Cáceres-MT, 02 e 03 de fevereiro de 2021 www.jornalcorreiocacerense.com.br

By Rosane Michels

Vênus deixa Capricórnio e 
começa a caminhar através de 
Aquário, chega unida a 
Saturno e em tenso aspecto 
com Urano em Touro,  
marcando um período de 
agitação na vida social e 

aproximação de pessoas diferentes, 
inteligentes e até exóticas, mesmo que 
através das redes. O período pode envolver a 
chegada de um projeto inovador em equipe. 

Vênus, seu regente, deixa 
Capricórnio e começa a 
caminhar através de Aquário, 
chega unida a Saturno e em 
tenso aspecto com Urano em 
Touro, marcando um período 

de maior envolvimento com seus projetos 
profissionais e planos de negócios, que serão, 
rapidamente, colocados em prática. O 
período envolve reconhecimento e melhora 
da imagem social e profissional. 

Vênus deixa Capricórnio e 
começa a caminhar através de 
Aquário, chega unida a 
Saturno e em tenso aspecto 
com Urano em Touro,  
marcando um período de 

intensidade e agitação, que pode ser 
atribuída a um projeto de publicações na 
internet ou ao planejamento de uma viagem 
internacional, que será realizada em um 
futuro próximo. 

Vênus deixa Capricórnio e 
começa a caminhar através de 
Aquário, chega unida a 
Saturno e em tenso aspecto 
com Urano em Touro,  
marcando um período de 

interiorização e uma forte necessidade de 
fazer uma limpeza em seu mundo 
emocional. Este pode ser um período em que 
você decidirá por deixar pessoas e situações 
tóxicas no passado. 

Vênus deixa Capricórnio e 
começa a caminhar através de 
Aquário, chega unida a 
Saturno e em tenso aspecto 
com Urano  em Touro ,  
marcando um período de 

agitação e intenso movimento na vida social, 
mesmo que através das redes. O período pode 
estar relacionado com a negociação de uma 
sociedade ou parceria para um projeto 
inovador. 

Vênus deixa Capricórnio e 
começa a caminhar através de 
seu signo, chega unida a 
Saturno e em tenso aspecto 
com Urano em Touro ,  
marcando um período de 

intensa atividade social e aproximação de 
pessoas diferentes. Novas amizades serão 
feitas, mesmo que através das redes. Um 
romance, baseado na liberdade e autonomia, 
pode começar. 

Vênus deixa Capricórnio e 
começa a caminhar através de 
Aquário, chega unida a 
Saturno e em tenso aspecto 
com Urano em Touro ,  
marcando um período de 

intenso movimento e agitação na vida social 
e aproximação de pessoas diferentes. Uma 
delas pode mexer mais intensamente com 
seu coração e libido. Um romance meio 
maluco pode começar a qualquer momento. 

Vênus deixa Capricórnio e 
começa a caminhar através de 
Aquário, chega unida a 
Saturno e em tenso aspecto 
com Urano em Touro,  
marcando um período de 
a g i t a ç ã o  e m  s u a  v i d a  

doméstica e nos relacionamentos em família. 
Sua casa pode tornar-se ponto de encontros 
agradáveis com os amigos, respeitando, é 
claro, as normas relacionadas à pandemia. 

Vênus deixa Capricórnio e 
começa a caminhar através de 
Aquário, chega unida a 
Saturno e em tenso aspecto 
com Urano em Touro, 
marcando um período em que 

você deve estar atento aos impulsos a gastos 
desnecessários. Não é um bom momento 
para envolver-se em transações financeiras, 
como novos investimentos, que podem 
levar a perdas. 

Vênus deixa Capricórnio e 
começa a caminhar através de 
Aquário, chega unida a 
Saturno e em tenso aspecto 
com Urano em Touro,  
marcando um período em que 

o Universo pode surpreender você com um 
a m o r  d o  p a s s a d o ,  q u e  c h e g a  
inesperadamente. Não é hora de nada 
definitivo, espere algumas semanas para 
decisões mais sérias. 

Vênus deixa Capricórnio e 
começa a caminhar através de 
Aquário, chega unida a 
Saturno e em tenso aspecto 
com Urano  em Touro ,  
marcando um período de 

movimento intenso em sua rotina, 
especialmente na de trabalho. O período pode 
estar relacionado com uma forte necessidade 
de mudanças e/ou com a chegada de um 
projeto inovador, que o envolve diretamente. 

Vênus deixa Capricórnio e 
começa a caminhar através de 
Aquário, chega unida a 
Saturno e em tenso aspecto 
com Urano em Touro ,  
marcando um período de 

intensa atividade mental e intelectual, que 
deve ser controlada através da meditação e 
de uma aliança consciente com o tempo. 
Evite crises de ansiedade e reflita antes de 
agir e reagir. 

HORÓSCOPO********** **********

A alegria foi marca registrada do 
aniversário da elegante Viviane Rondon, 
que recebeu as amigas e familiares numa 
comemoração familiar. Que Deus lhe 
conceda muito amor, saúde e conquistas. 

Curt indo merecido descanso e  
aproveitando para rever familiares, 
desembarcou em Cassilândia MS a nossa 
leitora assídua Fatima Tavares a quem 
desejamos uma feliz estada em sua terra 
Natal.  

Flores multicoloridas a Dora Santos Alvares que completou 
mais um ano de vida envolto a manifestações de carinho dos 
familiares e amigos. Que esse novo ano seja repleto de coisas 
boas. Parabéns!!! Na foto com o companheiro Manuel.  

Paz, saúde, realizações e prosperidades é o que desejamos ao 
jornalista André Michels, que comemora nesta quarta-feira 
mais um aniversário.  O parabéns especial de hoje é 
endereçado a você!!! 

Enviamos votos de felicidades ao casal 
Thiago Cavalcanti e Kalissa Kalluanny, 
que celebraram 5 anos de união. 
Rogamos ao Criador que a chama desse 
amor nunca se apague e que essa data 
possa ser comemorada por muitos anos.  

*********************

*********************
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 Fim de semana bastante 
agitado em Cáceres, além da 
fiscalização para dispersão de 
aglomeração,  onde alguns 
estabelecimentos foram autuados 
e multados por não cumprirem as 
determinações do Decreto, foi 
registrado em vários pontos da 
cidade, ocorrências de furto. 

Página 04

Está reaberto o período de pesca nos rios das Bacias Hidrográficas do 
Paraguai, Amazonas e Araguaia-Tocantins em Mato Grosso, com exceção 
daqueles em que a pesca é permanentemente proibida.  Lembrando que é 
importante o pescador – profissional ou amador – estar atento às regras para não 
incorrer em infrações, uma vez que a fiscalização no período de pesca permitida é 
mantida pelos órgãos competentes.   Página 03 
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Apesar de todo o trabalho de conscientização e orientação 
realizado pelos órgãos competentes, desde o começo da pandemia, uma 
boa parte da população tem deixado de lado o uso da máscara ou a faz de 
forma ineficaz. Enquanto o número de casos positivos continua 
aumentando, equipes de fiscalização têm se deparado com aglomerações, 
pessoas sem máscara e desrespeito ao distanciamento social.  Página 03
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O Uso de máscara e distanciamento social são 
 obrigatórios e população não pode relaxar 

Cáceres vive um aumento desenfreado de novos casos    

Foto: Divulgação  

B.O DE FURTO

PM registra várias ocorrências de  
furto no fim de semana em Cáceres 

PM está atuante em 
rondas ostensivas    

Foto: Reprodução 

Nomeado para integrar o comitê do Rotary International para América do 
Sul 2021/2022, Washington Calado Barbosa foi o escolhido para o comitê Jovens 
Ex Governadores. Esse comitê é responsável por diversos setores e ações do RI, 
como preparação da Convenção Internacional a qual se dará em Melbourne – 
Austrália; quadro associativo, distritamento entre outras. Página 03 

RECONHECIMENTO

Cacerense de coração, Washington Calado assume 
importante cargo em equipe do Rotary International 

Washington Calado Barbosa    

Foto: Arquivo

FIM DA PIRACEMA

Pesca está reaberta em Mato Grosso,  
mas é importante estar atento às regras 

Pescador tem que estar atento as regras   

 Foto: Ilustrativa
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O SINDJOR/MT solicita inclusão de jornalistas que cobrem a  

pandemia no grupo prioritário de vacinação contra Covid-19 
O presidente da Junta Administrativa do SINDJOR/MT, Itamar Perenha, protocolou na semana 

passada, oficio em que solicita ao governador do Estado de Mato Grosso, Mauro Mendes, a inclusão dos 
jornalistas entre os grupos prioritários de vacinação contra covid-19 e outros vírus. Página 06 

Recuperação econômica 
de Mato Grosso é um grande 

desafio, afirma Max Russi

POSSE DA MESA

Página 06 Página 05

Politec pericia explosão 
de gasoduto, laudo deverá 

ser entregue em 90 dias

INVESTIGAÇÃO

Página 04

Gefron captura dois suspeitos 
com mandados em aberto e 

prende um por tráfico de drogas

FRONTEIRA
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