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ARTE

O espetáculo vai começar para os
alunos da rede municipal de ensino
Foto: JCC

Circo Mágico Globo está instalado na área do Ginásio Didi Profeta

Tem marmelada?!? Tem, sim senhor!!! Saem de suas casas porque o circo chegou!!! É com esse espírito de criança, e por que não dizer “espírito circense” que a Secretaria
Municipal de Educação oportuniza aos alunos de algumas escolas municipais uma manhã ou tarde no picadeiro do Circo Mágico Globo. Página 03

PROJETO PRÓ-BRINCAR

ESPORTES

Deputado Dr. Leonardo destina quase meio
milhão ao Rotary de Cáceres para ações sociais
Foto: Joner Campos

Atividades lúdicas e físicas, que
estimulam, desenvolvem, exercitam e ao
mesmo tempo proporcionam a
brincadeira e o entretenimento. Essa é a
proposta do deputado Dr. Leonardo
(PSD), que criou o projeto Pró-Brincar.

Página 03

Página 07
Deputado Dr. Leonardo destina quase meio milhão ao Rotary Clube de Cáceres

TECNOLOGIA

Pesquisadores da Unemat desenvolvem mapeamento
das áreas de plantio de soja de Mato Grosso por satélite
Foto: Divulgação

A Universidade do Estado de Mato Grosso
(Unemat) disponibiliza em seu site o mapeamento
das áreas de soja dentro de cada município do
Estado, desenvolvido com a utilização de imagens
orbitais e técnicas de sensoriamento remoto.
Chamado de SojaSat. Página 05
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Tinta na Graxa
SojaSat
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Tinta na Graxa

O Desequilíbrio Econômico
O Brasil passa a sua pior crise
desde a queda da bolsa de Nova York em
1929, e mergulha em uma profunda
recessão, aliado a isso chegamos a marca
de 14 Milhões de desempregados e para
agravar o IBGE mostra que temos além
de tudo isto 24 Milhões de
subempregados.
Mas por todas essas razões o
governo vem andando em espirais
longos da economia onde acaba gerando
uma enorme insegurança jurídica e
econômica sem contar que a brutal carga
tributaria faz com que as empresas
sofram grandes dificuldades para
cumprirem seus compromissos
tributários.
A enorme recessão gerada pela
casta política e tão profunda que ainda é
difícil saber a qual resultados
chegaremos.
O resultado que todos esperam
poderá vir, mas no longo prazo, mas para
poder melhorar este prazo o governo
devera ter coragem necessária para
cortar na sua própria carne.
O povo não acredita que os
governantes que até agora são ineficazes
nas resoluções dos problemas os quais
foram eles mesmos que criaram.
Mas como em vôo da galinha a
equipe dos governos tanto estaduais
como municipais estão fazendo
anúncios que falam que o Pais esta
crescendo. tivemos notícias de que o
Brasil abriu 35.612 vagas formais de
emprego, em fevereiro, com forte ajuda
do setor de serviços, primeiro dado
positivo mensal desde março de 2015
(+19.282 vagas).
O anúncio, feito pelo próprio
presidente da República, Michel Temer,
expressa a tentativa de ressaltar que a
economia brasileira dá sinais mais
consistentes de recuperação e, talvez, de
abafar o fato de que ainda possuímos um
número estarrecedor de desempregos.
Assim não podemos nos arriscar
profetizar que o nosso País Continental
sairá desta recessão em um período
curto, porque o fato real, descontando o
voo da galinha, é que o país perdeu a
capacidade de efetivamente crescer.
A situação atual que o Brasil se
encontra gera uma fragilidade
econômica e social de difícil
recuperação.
Acreditamos sinceramente que
algo precisa ser feito. Nós não
resistiremos mais aos desmandos e
incapacidades dos nossos governantes.
Assim, arriscamo-nos a
profetizar que o país só terá um ciclo de
crescimento duradouro quando puser
ordem na casa, garantindo a segurança
jurídica e econômica para os
investidores.

A briga paralela de parte da
mídia atropelando a ética e o
profissionalismo sério como
formadora de opinião, divorciando-se
de sua função informativa, parece
passar despercebida por parte da
população, alvo desta política nociva
ao jornalismo. Arvorando-se em
defensores da pátria, da democracia,
da ordem estabilizada e de caçadora
de corruptos, na realidade, os
gladiadores midiáticos pseudopaladinos da ordem e da justiça, se
traem nas entrelinhas e deixam
descaradamente nos lead's as reais
pretensões, qual seja, a dissimulada
assessoria capacha aos seus patrões, o
poder e os poderosos.
Nos 38 anos de lide
jornalística, conhecemos de cor e
salteado como funciona esse
esquema, onde pauteiros, repórteres,
redatores e patrões, serviçais dos
donos do poder, buscam desnudar o
rei, para segurar o cetro.
Neste jogo de interesses,
manda quem paga mais e o leitor e o
telespectador, que se dane, se
ingênuo, engole e deglute as
mentiras, se intelectual, protesta,
reage, mas fica só nisso; o importante
para eles, os xerifes de parte da
grande mídia, é o lucro, a grana, a
bufunfa, o bereré, independente de
sua origem, pouco se lixando de se
portarem com o partícipes e coautores deste trabalho sujo.
Os flagrantes usos e abusos de
parte da chamada grande mídia, são
rotineiros, seja, contratando

pesquisas de cartas e casas marcadas
em anos eleitorais, ou peritos nem
sempre confiáveis, embora famosos,
para ilustrar o baço pano de fundo de
suas matérias, ditas investigativas e
os cambaus.
Se vestem e travestem de
donos da verdade, quando a missão
do jornalismo além de informar, é
desmascarar mentiras, ouvidos os
dois lados da querela, sem jamais se
confundir como parte ativa do factual.
Sobretudo, no espaço editorial, único
que se admite opinativo na imprensa
real, leal, verdadeira, séria e
imparcial, o principio da
impessoalidade, deve nortear o
jornalista afim, sob pena de
tendenciosidade. Não é o que se
observa ultimamente em alguns
órgãos, infelizmente.
Claro, que se admite e é
louvável um trabalho jornalístico
inédito, informativo na essência, rico
em detalhes, focado no interesse da
coletividade, desde que sem o detalhe
nefasto do sensacionalismo.
O que se condena é a total falta
de ética de colegas que usam e
abusam de suas prerrogativas para
fabricar e forjar matérias,
obviamente, bem remunerados pelos
poderosos corruptos.
Isso sempre será repudiado
pelo jornalismo ético e dele, não
abrimos mão, afinal, o leitor há de
sempre merecer o nosso profundo
respeito, Bom Dia!
Daniel Alves de Macedo: Jornalista

PRESTAÇÃO DE CONTAS SSPM
O sindicato dos Servidores Públicos
Municipais de Cáceres, sob a
coordenação do Tesoureiro Denis
Cavalcante, apresenta em assembleia
aos associados nesta terça-feira, a partir
das 17h 30 a prestação de contas do ano
de 2016. A movimentação financeira
além de ser exposta aos associados, o
documento está no site e nos murais do
sindicato. Esse procedimento faz parte
da filosofia implantada pela atual
diretoria desde o início da gestão.
VAGAS SINE
O Sine dispõe de vagas de trabalho para
Recepcionista Bilíngue, Pedreiro,
Ve n d e d o r d e P u b l i c i d a d e c o m
experiência e Eletricista de Automóvel.
Os interessados deverão procurar o Sine,
que está localizado a Rua Boa Vista,
munidos de Carteira de Trabalho. O
horário de funcionamento é das 7h 30 as
11h 30 e das 13h 30 as 17h 30.
MINHA CASA MINHA VIDA
As obras para a construção de 2.600
unidades habitacionais da Faixa 1 do
Programa Minha Casa Minha Vida serão
retomadas em todo o Brasil. O anúncio
foi feito nesta sexta-feira (26), em
Recife, pelo ministro das Cidades,
Bruno Araújo. Serão aplicados mais de
R$ 200 milhões em recursos. Ao longo
da próxima semana, Araújo já antecipou
que deve ser retomada a construção de
mais 20 mil unidades habitacionais em
todo o Brasil.
BANDEIRA VERDE
A bandeira tarifária de energia elétrica
para o mês de junho será verde, sem
custo extra para os consumidores.
Criado pela Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel), o sistema de
bandeiras tarifárias sinaliza com
precisão o custo real da energia gerada.
Isso possibilita aos consumidores o uso
consciente da energia elétrica. Junho
interrompe dois meses seguidos de
bandeira vermelha, acionada quando os
reservatórios estão mais vazios, gerando
um custo extra nas contas de luz.
Segundo a agência reguladora, a
bandeira ficará verde no próximo mês
em função de maior afluência nos
reservatórios das usinas hidrelétricas e
de uma perspectiva de redução no
consumo de energia.
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INOVAÇÕES

O evento acontece na Unidade do SENAI, sito a Rua Coronel Ponce, nº 637, Centro

SENAI Cáceres realiza hoje palestra "Tendências e
Desafios do Setor Produtivo de Alimentos e Bebidas"
Da Redação

Foto: Divulgação

C

om o tema "Tendências e
Desafios do Setor
Produtivo de Alimentos e
Bebidas", o SENAI Cáceres
realiza hoje, as 20 horas, uma
palestra voltada para empresários
do segmento de alimentos e
bebidas.
O evento acontece na
Unidade do SENAI, sito a Rua
Coronel Ponce, nº 637, Centro.
A palestra reúne
proprietários de restaurantes,
panificadoras, bares,

supermercados, lanchonetes,
sorveterias, açougues, mercearias
e outros interessados no assunto.
O objetivo do evento é
discutir sobre o tema e apresentar
produtos inovadores que
fortalecerão a industria.
O acesso a palestra é
gratuito e para participar basta
entrar em contato via telefone
(65) 3223-4033 ou e-mail
mercado.cac@senaimt.com.br.
Lembrando que as vagas são
limitadas.

PROJETO PRÓ-BRINCAR

Deputado Dr. Leonardo destina quase meio
milhão ao Rotary de Cáceres para ações sociais
Lis Ramalho

O

ARTE

O espetáculo vai começar para os
alunos da rede municipal de ensino
Vânia Costaldi/SME

notória a contribuição do
c i r c o
p a r a
o
desenvolvimento do
educando, por isso mesmo a
Educação Infantil e o Ensino
Fundamental - enquanto
prioridades do sistema municipal
de ensino - vivenciarão
momentos significativos, de
muita diversão e magia, e terão
histórias para contar uma vida
inteira.
Nesse espaço de lazer, os
educandos estarão em contato
visual com várias técnicas
circenses (bambolês, palhaços,
acrobacias em tecidos e
personagens como Frosen, Mikey
e Mini), sem contar que é uma

É

oportunidade de os professores
reverem suas concepções e
práticas pedagógicas em espaços
coletivos, e fortalecê-las
enquanto práticas mediadoras de
aprendizagens no espaço escolar.
Nessa vertente, o
professor da Educação Básica
poderá propor atividades
voltadas para a força,
flexibilidade, equilíbrio,
interpretação, agilidade e
coordenação motora, além de têlas como alternativas para o
desenvolvimento de habilidades.
Ademais, essas ações
podem estimular a criatividade e
sensibilidade do educando; além
disso, realçar o gosto pela ARTE,
Foto: JCC

e possibilitar a superação de
alguns medos.
Alinhados à Base
Nacional Comum Curricular
(BNCC), temos a área de ARTES
norteando o ensino dos nossos
pequenos, por meio das
disciplinas de música, teatro,
artes visuais e dança. Nesse
cenário, o Circo Mágico Globo
oferta aos educandos, nesta terçafeira (30/05) o incrível show “A
Bela e a Fera” e “Frozen”,
lembrando que a programação
para o público em geral será
diariamente, às 20h20min;
sábado, às 18h e 20h30min; e aos
domingos, às 16h, 18h, e
20h30min.
A SME apoia essa ideia
porque o espetáculo não pode
parar!!

Pró-Brincar é um
programa que será
implementado em
parceria com o Rotary Club de
Cáceres, para a implantação de
Academias da Primeira Idade.
O parlamentar destinou o
valor de quase meio milhão de
reais, ao Rotary de Cáceres, para
atender região. O convênio foi
assinado nesta quinta-feira (25),
em Tangará da Serra, durante a
abertura da Conferência Distrital
do Rotary Club e posse do novo
governador, Fernando Dalmolin
do ano rotário 2017/2018.
Dr. Leonardo, médico por
profissão destacou que a medida

visa garantir a saúde e o bem estar
da criança para que tenha um
crescimento saudável. “Crianças
que estabelecem padrões de vida
saudáveis, com bons hábitos,
terão seus benefícios por toda
fase da sua vida.
Ossos, músculos e
articulações mais fortes, melhor
postura e equilíbrio, o coração
mais forte, melhor foco e
concentração durante as aulas”,
explicou.
Vale destacar que, parte
da emenda também será
destinada para a compra e doação
de cadeiras de rodas, que serão
distribuídos à população carente.
Foto: Joner Campos

Convênio foi assinado em Tangará da Serra

Alunos da rede municipal visitam o circo hoje
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Homem denunciado por agredir lho
e esposa é preso por contrabando

Colisão frontal entre carro e moto deixa dois feridos em Cáceres
O acidente foi registrado pela Polícia
Militar que atendeu o chamado via
Ciosp. De acordo com informações o
acidente aconteceu na Rua das
Camélias, no Bairro da Cavalhada.
Segundo populares o veículo Corsa,
placas CED 0697, seguia sentido
bairro/centro, já a moto Honda Biz,
placa QBG 9344, seguia sentido
contrário, e próximo ao Bar do Ginho
chocaram-se frontalmente. Segundo o
BO o veículo Corsa era conduzido por
Miguel Silva das Neves de 41 anos, e a
moto Biz pelo menor A.P. de F. de 16
anos e tinha como passageiro também
um menor de iniciais J.C.P. do V. de 17
anos, ambos foram socorridos pelo
Corpo de Bombeiros e encaminhados ao
Hospital Regional. Após, os dois
veículos foram conduzidos ao pátio da
1ª Delegacia de Polícia Civil de Cáceres.
(Redação e Foto: WhatsApp)

PRF recupera veículo com ocorrência de furto
No dia 27/05 por volta das 20hs a Polícia Rodoviária Federal do
Município de Poconé no km 635 da BR 070, abordou um veículo
CHEVROLET/CRUZE LT NB de placas FDJ 5010/SP que era
conduzido pelo senhor R. H. C. (47 anos), que seguia sentido
Cuiabá/Cáceres. Em checagem mais minuciosa no veículo,
constatou-se que a numeração do chassi e motor pertencem na
realidade ao veículo CHEVROLET/CRUZE de placas EZT
3872/SP com ocorrência de FURTO na cidade de Alfenas /MG no
dia 03/01/2017. Ocorrência encaminhada para Depol Civil de
Poconé. (Fonte e Foto: PRF)

U

m homem foi preso em Barra do
Bugres por ameaças e
contrabando de cigarros. A ação
dos policial da 3ª Companhia de Polícia
Militar da cidade foi realizada após
averiguação em uma residência em que
uma criança gritava por socorro. Na
casa, no bairro Maracanã, foram
encontrados 363 pacotes (mais de 3,6
mil maços) de cigarros sem procedência.
N.P.L., 43 anos, não apresentou nota
fiscal de compra e não explicou como e
onde adquiriu o produto. Os policiais
foram acionados via 190, na tarde do
domingo (28.05), por alguém que ouviu
os gritos enquanto passava pela rua.
Dentro da rua, o filho, um menino de 12

Homem é preso em agrante furtando vaca em São Domingos

N

o final da tarde deste sábado
(27.05) um homem foi preso em
Vale de São Domingos suspeito
de furtar e matar uma vaca. No local do
crime estavam duas pessoas, mas uma
conseguiu fugir. Por volta das 18h, o
proprietário de uma fazenda na região da
comunidade Máquina Queimada, quase
na divisa com Pontes e Lacerda, acionou
a Polícia Militar informando que
pessoas estavam mantando uma vaca de
sua propriedade. Os policiais foram até o

Cáceres-MT, terça-feira 30 de maio de 2017

anos, e a mulher do suspeito, de 43 anos,
o denunciaram por agredi-los com um
cabo de vassoura.
Na presença dos policiais, o
homem ainda ameaçou matar a mulher
por ela tê-lo denunciado por
contrabando. Foi ela quem apontou à
equipe da PM onde estava o estoque de
cigarros. Os três, filho e pais, assim
como os produtos apreendidos, cigarros
e cabo de vassoura, foram levados para a
Delegacia de Polícia para demais
providências legais. Além de
contrabando ou descaminho, o suspeito
pode ser enquadrado da lei Maria da
Penha (violência doméstica). (Fonte e
Foto: Alecy Alves/PM-MT)

local indicado e chegando lá
conseguiram prender em flagrante um
homem. Uma segunda pessoa que
também estava na cena do crime
conseguiu fugir. Junto com o preso, os
policiais também apreenderam uma
espingarda de pressão, facas, facões e
uma pick-up Strada. Os materiais,
veículo e o suspeito foram
encaminhados para a Delegacia de
Pontes e Lacerda. (Fonte e Foto: Renan
Gomides/TVCO)
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SEM PRAZO

A Secretária de Ação Social Eliane, explicou como se encontra o processo atualmente e se colocou a disposição para esclarecer qualquer duvida

Contemplados do Residencial Vila Real recebem
esclarecimentos quanto a entrega das moradias
Ascom/Thais Sabino
Foto: Arquivo

muito tempo, mas não depende de
nós, estamos fazendo gestão para
que vocês tenham a casa o mais
rápido possível.
É justo que queiram saber
o dia da entrega, mas não vou
marcar uma data especifica, por
que eu estaria enganando vocês e
isso não é a nossa intenção.
O que eu posso é pedir que
venham todas as quinta-feira, vou
recebê-los e passar a situação real
do processo,” afirma a viceprefeita.
A Secretária de Ação
Social Eliane, explicou como se
encontra o processo atualmente e
se colocou a disposição para
esclarecer qualquer duvida

“O engenheiro da Caixa
Econômica fez alguns
apontamentos,
junto a
construtora responsável pela
obra, que devem ser sanados, o
cartório está lavrando o
documento de propriedade, assim
que nos entregarem esse
documento, mandamos para
caixa em Cuiabá, ai vocês serão
convocados para assinarem o
contrato, marcamos então a
vistoria e vocês são responsáveis
para pedir a ligação de água e luz
no nome de cada um, no momento
que for entregue a chave, a
empresa entrega também um kit
com todas as torneiras," pontuou
Eliane.

TECNOLOGIA

Pesquisadores da Unemat desenvolvem mapeamento
das áreas de plantio de soja de Mato Grosso por satélite

A vice-prefeita se colocou a disposição para conversar com os contemplados toda semana para passar
posicionamento da entrega, que não depende da prefeitura

A

Vice- Prefeita
de
Cáceres Eliene Liberato,
a Secretária de Ação
Social, Eliane Batista e o
Secretário de Governo Wilson
Kishi, receberam na sexta-feira
(26), na sala de reuniões da

Prefeitura, os contemplados do
residencial Vila Real.
Os contemplados,
disseram que estão cansados de
receberem informações
d i s to r cid a s , p o r p a r te d e
especuladores, politiqueiros e

que se sentem confusos, porque
toda hora ouvem ou leem noticias
sobre a entrega.
“Eu quero explicar a
vocês, que a vontade minha e a
do Prefeito Francis Maris Cruz,
era já ter entregue essas casas há

Nataniel Zanferrari

E

ste trabalho foi realizado
no Laboratório de
Geotecnologia Aplicada
em Agricultura e Floresta
(Laboratório Gaaf), sob a
coordenação do professor Carlos
Antonio da Silva Junior, no
Câmpus Universitário de Alta
Floresta, e conta com a
colaboração de pesquisadores de
instituições como a Universidade
Estadual de Maringá (UEM), no
Paraná, a Universidade Federal
de Alagoas (Ufal), a
Universidade Federal de Mato
Grosso do Sul (UFMS), a
Universidade Federal Rural do
Rio de Janeiro (UFRRJ) e a
Academia Chinesa de Ciências.
De acordo com o
professor Carlos Antonio da Silva
Junior, o sensoriamento remoto é
uma valiosa ferramenta que vem
sendo cada vez mais utilizada no
fornecimento de informações
agrícolas e ambientais. “No caso
desta nova plataforma, a intenção

é ofertar, a toda a cadeia produtiva
da soja, informações sobre a real
dimensão desta cultura no
Estado, tão logo a safra acabe”,
explica o professor.
A pesquisa fez parte de
pós-graduação de Carlos no
Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (Inpe). “Além do
aspecto econômico, o site
também apresenta um viés
ambiental, uma vez que sua
proposta é também mostrar
anualmente se estaria ocorrendo
uma expansão da cultura dentro
dos municípios amazônicos e de
suas florestas”, explica o
pesquisador.
As informações estão
disponibilizadas gratuitamente
no site da Unemat e, inicialmente,
são apresentados dados do anosafra 2016/2017.
A proposta é fornecer
dados anuais de todos os
municípios do Estado que
cultivam soja a partir desta data.
Foto: Ilustração

De acordo com o professor Carlos Antonio da Silva Junior, o sensoriamento remoto é uma valiosa ferramenta
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Secretaria de Saúde capacita servidores
para fazer tratamento através da orelha
Rose Velasco/SES-MT
Foto: Ilustrativa

136 profissionais da rede pública de saúde estadual e municipal concluíram a formação

A

secretaria de Estado de
Saúde, por meio da
coordenadoria de Atenção
Básica concluiu a formação de 136
profissionais da rede pública de
saúde estadual e municipal, que
representam 15 regiões de saúde, no
curso sobre a auriculoterapia, que é
uma forma de medicina alternativa
ou complementar baseada na
medicina tradicional chinesa, na
reflexologia e em evidências
científicas de que a orelha é um
microssistema, com o corpo inteiro,
representado no pavilhão auricular, a

parte externa da orelha. É uma
técnica de diagnóstico e tratamento
baseada no pavilhão auricular, ou
seja, através da orelha.
O curso foi dividido em duas
etapas: aula teórica de setenta e cinco
horas e mais cinco horas de aula
prática, desenvolvido por técnicos
da Universidade Federal de Santa
Catarina, do Ministério da Saúde e a
secretaria de Estado de Saúde.
"A partir de agora os
servidores da saúde pública,
médicos e enfermeiros, estão aptos a
ministrar essa forma de tratamento

nos pacientes que procuram os
postos e policlínicas e até mesmo nos
prontos-socorros e hospitais.
Os próprios enfermeiros
podem usar a técnica no momento de
acolhimento do paciente, antes da
consulta médica. Cada unidade
passará por um processo de
implantação do novo serviço e vai
avaliar a aceitação por parte dos
usuários do SUS," informou a
farmacêutica da UFSC Emiliana
Domingues.
O tratamento por meio da
auriculoterapia está previsto pela
Portaria 977/2006 do Ministério da
Saúde, como uma das práticas
integrativas a serem implantadas na
rede pública de saúde em todo o país.
Até o momento já passaram pela
capacitação os profissionais de
saúde dos Estados de Rio Grande do
Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro,
São Paulo, Amapá, Alagoas, Minas
Gerais, Rio Grande do Norte,
Maranhão, Ceará, Pernambuco,
Sergipe e agora Mato Grosso.
De acordo com explicação
da coordenadora de Atenção Básica
da SES/MT, Alessandra Stefan
Pottratz a orelha possui uma espécie
de mapa com diversos pontos
principais, comuns e internos, mais
de 60 pontos, que correspondem a
um órgão, sistema ou parte do corpo
humano. O método de tratamento
alternativo consiste em aplicar

semente de mostarda ou de colza
(couve-nabiça) em algum ponto da
orelha que corresponda ao problema
de saúde do paciente. A semente
estimula terminais nervosos
existentes na orelha e vai provocar
estímulos no sistema nervoso
central.
Esse tratamento é indicado
para diversos problemas de saúde,
entre os quais dores em geral,

ansiedade, diarreia, cólicas
menstruais, náuseas na gravidez,
tabagismo, obesidade, entre outros.
O método pode ser usado
isoladamente ou de forma
complementar com o tratamento
convencional. Alessandra Pottratz
explica que não há contra indicação,
nem restrição alguma, além de ser
uma forma barata, rápida, não
invasiva e com grandes resultados.
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OUTRO NÍVEL

O Verdão do Norte perdeu por 3 a 1 para o Tubarão pela 3ª rodada da Série B do Brasileiro.
O treinador tem escalado a equipe que foi campeã da Copa Verde há 10 dias

Após derrota para o Londrina, Júnior Rocha
admite fazer mudanças no Luverdense
Globo Esporte
Foto: Olímpio Vasconcelos

B

astaram três jogos sem
vencer e a consequente
queda do Luverdense
para a zona de rebaixamento da
Série B do Brasileiro, para o
técnico Júnior Rocha admitir
fazer mudanças no time. Para o
treinador, a Copa Verde, que o
time foi campeão, e o
Campeonato Mato-grossense,
não são parâmetros para a
competição nacional.
O Verdão do Norte
perdeu por 3 a 1 para o Londrina,
na tarde do último sábado, no
estádio do Café e caiu para a 18ª
colocação.Chateado com a
derrota e com a atuação
individual de alguns jogadores
do Luverdense, Júnior Rocha

deve intensificar os
treinamentos e deve fazer
diversas mudanças para os dois
próximos jogos dentro de casa,
contra Criciúma e Vila Nova.
- Infelizmente alguns
erros indiduais comprometeram,
mas faz parte, agora precisamos
melhorar mais nos treinos, onde
tudo acontece. Não tem
problema nenhum em tirar quem
não estiver rendendo. E quem
estiver esperando oportunidade,
poder entrar. É isso que fazemos
no futebol, dar oportunidade
para quem está pedindo a chance
e dar uma segurada em quem
está em um momento ruim disparou o técnico.
O time fez um bom

primeiro semestre, que culminou
com a conquista da Copa Verde,
mas o técnico assumiu a
disparidade entre as competições
estaduais e regionais com a Série
B do Brasileiro.
- Fomos muito abaixo,
principalmente em questão de
passe. Pecamos na coletividade,
que é o nosso forte. Precisamos
melhorar nos treinamentos,
porque o nível da competição é
outro. Estadual e Copa Verde
acabaram e não podemos achar
que estamos disputando um
campeonato desse nível.
Ganhamos a Copa Verde,
mas não é parâmentro para a
Série B - completou o técnico.
M e s m o c o m a

SÉRIE C

Na base da pressão, Cuiabá arranca o
empate com o Remo no Mangueirão
Globo Esporte

P

ressionados pelos resultados
da segunda rodada, Remo e
Cuiabá se enfrentaram no
Mangueirão pela terceira rodada do
grupo A da Série C do Brasileiro, e
diante da necessidade de um
resultado positivo, o empate em 1 a
1, frustrou a expectativa das duas
equipes em subir na tabela de
classificação.
O Cuiabá, que ainda não
tinha vencido na competição, entrou
em campo cheio de novidades. O
Dourado tinha as estreias de três
jogadores. Os atacante Elias e Bruno
Sávio, e o meia de criação Pereira.
Logo aos vinte minutos de jogo, o
atacante Elias, que veio do CRB de
Alagoas, mostrou seu cartão de
visitas, mas parou no goleiro
Vinícius.
O Remo respondeu logo em
seguida, quando Danilinho foi na
linha de fundo, e cruzou rasteiro para
Nino Guerreiro desviar de cabeça, o
goleiro Henal deu rebote, e a bola
caiu nos pés de Mikael, que só
empurrou para as redes abrindo o
placar para os donos da casa.
Apesar da vitória parcial, e
com a torcida toda a seu favor, o
Remo administrava o resultado, e foi
o Cuiabá quem tomou a iniciativa.
Outra vez com Elias, que arriscou de
fora da área, para a grande defesa do

goleiro Vinícius,a bola ainda sobrou
livre para o Bruno Moura, mas ele
isolou.
No segundo tempo, o
Cuiabá voltou disposto a empatar o
jogo, mas o goleiro Vinícius mais
uma vez mostrou porque era o
melhor jogador em campo. Em
cabeçada de Elias, o camisa 1 do
azulino operou mais um milagre, e
na sequência em cobrança de
escanteio, o ataque do Dourado
parou mais uma vez no goleiro.
Vinícius só não conseguiu

evitar, quando o Cuiabá puxou um
contra-ataque rápido, e em uma bola
enfiada, o estreante Elias, que tanto
tentou, usou a categoria para dar um
toque por cobertura, e deixar tudo
igual no marcador aos 22 minutos.
Com o empate, o Remo caiu
duas posições, e agora está em sexto
com quatro pontos. Já o Cuiabá,
segue sem vencer na competição,
com dois empates, e uma derrota.
Com apenas dois pontos somados, o
time de Mato Grosso amarga a
lanterna do grupo.

Júnior Rocha, técnico do Luverdense

contratação de 11 jogadores para
a Série B do Brasileiro, o
Luverdense tem jogado com a
equipe que foi campeã da Copa
Verde. Nesta partida diante do
Londrina somente Douglas
Baggio, que sentiu uma canelite,

não esteve em campo.O
Luverdense volta a campo no
próximo sábado diante do
Criciúma, pela 4ª rodada da Série
B do Brasileiro. O jogo está
marcado para às 15h30 (de MT),
na Arena Pantanal.

Foto: Pedro Lima / Cuiabá EC

Remo x Cuiabá, Série C Brasileiro
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Esotérico
Vênus em Áries começa a
receber um ótimo aspecto de
Saturno indicando dias de
maior comprometimento
nos relacionamentos. O
período, que dura apenas
alguns dias, pode trazer a necessidade de
responsabilizar-se por algo ou alguém.
Bom para novos investimentos e para a
organização financeira.

Vênus em Áries começa a
receber um ótimo aspecto de
Saturno indicando dias de
maior comprometimento com
seus relacionamentos,
pessoais e profissionais. Você
estará mais sério e voltado para si mesmo,
distante das atividades sociais vazias. O
momento é bom para começar um namoro
ou firmar uma sociedade.

Vênus, seu regente, em Áries
começa a receber um ótimo
aspecto de Saturno indicando
dias de conscientização da
real validade de um
r e l a c i o n a m e n t o . Vo c ê
começa a aperceber-se que algumas
situações ou relacionamentos devem ser
deixados para trás. Bom para a prática do
yoga e da meditação.

Vênus em Áries começa a
receber um ótimo aspecto de
Saturno indicando uma
rotina intensa, mas
equilibrada. O momento
pode envolver a chegada de
um novo projeto ou mesmo a decisão de
cuidar com mais carinho de sua saúde.
Bom para fazer exames de rotina e para
começar um bom programa de exercícios.

Vênus em Áries começa a
receber um ótimo aspecto de
Saturno indicando dias em
que você deve assumir maior
responsabilidades
relacionadas a um projeto em
equipe. Um amigo pode estar precisando de
seu apoio e suporte. O momento é bom para
novos contatos profissionais com grandes
empresas e instituições.

Vênus em Áries começa a
receber um ótimo aspecto de
Saturno indicando dias de
s e r i e d a d e
e
comprometimento afetivo. É
possível que você comece a pensar com
mais seriedade em assumir um romance.
O relacionamento com os filhos passa por
um período de estabilidade e maior
confiança. Bom para trabalhos criativos.

Vênus em Áries começa a
receber um ótimo aspecto de
Saturno indicando dias de
maior envolvimento e
comprometimento com sua
carreira e profissão. O período, que dura
alguns dias, pode envolver a negociação de
uma promoção ou aprovação de um
projeto que envolve diretamente seu
crescimento.

Vênus em Áries começa a
receber um ótimo aspecto de
Saturno indicando dias de
maior envolvimento e
comprometimento com sua
vida doméstica e os relacionamentos em
família. Se um de seus pais passou por
dificuldades ou problemas, este é um
momento de renovação e retomada da
estabilidade.

Vênus em Áries começa a
receber um ótimo aspecto de
Saturno indicando dias de
comprometimento com um
projeto de médio prazo que
envolve viagens e contato com
estrangeiros. O período, que dura alguns dias,
pode estar relacionado com um processo de
intercâmbio ou mudança de país. Você estará
mais realista, com os pés firmes no chão.

Vênus em Áries começa a
receber um ótimo aspecto de
Saturno indicando dias de
seriedade e boa
comunicação. Você estará
mais racional e com os pés
bem firmes no chão. Reuniões de negócios
e acordos, especialmente envolvendo a
possibilidade de firmar um contrato, são
beneficiadas nos próximos dias.

Vênus em Áries começa a
receber um ótimo aspecto de
Saturno deixando você mais
fechado e focado em
situações e pessoas que
devem ser deixadas para trás.
O período pode estar relacionado com uma
profunda limpeza emocional. Pode
envolver também a negociação de um
contrato de parceria financeira.

Vênus em Áries começa a
receber um ótimo aspecto de
Saturno indicando dias de
maior envolvimento com sua
vida material e financeira,
que passa por um período de
estabilidade e organização. O momento
pode envolver a aprovação de um projeto,
contrato ou uma promoção que envolvam o
aumento de seus rendimentos.

By Rosane Michels
***********************************

Uma ótima semana ao Capitão Abnildo. Ele que
desenvolve um brilhante trabalho no Corpo de
Bombeiros de Cáceres.

Sempre elegante e de um carisma inigualável Vianez
Lazzari, que merece o nosso Alô especial!!

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

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

Sempre acompanhando de perto nosso trabalho o
suboficial da Marinha Clemente, a quem desejamos,
uma excelente terça-feira.

Um dia regado de muita alegria e paz é o que
desejamos a simpática Celia Miura.
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