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A Lua se une a Mercúrio retrógrado 
em Virgem e recebe um ótimo aspecto 
de Plutão indicando um dia de 
mudanças importantes e positivas em 
seu dia. Um projeto de trabalho pode 
ser o carro chefe dessas mudanças. O 
dia é ótimo para começar projetos que 
envolvam a comunicação.

Câncer

Leão

Áries

Libra

Capricórnio Peixes 

A Lua se une a Mercúrio retrógrado em 
Virgem e recebe um ótimo aspecto de 
Plutão indicando um dia  de  
movimento agradável na vida social. 
Um romance ou amor do passado pode 
voltar à sua vida. Ou mesmo um filho 
distante pode decidir voltar a viver 
com você. Dia bom para dedicar-se a 
projetos criativos.

A Lua se une a Mercúrio retrógrado 
em Virgem e recebe um ótimo aspecto 
de Plutão indicando um dia de maior 
envolvimento com a vida doméstica e 
os relacionamentos em família. O 
momento pode indicar o retorno ou 
encontro com um familiar que não via 
há muito tempo. Um imóvel pode ser 
negociado.

A Lua se une a Mercúrio retrógrado em 
Virgem e recebe um ótimo aspecto de 
Plutão indicando um dia em que acordos 
e negociações podem trazer novas 
o p o r t u n i d a d e s  d e  n e g ó c i o s ,  
especialmente se estiver envolvido com 
jornalismo, publicações, vendas ou 
moda. Dia ótimo para fazer uma viagem 

rápida.

A Lua começa um novo ciclo, inicia a fase 
Nova em seu signo, chega acompanhada 
de um eclipse total marcando o início de 
um período de mudanças importantes em 
sua vida pessoal e profissional. O 
período, que dura alguns meses, será 
marcado por acontecimentos, que abrirá 
novos caminhos escolhidos, tanto no 
amor quanto na carreira.

A Lua se une a Mercúrio retrógrado em 
seu signo e recebe um ótimo aspecto de 
Plutão indicando um dia de mudanças 
positivas que podem estar relacionadas 
com sua vida pessoal ou profissional. 
Um projeto ou contrato pode ser 
aprovado. Mas não está descartada a 
volta de um antigo amor ou amigo 

querido.

A Lua se une a Mercúrio retrógrado 
em Virgem e recebe um ótimo aspecto 
de Plutão indicando um dia de 
movimento positivo em projetos de 
médio prazo, que devem ser revisados 
e avaliados. O momento pode trazer de 
volta a possibilidade de uma viagem 
ou um projeto com uma pessoa 

estrangeira.

A Lua se une a Mercúrio retrógrado 
em Virgem e recebe um ótimo 
aspecto de Plutão indicando um dia 
de mudanças positivas em sua vida 
profissional. O momento pode 
indicar a volta de um projeto ou de 
uma possibilidade de promoção. Um 
contrato pode ser renovado.

A Lua se une a Mercúrio retrógrado em 
Virgem e recebe um ótimo aspecto de 
Plutão indicando mudanças positivas 
em sua vida, através de uma revisão 
mais aprofundada de seu mundo 
emocional e sua vida espiritual. A volta 
de um projeto antigo ou mesmo de um 
amor do passado não está descartada.

A Lua se une a Mercúrio retrógrado em 
Virgem e recebe um ótimo aspecto de 
Plutão indicando um dia de mudanças 
positivas em suas emoções, que 
passam por um momento de revisão. 
Um negócio, relacionado a uma 
parceria financeira, que foi deixado de 
lado, pode voltar a fazer parte de seus 
planos.

A Lua se une a Mercúrio retrógrado 
em Virgem e recebe um ótimo 
aspecto de Plutão indicando um dia 
de movimento positivo e mudanças 
relacionadas à sua vida social ou a 
um amigo, que tem passado por 
dificuldades. Um amigo ou amor do 
passado pode voltar a fazer parte de 
sua vida.

A Lua se une a Mercúrio retrógrado em 
Virgem e recebe um ótimo aspecto de 
Plutão  indicando um dia  de  
movimento positivo e algumas 
mudanças em seus relacionamentos. O 
momento pode indicar a volta de um 
romance ou de um amigo do passado. 
O momento é bom para rever 

sociedades comerciais.
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By Rosane Michels
Felicidades e muitos anos de vida a Isabella 
Lara Reis, que comemorou mais uma 
primavera envolto as manifestações de 
carinho dos familiares e colegas de 
medicina. Que Deus lhe conceda muitas 
vitórias nesse novo ano de vida.

Flores multicoloridas a elegante Adriana Maciel 
Mendes Merotti que está sempre presente na vida da 
sobrinha e afilhada Maisa, cumprindo a bela missão 
de madrinha que significa segunda mãe. É muito amor 
envolvido. 

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

Abrilhantando nossa social com seu sorriso e encanto a pequena 
Cecília Tavares Bodoni, em momentos de diversão no CIC, onde com 
amiguinhos além de aprender curte a infância com um toque especial. 
Beijinhos.

Parabenizamos o querido Celso Victoriano que 
recebeu na manhã de segunda-feira em 
solenidade realizada pelo Núcleo Permanente 
de Métodos Consensuais de Solução de 
Conflitos o certificado de Mediador Judicial ao 
lado de 181 colegas. Em Mato Grosso, a 
atividade profissional de mediador é 
regulamentada pela  Lei nº 10.555. Sucessos!

************************************
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ANO 55 - Nº 10.132

CÁCERES-MT, QUARTA-FEIRA 23 DE AGOSTO DE 2017

Não há pessoa mais saudosista do que o alfaiate, acostumado a 
produzir roupas com cortes impecáveis e traído pelos tempos modernos. O 
alfaiate Guilherme Ramos, 28 anos na profissão em Cáceres, nunca pensou 
em desistir do ofício. Numa concorrência desleal da evolução, (as lojas de 
confecções mais acessíveis ao consumo) o alfaiate Guilherme, assim como 
os demais heróis da resistência, vai se virando nos reparos de roupas, vez 
por outra, um terno pra casamento. Página 03

Policiais Civis de 
P o n t e s  e  L a c e r d a  
prenderam na noite da 
última segunda feira (21), 
Édipo Lauriston da Silva 
Queiroz 26, Mateus dos 
Santos Penha, 18, e Oséias 
Lucas, 20, suspeitos de 
furtarem joalherias em 
Jauru e Figueiropolis 
D'Oeste. Com eles os 
policiais encontram um 
revólver 32 com 5 munições 
intactas. Os relógios foram 
encontrados numa estrada 
próxima ao parque de 
exposição. Página 05

O reitor do IFMT, professor Willian 
Silva de Paula e o coordenador do campus 
Olegário Baldo, do IFMT de Cáceres, Salmo 
Silva estiveram na última sexta-feira (18) 
visitando a Reitoria da Unemat. Eles foram 
recebidos pela reitora Ana Di Renzo, vice-
reitor Ariel Lopes Torres e assessores de 
relações institucionais e de relações 
internacionais Áurea Ignácio e Dionei José 
da Silva.  

O Grupo Especial de Fronteira (Gefron) apreendeu no último 
domingo (20) um caminhão Mercedes Benz com oito toneladas de 
muambas (toalhas e meias), uma caminhonete L-200, um Fiat Strada e a 
quantia de R$ 11 mil em dinheiro na estrada do Buriti, em Porto Espiridião, 
prendendo três pessoas na ação. Além dos materiais em posse dos 
suspeitos, foi encontrada a quantia de R$ 11.644,50.  Página 04

MÃOS COM TESOURA

Seu Guilherme resiste ao tempo
na distinta profissão de alfaiate

Sentados à máquinas de costura, esquadros de madeira, réguas, tesouras e um ferro de passar, eles sobrevivem com dignidade e lealdade à nobre profissão

Alinhavando os problemas, Guilherme resiste as alfinetadas 

 Foto: JCC

TRANCA DA HORA

Ladrões de relógios dão corda
e acertam ponteiros com a lei

INTERAÇÕES

Édipo, Matheus e Oséias, muitas horas a contar no xadrez 

 Foto: PM-MT

Unemat/Cáceres recebe  
visita de reitor do IFMT

Página 03
Instituições buscam fortalecer ensino superior em MT  

Foto: Deivid Fontes

PIRATARIA S/A

Caminhão com 8 toneladas
de muamba cai na fronteira

Loja pirata ambulante foi freada pelos policiais  

Foto: Gefron-MT

Um profissional com 29 anos de experiência em Treinamento e 
Desenvolvimento de pessoas, o Coaching Comportamental Manoel Lima 
realiza amanhã em Cáceres nas dependências do SESI, uma palestra 
abordando o tema: "Excelência no Atendimento." A visita do ilustre 
pedagogo é uma promoção do Sindicato do Comércio Varejista de 
Cáceres. Página 03

EXCELÊNCIA

Amanhã em Cáceres palestra
de Coaching comportamental

Palestra de Manoel Lima será no SESI de Cáceres  

Foto: Divulgação

AEROPORTOS
Nesta quarta-feira (23), será anunciada 
oficialmente a concessão (no sentido lato, 
privatização) de quatro aeroportos em 
Mato Grosso. Os terminais de Alta 
Floresta, Sinop, Barra do Garças e de 
V á r z e a  G r a n d e ,  p o d e r ã o  t e r  a  
administração repassada à iniciativa 
privada. O ministro dos Transportes, 
Portos e Aviação Civil, Maurício Quintella, 
já se manifestou na intenção de leiloar 19 
terminais, sendo que na última quinta-feira 
(17) falou na possibilidade de envolver 13 
aeroportos, divididos em três blocos. Com 
certeza, o internacional Nelson Dantas está 
fora do rol, já que ninguém, em sentido 
lato, se interessa pelo mesmo.

BOLSA-MARAJÁS
Programas criados pelo governo Temer 
podem perdoar dívidas tributárias de R$ 78 
bilhões do empresariado, enquanto outras 
medidas restringem acesso a benefícios da 
população como auxílio-doença, o 
programa Bolsa Família e até a redução do 
salário mínimo; o montante perdoado 
corresponde a uma arrecadação potencial 
que une pagamentos de juros, multas e 
encargos de dívidas de empresas, Estados e 
municípios; benefícios foram concedidos 
aos devedores poucos meses antes de a 
equipe econômica de Temer anunciar a 
revisão da meta fiscal para um rombo de R$ 
159 bilhões.

SANEAMENTO
Apenas 30,4% das cidades brasileiras têm 
planos municipais de saneamento básico. É 
o que aponta um estudo do Instituto Trata 
Brasil divulgado anteontem, (21) feito com 
base em dados do governo federal. 
Segundo o levantamento da Secretaria 
Nacional de Saneamento Ambiental, das 
5.570 cidades brasileiras, apenas 1.692 
(30,4%) declararam ter feito seus planos 
municipais. Outras 37,5% das cidades 
estão com os planos em andamento, 34 
milhões de brasileiros não possuem acesso 
a água potável e apenas 50,3% dos 
brasileiros têm acesso a coleta de esgoto.

PROTESTOS
Ministro do STF também falou que fundo 
público de R$ 3,8 bilhões 'é insuficiente 
para o custeio das campanhas apenas dos 
deputados federais no modelo atual'. Ao 
final de sua fala, cerca de 10 pessoas se 
levantaram, vaiaram e mostraram cartazes 
de protesto. “O ministro considerou 
absolutamente normal e disse que faz parte 
da democracia. Antes da palestra, um 
manifestante foi expulso do local porque 
planejava atirar tomates no ministro, mas 
não chegou a ser preso ,afinal, como disse o 
ministro,é democracia!

PRISÃO ON-LINE
Agentes penitenciários encontraram no 
período de uma semana 44 celulares 
usados por detentos na Penitenciária 
Central do Estado (PCE) em Cuiabá , sendo 
14 apreendidos domingo (20) no lado B do 
raio 5, dos quais 10 estavam sendo 
utilizados por Luciano Mariano da Silva, o 
“Marreta”, denunciado em um esquema de 
roubo e furto de veículos na operação 
“Ares Vermelho” desencadeada pela 
Polícia Civil. O presidente do Sindicato 
dos Servidores Penitenciários do Estado de 
Mato Grosso, João Batista, informou que 
mesmo com a grande apreensão, se fizer 
outra revista, novos celulares serão 
encontrados.
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Sabe daquela do espertinho que 
solicitou um taxi no hotel pra levá-lo ao 
aeroporto e a corrida ficava em R$50,00? Pois 
bem, o esperto perguntou quanto ficava pra levar 
as bagagens e foi informado que não custava 
nada, ao que o personagem de nossa piadinha 
retrucou: então leva minhas bagagens que eu vou 
correndo atrás! Claro que se trata de uma 
piadinha que os taxistas não gostam de ouvir, 
mas é mais ou menos assim, neste país, onde, 
sem radicalismo como o da piada, quem não é 
esperto dança. 

Tem a questão da diária, certa vez 
chegamos em Barrado Garças às 4 horas da 
matina, o galo nem havia cantado, mas o gerente 
do hotel cacarejou que nossa diária vencia ao 
meio dia, claro que a gente subiu as paredes. Se o 
dia tem 24 horas, como uma diária pode ter 8 
horas? Daí, ao cobrar nosso direito, a diária ficou 
com 50% de desconto e ainda saiu cara, não pelo 
valor, mas pelo desaforo, coisa típica da maioria 
dos brasileiros. 

Se na vida particular a safadeza é 
grande, na público - política então, o trem fede, 
porque ali está a roubalheira oficial, cobram do 
povo o que bem entendem, metem a mão grande 
no nosso bolso, e haja impostos, taxas e tarifas, 
pra bancar a camarilha de ociosos perdulários. 
Quiçá pensando em frear um pouco a patifaria 
dos grandes e fazer valer o correto, um deputado 
estadual de Mato Grosso, elaborou um projeto de 
lei, já tramitando na Assembléia Legislativa, que 
proíbe concessionárias de serviços essenciais de 
água e energia elétrica de cobrar tarifa mínima de 
consumo ou práticas similares em nosso estado. 

Já que ele merece, pela força em prol da 
comunidade, vamos dar nome ao Pai da Matéria, 
Sua excelência, nosso empregado admitido nas 
urnas, o deputado Jajah Neves, autor da 
proposta. Segundo sua proposta, o modelo em 
vigor de prestação de serviços contraria direitos 
básicos garantidos por lei. UM deles, a 
imposição de tarifa mínima, uma afronta ao 

princípio da boa-fé objetiva nas relações de 
consumos, previstas no art. 6°, IV do Código de 
Defesa do Consumidor, pois estabelece de forma 
desproporcional a cobrança de valor mínimo na 
fatura. Atualmente, caso não haja consumo, ou, 
se ainda, o consumo ficar abaixo do fixado pela 
empresa, fica imposto ao consumidor uma tarifa 
mínima pela prestação do serviço. 

Jajah, com agá no fim mesmo, justifica 
que seria plausível se os valores fossem pagos 
pela contraprestação do serviço, como em 
qualquer relação de consumo que rege a 
sociedade moderna. Sob sua ótica, nada justifica 
as empresas concessionárias ou permissionárias 
argumentar a cobrança desta tarifa mínima, 
alegando da necessidade em promover a 
manutenção, custos da operação e a expansão do 
sistema de fornecimento. 

O consumidor já paga por isso e bem 
mais que o consumido, demonstrando que o 
explicito na cobrança de valor mínimo, é uma 
prática abusiva, agravando substancialmente a 
condição de vulnerabilidade e impotência do 
consumidor. Concluindo, nos serviços de 
saneamento, a concessionária responsável pelo 
serviço de fornecimento de água cobra hoje a 
taxa mínima de 10m³, assim, o consumo de água 
em uma residência, nos primeiros 10m³, será 
pago com uma tarifa determinada. 

Se na faixa seguinte, dos 11 aos 20 m³, 
cobra-se uma tarifa com acréscimo médio de 
20% por metro cúbico consumido, então dever-
se- ia diminuir o valor do boleto, na medição 
inferior aos 10 m³! Paga-se pelo consumido e 
não, pelo mínimo estabelecido, no que está 
corretíssimo o Sr.Jajah.

[...] Antes sentávamos à porta, conversávamos até de 
madrugada. As crianças brincavam na rua, enquanto os 
adultos recapitulavam o que haviam feito durante o dia e 
planejavam o que fariam no dia seguinte. Mas era só 
mesmo até o dia seguinte, viu?! O planejamento não era 
tão prolongado. Não sofríamos antecipadamente. A 
novela terminava, o povo pegava sua cadeira e se 
arranjava lá pela frente da casa.
[...] Por aqui já apareceu de tudo, sabe? Desde 
aventureiros querendo um bom casamento, a 
estelionatários querendo levar o povo no conto do 
vigário, mas a gente daqui era cabreira, ficava sempre de 
orelha em pé e olhos bem abertos, mas é claro que de vez 
em quando apareciam alguns profissionais do ramo da 
ladroagem, esses sim eram bons no que faziam, eram 
peritos formados nas falcatruas, convenciam até o Papa a 
dar a extrema unção, mesmo estando muito bem de 
saúde. Judas, o bíblico, era fichinha perto deles. 
Deixavam suas vítimas lisas que nem muçum e depois 
sumiam na braquiária.
[...] Se a criança aparecia com o peito aberto, cobreiro, 
dores inexplicáveis, impingem, mal-estar, sintomas 
incompreensíveis, já sabíamos o remédio, “benzeção” 
nela, dos pés á cabeça. Naquele tempo era bem fácil de se 
encontrar um benzedor dando sopa por aí. Não sei como 
se organizavam, se combinavam entre si, mas em cada 
bairro havia um. Atendiam a comunidade em suas casas, 
dos mais ricos aos mais pobres, dos mais céticos aos mais 
fiéis, ou, a depender da gravidade do quadro, iam ao 
encontro de quem os chamava. Conversavam, 
aconselhavam, riam, brincavam e benziam, e como 
benziam.
[...] Aquela casa antiga ali ó, aquela da esquerda, a toda 
cheia de detalhes, tá vendo? Então, era mal assombrada. 
Alguns inclusive tinham medo de passar na frente dela, 
ou trocavam de calçada, ou benziam o corpo antes de 
cruzá-la. De um dia para o outro, assim do nada, 
nenhuma louça da casa passou a restar inteira. Copos, 
xícaras, pires e pratos, tudo se quebrava. E não adiantava 
refazer o estoque, pois era só comprar coisas novas, que, 
na manhã seguinte, tudo já estava em frangalhos. O chão 
ficava forrado de pedacinhos, um mundaréu de cacos. 
Ninguém sabia explicar ao certo quem seria o autor ou a 

autora da obra. Só especulavam mesmo. Coisa de alma 
penada? Traquinagem
de gente viva? Coisa do Tinhoso? Suposições as pessoas 
tinham, muitas inclusive, mas nada muito conclusivo. 
Mistério.

Foi bem assim que me contaram.
Ruídos da cidade? Não, sopros e sussurros do que ainda 
carregamos.
Falar sobre o desenvolvimento da cidade, à luz de uma 
perspectiva não predatória, incumbência que já estamos 
destrinchando há dois atos, é também falar sobre a 
preservação da memória.

Faço essa consideração, não apenas a título de 
provocação, mas também como um alerta. Um alerta 
necessário, a fim de que não nos esqueçamos de que 
quando o espaço urbano está em discussão, não 
podemos, simploriamente, passar a régua, fechar a conta, 
de modo a dar a mesma resposta a todas as 
complexidades e perplexidades que nele aparecem. A 
cidade, nesse sentido, deve ser examinada, tentando-se 
abarcar – ouvir, debater, dialogar, compartilhar – a 
variedade que a forma, as narrativas que a constroem, a 
oralidade tradicional que a colore, os causos que a 
animam, os aromas e os sotaques que a fazem pulsar.

Como um mantra, volto a repetir,  
desenvolvimento não se alcança só pela conquista do 
asfalto ou do concreto, há outras conquistas a serem 
alcançadas. Conquistas de ordem social, humana e 
cultural, conquistas que falem sobre nós, que falem sobre 
o nosso suor, sobre as nossas lutas, sobre o que somos, 
sobre nossas vocações, sobre nossas potencialidades, 
sobre nossas capacidades, sobre o que produzimos e 
sobre o conhecimento que propagamos ou que podemos 
ainda propagar.

Por certo que o asfalto das ruas e avenidas e o 
concreto das edificações, quando de suas corretas 
destinações ao público, são recursos interessantes, que 
melhoram a qualidade de vida das pessoas, não sou 
hipócrita ao ponto de não reconhecê-los, mas não são o 
único caminho, há mais por se fazer, mais elementos a se 
observar e mais estímulos por incentivar, há elementos 
que fogem à matéria propriamente dita, são imateriais, o 
que é o caso da memória, por isso da necessidade de 

também preservá-la e cultuá-la no processo, pois senão, 
mais uma vez, estaremos reproduzindo um 
desenvolvimento que atropela, que sufoca, que vende 
bonanças, riquezas e maravilhas, mas cobra 
esquecimentos, consumos exagerados, devastações e 
marginalizações – em mais um paralelo, para não perder 
o costume, é como se nós nos preocupássemos em 
construir milhares de escolas e bibliotecas, mas 
deixássemos de lado o conteúdo humano desse desafio: o 
desenho das estratégias para o alcance de novos leitores, 
e a reconquista dos antigos, a qualificação dos 
professores e demais envolvidos com a causa e a 
preocupação com a qualidade das atividades a serem 
realizadas nesses locais, por exemplo.

Serei um pouco radical, porque sim, às vezes é 
preciso chutar o balde, é o jeito, olha só, 
desenvolvimento que despreza a memória é fraude, e não 
pequena, é fraude das grandes. É das grandes, porque 
reduz as pessoas – crianças, jovens, e, principalmente, as 
gerações mais antigas – a um papel secundário, 
esvaziado, sem projeção, jogando para o descarte 
protagonismos já vividos, e desestabilizando, por 
consequência, possíveis protagonismos vindouros.

A memória da cidade é elemento constituinte 
da cidadania de seus habitantes. E ó, não estou divagando 
ao afirmar isso não. É elemento constituinte da 
cidadania, porque não permite que nós nos convertamos 
em uma massa neutra, impessoal, sem identidade e 
referências, perdida em nossas próprias ambições e 
promessas, desgarrada de nossas lutas e enfrentamentos 
históricos contra injustiças das mais diversas naturezas. 
E vou além, é justamente a memória da cidade que 
fortalece nossos laços de pertencimento ao espaço que 
ocupamos, e o melhor, auxilia-nos a rever passos não tão 
acertados antes dados, bem como a nos reinventar ao 
longo dos anos.

A memória não deve passar, deve ficar, deve 
permanecer, deve transbordar. Desenvolvimento sem 
memória é lorota!

José Ricardo Menacho: Professor do Curso de Direito 
(Unemat/Cáceres), Autor do livro “O Plural do diverso”.
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Anos

O Mínimo da Safadeza

Para novos amanheceres aqui ou acolá [TERCEIRO ATO]

de flexibilidade.
Coisas dos anos 50 e 60 do 

século XX, quando uma gravata valia 
muito no dia a dia masculino, e nas 
praças, clubes, cines e eventos, e 
Cáceres não era diferente. 

O modernismo amarrotou 
tudo aponto de ser elegante usar uma 
calça rasgada nos joelhos, mas nem por 
isso o alfaiate Guilherme Ramos, 28 
anos na profissão, desistiu do ofício, 
que seus filhos não quiseram aprender.

Conforme Seu Guilherme, 
ultimamente, as lojas de confecções 
são mais acessíveis ao consumo e não 
compensa fazer um terno pelo preço 
dos magazines, então, o alfaiate vai se 
virando nos reparos de roupas, vez por 
outra, um terno pra casamento, 
concordando que realmente, a   arte de 

produzir uma roupa com corte 
impecável, com aqueles pontos 
calculadamente feitos à mão, que 
alinhavam a senha para o resultado 
com caimento perfeito, não é mais tão 
valorizada.

E assim, entre um conserto e 
outro de roupas, a confecção eventual 
de um terno, Seu Guilherme Ramos, 
que não cedeu às alfinetadas que 
propagaram o fim da roupa sob 
medida, segue a vida, sentado à 
máquinas de costura, esquadros de 
madeira, réguas, tesouras e um ferro de 
passar, daqueles antigos, quase uma 
extensão de suas mãos,  sobrevive com 
dignidade e lealdade à profissão e 
mantendo as portas abertas, ali na Rua 
Comandante Balduino, esquina com 
Rua Porto Carrero.
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ão há pessoa mais saudosista Ndo que o alfaiate, acostumado 
a produzir roupas com cortes 

impecáveis e traído pelos tempos 
modernos, afinal, o homem moderno 
não é tão elegante como aquele bem 
vestido, em eventos, ou desfilando no 
footing de braços dados com a 
namorada. 

Nas ultimas décadas, a 
maioria, na praça, e até mesmo na 
missa, vai de chinelo, bermuda e 
camiseta, sem nenhuma preocupação 
com a elegância, o homem ficou 
largado, dizem os estetas da elegância, 
os alfaiates, fiéis aos trajes White-Tie, 
ou traje de gala; o Black-Tie, ou traje à 
rigor, habillé, tênue de soirée, com 
smoking de cores neutras e o  

Formal, conhecido no Brasil 
como passeio completo, traje social, 
social completo, com um pouco mais 

Av. 7 de Setembro, 547 - Centro - Cáceres/MT

Av. 7 de Setembro, 547 - Centro - Cáceres/MT

Ana Di Renzo, vice-reitor Ariel Lopes 
Torres e assessores de relações 
institucionais e de relações internacionais 
Áurea Ignácio e Dionei José da Silva.

A visita faz parte da aproximação 
que os três reitores das universidades 
públicas de Mato Grosso estão fazendo a 
fim de desenvolver ações conjuntas, para o 
fortalecimento do ensino superior público 
e de qualidade em Mato Grosso.  Na sexta-
feira, o reitor do IFMT cumpriu agenda no 
município de Cáceres em função das 
comemorações dos 37 anos de fundação do 
câmpus Olegário Baldo.

“Eu tenho uma admiração muito 
grande pela Unemat e pelo trabalho que 
essa universidade faz pela educação 
superior pública e de qualidade. A Unemat 
é exemplo de interiorização e tenho certeza 
está no coração dos mato-grossenses” 
afirmou o reitor do IFMT.

A reitora Ana Di Renzo, 
agradeceu a visita e lembrou que as três 
universidades públicas de Mato Grosso 
estão desenvolvendo muitas frentes em 
conjunto e tem muitos desafios comuns. 
“Tenho certeza que os trabalhos que o 
Fórum Permanente das Instituições 
Públicas de Ensino Superior de Mato 
Grosso trarão muito resultados para a 
nossa sociedade, afinal nós estabelecemos 
tantas frentes com outras universidades até 
de outros países e às vezes não 
trabalhamos com quem está ao nosso 
lado”, avalia.

Nesta semana, os três reitores 
entregaram o governador de Mato Grosso, 
Pedro Taques, a carta compromisso 
oriunda do segundo encontro do Fórum 
das universidades públicas, visando o 
fortalecimento do ensino superior no 
Estado. Durante a visita, o reitor do IFMT e 
coordenador do campus participaram da 
solenidade de posse do pró-reitor de 
Administração da Unemat, Gustavo 
Bisinoto. 

 reitor do Instituto Federal de OEducação, Ciência e Tecnologia 
de Mato Grosso (IFMT), professor 

Willian Silva de Paula e o coordenador do 

campus Olegário Baldo, do IFMT de 
Cáceres, Salmo Silva estiveram na última 
sexta-feira (18) visitando a Reitoria da 
Unemat. Eles foram recebidos pela reitora 

 áceres recebe amanhã, 24, a partir Cdas 19h30, nas dependências do 
SESI, a visita do ilustre pedagogo 

com o Coaching Comportamental Manoel 
Lima, convidado pela direção do 
SINCOVAC - Sindicato do Comércio 
Varejista de Cáceres – oportunidade em 
que o visitante fará uma palestra 
abordando o tema: "Excelência no 
Atendimento"

A o s  i n t e r e s s a d o s ,  o s  
organizadores adiantam que a entradaé 
acessivelà todos, com o simples ônus de 2 
Kg de alimento não perecível,para as 
campanhas da entidade. O evento, conta 
com apoios da ACEC e Fecomercio/MT.

O palestrante Manoel Lima, é 
Graduado em Pedagogia (Faculdade 
Integrada Senador Flaquer), Pós Master 
Pratct i t ioner  em PNL (SBPNL),  
Psicologia Positiva (IBC), Neurocoaching 
(IBC), Business & Executive Coaching 
(IBC), Professional & Self Coach (IBC), 
Personal e Professional Coach (SBC), 

Lider  Coach (SBC),  e  d iversas  
Especializações na área de Humanas.

Um profissional com 29 anos de 
e x p e r i ê n c i a  e m  Tr e i n a m e n t o  e  
Desenvolvimento de pessoas, com ampla 
experiência como Mentoring e Terapeuta 
na prestação de serviços em Clínicas de 
Recuperação em Dependência Química e 
e m  H o s p i t a i s  P s i q u i á t r i c o s .  
Especialização: Consultor Empresarial 
Capital Humano (Universidade Cruzeiro 
do Sul), Gestão de Negócio e Marketing 
(Univ. Cruzeiro do Sul), Gestão de 
Logística e Suprimentos (Univ. Cruzeiro 
do Sul), Profissional de Educação Física 
(Faculdade Integradas  FEFISA).  
Desenvolvimento e implantação de 
Projetos e Serviços Corporativos e 
Empresariais nas áreas de:Coaching – Life 
/ Business / Executive / Team /Career / 
Mentoring. Maiores informações sobre a 
palestra,pelos fones: (65) 3223-6528 / 
99614-5721 / 99955-1255.

ARTE E ESTILO

Artesão da agulha e linha
o alfaiate desafia o tempo

Contrariando a velocidade do que é exibido em larga escala nas vitrines das "fast fashions", os artesãos da linha e agulha ainda se debruçam na confecção do terno

Da Redação

Alfaiate Seu Guilherme, 28 anos costurando a elegância  

Foto: JCC  

AÇÕES CONJUNTAS

Reitor do IFMT visita
a reitoria da Unemat

Assessoria

Visita faz parte da aproximação das universidades  

Foto: Deivid Fontes

NO SESI-CÁCERES

Sincovac realiza palestra de
Coaching comportamental

Da Redação

Palestrante Manoel Lima, palestra amanhã no SESI  

Foto: Arquivo Pessoal
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t o r n a n d o - s e  u m  a g e n t e 
importante na formação moral, 
profissional e ética dos assistidos.

O pro je to  apresen ta 
muitas variações e diferenças nas 
cidades em que se desenvolve, 
contudo, tem sido tomadas 
m e d i d a s  n o  s e n t i d o  d e 
homogeneizar  o  pro je to  e 
fortalecê-lo, como o projeto 
"Jovens de Atitude - Uma nova 
Visão sobre a Guarda Mirim".
Haverá campanhas educacionais, 
devendo os jovens da Guarda 

o último dia 6 de agosto Nem São Jose dos Quatro 
Marcos, numa reunião 

realizada por um grupo de jovens, 
estando presente a Secretaria 
Adjunta da Casa Civil, Paola 
Reis, foi aprovada a criação da 
“Associação Movimento Jovem 
por Quatro Marcos”, onde dentro 
dos seus quadros, a criação da 
“Guarda Mirim”.

Desde a primeira reunião, 
foi cumprido os registros e 
publicações legais, com a eleição 
d a  D i r e t o r i a  E x e c u t i v a  e 
Conselho Fiscal, estando eleita 
como Presidente, a estudante de 
p s i c o l o g i a  P o l i a n a  A l v e s 
Machado, Vice-Presidente a 
jovem Patricia Eliane e Conselho 
Fiscal Alexandre Valverde.

O Projeto conta com a 
colaboração do sargento da 
reserva da Marinha, Nilomar 
Cunha, que discorreu sobre as 
perspectivas e benefícios no 
âmbito da promoção humana 
para as crianças e jovens que 
vierem para instituição. 

«Em Mirassol D'Oeste 
t i v e m o s  i n ú m e r o s  j o v e n s 
empregados , além de alguns 
cursos pagos pelo Estado", cita o 
Sargento da Marinha.

O Projeto, de formação 

militar no tocante a disciplina e 
continência, não se filiam a 
nenhuma corrente religiosa, 
ideológica ou política e não está 
o r g a n i z a d o  e m  n e n h u m a 
estrutura rígida de comando.

Dentre os principais 
pontos destacam-se a colocação 
n o  m e r c a d o  d e  t r a b a l h o , 
embasada na lei  do menor 
a p r e n d i z ,  m e r a m e n t e 
assistencialista, contudo, com a 
in tenção  de  ganhar  novas 
dimensões  e  perspect ivas , 

revista. 
O movimento levantou 

suspeitas da equipe que passou a 
seguir o rastro deixado pelo 
veículo.

As  p is tas  levaram a 
equipe até uma propriedade rural 
e cerca de um quilometro adentro 
da localidade, encontraram os 
três veículos atrás de árvores, e 
neles estavam Valdiney Nunes 
Rodrigues, 33, Jovair Farias de 
Freitas Junior,  36,  Wesley 
Candido Fernandes, 31, e Flávio 
Sandol de Assis, 35.

O s  m i l i t a r e s  a i n d a 
e n c o n t r a r a m  r á d i o s 
comun icadores  na  mesma 
freqüência. A possibilidade é de 
que os dois veículos menores 
serviriam de batedores para o 
caminhão que estava carregado 
de muambas sem notas fiscais.

Além dos materiais em 
p o s s e  d o s  s u s p e i t o s ,  f o i 
encontrada a quantia de R$ 
11.644,50. Diante dos fatos, os 
suspeitos e objetos apreendidos 
foram encaminhados para a 
delegacia da  Polícia Federal em 
Cáceres para as medidas cabíveis.

 Grupo Especial  de OF r o n t e i r a  ( G e f r o n ) 
apreendeu no último 

domingo (20) um caminhão 
M e r c e d e s  B e n z  c o m  o i t o 
toneladas de muambas (toalhas e 
meias), uma caminhonete L-200, 
um Fiat Strada e a quantia de R$ 
11 mil em dinheiro na estrada do 

Buriti, em Porto Espiridião, 
prendendo três pessoas na ação.

Os policiais em rondas na 
referida estrada, que liga Vila 
Cardoso a comunidade São 
F a b i a n o ,  p e r c e b e r a m  u m 
caminhão que vinha em direção 
aos militares e realizou uma 
manobra pra se livrar da possível 

 arlos Ferreira da Silva, Cfoi preso pelos policias do 
17º Batalhão acusado de 

ter arrobado uma residência e 
furtado objetos de seu interior, na 
tarde da última segunda-feira 
(21) em Mirassol D'Oeste, na 
região de Cáceres.

O s  p o l i c i a i s  f o r a m 
acionados, via 190, para verificar 
um suposto arrombamento na 
Rua Seis, n.º 915, bairro jardim 
São Paulo, solicitação feita por 
uma  pessoa  que  cu ida  da 
residência,  uma vez que o 
proprietário se encontra em 
viagem. Os policiais fizeram um 
baculejo no local em busca de 
localizar o suspeito, mas ninguém 
localizado.

O ladrão identificado 
como sendo Carlos Ferreira da 
S i l v a ,  b a t e u  c o m  a s 
características fornecidas pela 
testemunha, que disse que o 
estranho era de estatura alta, 
usando cavanhaque e estava 
trajando uma camiseta regata de 
cor vermelho e que for visto 
momentos antes do furto, nas 
proximidades daquela residência.

F o i  c o m  e s t a s 
informações detalhadas, que a 
viatura da policia militar, realizou 
diligências nas imediações e 
avistou o tal individuo, que ao ser 
abordado, começou a correr, 
ignorando a ordem de parar e 
quebrando a cerca de uma casa, 
adentrou seu interior, pulando 
vários muros.

Ao ser encurralado, o 
suspeito encarou os policiais e 
esboçando reação, ficou valente, 
levando os PMS a fazer o uso dos 
meios legais para contê-lo. Uma 
vez  dominado ,  Car los  fo i 
algemado e levado inicialmente 
Hospital Samuel Greve, já que se 
ferira ao pular muros.

Depois de passar remédio 
nos ferimentos, passou pelo 
check-up dos fardados e ali se 
constatou porque da reação do 
dito-cujo. Ele estava premiado 
com mandado de prisão n.º 77426 
em aberto, seu desfavor um 
mandado de prisão em aberto. 
Concluindo, foi encaminhado à 
Delegacia de Polícia Civil local e 
colocado sob custódia judicial 
para respondera bronca da PP.

Mirim de São José dos Quatro 
Marcos cultivar o patriotismo, 
ética, disciplina, compromisso 
com horário,  competência, 
q u a l i d a d e ,  h o n e s t i d a d e , 
apresentação pessoal, motivação, 
auto-est ima,  comunicação, 
trabalho em equipe, perspectivas 
pessoais e profissionais.

A “Guarda Mirim” irá 
proporcionar aos jovens cursos e 
p a l e s t r a s  d e  c a p a c i t a ç ã o , 
preparando-o a ingressar no 
mercado de trabalho, além de 
proporcionar palestras como 
primeiros socorros, prevenção as 

drogas, educação no trânsito, 
educação ambiental, sexualidade, 
orientação profissional, concurso 
de redações, entre outros.

O u t r o  d e t a l h e , 
proporcionar aos jovens cursos e 
p a l e s t r a s  d e  c a p a c i t a ç ã o , 
preparando-o a ingressar no 
m e r c a d o  d e  t r a b a l h o ,  n a 
qualidade de menor aprendiz. 

As inscrições dos jovens 
para o Projeto Social  será 
realizada no dia 27 de agosto, as 
14:00 horas, na Praça da Matriz, 
na faixa etária de 7 a 17 anos, 
ambos os sexos.

Associação de Quatro Marcos
estuda criar a Guarda Mirim

Dentre os principais pontos do projeto, destacam-se a colocação no mercado de trabalho, embasada na lei do menor aprendiz, meramente assistencialista

EDUCAÇÃO E TRABALHO

Assessoria

Movimento Jovem é o primeiro passo para a GM  

Foto: Assessoria

FRONTEIRA ABERTA

Gefron apreende oito
toneladas de muamba
Redação c/ Gefron

Caminhão estava carregado de produtos sem nota  

Foto: Gefron

CACHANGA MUDA

Suspeito de furto encurralado
estava procurado pela justiça

Da Redação

Carlos Ferreira da Silva estava premiado pela justiça  

Foto: PM-MT
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 oliciais Civis de Pontes e PLacerda prenderam na 
noite da última segunda 

feira (21), Édipo Lauriston da 
Silva Queiroz 26, Mateus dos 
Santos Penha 18, e Oséias Lucas, 
20, suspeitos de furtarem 
joalherias nos municípios de 
Jauru e Figueiropolis D'Oeste. 
 Da relojoaria localizada à 
Rua Minas Gerais, no Centro de 
Figuei rópol is ,  os  ladrões  
arrombaram a porta, furtando se 
seu  interior todo o estoque de 
relógios: 45 da marca Technos e, 
49 relógios do modelo Condor, 
furto está estimado em cerca de 

quinze mil reais.
O s  p r o p r i e t á r i o s  

registraram o ato criminoso 
através do Boletim de Ocorrência 
2017.276727 junto ao Núcleo da 
PM de Figueirópolis D' Oeste, na 
manhã do sábado, 19. 

Nelefoi descrito que o 
furto ocorreu por volta de 2h00 da 
m a d r u g a d a  d o  s á b a d o  e  
tes temunhas disseram ter  
avistado alguns elementos 
desconhecidos e uma moto nas 
imediações, mas não soube dizer 
se havia alguma relação entre a 
atividade do motoqueiro e o furto, 
c o m o  u m  r e c e n t e  c a s o  

semelhante registrado em 
Araputanga.

Os acusados foram presos 
na avenida marechal Rondon 
próximo a prefeitura, com eles os 
policiais encontram uma revólver 
calibre 32 com 5 munições 
intactas, os relógios foram 
encontrados em uma estrada rural 
próximo ao parque de exposição.

Detido no paredão do 
CISC os suspeitos negaram ser os 
autores dos furtos porem os 
policiais tem provas e imagens de 
câmara de segurança onde 
comprova o envolvimento do trio 
nos furtos as joalherias.

uas mulheres foram Dpresas na manhã de 
sábado último, (19) no 

Terminal Rodoviário Renato 
Lemes Soares, em Dourados no 
vizinho estado de Mato Grosso 
do Sul. 

 Elas estavam num ônibus 
que fazia o itinerário entre 
Coronel Sapucaia, na fronteira 
com o Paraguai e Campo Grande, 
em posse de malas carregadas 
com tabletes de maconha.

Os flagrantes ocorreram 

em ação conjunta de policiais 
militares do Canil, Rádio 
Patrulha e ALI (Agência Local de 
Inteligência). 

Com Érika Maranhão 
Monteiro da Silva, 36, residente 
e m  Tr ê s  L a g o a s ,  f o r a m  
apreendidos 13,5 quilos da droga 
divididos em 17 tabletes. 

Ela disse ter recebido o 
entorpecente  em Coronel  
Sapuca ia  de  uma pessoa  
identificada como paraguaio e 
levaria até Jales (SP). Pelo 
'serviço', afirmou aos policiais 
que receberia R$ 1 mil.

Outra mulher presa na 
mesma ação foi Franciele 
Aparecida Oliveira, 21, moradora 
em Tangará da Serra (MT). A 
jovem transportava sete tabletes 
de maconha que totalizou 11,3 
quilos. 

Aos policiais, disse que 
também pegou a droga em 
Coronel Sapucaia e levaria até a 
cidade onde reside por R$ 500. 
Ambas foram encaminhadas ao 
1º Distrito Policial e autuadas em 
flagrante pelo tráfico de drogas.

 nova vitima de ladrões Aque trocam camionetas 
por cocaína na fronteira 

C á c e r e s / B o l í v i a ,  h a v i a  
praticamente acabado de comprar 
a sua Fiat Touro Freedom, de cor 
branca, placa brilhando OBI 
2627, com uma semana de uso e 
babau, ficou sem sua joinha, que 
foi levada por ladrões na noite de 
domingo ultimo no Jardim 
Primavera, em Araputanga.

O dono da camioneta, que 
forneceu apenas as suas iniciais, 
D.C.P estava com sua esposa 
M.F.S.P, afirmando que fora 
seguido por um individuo 
suspeito, que estava em uma 
motocicleta com um carona e 
chegaram a abordar o casal. Disse 
mais ainda que ambos foram  
r e n d i d o s  p e l o s  b a n d i d o s  
mediante armas de fogo.
  O bandido com revolver 
entrou na caminhonete e apontou 
a arma para as vítimas, enquanto 
o condutor da moto saiu e buscou 

o terceiro integrante do bando, 
que assumiu a direção do veículo 
e, partiu em direção ao trevo das 
MTs-175 e 248 (entroncamento 
para Indiavaí e Reserva do 
Cabaçal.

Enquanto a caminhonete 
foi levada pelo condutor-ladrão, 
a s  v í t i m a s  d o m i n a d a s  
permaneceram como reféns no 
barracão da antiga Casemat, no 
perímetro urbano de Araputanga, 
próximo ao Recinto de Festa do 
Peão da cidade, um terreno não 
cercado e usado como cativeiro 
em seqüestros relâmpagos.

O casal vitima ficou sob o 
poder da arma dos bandidos, que 
enfim se evadiram na moto para 
se juntar ao comparsa que roubara 
a camioneta, oportunidade em 
que D.C.P e a esposa foram em 
socorro, comunicando-se com a 
policia. A Touro deve ter ganhado 
a fronteira e adentrado terras 
bolivianas, para se transformar 
em cocaína.

HORA ERRADA

Policia grampeia trio acusado
de furtar relojoarias na região

Nos últimos dias os ladrões atacaram relojoarias em Araputanga,Jauru e Figueirópolis D'Oeste e a policia já estava na captura dos gaturamas

Da Redação

Édipo, Matheus e Oséias, vão acertar os ponteiros com a Justa  

Foto: PM-MT

XIBABA NO BUSÃO

Mula de Tangará e colega presas
com malas recheadas de maconha
Dourados News c/ Redação

Érika e Franciele transportavam a erva em malas  

Foto: PM-MS

TOURO NO LAÇO
Assaltantes levam camioneta
semi-zerada em Araputanga       

Redação c/ F.A

Camioneta Fiat Toto Freedom, comeu poeira na rota do pó 

Foto: Ilustrativa
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 promotor Célio Fúrio, do ONúcleo de Defesa do 
Patrimônio Público da 

Probidade Administrat iva,  
instaurou inquérito civil para 
apurar a contratação de uma 
servidora fantasma, na Secretaria 
de Saúde de Mato Grosso, que 
teria superfaturado a compra de 
medicamentos obtidos de forma 
emergencial por determinação da 
Justiça, na gestão do ex-
governador Silval Barbosa 

(PMDB).
O documento, que tem 

data do dia 10 de agosto, 
concedeu prazo de 10 dias para 
que os ex-secretários de Saúde, 
Pedro Henry e Vander Fernandes, 
além do então chefe da Casa 
Civil, José Lacerda, expliquem a 
contratação.

“Notifiquem-se os Srs. 
José Esteves de Lacerda Filho, 
Pedro Henry Neto e Vander 
Fernandes, para nos termos do 

art. 43 da Resolução nº 47/2017 – 
CSMP tomem conhecimento 
desta Portaria e caso queiram, no 
p razo  de  10  (dez )  d i a s ,  
apresentem preferencialmente 
por meio digital esclarecimentos 
sobre os fatos; seja oficiado ao 
atual Secretário de Estado de 
Saúde, Luiz Antônio Vitório 
Soares, com cópia da presente 
p o r t a r i a ,  p a r a  r e q u i s i t a r  
informações sobre os fatos 
narrados nesta portaria e se existe 
a l g u m  p r o c e d i m e n t o  
administrativo que apure o 
ocorrido”, destaca trecho do 
inquérito.

D e  a c o r d o  c o m  a  
denúncia, os remédios adquiridos 
pelo Estado sequer foram 
entregues aos pacientes, porque 
já foram comprados com a data de 
validade vencida. O suposto 
crime foi descoberto após a 
farmacêutica Cleidione Alves 
Prata Sampaio, nomeada à época 
por Henry, ter sido convocada a 
prestar depoimento na Delegacia 
Fazendária em uma investigação 
por compras fraudulentas na SES.

C l e i d i o n e  s ó  t e r i a  
descoberto a contratação no 
momento do depoimento. Fúrio 
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ainda solicitou que “seja 
informado o nome dos servidores 
que ocuparam o cargo de 
Coordenador de Assistência 
Farmacêutica-CAF e de todos os 
servidores que estavam lotados 
naquela Coordenação no período 
compreendido entre junho de 
2 0 1 1  a  m a i o  d e  2 0 1 3 ,  
encaminhando-se cópia das 
respectivas fichas funcionais, 
contendo especialmente dados 
pessoais e atos de nomeação, 

exoneração, designação ou 
semelhante”.

Vander Fernandes terá 
que explicar porque exonerou a 
farmacêutica sem apurar se ela 
realmente atuava no cargo. Caso 
virem réus, os ex-secretários 
podem responder por crime de 
improbidade administrativa com 
dano ao erário. 

O valor do desvio não foi 
informado pelo Ministério 
Público Estadual.

FANTASMA NA SAÚDE

Políticos de Cáceres são
investigados pelo MPE

Suposto crime foi descoberto após a farmacêutica Cleidione Sampaio, nomeada por Henry, ter sido convocada a prestar depoimento na Delegacia Fazendária
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José Lacerda e Pedro Henry, no rol dos acusados  
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Cáceres-MT, quarta-feira 23 de agosto de 2017

cobrado pela esquerda, a defesa 
não tirou e o zagueiro Yago 
finalizou bem e colocou o Lec na 
frente e deu números finais a 
partida, 3 a 2 para os visitantes.

Depois  da  pr imeira  
partida, o treinador Edilson 
Junior, do União, lamentou os três 
gols sofridos na bola parada, que 
foram determinante para o revés. 
“Não podemos tomar três gols de 
b o l a  p a r a d a  e  h o j e  f o i  
fundamental. Em vacilos nossos e 
descontração acabamos perdendo 

a partida e uma bola parada que 
treinamos durante a semana. Mas 
podemos chegar e fazer uma boa 
partida em Lucas e reverter a 
situação, claro que dando os 
méritos da vitória para o time do 
Luverdense que soube aproveitar 
as chances,” comentou Edilson.

No próximo domingo, às 
17h, no estádio Passo das Emas, 
ambas equipes decidiram título. 
O Luverdense joga pelo empate, 
enquanto o Colorado precisa 
vencer por dois gols de diferença.

pesar  de  encont ra r  Adificuldades em montar 
um plantel competitivo 

com limites de idade, (23 anos) 
como exigido na Copa MT, o 
técnico do Cacerense, Marcos 
Bi r igu i ,  não  desan ima  e  
prossegue trabalhando firme em 
dois períodos no Estádio 
Geraldão. O elenco também já 
está alojado em uma república na 
Avenida José Palmiro da Silva.

A situação do Cacerense, 
que foi rebaixado este ano, à 
Segunda Divisão do Campeonato 
Mato-grossense,  enquanto 
aguarda eventual  decisão 
superior que possa anular o 
tapetão da FMF e voltar à elite em 
2019, é apostar todas as suas 
fichas na participação do clube na 
Copa FMF, torneio previsto para 
iniciar no próximo dia 17 de 
setembro.

N a  a b e r t u r a  d a  
competição seletiva à Copa do 
Brasil de 2018, a equipe terá pela 
frente o Luverdense, duelo 
marcado para o estádio Luiz 
Geraldo da Silva, o “Geraldão”.
Campeão da extinta Copa 
Governador em 2006, torneio 
idêntico à Copinha, a diretoria do 
time de Cáceres confia na volta de 

Marcos Birigui, técnico que virou 
ídolo na cidade por ter dado os 
principais títulos do clube a nível 
de Estado, além da Copa 
Governador em 2006, a 'Fera' do 
Pantanal foi campeã estadual em 
2007 sob comando Birigui.

Após duas temporadas 
consecutivas comandando o 
Sinop Futebol Clube, o treinador 
decidiu retornar para Cáceres, 
onde foi bem sucedido e já 
prepara o Cacerense pra os duelos 

da Copa FMF, contando com os 
jogadores chamados pratas da 
casa e alguns reforços. Dois 
deles, o zagueiro Zé Cock, que 
trabalhou com o treinador no 
Sinop na temporada de 2016 e o 
meia Ferrugem, que também 
atuou com o comandante no 
Sinop.

Os dois jogadores têm a 
mesma idade: 23 anos, idade 
limite para disputar a Copa FMF 
deste ano.

a tarde do último sábado N(19), o União jogando no 
Estádio Luthero Lopes 

perdeu para Luverdense por 3 a 2, 
na primeira partida da final do 
Campeonato Estadual Sub 19. O 
Colorado ficou duas vezes na 
frente, mas levou a virada com 
gols de jogadas pelo alto e com 
resultado o Lec leva a vantagem 
do empate para segunda partida 
no Passo das Emas, em Lucas do 
Rio Verde, no próximo fim de 
semana.

Com as duas equipes já 
com o objetivo na competição 
conquistado, a vaga para a Copa 
São Paulo do ano passado, o que 

se esperava era um jogo com 
poucas emoções, mas não foi o 
que ocorreu. O União foi logo 
para cima e aos 4 minutos de 
partida, a zaga do Lec tirou mal e 
Marcelinho bateu de direita de 
dentro a área e abriu o placar.

Logo em seguida, aos 10 
minutos, na cobrança de falta pela 
direita, o atacante Kennedy subiu 
mais alto e testou no canto 
esquerdo e Evandro, empatando o 
duelo. Depois do empate, o União 
continuou dominando as ações do 
jogo e aos 25 minutos, o ataque 
Colorado pressionou a saída da 
zaga do Verdão do Norte e Willian 
pegou a sobra e bateu cruzado, a 

bola foi na trave direita antes de 
balançar as redes do Lec, 2 a 1 
União.

Aos 45 minutos, a bola foi 
lançada na área do União. A zaga 
não despachou e o zagueiro 
Kaique de perna esquerda conclui 
sem chances para o goleiro 
Evandro, o segundo empate da 
partida, 2 a 2.

No segundo tempo, o jogo 
caiu um pouco de produção. Aos 
23 minutos, o volante João Victor 
foi expulso, após falta levou o 
segundo amarelo e saiu mais cedo 
da partida. Com isso, o Lec 
começou a abrir o jogo e aos 37 
minutos, depois de um escanteio 

FINAL EM CASA

Luverdense precisa só de
empate para ser campeão

Com vitória de 3 a 2 no Luthero diante do União de Rondonópolis,o Verdão de Lucas precisa só de um empate domingo pra levantar o titulo no Passo das Emas
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Colorado precisa vencer o Lec por 2 gols de diferença  

Birigui prepara Cacerense
para duelos da Copa FMF

MISSÃO DE HERÓI

Da Redação

Visionário Birigui acredita e aposta em dias melhores para a Fera  
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