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By Rosane Michels

Vênus em Câncer recebe um 
tenso aspecto de Marte em 
Áries e Júpiter, Saturno e 
Plutão em Capricórnio 
indicando dias difíceis, de 
e n e r g i a s  p e s a d a s ,  

especialmente no convívio doméstico e 
familiar. Seus nervos estão à flor da pele, 
levando você à intolerância e impaciência. 
Meditar e respirar mais profundamente, 
pode ajudar. 

Vênus em Câncer recebe um 
tenso aspecto de Marte em 
Áries e Júpiter, Saturno e 
Plutão em Capricórnio 
i n d i c a n d o  d i a s  d e  
desconfo r to  men ta l  e  

pensamentos recorrentes, que podem 
prejudicar seu equilíbrio emocional. Não é 
um bom momento para estudos mais 
difíceis. Procure meditar, descansar a 
mente. 

Vênus em Câncer recebe um 
tenso aspecto de Marte em 
Áries e Júpiter, Saturno e 
Plutão em Capricórnio 
indicando dias em que você 
deve estar atento às suas 

finanças. Não é um bom momento para 
gastos e/ou investimentos; o momento pede 
economia e racionalidade. Não é hora de 
assumir compromissos financeiros.  

Vênus em seu signo recebe um 
tenso aspecto de Marte em 
Áries e Júpiter, Saturno e 
P lu tão  em Capr icórn io  
i n d i c a n d o  d i a s  d e  
recolhimento e necessidade de 

compreensão de suas emoções e sentimentos. 
Você pode estar emocionalmente instável, 
portanto, não é um bom momento para 
decisões definitivas. Espere alguns dias e 
dedique-se à meditação. 

Vênus em Câncer recebe um 
tenso aspecto de Marte em 
Áries e Júpiter, Saturno e 
Plutão em Capricórnio  
i n d i c a n d o  d i a s  d e  
interiorização e necessidade 

de distanciar-se de tudo e de todos. Você 
passa por um período de instabilidade 
emocional, de ansiedade e sentimentos 
difíceis de decifrar. Procure meditar mais 
frequentemente. 

Vênus em Câncer recebe um 
tenso aspecto de Marte em 
Áries e Júpiter, Saturno e 
P lu tão  em Capr icórn io  
indicando dias difíceis no 
trabalho. Um contrato pode ser 

adiado ou finalizado ou pode haver perda da 
estabilidade no trabalho. O período pede 
cuidados mais intensos com a saúde global. 
Procure dedicar-se à meditação diária nesse 
período. 

Vênus em Câncer recebe um 
tenso aspecto de Marte em 
Áries e Júpiter, Saturno e 
Plutão em Capricórnio 
indicando dias de prejuízo 
social e no trabalho. Não é um 

bom momento para apresentação de 
projetos ou planos de negócios. Adie o 
pedido de aumento ou de promoção. 
Procure não se expor demasiadamente. 

Vênus em Câncer recebe um 
tenso aspecto de Marte em 
Áries e Júpiter, Saturno e 
Plutão em Capricórnio 
indicando dias em que você 
deve dedicar-se aos estudos, 

especialmente de temas que envolvem a 
espiritualidade ou diferentes filosofias de 
vida. O período envolve pressão, portanto, 
procure  medi tar  e  respi rar  mais  
profundamente. 

Vênus em Câncer recebe um 
tenso aspecto de Marte em 
Áries e Júpiter, Saturno e 
Plutão em Capricórnio 
i n d i c a n d o  d i a s  d e  
enfrentamento de problemas 

nos  re lac ionamentos ,  pessoais  e  
profissionais. Uma sociedade pode estar 
passando por um momento de decisão. Não 
é um bom momento para começar um 
relacionamento afetivo. 

Vênus em Câncer recebe um 
tenso aspecto de Marte em 
Áries e Júpiter, Saturno e 
Plutão em Capricórnio 
indicando dias em que sua 
autoestima pode sofrer um 

golpe e prejudicar a expressão de seus 
sentimentos. O período pode estar 
r e l a c i o n a d o  c o m  u m a  f o r t e  d e  
relacionamento em um romance ou no 
relacionamento com os filhos.  

Vênus em Câncer recebe um 
tenso aspecto de Marte em 
Áries e Júpiter, Saturno e 
P lu tão  em Capr icórn io  
indicando dias em que você 
deve distanciar-se do convívio 

social, inclusive de colegas de trabalho, se for 
possível. Você está impaciente e intolerante e 
isso pode prejudicar seus relacionamentos, 
especialmente de amizades e com colegas de 
trabalho. 

Vênus em Câncer recebe um 
tenso aspecto de Marte em 
Áries e Júpiter, Saturno e 
Plutão em Capricórnio 
i n d i c a n d o  d i a s  d e  
instabilidade emocional, que 

pode estar relacionada a prejuízos 
financeiros ou dificuldades no trabalho. O 
período pede um mergulho emocional mais 
profundo e contato com medos e 
frustrações. 

HORÓSCOPO********** **********

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

Completando idade nova neste dia a 
encantadora Clara Luzia Lima Bruzzon 
que recebe os abraços dos familiares e 
amigos. Parabéns, que possa ter muitos 
anos de vida, e que os anos futuros sejam 
de harmonia, paz e desejos realizados.  

Com ligeiro atraso, mas ainda em tempo de desejar um feliz 
ano, ao amigo Geraldo que comemorou a data ao lado da 
esposa Edmarlas e família. Receba nossos votos de saúde, 
prosperidades e realizações.  

Flores multicoloridas a aniversariante 
Célia Miura Terra que ontem apagou 
velinha.  Que seja um ano de felicidades, 
saúde e muitas conquistas são os nossos 
mais sinceros desejos. Salute! 

Está de aniversário hoje o médico 
Marcos Miranda, marcando mais um 
golaço no placar da vida, recebe os 
parabéns de toda a família e rol de 
amigos.  Que Deus lhe conceda um novo 
ano com muita saúde e energias 
positivas. Grande abraço! 

Casal nota 1000 Washington Calado Barbosa e Naiara de 
Souza Rondon, que sabem muito bem aproveitar os momentos 
bons que a vida reserva e sempre estão a postos a ajudar nas 
causas sociais. Quando se faz com amor se colhe bons frutos. 
Grande Abraço. 
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 governador Mauro Mendes, Ocumpre agenda nesta terça-
feira (01) em Cáceres e 

entrega 30 novos leitos definitivos 
ao Hospital Regional, sendo 20 de 
enfermaria e 10 de UTI.

U m  i n v e s t i m e n t o  d e  
aproximadamente R$ 5,5 milhões na 
ampliação, que possibilitou o 
acréscimo de 1.200 m² à estrutura da 
unidade hospitalar. Por meio do 
suporte da gestão estadual, o hospital 
passa a ser uma unidade referenciada 
para o tratamento da Covid-19 em 
Mato Grosso. 

O Hospital Regional de 
Cáceres é referência em alta 
complexidade para 22 municípios 
das regiões oeste e sudoeste do 
Estado e também atende duas 
cidades do território boliviano – San 
Matias e San Ignácio de Velasco. A 
u n i d a d e  h o s p i t a l a r  p r e s t a  
atendimento a uma população 
regional de cerca de 400 mil 
habitantes.  

C o m o  o s  l e i t o s  s ã o  
definitivos, mesmo após a pandemia 
continuarão a ser usados para as 
diversas especialidades atendidas 
pelo hospital, tais como trauma, 
u r g ê n c i a  e  e m e r g ê n c i a ,  
neurocirurgia, neurologia clínica, 

obras seguem em andamento. Já no 
trecho entre Porto Estrela até chegar 
ao entroncamento da MT-246, em 
Barra do Bugres, são executadas 
obras de pavimentação de 30,88 
quilômetros. As duas obras têm 
previsão de conclusão para o 
primeiro semestre de 2021. 

Às 10h, a comitiva vistoria o 
andamento das obras da Zona de 
Processamento de Exportação (ZPE) 
de Mato Grosso que foram 
retomadas pelo Governo do Estado 
no final do mês de fevereiro e já 
conta com aproximadamente 15% 

pediatria, oncologia clínica e 
cirúrgica, Unidade de Terapia 
Intensiva adulto e pediátrica, 
ambulatório de especialidades e de 
oncologia. 

Cumprindo extensa agenda 
na cidade, Mendes acompanhado de 
seu staff visita as 9h, as obras de 
Pavimentação da Rodovia MT-343, 
entre Cáceres e Barra do Bugres, que 
compreende dois trechos: um que 
vai do distrito de Vila Aparecida, em 
Cáceres, até a cidade de Porto 
Estrela.  Nesse trecho serão 
pavimentados 64,4 quilômetros e as 

desrespeita as medidas do governo 
para combater a pandemia. Não é 
difícil encontrar pessoas reunidas ao 
ar livre, formando aglomerações e, 
principalmente, sem máscara. Para 
se ter uma ideia domingo à tarde na 
Praça Barão do Rio Branco vários 
grupos de adolescentes tomando 
tereré, fora isso praias, cachoeiras, 
balneários lotados de gente.  

Diante desse quadro de total 
desrespeito por parte da população, 
estão sendo estudadas novas 
m e d i d a s  p e l o  C o m i t ê  d e  
Enfrentamento da Covid-19 do 
município e o prefeito Francis Maris 
não descarta a possibilidade de 
medidas mais austeras e até a 
possibilidade de novo lockdown.  

"Se houver necessidade 
vamos ter que retroceder, voltar a 
fechar tudo e manter o isolamento 
social com rigor. É preciso que todos 
entendam isso", argumentou o 
prefeito.

ídeos e fotos em que Vc e n t e n a s  d e  p e s s o a s  
aparecem nas praias da 

c idade  (Ju l ião  e  Daveron) ,  
aproveitando o sol do fim de semana, 
viralizou nas redes sociais. A 
aglomeração continua proibida 
como medida de prevenção ao novo 
coronavírus, mas, mesmo assim, 
parte da população insiste em 
desrespeitar o isolamento social.  

Nas imagens, é possível ver 
muitas pessoas, entre homens, 
mulheres e até crianças, tomando 
banho e outras aglomeradas na areia. 
Além de não respeitar o isolamento 
social, as pessoas não usavam 
máscaras de proteção.  

Os números da Covid-19 em 
Cáceres continuam aumentando a 
cada dia, bem como os de óbito, que 
de acordo com o boletim do fim de 

semana já foram notificados mais de 
4.700, desses mais de 1.600 casos 
confirmados com cerca de 70 
mortes.  De acordo ainda com o 
documento, mais de 600 estão em 
investigação, 910 recuperados e 600 
em isolamento domiciliar e mais de 
60 internados. O número de casos 
c o n f i r m a d o s  n o  E s t a d o  j á  
ultrapassou a casa dos 90 mil, com 
2.777 mortes em decorrência da 
doença.  
 Nesse contexto, as regras de 
isolamento social são essenciais para 
o achatamento da curva de 
contaminação do novo coronavírus.
O recomendado pelos especialistas é 
que o isolamento seja de ao menos 
70%, no entanto em Cáceres a 
população parece ignorar essa 
recomendação.  Basta circular pelas 
ruas para verificar que a população 

cambial e administrativo específico. 
E na sequência, as 11h visita 

ao Porto Fluvial de Cáceres.  A 
pr imei ra  v i s i t a  do  per íodo  
vespertino, marcada para às 14h será 
a Escola Técnica Estadual cuja obra 
está em fase de acabamento e 
prevista para ser entregue em 
dezembro. 

Após a inauguração da nova 
ala do Hospital Regional marcada 
para as 15h, o governador ainda 
participará da inauguração da nova 
UPA do Santa Isabel e do prédio da 
Secretaria Municipal de Assistência 
Social.

dos serviços realizados.   Ao todo, o 
prazo de conclusão da obra é de 15 
meses. O investimento estimado é de 
R$ 15,4 milhões, oriundos do Fundo 
de Desenvolvimento Industrial e 
Comercia l  de  Mato Grosso 
(Fundeic), sob responsabilidade da 
S e c r e t a r i a  d e  E s t a d o  d e  
Desenvolvimento Econômico 
(Sedec). A conclusão da obra vai 
possibi l i tar  a  ampliação da 
competitividade para as exportações 
de Mato Grosso, já que vai permitir a 
instalação de empresas voltadas à 
produção de  bens  a  serem 
comercializados no exterior, que 
terão acesso a tratamento tributário, 

edicina/?fbclid=IwAR1Vy0_Vrkloq
JTM9ChNxsEDLex6GGSEGnWu
Lv4tnQNLTK-fj4oC6sJttJg 

Considerada uma das  
melhores estruturas do Oeste do 
M a t o  G r o s s o  e  c o m  a l t a  
credibilidade junto à região, tem 
alunos advindos de outras cidades 
como Araputanga, São José dos 
Quatro Marcos, Mirassol  D'Oeste, 
GlóriaD'Oeste, Jauru, Reserva do 
Cabaçal, Salto do Céu, Rio Branco, 
Curvelândia, Lambari D'Oeste, 
Pontes e Lacerda e Sapezal.  

Atualmente conta com 17 
cursos de graduação em andamento 
com um total aproximado de 2.000 
estudantes e 9 cursos de pós 
graduação.  Mais informações no 
https://fapan.edu.br/

 Faculdade do Pantanal A(FAPAN), maior da região 
com sede em Cáceres, abriu 

desde sexta-feira,28, inscrições para 
o primeiro vestibular do curso de 
Medicina. 
A inscrição estará disponível até o 
dia 11 de setembro de 2020. 

São 50 vagas disponíveis 
para quem fez o ENEM em 2010, 
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 
2017, 2018 ou 2019.  O valor da taxa 
de inscrição é de R$ 150,00, que 
deverá ser paga até o dia 11 de 
setembro de 2020.

O resultado será divulgado 
no site www.fapan.edu.br, no dia 15 
de setembro de 2020, após às 18 
horas. 

Inscrições://fapan.edu.br/m

INVESTIMENTO

Governador Mauro Mendes cumpre agenda em  
Cáceres e entrega 30 leitos ao Hospital Regional  

Leitos definitivos serão usados após pandemia   para atender diversas especialidades do hospital 

Da Redação 

Leitos todos equipados com cama elétrica e aparelhos necessário para o atendimento a Covid    

Foto: JCC

DESRESPEITO

Mesmo com aumento de casos de Coronavírus, população 
em Cáceres não respeita o isolamento social e lotam praias 
Da Redação 

População ignora medidas de isolamento social  

Foto: JCC

NOVO CURSO

Redação c/ Assessoria 

Medicina da FAPAN está com  
inscrições abertas em Cáceres 
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conciliar as partes e instruir o 
processo, visando o regular 
prosseguimento do mesmo, e de 

forma remota, prezando pela saúde 
de todos os envolvidos nesse período 
de distanciamento social”.

ocorreu muito bem, a conciliadora 
foi muito atenciosa e preparada”, 
avaliou.  No Procon-MT, a audiência 
de conciliação é agendada nos casos 
em que o consumidor não consegue 
um acordo com o fornecedor após o 
primeiro atendimento, ou seja, 
quando a empresa reclamada é 
notificada e fica ciente do caso.    

O formato online é uma 
n o v i d a d e  t a n t o  p a r a  o s  
consumidores quanto para os 
p rof i s s iona i s  de  de fesa  do  
consumidor.  A conci l iadora  
Michelle Fortes avaliou como 
positiva a reformulação. 

“Uma forma eficiente para 

oram retomadas nesta Fsegunda-fe i ra  (31)  as  
audiências de conciliação da 

Secretaria Adjunta de Proteção e 
D e f e s a  d o s  D i r e i t o s  d o s  
Consumidores (Procon-MT) - ligada 
à Secretaria de Estado de Assistência 
Social e Cidadania (Setasc). Por 
conta da pandemia, as audiências 
foram adaptadas para o formato 
remoto, via internet, como forma de 
proteger a saúde de servidores, 
consumidores e representantes.  

O  c o n s u m i d o r  p o d e  
escolher entre fazer a audiência na 
sua  p rópr ia  casa ,  com um 
computador pessoal, ou ir até a sede 

do Procon-MT para utilizar o 
equipamento fornecido pelo órgão. 
E s s a s  d u a s  o p ç õ e s  s ã o  
disponibilizadas considerando que 
nem todos os consumidores 
possuem em casa um equipamento 
com acesso à internet ou então não 
sabem fazer uso da tecnologia.    

Ao optar por ir ao Procon-
MT, o consumidor participa da 
audiência em uma sala exclusiva, 
com o suporte de um servidor do 
órgão para as questões técnicas. Foi 
o caso da consumidora Iza Salies, 62 
anos, que aprovou o novo formato. 
“Por ser pela internet, foi melhor do 
que as minhas expectativas. Tudo 

m encontro com o delegado-Egeral da Polícia Judiciária 
Civil de Mato Grosso (PJC-

MT), Mário Dermeval Aravechia, na 
manhã de sexta-feira (28), o 
pres idente  da  Comissão de  
Segurança Pública e Comunitária da 
Assembleia Legislativa de Mato 
G r o s s o  ( A L M T ) ,  d e p u t a d o  
Delegado  Claud ine i  (PSL) ,  
formalizou o processo de aquisição 
de seis veículos 4x4 oriundos do 
Plano de Aquisições de 2020 da 
Secretaria Nacional de Segurança 
Pública (Senasp), do Ministério da 
Justiça e Segurança Pública (MJSP). 

Delegado Claudinei contou 
com o apoio dos deputados federais 
Neri Geller (PP) e José Medeiros 
(Pode) para a obtenção com êxito 
desse retorno do governo federal. 
“Com muita satisfação, entregamos 
ao delegado-geral Mário Dermeval 
uma cópia da resposta do nosso 
ofício ao Ministério da Justiça, em 
que solicitamos a aquisição de 
viaturas para atender as delegacias 
que atuam na fronteira. Felizmente, 
o nosso pedido foi acatado e, agora, 
já está em curso o processo”, 
comemorou o deputado.                               
Defron - As novas viaturas serão 
entregues às Delegacias Regionais 
de Fronteiras (Defrons), que 
atendem cerca de 28 municípios 
mato-grossenses no combate ao 
tráfico de drogas e outros crimes na 
região de divisa com a Bolívia. “Esse 
r e f o r ç o  n a  f r o n t e i r a  é  
imprescindível! São 983 km de 
divisa com a Bolívia, sendo 750 km 
de fronteira seca e 233 km de áreas 

alagadas. As delegacias atuam em 
parceria com o Grupo Especial de 
Fronteira (Gefron) da Polícia 
Militar”, explicou Claudinei.     

"É  um a to  de  mui ta  
responsabilidade  trazer veículos 
novos para a fronteira. Até porque, 
desde 2012, recebemos os últimos 
veículos e até hoje não houve a 
substituição destes veículos. Então, 
há necessidade do governo federal 
cooperar devido Mato Grosso atuar 
no combate ao tráfico internacional. 
Então agradecemos o seu esforço 
com a Câmara Federal e esperamos 
que essas viaturas venham em breve, 
para que possamos equipar mais a 
fronteira com melhores condições de 
investigação. Muito obrigado!”, 
agradeceu Mário Dermeval. 
Policiamento da fronteira - 
Atualmente, o Gefron conta com 150 
p o l i c i a i s  q u e  r e a l i z a m  o  
patrulhamento da fronteira do país 
com a Bolívia, em regime de 
revezamento (plantão), tendo uma 
unidade localizada na cidade de 
Porto Esperidião, que fica a 310 km 
de Cuiabá (MT). Em relação ao 
quadro de pessoal da Defron, 
envolve um delegado de polícia, 10 
investigadores e dois escrivães. 

Os municípios atendidos 
pela instituição de fronteira são: 
Porto Esperidião, Comodoro, Vila 
Bela da Santíssima Trindade, Pontes 
e Lacerda, Cáceres, Tangará da 
Serra, Mirassol do Oeste, Poconé, 
Vale do São Domingos, Sapezal, 
Nova Lacerda, Araputanga, Glória 
do Oeste, Conquista do Oeste e 
Barra do Bugres. 

do Rio Verde (4.554), Sorriso (4.521), 
Tangará da Serra (3.948), Sinop (3.622), 
Primavera do Leste (2.844), Campo 
Novo do Parecis (1.919) e Nova Mutum 
(1.917).  

O documento mostra que o 
único município do Estado que 
configura na classificação com risco 
“alto” para o novo coronavírus é 
Brasnorte.  Outros 19 municípios estão 
na classificação de risco “moderado” 
para a disseminação do coronavírus. São 
eles: Cuiabá, Rondonópolis, Sorriso, 
Lucas do Rio Verde, Cáceres, Primavera 
do Leste, Campo Novo do Parecis, 
Várzea Grande, Barra do Garças, 
Sapezal, Tangará da Serra, Mirassol 
D'Oeste, Jaciara, Sinop, Nova Mutum, 
São Félix do Araguaia, São Pedro da 
Cipa, Alto Paraguai, Reserva do Cabaçal 
e Luciára. 

As demais 120 cidades estão na 
classificação  de risco “baixo”, e não 
apresentam grandes  r i scos  de  
contaminação. Nenhuma cidade de 
Mato Grosso foi classificada com risco 
“muito alto”, que indica alerta máximo 
de contaminação. 
Cenário nacional  - Nesta segunda-
feira (31), o Governo Federal confirmou 
o total de 3.908.272 casos da Covid-19 
no Brasil e 121.381 óbitos oriundos da 
doença. No levantamento do dia 
anterior, o país contabilizava 120.828 
óbitos e 3.862.311 casos confirmados de 
pessoas infectadas pelo coronavírus. 

 Secretaria de Estado de Saúde A(SES-MT) notificou, até a tarde 
desta segunda-feira (31), 92.265 

casos confirmados da Covid-19 em 
Mato Grosso, sendo registrados 2.811 
óbitos em decorrência do coronavírus no 
Estado.  

Foram notificadas 1.370 novas 
confirmações de casos de coronavírus 
no Estado.  Dos  92.265 casos  
confirmados da Covid-19 em Mato 
Grosso, 17.013 estão em monitoramento 

e 72.441 estão recuperados.  
Entre casos confirmados, 

suspeitos e descartados para a Covid-19, 
há 251 internações em UTIs públicas e 
280 em enfermarias públicas. Isto é, a 
taxa de ocupação está em 63% para UTIs 
adulto e em 32% para enfermarias 
adulto. 

Dentre os dez municípios com 
maior número de casos de Covid-19, 
estão: Cuiabá (18.658), Várzea Grande 
(7.083), Rondonópolis (6.505), Lucas 

REFORMULAÇÃO

Procon retoma audiências de 
conciliação em formato online 

Consumidor pode escolher fazer a audiência na sua própria casa ou ir até  a sede do Procon-MT para utilizar o equipamento fornecido pelo órgão 

Assessoria 

Audiências acontecerão em formato online   

Foto: João Reis

COVID-19

MT registra 92.265 casos e 2.811 óbitos, 
Brasnorte tem risco alto de contaminação 
Redação c/ Assessoria 

Números continuam crescentes no Estado   
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SEGURANÇA

Delegacias de Fronteiras 
irão receber viaturas 

Assessoria 

Deputado Delegado Claudinei, formalizou o processo de aquisição dos veículos 

Foto; Fablicio Rodrigues
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ele já tinha mexido no ataque, 
começando  com Fe l ipe  
Ferreira no lugar de Yago (que 
entrou e no segundo tempo e 
marcou o gol da vitória aos 48 
minutos do segundo tempo). 
Agora, com a expulsão de 
Heyner, a lógica é que o lateral-
direito Lucas Ramon, que 
chegou do Coritiba, comece 
jogando. 

Pela frente o Cuiabá 
terá um adversário que ocupa 
posição mediana na tabela. 
Com sete pontos acumulados 
em seis jogos, o time paulista 
está em 10º lugar na tabela e 
vem de um empate fora de casa 
diante do Juventude. 

Sem a força da sua 
torcida, o Botafogo já perdeu 
duas partidas no seu estádio, o 
Santa Cruz.

 Cuiabá já está em ORibeirão Preto, no 
interior de São Paulo, 

para enfrentar o Botafogo pela 
sétima rodada do Campeonato 
Brasileiro da Série B, nesta 
terça-feira (1), às 16h (horário 
de Mato Grosso).  

Para o Dourado, o jogo 
vale a manutenção da liderança 
isolada da competição e da 
invencibilidade em 2020, já 
que o clube é o único dos 40 
que disputam a primeira e 
segunda divisão a não perder 
no ano. 

A virada do Cuiabá 
sobre a Chapecoense (2 a 1), 
nos acréscimos, custou caro 
para o Dourado e o treinador 
Marce lo  Chamusca  va i  
precisar promover novas 
mudanças na escalação. 

Contra os catarinenses 
 início de preparação do OClube Esportivo Operário 
Várzea-grandense para 

disputar o Campeonato Brasileiro 
da Série D tem sido muito confuso. 
Num intervalo de uma semana, o 
'Chicote' da Fronteira está em seu 
terceiro treinador, após ter 
anunciado Álvaro Gaia e dupla de 
treinadores, os ex-jogadores Hugo 
Alcântara e Odil Soares, demitidos 
na última sexta-feira. 

O terceiro profissional 
agora é o técnico Ariel Mamede, 
que volta ao Tricolor após ter 

comandando o time na campanha 
do vice-campeonato do Estadual 
ano passado. 

Da nova geração de 
técnicos no futebol brasileiro, Ariel 
sempre foi um nome preferido 
entre os dirigentes operarianos. 
Após a bem sucedida passagem por 
Várzea Grande na temporada 
passada, o jovem treinador foi 
campeão da Segunda Divisão do 
Campeonato Goiano em 2020 e 
recentemente levou o Real Brasília 
à semifinal do Estadual Brasiliense. 

Ao justificar as mudanças 

de última hora, o presidente 
operariano, o ex-técnico Éder 
Taques, disse que as trocas ocorrem 
em função da dificuldade do clube 
em conseguir um patrocinador 
master, já que o clube perdeu dois 
grandes apoiadores financeiros por 
causa da crise da pandemia do 
Coronavírus. 

Segundo o dirigente, a 
diretoria está se adequando dentro 
da dura realidade que o futebol 
mundial está enfrentando. Quanto 
aos técnicos Odil Soares e Hugo 
Alcântara, Taques afirmou que 
chegou a convidá-los a fazer parte 
da comissão técnica permanente. 
Contudo, ambos recusaram a 
proposta. 

“Queria muito que o Hugo 
e Odil permanecessem conosco 
neste projeto de buscar o acesso. 
Teríamos uma super comissão 
técnica, eles ajudando o Ariel 
Mamede dentro de campo. Mas 
infelizmente decidiram seguir 
outros caminhos”, frisou o 
dirigente. O Operário faz parte do 
Grupo A2 da Série D com União de 
Rondonópolis, Crac, Goianésia, 
Goiânia, Águia Negra, da cidade 
Rio Brilhante (MS) e Vitória (ES).

BRASILEIRO

Cuiabá defende liderança e invencibilidade  
contra o Botafogo hoje em Ribeirão Preto 

Jogo vale a manutenção da liderança isolada da competição e da invencibilidade em 2020

Marco Stamm/SN 

Cuiabá, líder do Brasileiro Série B    

Foto: Assessoria

NOVO TREINADOR

Operário Várzea-grandense confirma volta do 
 técnico Ariel Mamede para disputar Série D 

A Gazeta 

Técnico Ariel Mamede    
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O que seria do ciano se todos 
gostassem da magenta? Isso na linguagem do 
Dodô, gráfico aqui do JCC, trocado em miúdos, 
opiniões, se dividem, há quem goste do 
vermelho e outros do amarelo, red and yelow, 
all-right? Pois é, nem todos pensam assim e 
além de não concordar com o ponto de vista de 
fulano ou sicrano, quando detém o poder, busca 
formas e meios de podar outrem, impor 
mediante força e artimanhas ilícitas, o livre 
direito de opiniões e atos, que não façam parte 
de sua absolutista cartilha. 

O introito supra abre nosso bate-papo 
de hoje para com a devida vênia, tecer loas aos 
nove mui insignes juristas ministros do egrégio 
Supremo Tribunal Federal, que deram a um dito 
dossiê contra antifascistas o destino merecido: a 
cesta-sessão, de o de não sairá jamais.  

Com isso, as vítimas cadastradas no 
ilegal relatório, estão a salvo de futuras 
perseguições, simplesmente por serem contra o 
fascismo. Não fosse a interferência dos ínclitos 
doutores da Magna Corte de Justiça do patropi, 
muito provavelmente, o amigo leitor, este 
jornalista, advogados, enfim, todos que se 
manifestassem contra o fascismo, estariam na 
mira de um cadastro do poder, como possíveis 
inimigos do Estado. 

Aliás, segundo se apurou, já haviam 
centenas de funcionários públicos na lista do tal 
dossiê. Sem radicalismo amigos, a gente não 
poderia se calar diante de tal aberrattio, haja 
vista, o contexto ilícito e antidemocrático que 
caracteriza o histórico do fascismo no mundo.

Incoerente portanto, que num regime 
democrático como o brasileiro, se fale, propale 
e tente-se punir quem condene regime proscrito 
no planeta. Nem mesmo nos anos de chumbo da 
ditadura militar, ser antifascista, gerou caça às 
bruxas. 

Entendemos que qualquer atitude 
contra pessoas, movimentos e ou organizações 
que combatam ilícitos como o fascismo, que, 
provado está pela pregressa histórica se pautou 

pelo uso da força contra negros, asiáticos, 
Lgbts, religiosos e idealismos democráticos dos 
povos, deve e precisa ser extirpado de nações 
livres. 

Daí, nossa defesa aos que se pautam 
pelo amor à pátria, a democracia, a liberdade de 
direitos e opiniões, ao mesmo tempo que 
rufamos quem mediante uso do poder e da 
força, tentam intimidar o livre direito de 
pensamento e ação dos cidadãos. Só pra 
justificar, fascismo foi uma nódoa jogada por 
ditadores como Mussolini e Hitler, cuja doentia 
filosofia de poder determinava que fora do 
Estado, nenhum valor humano ou espiritual 
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Que campanha eleitoral teremos no 
campo de valores e princípios no momento em que 
o país vivencia uma das maiores crises sanitárias 
de sua história? A se considerar que a política, nos 
tempos modernos, passa a se guiar mais por 
critérios racionais, impostos por uma consciência 
crítica e menos por um ordenamento determinado 
pelo marketing, a resposta sinaliza para este foco: 
os candidatos, em sua grande maioria, prometerão 
mudança nos padrões da política, sob o 
compromisso de realizar melhor do que os 
adversários as demandas do eleitorado. 

Exemplo é o que vimos na Convenção 
Democrata, nos EUA, quando Joe Biden foi 
posicionado pelos correligionários como o perfil 
ideal para a vida dos norte-americanos. 

A “verdade”, nesses tempos de mentiras, 
especulações e versões estapafúrdias, estará no 
centro do discurso. Muitos tentarão usar esse valor 
para desconstruir o perfil do adversário e mostrar o 
ambiente de mentiras que o cerca e, desse modo, 
aparecer como o candidato legítimo e autêntico. 
Acontece que o fio a separar o falso do verdadeiro 
em matéria de política brasileira é muito tênue. 

A sucessão de escândalos e denúncias 
envolvendo grupos, representantes e partidos, nos 
últimos anos, praticamente os torna muito 
próximos. A verdade usada contra o opositor causa 
suspeição no meio da maré de engodo. O que pode 
resultar em uma canibalização recíproca, um 
corroendo o outro. 

O valor da verdade tem que ver com a 
condição do emissor (credibilidade do candidato), 
do momento e das circunstâncias (uso político em 
campanha), da situação do receptor (eleitores 
vacinados contra o oportunismo) e dos meios 

usados (programas eleitorais). 
As figuras mudam tanto de posição e de 

cores quanto um caleidoscópio. O político 
demonizado de hoje pode ter sido o anjo de ontem e 
vice-versa.  O que, então, impactará o eleitor e 
corroborará sua decisão de votar em determinado 
candidato? 

Para uma parte do eleitorado, o velho 
discurso ainda terá vez: arrumar recursos para 
construir casas, escolas, postos de saúde, praças de 
lazer, nos bairros; outra parte tentará polarizar o 
discurso, nacionalizando a campanha, e azeitando 
os ânimos do cabo de guerra, entre alas 
bolsonaristas e oposicionistas.  A micropolítica ao 
lado da macropolítica. 

A batalha eleitoral entrará no terreno 
tecnológico das mídias eletrônicas sociais e estas 
passarão a substituir a concentração de multidões 
em praças públicas, laçando indistintamente 
grupos, classes e categorias profissionais. Nem se 
pode dizer que as campanhas se tornarão mais 
interessantes. A descrença na política é geral. 
Capítulos do passado foram escritos a ferro e fogo, 
deixando rastros de violência, e até com tiroteios 
em palanques e assassinato de candidatos. 

Mas é possível prever que o discurso 
debochado, recheado de graça ou verve,   cederá 
lugar a um palavrório mais sério e contundente. 
Imaginemos um tipo como Antônio Luvizaro, 
candidato ao governo da Guanabara nos idos de 60, 
sendo candidato na metrópole paulistana. Fosse 
indagado sobre a questão que provoca dores de 
cabeça no cidadão, o trânsito, será que daria a 
resposta que deu na época? “Tenho um programa 
com soluções rápidas e práticas. Vejam que 
solução barata: carros novos podem entrar no 
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CONVENÇÃO PARTIDÁRIA I

E era das convenções partidárias entrou no ar e 
o prazo segue até 16 de setembro, para partidos 
políticos interessados em lançar candidatos 
para disputar os cargos de prefeito, vice-
prefeito e vereador nas Eleições Municipais 
2020. Neste ano, por conta da pandemia a 
convenção pode ser em ambiente virtual, 
assim como presencial, e devem seguir as 
regras e os procedimentos previstos na Lei nº 
9.504/97 e na Resolução TSE nº 23.609/2019, 
além de respeitarem as normas partidárias e a 
democracia interna das legendas. Para a 
realização da convenção virtual, os partidos 
podem utilizar as ferramentas tecnológicas 
que entenderem adequadas. 

CONVENÇÃO PARTIDÁRIA II

Todo partido deve lançar um edital de 
convocação da convenção, cujo prazo para 
publicação consta no estatuto de cada partido. 
No edital devem estar previstos: a data, o dia, o 
horário e o local onde a convenção será 
realizada, bem como quem pode votar e como 
se dará o exercício do voto.  As convenções só 
podem ser realizadas por partidos que estejam 
regularmente constituídos, ou seja, vigente 
perante a Justiça Eleitoral. 

HORÁRIO VOTAÇÃO

O TSE decidiu ampliar o horário de votação 
das Eleições Municipais m uma hora. A 
medida foi adotada em virtude da pandemia da 
Covid-19 e busca minimizar as possibilidades 
de aglomeração nos locais de votação. Neste 
pleito os eleitores vão poder ir às urnas de 7h às 
17h, tanto no primeiro, quanto no segundo 
turno, marcados para os dias 15 e 29 de 
novembro. O Tribunal também definiu que o 
horário de 7h às 10h será preferencial para 
pessoas com mais de 60 anos, que fazem parte 
do grupo de risco para o novo coronavírus. O 
horário foi definido após consulta a estatísticos 
do tribunal e especialistas do Instituto de 
Matemática Pura e Aplicada (Impa), Insper, 
Fiocruz e USP. 

TELETRABALHO/ECONOMIA

Um relatório de auditoria produzido pela 
CGE-MT indicou uma economia de R$ 
54.629.285,85 pelo Governo de Mato Grosso. 
A economia foi em virtude da realização de 
teletrabalho por conta da Covid-19. O 
montante de economia leva em conta a 
comparação com as despesas de custeio 
realizadas no mesmo período de 2019 e a 
tendência de crescimento dos gastos com 
custeio de janeiro a março de 2020.  No 
trabalho da CGE, foram analisados R$ 
73.703.678,71 em despesas comuns a todos os 
órgãos e entidades do Poder Executivo 
Estadual e diretamente impactadas pela 
modalidade de teletrabalho, a exemplo de 
gastos com serviços de terceiros, locação de 
mão-de-obra, material de consumo, diária e 
passagens e despesas com locomoção. 

MP RETOMA ATENDIMENTO
O Ministério Público do Estado de Mato 
Grosso retoma as atividades presenciais nesta 
terça-feira (01) com a adoção de várias 
medidas preventivas para redução dos riscos 
de contaminação do novo coronavírus. 
Reabertura gradual, sistema de rodízio, 
afastamento dos que integram ou convivem 
com pessoas do grupo de risco, realização 
diária de teste de temperatura corporal, 
utilização de máscaras e manutenção do 
distanciamento são alguns dos cuidados 
estabelecidos. Nesse primeiro momento 
apenas o público interno retomará as 
atividades presenciais, das 13h às 19h. A partir 
de 16 de setembro de 2020, o atendimento ao 
público poderá ser realizado presencialmente, 
no período de 14h às 18h 

centro, indo pelos túneis novos, carros velhos só 
entram nos bairros mais distantes e indo pelos 
túneis velhos.” 

Mas não se pense que o populismo será 
abandonado. Ao contrário, estará na ordem do dia. 
Ora, por que os senadores derrubaram o veto de 
Bolsonaro ao projeto de socorro financeiro para 
Estados e Municípios, evitando que fosse usado 
para aumentar salários de servidores? Por causa do 
populismo. Em ano de eleição, mais um adjutório 
aos quase 12 milhões de servidores públicos nas 
três esferas cairia bem. Como a repercussão 
negativa tem sido intensa, a Câmara desaprovou a 
decisão do Senado, mas o Centrão vai exigir 
continuidade do auxílio emergencial, medida 
necessária e de cunho populista. 

Querem outro exemplo? Por que 
Bolsonaro, em sua visita a Sergipe, levantou um 
anão e usou chapéu de couro? Manias de 
candidatos populistas, só que no caso o presidente 
achou que o anão era uma criança. Beijar 
criancinhas, tomar café em padaria, montar em 
jegue, posar com chapéu de couro fazem parte da 
estética eleitoral. 

Quem pode escapar do populismo ou da 
“verdade” fabricada? As classes médias, essas que 
incorporam um teor crítico. No seio desse imenso 
contingente, emerge um eleitor pragmático, 
racional, que enxerga o todo e as partes, 
candidatos, competências e circunstâncias. O País 
precisa avançar na direção de uma comunidade 
política mais ética e participativa.  

___***Gaudêncio Torquato, jornalista, é 
professor titular da USP, consultor político e de 
comunicação Twitter@gaudtorquato 

poderia existir. 
Que saiba, Estado se firma no tripé 

território, soberania e povo. Onde o valor 
humano é subestimado, onde se boicotam 
direitos dos povos, excluem-se liberdades 
democráticas, onde se prevalece perseguições 
xenófobas e racistas como no fascismo, ser do 
contra é ser cidadão. 

O oposto, sim, seria apologia ao 
fascismo. Quem deveria ser combatido? Fácil 
de responder, pois sim. In-fine, loas aos 
ministros do STF, que mais uma vez, defende a 
cidadania, matando no ninho virtual abuso 
contra as liberdades democráticas. 

As Faces da Campanha Eleitoral 

Ciano & Magenta 
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vários hematomas nas costas, 
braços e tornozelo. Ele contou 
que foi rendido por cinco 
suspeitos, que iniciaram a 
sequência de espancamento. 

Ainda em seu relato 

oliciais militares da 1ª PCompanhia de Mirassol 
D´Oeste foram acionados 

na noite de domingo (30), por um 
homem, que tinha sido vítima de 
“salve”, sessão de espancamento, 

no bairro Jardim São Paulo. De 
acordo com informações cinco 
suspeitos teriam participado das 
agressões.  

Quando a equipe chegou 
ao local encontrou o homem com 

informou aos policiais que dois 
dos envolvidos ele conhecia 
apenas por apelidos e que o grupo 
usou uma barra de ferro, além de 
c h u t e s  e  m u r r o s ,  s e n d o  
abandonado na rua. 

Diante dos fatos, a vítima 

foi encaminhada a uma unidade 
de saúde e depois à delegacia 
onde prestou depoimento. 

Em sua ficha criminal 
constou passagens por furto e uso 
de droga.  Nenhum suspeito foi 
localizado.

m menos de 24 horas, o EBatalhão de Polícia 
Militar de Proteção 

Ambiental (BPMPA) conduziu 
quatro pessoas por poluição 
s o n o r a ,  n a s  c i d a d e s  d e  
Rondonópolis e Cáceres. 
 As ocorrências foram 
registradas entre o sábado (29) 

até a manhã deste domingo (30), 
após a PM receber denúncias de 
som alto. Na ação, a polícia 
apreendeu diversos aparelhos de 
som. 

Em Cáceres, uma mulher 
foi presa por som alto, na noite de 
sábado, no bairro Jardim 
Aeroporto. Ao chegar ao local, os 

policiais realizaram a aferição do 
barulho e ficou constatado ruído 
de 69 decibéis, som bem acima do 
permitido entre as 19h e 7h, que é 
de 45 decibéis. O aparelho de som 
foi apreendido na ação e a 
suspeita detida. 

Ainda na noite de sábado, 
em Rondonópolis, duas pessoas 
foram presas por poluição sonora, 
nos bairros Vila Operária e 
Distrito Industrial. Nos dois 
casos, a PM foi acionada também 
por meio de denúncias de 
moradores. Os aparelhos de som 
foram apreendidos e os suspeitos 
conduzidos à delegacia. Já na 
manhã de domingo, no bairro 
Sagrada Família. 

Os policiais ambientais 
foram acionados por vizinhos que 
relataram que havia som muito 
a l t o  e m  f r e n t e  a  u m  
estabelecimento comercial. A 
equipe foi até o local e com o 
aparelho decibelímetro digital foi 
constatado ruído de 79,6 
decibéis; volume bem acima do 
permitido em lei. O som 
automotivo foi apreendido e o 
proprietário preso. 

 oliciais militares do 1º PP e l o t ã o  d e  P o r t o  
Esperidião (a 326 km de 

C u i a b á )  p r e n d e r a m  n a  
madrugada desta segunda-feira 
(31.08), um homem por roubo e 
tentativa de homicídio, no bairro 
Parque Maria da Conceição. 

A equipe foi informada do 
roubo em andamento em uma 
residência. Os criminosos 
mantinham uma família refém. 
Quando chegavam ao local, os 
policiais viram quando um 
homem tentava pular o muro e 
ainda atirou na direção da equipe 
duas vezes, mas a arma falhou. 
Ele foi rendido já dentro de outra 
casa, resistiu, sendo necessário 
ser algemado. O revólver calibre 
38, com três munições no tambor 
foi apreendido junto com celular 

e a chave de uma caminhonete 
Toyota Hillux de uma das 
vítimas. 

A o  r e t o r n a r e m  à  
r e s i d ê n c i a ,  o s  m i l i t a r e s  
encontraram quatro pessoas da 
mesma família presas nos quartos 
e banheiro, entre eles três 
crianças. 

Uma das vítimas, um 
senhor, contou que guardava o 
veículo na garagem quando foi 
rendido e agredido por quatro 
homens. Uma segunda vítima 
conseguiu se esconder no 
banheiro pediu ajuda de vizinhos 
que acionaram a PM. 

O criminoso detido já tem 
passagem criminal, confirmou ter 
atirado na direção dos policiais, 
mas a arma falhou. O resto do 
bando não foi encontrado.

ESPANCAMENTO

Vítima de "salve" pede ajuda a 
policiais em Mirassol D´Oeste 

Vítima apresentava vários hematomas nas costas, braços e tornozelo 

Redação c/ Assessoria 

Vítima estava com vários hematomas pelo corpo   

Foto: PMMT

OCORRÊNCIAS

Batalhão Ambiental prende mulher  
em Cáceres por poluição sonora  

Redação c/ Assessoria 

Ocorrência em Cáceres foi no Jardim Aeroporto   

Foto: PMMT

AÇÃO RÁPIDA

PM liberta família rendida por criminosos e  
detém um dos suspeitos em Porto Esperidião 
Assessoria 

Arma, celular e munições foram aprendidos com um dos criminosos    

Foto: PMMT
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a tarde deste sábado N( 2 9 ) ,  a  P o l í c i a  
Rodoviária Federal 

(PRF) prendeu um homem, de 
2 9  a n o s  e  a p r e e n d e u  
aproximadamente 21,05 kg de 
substância análoga à pasta base 
de cocaína. 

Durante fiscalização na 
BR-070, a equipe abordou um 
veículo Fiat/Uno Mile, com 
p l a c a s  d e  M i r a s s o l  

d i v e r s o s  t a b l e t e s  d o  
entorpecente. 

Q u e s t i o n a d o ,  o  
condutor disse que pegou o 
entorpecente em Mirassol 
D'Oeste e que levaria até Barra 
do Garças. 

O  p r e j u í z o  a o  
narcotráfico com a apreensão 
fica em torno de R$ 2,6 
milhões de reais.

D'Oeste/MT. 
O  c o n d u t o r  

demonstrou-se muito nervoso, 
o que levou a equipe a realizar 
uma fiscalização minuciosa no 
veículo. 

O  a u t o m ó v e l  f o i  
conduzido até a Unidade 
Operacional da PRF para uma 
m e l h o r  a n á l i s e .  E m  
compartimentos adaptados, no 
veículo, foram encontrados 

ma saída de pista seguida Ude capotamento foi 
registrada na tarde desta 

segunda-feira (31), na BR-174 B, 
sentido a Pontes e Lacerda após o 
km 20. 

D e  a c o r d o  c o m  
in fo rmações ,  o  condu to r  
trafegava em uma caminhonete 
S10 quando desviou de um 
ciclista e perdeu o controle do 

veículo, posteriormente saiu da 
pista e capotou. 

No veículo estavam o 
condutor e a esposa. Ela foi 
socorrida por terceiros.  O 
c o n d u t o r  f i c o u  n o  l o c a l  
aguardando a chegada do 
g u i n c h o  e  d o  C o r p o  d e  
Bombeiros Militar. Ele não quis 
ser encaminhado ao Hospital Vale 
do Guaporé. 

BR 070

Fiat Uno com placas de Mirassol é  
apreendido com 21 kg de cocaína  

PRF apreende 21 kg de cocaína em Fiat Uno com placa de Mirassol 

Assessoria 

Fiat Uno estava recheado com 21 kg   

 Foto: PRF

FLAGRA

Homem é detido com munições escondidas 
no cemitério em São José dos Quatro Marcos 
Da Redação 

omem de 38 anos é Hpreso pela Polícia 
Militar em São José 

dos Quatro Marcos em 
cemitério com munições.  

A  a ç ã o  f o i  
desencadeada após denúncia 
via 190 de que um homem 
estaria em atitudes suspeitas 
dentro do Cemitério São José. 
De posse das informações os 
policiais saíram em diligência 
para averiguar a denúncia uma 
tanto estranha. Ao chegar no 
local depararam com o 
suspeito saindo de moto. 

Diante do fato, foi dada 
ordem de parada e na busca 

pessoa nada de ilícito foi 
e n c o n t r a d o .  P o r é m  a o  
realizarem buscas dentro do 
cemitério, local onde o 
indivíduo foi visto em ato 
suspeito, foi encontrado uma 
caixa contendo 50 munições 
calibre 22.  

O suspeito ao ser 
questionado pelos policiais, 
confessou que as munições 
eram dele e que também tinha 
uma arma de fogo guardada no 
sítio onde mora.  

Diante das evidências, o 
homem foi conduzido até a 
delegacia, onde foi autuado em 
flagrante.

Munições estavam no cemitério   

Foto: Ilustrativa

ACIDENTE

Condutor perde controle, sai da 
pista e capota S 10 na BR 174 B 
Michelle Garcia 

Condutor não sofreu ferimentos   

Foto: Reprodução

CÁCERES-MT,  01 E 02 DE SETEMBRO DE 2020

ANO 58 - Nº 10.677

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) notificou, até a 
tarde desta segunda-feira (31), 92.265 casos confirmados da Covid-
19 em Mato Grosso, sendo registrados 2.811 óbitos em decorrência 
do coronavírus no Estado. Página 06 

INVESTIMENTO

Governador Mauro Mendes cumpre agenda em  
Cáceres e entrega 30 leitos ao Hospital Regional  

O governador Mauro Mendes, cumpre agenda nesta terça-
feira (01) em Cáceres e entrega 30 novos leitos definitivos ao Hospital 
Regional, sendo 20 de enfermaria e 10 de UTI. Um investimento de 
aproximadamente R$ 5,5 milhões na ampliação, que possibilitou o 
acréscimo de 1.200 m² à estrutura da unidade hospitalar. Página 03 

Governador Mauro Mendes entrega novos leitos vistoria obras em Cáceres   
Foto: JCC 

FALTA DE RESPEITO

Mesmo com aumento de casos de Coronavírus, população 
em Cáceres não respeita o isolamento social e lotam praias 

Com o aumento dos casos 
de Coronavírus, as autoridades 
reforçam a todo o momento a 
importância da população manter 
o isolamento social, como 
m e d i d a  d e  p r e v e n ç ã o  a  
disseminação. Em Cáceres uma 
boa parcela da população parece 
ignorar a gravidade da doença e 
desrespeitando o isolamento 
social. Página 03 

Prefeito Francis e Comitê 
Covid estudam novas medidas   

Foto: Reprodução 

BR 070

Fiat Uno com placas de Mirassol é  
apreendido com 21 kg de cocaína  

Na tarde deste sábado (29), a 
Polícia Rodoviária Federal (PRF) 
prendeu um homem, de 29 anos e 
apreendeu aproximadamente 21,05 kg 
de substância análoga à pasta base de 
cocaína. 

Cocaína retirada de circulação  

Foto: PRF

Página 04

COVID-19

MT registra 92.265 casos e 2.811 óbitos, 
Brasnorte tem risco alto de contaminação 

Apesar de Estado estar em estabilidade, números estão aumentando  

Foto: Divulgação
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