
TANGARÁ

O Município de Tangará 
da Serra segue registrando 
vítimas nas estatísticas es-
taduais relacionadas as 
mortes por afogamento.

O Corpo de Bombei-
ros atendeu neste ano 
três ocorrências de afoga-
mento em rios da região, 
sendo a última registrada 
neste domingo, dia 12 de 
setembro, na ponte do Rio 
Sepotuba, na MT-480.

Devido o calor intenso, 
o local estava cheio de ba-
nhistas, entre eles Lairso 
da Silva Dermondes, de 47 
anos, que estava com ami-
gos e familiares em um lo-
cal raso e tentou atraves-
sar o rio. Alguns instantes 
seguintes notaram que ele 
já estava boiando.

As equipes do Corpo de 
Bombeiros e Samu foram 
acionadas. “A guarnição 
começou com os proce-
dimentos de reanimação 
cardiopulmonar, com 
massagem cardíaca e ven-
tilação mecânica”, relatou 
o Corpo de Bombeiros, 
ao destacar que o pro-
cedimento foi feito até a 
chegada do suporte avan-
çado do Samu. “E juntos 
atendemos na ocorrência, 
na tentativa de resgatar a 
vida dessa vítima de afo-
gamento”.

O procedimento durou 
mais de uma hora, com 
a vítima sendo encami-
nhada para semi UTI da 
Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA), contudo, 
com seu óbito constatado 
posteriormente.

Bombeiros
registram 
terceira 
ocorrência de 
afogamento 
neste ano

Prefeitura e parceiros iniciam ações 
da Semana Nacional de Trânsito

TANGARÁ DA SERRA

A Prefeitura Municipal, 
por meio do Departamen-
to de Transportes Aéreo 
e Viário (DETRAV), deu 
início nesta segunda-fei-
ra, dia 13, com as ações 
de conscientização da Se-
mana Nacional de Trân-
sito (SNT), que em 2021 
traz como tema: “No 
trânsito, sua responsabi-
lidade, salva vidas”. As 
atividades seguem até o 
dia 25 de setembro, com 
palestras nas escolas, 
em empresas, concurso 
de frases, blitz educativa, 
panfletagem e exposição 
de veículo acidentado.

De acordo com Wilker 
Corrêa, chefe da DETRAV, 
durante esta semana, en-
tre 13 e 17 de setembro, 
as ações estarão concen-
tradas em escolas muni-
cipais. Agentes de Fis-
calização de Trânsito do 
Município levarão orien-
tações, muitas informa-
ções e conscientização, 
por meio de palestras, para 
os estudantes dos oitavos 
e nonos anos dos Centros 
Municipais de Ensino An-
tenor Soares, Dom Bosco, 
Sílvio Paternez, José No-
dari, Fausto Masson, Gen-
tila Suzin Muraro, Joana 
D’Arc, Décio Burali, Laura 
Vieira e Fábio Diniz Jun-
queira. As palestras estão 
sendo ministradas pelos 
agentes Moura e Cleide.

Juntamente com as pa-
lestras, os agentes de fis-

As atividades 
seguem até o dia 
25, com palestras, 
concurso e blitz

Agentes de Fiscalização de Trânsito nas escolas
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calização e servidores da 
Secretaria Municipal de 
Educação (Semec) reali-
zarão concurso de frases 
com foco na temática da 
Semana Nacional de Trân-
sito, que em 2021 terá ati-
vidades estendidas, com 
ações sendo desenvolvi-
das ao longo de duas se-
manas. “Cada escola terá 
seu concurso de frases, a 
frase vencedora será ex-
posta em locais estratégi-
cos da cidade”, explicou o 
Agente de Fiscalização de 
Trânsito, Cláudio Moura.

No sábado, dia 18, ha-
verá palestra sobre o tema 
para colaboradores da 
DISBEV, na sede da OAB, 
às 8h da manhã. No dia 

21, alunos do CME Ayrton 
Senna receberão palestra. 
Já no dia 22, a palestra 
contemplará os colabora-
dores do frigorífico SEA-
RA (JBS). No mesmo dia, 
às 15 horas, acontecerá 
uma blitz educativa na 
região dos frigoríficos da 
cidade (final da Avenida 
Lions Internacional).

No dia 23 as ações con-
tinuam com visita à Apae 
e no dia 24 acontecerá 
blitz educativa na Ave-
nida Brasil, em frente a 
antiga Prefeitura, com 
agentes e parceiros da Se-
mana Nacional de Trânsi-
to. No dia 25 acontecerá 
o projeto “É Rapidinho”. 
Em parceria com o Rotary 

Clube Águas do Sepotu-
ba, haverá a exposição de 
um veículo deteriorado, 
envolvido em acidente de 
trânsito, em frente à an-
tiga Prefeitura, além de 
carreata em parceria com 
o Estradeiros da Serra e o 
Clube de Carros Antigos.

São parceiros da DE-
TRAV na vasta programa-
ção da Semana Nacional de 
Trânsito: Secretaria Muni-
cipal de Educação (Semec), 
Rotary Clube Tangará da 
Serra Águas do Sepotuba, 
Apae, Secretaria Municipal 
de Infraestrutura (Sinfra), 
Defesa Civil Municipal, 
Samu, Polícia Militar, De-
tran, Polícia Civil e Corpo 
de Bombeiros Militar.


