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By Rosane Michels

A Lua em Gêmeos recebe um 
ó t imo aspec to  de  Mar te  
retrógrado em seu signo 
indicando um dia de movimento 
equilibrado e bom humor, apesar 
da retrogradação. O dia pode 
envolver um bom acordo ou 

negociação de um projeto ou contrato. Dia ótimo 
para fazer uma viagem rápida. Mercúrio 
retrógrado em Escorpião recebe um tenso 
aspecto de Saturno indicando dias em que você 
deve evitar novos investimentos.

A Lua em Gêmeos recebe um 
ótimo aspecto de Marte 
retrógrado em Áries indicando 
um dia em que você estará 
determinado a alcançar suas 
metas financeiras. O dia é ótimo 
para envolver-se em novos 

investimentos e financiamentos. Mercúrio em 
retrógrado em Escorpião recebe um tenso 
aspecto de Saturno indicando dias de retomada 
de relacionamentos. Amigos e parceiros do 
passado podem retornar.

A Lua em seu signo recebe um 
ót imo aspec to  de  Mar te  
retrógrado em Áries indicando 
um dia de agitação e maior 
e n v o l v i m e n t o  c o m  s u a s  
emoções. Você pode estar 
apaixonado e aberto para o amor. 

Um projeto em equipe passa por um momento de 
maior produtividade. Mercúrio retrógrado em 
escorpião recebe um tenso aspecto de Saturno 
indicando dias de confusões e mal entendidos no 
trabalho. Mantenha o foco.

A Lua em Gêmeos recebe um 
ót imo aspecto de Marte  
retrógrado em Áries indicando 
um dia em que você vai preferir 
a intimidade, a reclusão, a 
qualquer atividade. O dia é 

ótimo para envolver-se com o planejamento de 
um projeto nos bastidores. Mercúrio retrógrado 
em Escorpião recebe um tenso aspecto de 
Saturno indicando dias de retomada de 
relacionamentos. Um amor do passado pode 
retornar.

A Lua em Gêmeos recebe um 
ótimo aspecto de Marte retrógrado 
em Áries indicando um dia de 
maior envolvimento social e 
aproximação de amigos, novos e 
antigos. O dia pode envolver um 
novo contato comercial, que 

resultará rapidamente em novas oportunidades. 
Mercúrio retrógrado em Escorpião recebe um tenso 
aspecto de Saturno indicando dias de confusões e 
mal entendidos com a família. Procure distanciar-
se de problemas.

A Lua em Gêmeos recebe um 
ó t imo  a spec to  de  Mar t e  
retrógrado em Áries indicando 
um dia de bons resultados nas 
investidas românticas. Você está 
mais aberto ao amor; seu coração 
pode estar batendo mais forte por 

alguém. Se for comprometido, o dia é ótimo para 
investir no relacionamento. Mercúrio retrógrado 
em Escorpião recebe um tenso aspecto de Saturno 
indicando dias de dificuldades no trabalho.

A Lua em Gêmeos recebe um 
ót imo aspecto  de  Marte  
retrógrado em Áries indicando 
um dia em que você vai preferir a 
interiorização e dedicar-se ao 
estudo de temas que envolvem a 
espiritualidade. Por outro lado, 

pode estar envolvido com um projeto de 
publicações que começa a apresentar bons 
resultados. Mercúrio retrógrado em Escorpião 
recebe um tenso aspecto de Saturno indicando 
dias de economia e contenção de despesas.

A Lua em Gêmeos recebe um 
ó t imo  a spec to  de  Mar t e  
retrógrado em Áries indicando 
um dia de maior envolvimento 
com questões que envolvem 
parcerias financeiras. O dia é 
ótimo para começar um novo 

investimento ou financiamento. Mercúrio 
retrógrado em seu signo recebe um tenso aspecto 
de Saturno indicando dias de confusões e mal 
entendidos. Não é um bom momento para o 
lançamento de projetos.

A Lua em Gêmeos recebe um 
ótimo aspecto de Marte 
retrógrado em Áries indicando 
u m  d i a  a g r a d á v e l ,  d e  
organização no trabalho e 
capacidade de cuidar de si 

mesmo. Se estiver em busca de uma nova 
colocação no mercado de trabalho, pode 
receber uma boa notícia. Mercúrio retrógrado 
em Escorpião recebe um tenso aspecto de 
Saturno indicando dias de enfrentamento de 
problemas com equipes de trabalho.

A Lua em Gêmeos recebe um 
ó t imo  a spec to  de  Mar t e  
retrógrado em Áries indicando 
um dia de maior envolvimento 
com sua vida doméstica e 
familiar. O dia é ótimo para ficar 

em casa, perto dos seus, mesmo que seja 
trabalhando, em home office. Mercúrio 
retrógrado em Escorpião recebe um tenso aspecto 
de Saturno indicando dias de enfrentamento de 
problemas em projetos de publicação e/ou 
internet. 

A Lua em Gêmeos recebe um 
ótimo aspecto de Marte 
retrógrado em Áries indicando 
um dia de maior envolvimento 
com projetos profissionais e 
planos de negócios. Você estará 

mais dinâmico e direcionado para a conquista 
de seus objetivos na carreira. Mercúrio 
retrógrado em Escorpião recebe um tenso 
aspecto de Saturno indicando dias de 
confusões, que podem levar a mal entendidos. 
Preste atenção às palavras.

A Lua em Gêmeos recebe um 
ót imo aspecto de Marte  
retrógrado em Áries indicando 
um dia de movimento agradável 
na vida social e aproximação de 
amigos, novos e antigos. O dia é 

ótimo também para negociar um acordo 
envolvendo uma parceria comercial. Mercúrio 
retrógrado em Escorpião recebe um tenso 
aspecto de Saturno indicando dias de 
distanciamento e solitude. Respeite seu estado 
de espírito.

HORÓSCOPO********** **********

Colheu mais uma rosa no jardim da vida 
nossa leitora Adriane Nascimento que foi 
homenageada pelos familiares e amigos. 
Que essa data se repita por longos anos 
sendo sempre comemorada com saúde e 
amor são os nossos sinceros desejos.  

Tim tim ao amigo de 
j o r n a d a  n a  
comunicação Rony 
Garcia pela passagem 
de mais um ano. Que 
Deus lhe presenteie 
com muitos anos, 
s a ú d e ,  p a z  e  
p r o s p e r i d a d e s .  
Parabéns! 

***********

***********

No rol dos aniversariantes o amigo 
Antônio de Oliveira Fernandes, mais 
conhecido por Totonho, que recebe os 
cumprimentos da família rotária e 
amigos que em coro cantam o tradicional 
Parabéns. Que esse novo ano seja pleno 
de alegrias e muita saúde.  

Festejou no aconchego do lar, mais uma data natalícia o 
empresário Marco Antônio Maciel Mendes que na 
oportunidade recebeu os abraços dos familiares e amigos.  
Vida longa regada de saúde e felicidades são os nossos votos.  

Click super fofo ao mais novo cacerense 
Enzo Ricardo, filho do casal Edelylson e 
Letícia. Parabéns pelo herdeiro, que ele 
cresça com muita saúde, porque amor 
sabemos que tem de sobra.    

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

Abraço especial ao vereador Alvacir Alencar que ontem trocou 
de idade e recebeu os cumprimentos dos amigos nas redes 
sociais e festejou a data envolto ao carinho dos familiares. Que 
o ano vindouro seja repleto de saúde, felicidades e realizações.  
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ou apropriação indébita). Um dos 
veículos, foi recuperado na 
segunda-feira (02), por volta das 
15h53, na BR 070, sentido 
Cáce re s .  O  condu to r  do  
Jeep/Renegade, cor branca, de 27 
anos, apresentou o CRLV em 
nome de uma locadora de Minas 
Gerais, e informou que o veículo 
foi locado por um amigo do seu 
sócio, que lhe emprestou para ir 
até a cidade de Porto Esperidião 
para visitar sua genitora.

E m  c h e c a g e m ,  o s  
policiais constataram que o 
veículo foi locado e não foi 
devolvido na data prevista 
(15/03/2020) tendo a empresa 
registrado uma ocorrência de 

ncerrada nesta segunda-Ef e i r a ,  a  O p e r a ç ã o  
Finados, desencadeada 

na sexta-feira pela PRF, com 
objetivo trazer maior segurança e 
fluidez nas rodovias federais de 
todo Estado. 
Ao final dos 4 dias de Operação, 
e m  M a t o  G r o s s o ,  f o r a m  
fiscalizados 3.745 veículos, 
ocupados por 4.234 pessoas. 

Dentre as infrações, 
foram confeccionados 417 autos 
por ultrapassagens indevidas, 39 
infrações por condução de 
veículo sob a influência de álcool, 
sendo 16 pessoas detidas por 
crime, 150 pessoas entre 
condutores e passageiros não 

usavam o cinto de segurança, e 32 
crianças sendo transportadas fora 
do dispositivo de retenção.  

N o  p e r í o d o  f o r a m  
atendidos 29 acidentes. Destes, 3 
vidas foram ceifadas e 31 pessoas 
ficaram feridas de forma leve ou 
grave.  Além das fiscalizações de 
trânsito, a PRF fez um trabalho de 
conscientização aos usuários da 
rodovia, com a Educação para o 
Trânsito, principalmente nos 
deslocamentos no início e final do 
feriado, devido ao grande fluxo 
de veículos. 

N o  c o m b a t e  à  
criminalidade, a PRF em Mato 
Grosso recuperou 5 veículos com 
ocorrências diversas (roubo, furto 

TV Philips 46', um carrinho de 
mão, 06 cadeiras de fio, 1 
bicicleta infantil e 1 espingarda 
de pressão 5.5. 

A Polícia Militar chegou 
até os suspeitos depois de receber 
uma denúncia anônima. No local 
um dos suspeitos de 41 anos, 
informou que seu enteado menor 
de idade teria deixado os objetos 
em sua residência e estaria na 
residência de um amigo. Ao 
chegarem encontraram outros 
objetos provenientes do furto e o 
suspeito de 20 anos que acabou 
confessando que teria praticado o 
ato na companhia do menor.  

O menor no momento não 
estava no local, porém enquanto a 
PM estava registrando o BO no 
CISC, o menor se apresentou.  A 
vítima compareceu no local e 
reconheceu os objetos furtados de 
sua residência. Os dois suspeitos 
foram conduzidos a Delegacia 
para providências.  

o i s  homens  fo ram Dconduzidos a delegacia 
na tarde de segunda-

feira, suspeitos de serem os 
autores de furto ocorrido no 
domingo numa residência no 
Jardim das Oliveiras em Cáceres. 

D e  a c o r d o  c o m  
informações da Polícia Militar, os 
suspeitos arrombaram uma janela 
do banheiro e uma porta e 
levaram 12 cadeiras de plástico 
brancas, um botijão de gás, uma 
caixa de som amplificada, uma 

apropriação indébita. 
Ainda foram retirados de 

circulação 834,00kg de droga, 

entre outros crimes identificados 
pelos policiais.

 M a t o  G r o s s o ,  a  ESecretaria Estadual de 
Saúde registrou até a 

tarde desta terça-feira (03), 
144.397 casos confirmados da 
Covid-19, sendo registrados 
3.874 óbitos em decorrência da 
doença.

Em 24 horas foram 
n o t i f i c a d a s  4 1 9  n o v a s  
confirmações. Dos 144.397, 
estão em isolamento domiciliar 
4.800 pessoas e 135.247 estão 
recuperados. 

Entre casos confirmados, 
suspeitos e descartados para a 
Covid-19, há 154 internações em 
UTIs públ icas  e  116 em 
enfermarias públicas. Isto 
corresponde a uma taxa de 

ocupação de 38,21% para UTIs 
adulto e em 13% para enfermarias 
adulto. 

Dentre os dez municípios 
com maior número de casos de 
Covid-19, Cáceres ocupa a nona 
colocação com 3.524 casos 
confirmados, 115 óbitos e 356 
casos sob investigação, de acordo 
com o último boletim divulgado 
pela Secretaria de Saúde do 
município. Cuiabá lidera o 
ranking com (29.671), seguido 
por Rondonópolis (10.689), 
Várzea Grande (10.112), Sinop 
(7.164), Sorriso (6.372), Lucas 
do Rio Verde (5.911), Tangará da 
Serra (5.777), Primavera do Leste 
(4.959) e Campo Novo do Parecis 
(2.896).

FISCALIZAÇÃO

Com mais de 3.500 veículos abordados,  
PRF encerra Operação Finados em MT 

Ultrapassagens proibidas e condutores sem cinto de  segurança foram as principais infrações registradas  

Da Redação 

Renegade recuperado na Operação de Finados    

Foto: PRF

FURTO

PM prende suspeitos e recupera todos os  
objetos furtados no Jardim das Oliveiras 
Da Redação 

Bicicleta e espingarda de pressão recuperada     

Foto: PMMT 

BOLETIM

MT soma mais de 400 casos e tem
144,3 mil infectados pela Covid-19
Redação c/ Assessoria

Em 24 horas foi notificado mais 419 casos   

Foto: Divulgação
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a t a g a l ,  l á p i d e s  Mdestruídas, falta de 
pintura, muros com 

rachaduras, sepulturas abertas, 
vidros quebrados e muito lixo fazem 
parte do cenário do Cemitério São 
João Batista, que nesse feriado de 
Finados foi alvo de críticas em rede 
social ,  denunciando o total  
abandono. 
 O descaso que se arrasta por 
a n o s ,  t e m  c a u s a d o  
descontentamento, revolta e até 
mesmo coloca em risco a população, 
que pede uma melhor manutenção e 

administradores se esquecem que 
houve um tempo em que se doavam 
terrenos pra edificações públicas, 
como é o caso do João Carlos Pereira 
Leite com o cemitério São João 
Batista, dizia um dos comentários. 
Um outro dizia: “Inclusive é um 
perigo andar em algumas áreas dele. 
Há fendas que podem engolir uma 
pessoa. Muito triste. A primeira vez 
que lá entrei fui conhecer os túmulos 
dos que contribuíram com a história 
de Cáceres.

E m  a l g u m a s  c i d a d e s  
brasileiras os cemitérios são bem 

mais respeito aos mortos da cidade.  
A postagem no facebook 

com a frase: “No dia dos Finados, o 
espaço da memória deles está em 
a g o n i a .  D e  q u e m  é  a  
responsabilidade pela preservação?! 
É possível uma ação conjunta poder 
público e cidadãos?!”, levantou uma 
questão que há anos vem sendo 
deixada de lado por várias gestões,  e 
que até o momento a reforma e 
revitalização prometida tem ficado 
só no papel.   “É impressionante 
como os "novos" valores e as 
" n o v a s "  g e r a ç õ e s  d e  

Análise de Solos. 
“Para não agravar os 

p r e j u í z o s ,  n o s s a  e q u i p e  
intensificou o trabalho e já 
conseguiu abrir o processo, 
contratar o serviço e hoje já 
vamos iniciar os reparos”, afirma 
o diretor-geral do campus  ,
professor Salmo César da Silva. 

De acordo com Marcelo 
Galvão, Diretor do DAP, entre os 
serviços de construção e 
manutenção predia l ,  será  
necessária a recuperação de 
telhados, revisão da parte 
elétrica, de forro e pintura em 
geral.

 Instituto Federal de OMato Grosso, IFMT 
Campus Cáceres – Prof. 

Olegário Baldo já iniciou os 
trabalhos de recuperação das 
estruturas físicas do  campus
atingidas pelo vendaval ocorrido 
no final da tarde da última quinta-
feira (29). A velocidade do vento 
e a rápida chuva que caiu na 
cidade, destruiu telhados, 
quebrou vidros e danificou 
prédios do setor administrativo, 
laboratórios e alojamento 
estudantil do campus. 

Em vistoria realizada 
após o vendaval, na manhã da 
sexta-feira, a direção geral, em 
conjunto com a direção do 
Departamento de Administração 
e  P lanejamento  (DAP)  e  
Coordenação Geral de Produção 
identificaram entre os espaços 
atingidos o setor de mecanização, 
garagem de veículos e tratores, 
Residência Estudantil, sala de 
setor administrativo, Laboratório 
de Estudos em Reflorestamento e 
R e c u p e r a ç ã o  d e  Á r e a s  
Degradadas e Laboratório de 

Associação de Ajuda aos animais 
- AAAC e ainda ganhará a taxa de 
instalação.

Para esse projeto, a 
empresa espera bater a meta de 35 
mil reais, e converter o valor 
arrecadado em melhorias para a 
instituição que tanto faz pelos 
animais que vagam pelas ruas de 
Cáceres.

Se você deseja saber mais 
informações, basta se dirigir a 
sede da empresa localiza na Av. 7 
de Setembro, nº 1166.  Entrar em 
contato pelo telefone: (65) 3223-
9091  ou  acessa r  o  s i t e :  
seegfibras.com.br.

ais do que oferecer Mi n t e rne t  de  u l t r a  
velocidade para a 

população, a SEEG FIBRAS 
busca realizar projetos que 
beneficiem não só os cacerenses, 
mas também as instituições 
filantrópicas de nossa cidade.

Prova disso, é a nova 
campanha desenvolvida pela 
empresa para o mês de novembro. 
Agora, quem fizer a contratação 
de um plano de internet, ou até 
mesmo contratar um dos novos 
combos, através do vale solidário 
(ticket específico criado pela 
empresa) estará ajudando a 

reportagem do Correio Cacerense, 
relatou que paga mensalmente uma 
pessoa para realizar a limpeza do 
túmulo da família. “Se eu não arcar 
com a limpeza, tudo se acaba. 
Inclusive, já me deparei com ossos 
humanos pelo cemitério.

É lamentável uma situação 
como esta, o pior é que não é um fato 
novo, a vulnerabilidade e a falta de 
manutenção do cemitério São João 
Batista se arrastam por vários anos. 
A população clama por uma solução, 
que uma nova gestão, possa ter esse 
olhar”, finaliza.

conservados, cuidados, bem como 
fora do país, alguns são abertos à 
visitação para conhecermos os 
túmulos dos grandes nomes da 
história. Impressionante o descaso, 
em minha opinião tem que ser visto 
como um monumento à memória 
cacerense. Pelo menos isso, já que 
muita coisa está desmoronando. 
Acredito que seja possível repaginar 
a cidade sem prejudicar a sua 
essência. E logo, por favor!!! Só nos 
r e s t a  c o n t a r  c o m  a  n o v a  
administração. 

Um internauta ouvido pela 

TOTAL ABANDONO

Estado de abandono do Cemitério São João Batista
é alvo de críticas em rede social no dia de Finados

A vulnerabilidade e a falta de manutenção do cemitério São João Batista se arrastam por vários anos

Da Redação 

Muros com rachaduras mostram o descaso  

Foto: Divulgação

PREJUÍZO

IFMT Cáceres inicia recuperação de setores 
 atingidos por vendaval na última semana 

Assessoria 

Telhado ficou destruído após o vendaval    

Foto: Assessoria

Nova campanha da Seeg Fibras será em
prol da Associação de Ajuda aos Animais

AUqueMIA

Assessoria

Campanha vale para o mês de novembro  

Foto: Divulgação

Encerrada nesta segunda-feira, a Operação Finados, desencadeada na 
sexta-feira pela PRF, com objetivo de trazer maior segurança e fluidez nas 
rodovias federais de todo Estado. Durante os quatro dias de Operação 
foram atendidos 29 acidentes. Destes, 3 vidas foram ceifadas e 31 pessoas 
ficaram feridas de forma leve ou grave. Página 06
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 Mais do que oferecer 
internet de ultra velocidade para a 
população, a SEEG FIBRAS 
busca realizar projetos que 
beneficiem não só os cacerenses, 
mas também as instituições 
f i l a n t r ó p i c a s  d e  n o s s a  
cidade.Prova disso, é a nova 
campanha desenvolvida pela 
empresa para o mês de novembro 
em prol da Associação de Ajuda 
aos animais – AAAC. 

Em Mato Grosso, a Secretaria Estadual 
de Saúde registrou até a tarde desta terça-feira 
(03), 144.397 casos confirmados da Covid-19, 
sendo registrados 3.874 óbitos em decorrência 
da doença.Em 24 horas foram notificadas 419 
novas confirmações. Dos 144.397, estão em 
isolamento domiciliar 4.800 pessoas e 135.247 
estão recuperados.

Página 06
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Foto: Corpo de Bombeiros

VIRALIZOU

Estado de abandono do Cemitério São João Batista
é alvo de críticas em rede social no dia de Finados

Matagal, lápides destruídas, falta de pintura, muros com 
rachaduras, sepulturas abertas, vidros quebrados e muito lixo fazem parte 
do cenário do Cemitério São João Batista, que nesse feriado de Finados foi 
alvo de críticas em rede social, denunciando o total abandono. A 
vulnerabilidade e a falta de manutenção do cemitério São João Batista se 
arrastam por vários anos. Página 03

Cemitério é centenário e guarda muitas histórias    

Foto: JCC

Nova campanha da Seeg Fibras será em
prol da Associação de Ajuda aos Animais

AUqueMIA

Seeg Fibras, uma empresa 
de responsabilidade social   

 Foto: Arquivo

BOLETIM

MT soma mais de 400 casos e tem
144,3 mil infectados pela Covid-19

Pandemia está em queda no Estado  

Foto: Divulgação

FISCALIZAÇÃO

Com mais de 3.500 veículos abordados,  
PRF encerra Operação Finados em MT 

PRF durante Operação nas rodovias    

Foto: PRF

Página 04

Eliene Liberato diz que 
resultado de pesquisa traduz 

o sentimento das ruas

Página 04

Melhores condições de 
vida para os jovens 

na zona rural

Página 04

James Cabral apresenta 
programa para reduzir espera 

por atendimento na saúde

Paulo Donizete diz que vai 
fazer do turismo uma atividade 
de desenvolvimento econômico

Página 05
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Vice-presidente da República 
em vídeo pede apoio ao 
Engenheiro Nakamoto

O mês se inicia com comemoração 
para os direitos das mulheres. No dia 03 de 
novembro de 1930, foi instituído o voto 
feminino no Brasil. Todavia, foi no ano de 
1932, com a entrada em vigor do Código 
Eleitoral Brasileiro, que houve a ampliação 
desse direito. 

É sabido que apenas através do 
movimento de mulheres foi possível o 
alcance de tantos direitos. O direito de votar 
e serem votadas foi um dos primeiros.  O 
ambiente político é enxergado como 
bastante masculinizado. Decisões de 
espaços de poder, na maioria das vezes, 
ficam para eles. Contudo, o que vem 
ocorrendo, já que as mulheres não se 
encontram proporcionalmente na política, é 
a aprovação de leis que não atendem aos 
reclamos femininos. 

Não há como sentir e enxergar todas 
as sensações necessárias se elas não 
estiverem caminhando em conjunto e com a 
mesma magnitude.  As mulheres trazem 
consigo situações que dizem respeito a elas 
próprias. O uso da fala pode e deve ser de 
qualquer um ou uma. Todavia, o 
protagonismo é delas. 

Com o movimento da Primeira 
Onda Feminista no Brasil, no início do 
século XX, as mulheres começavam a 
mostrar o desejo por estar em todos os 
lugares. Galgar espaços foi, e ainda é, a 
meta. E elas iniciaram os movimentos ao 
sentir insatisfação com a própria cidadania. 

Eram consideradas cidadãs de segunda 
categoria, mesmo se encontrando ao lado de 
seus companheiros, pais, irmãos e amigos, 
com a contribuição fraterna e “pitacos” 
importantes. 

Ainda que elas mostrassem 
inteligência e capacidade, tinham que 
manter “mitigadas” as vontades. A 
representatividade delas deveria estar 
cercada de interesses masculinos. 

Em Mato Grosso a professora 
Bernardina Maria Elvira Rich, junto com 
outras sufragistas brasileiras, foi uma das 
responsáveis pela instituição e conquista do 
voto feminino no país.  Bernardina Rich, 
mulher negra, no ano da abolição da 
escravatura (1888) já rogava por uma vaga 
de professora na rede de ensino, porquanto, 
havia concluído o curso de normalista aos 16 
anos. Sofreu com o racismo ao disputar vaga 
para lecionar, já que outras candidatas 
brancas também concorriam para o mesmo 
mister. 

Professora Bernardina, sem dúvida, 
era diferenciada para a época de sua 
existência. Fazia da sua moradia um espaço 
cultural, onde se realizavam saraus 
dançantes e literários, com piano, violão e 
violino. Tinha, também, na filantropia uma 
de suas atividades certas, realizando 
higienização, alimentando e fazendo 
curativos em pessoas com uma das doenças 
de grande contágio à época, a hanseníase. 

Em 1916, em conjunto com demais 
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A reforma administrativa contida na 
PEC 32 tem suscitado uma série de 
discussões, não apenas a nível parlamentar, 
mas também no mundo acadêmico 
administrativista e entre os servidores que 
ingressaram sob o regime jurídico único. A 
maioria das discussões tem ressaltado as 
principais mudanças no regime de 
contratação dos servidores, mas percebe-se 
que os motivos da reforma administrativa 
vão além da mudança das regras para 
contratação de pessoal. O tema é delicado e 
merece uma profunda análise estratégica por 
parte do Poder Executivo. 

Em perspectiva histórica, a reforma 
administrativa de 1964 teve como princípio a 
obtenção de rendimento e produtividade da 
administração federal. No Plano Diretor de 
Reforma do Aparelho do Estado (1995), 
dentre as perguntas básicas de diagnóstico, 
questionou-se a necessidade do contingente 
de funcionários existente para o desempenho 
das funções do Estado. Discutiu-se sobre as 
organizações públicas quanto a qualidade e 
eficiência de suas operações e se os serviços 
estavam voltados prioritariamente para o 
atendimento do cidadão, ou mais orientados 
para o simples controle do Estado. 

O passado revela que as reformas 
administrativas foram precedidas de crises 
f iscais ,  demonstrando a crescente 
incapacidade do Estado em atender às 
demandas cada vez maiores dos vários 
s e t o r e s  d a  e c o n o m i a  e  g r u p o s  
correspondentes, tornando concreto o 
conceito do sociólogo e economista James 
O'Connor (The Fiscal Crisis of the State, 
1973). 

É certo que numa crise, a primeira 
tendência é olhar para “dentro” e tentar 
diminuir os gastos, cortar aquilo que, a 
princípio, não é essencial. Porém, diminuir 
custos nem sempre resulta em melhores 
serviços. O fato é que, como bem destacou 
Woodrow Wilson  (“The s tudy of  
administration, 1887), “observando-se, cada 
dia, os novos encargos que o Estado é 
compelido a assumir, cumpre ao mesmo 
tempo distinguir claramente como lhe caberá 
desincumbir-se deles”. 

A exposição dos motivos da PEC 32 
vem sustentada em três  e ixos:  a  
modernização do Estado, proporcionando à 
sua  a tuação  maior  d inamic idade ,  
racionalidade e eficiência; a aproximação do 
serviço público da realidade do país; e a 
garantia de condições orçamentárias e 
financeiras para a existência do Estado e a 
consequente prestação de serviços públicos 
de qualidade. Essas perspectivas vão além da 
governabilidade e adentram no sentido da 
governança pública, desafiando os novos 
gestores a ampliar suas visões e ajustar o foco 
para novos modelos. 

As lideranças, que disputam as 
eleições, nem sempre estão preparadas para 
governar e liderar pessoas, demonstrando 
baixa capacidade de resposta aos desafios 
governativos. A máquina estatal é movida 
por servidores em sua maioria altamente 
capacitados, como constatado na exposição 
de motivos da PEC da nova reforma 
administrativa. A questão é: esses perfis estão 
sendo bem utilizados? Essa é a pergunta que 
os gestores deverão fazer. 

Ainda que a reforma possibilite a 
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FESTIVAL DE BAIXARIA
Mais uma eleição na reta final e o festival 
de baixaria, fakes News e o escambau já 
rolam aos quatro cantos, são áudios, 
vídeos, fotos, denúncias, etc, etc. Mas nada 
tem passado em branco para a Justiça 
Eleitoral, que tem se manifestado com 
lisura em cada processo ou denúncia.  
Infelizmente são cenas que jamais o eleitor 
(cidadão) devesse assistir, pelo contrário 
deveria imperar o Respeito, a Ética e o 
Compromisso com uma política limpa e 
que vença o melhor.  

EXONERAÇÃO
Na reta final da gestão Francis Maris, a 
Secretária de Saúde, Silvana Maria de 
Souza, após 1 ano e 5 meses na pasta, pediu 
exoneração do cargo. Com um vasto 
currículo na área da saúde, Silvana já foi 
coordenadora do PAM, já foi coordenadora 
Administrativa da saúde, e deixa o cargo 
por problemas pessoais, agradecendo a 
oportunidade e confiança da gestão. 
Silvana saí num momento em que os 
números da Covid-19 no município estão 
em queda. Na terça-feira, já ocupando seu 
lugar a Coordenadora de Unidades de 
Saúde Silvia Roberta Pereira de Jesus 
Ortiz.  

NOVEMBRO AZUL
Com uma estatística alta, onde a cada 38 
minutos, um homem morre no Brasil pelo 
câncer de próstatas, inicia nesse mês a 
campanha “Novembro Azul” que tem 
como objetivo conscientizar os homens 
sobre os cuidados com a saúde, 
principalmente em relação ao câncer de 
próstata. Nesse contexto, especialistas 
reforçam a necessidade para que os 
homens realizem exames periódicos para 
prevenir o câncer de próstata e destacam 
que o exame de sangue, conhecido como 
PSA, não exclui a necessidade do toque 
retal. Nesse sentido, a campanha é 
essencial, contribui para quebrar tabus, 
além de divulgar informações importantes 
sobre a doença. 

COVID RISCO MODERADO
Ribeirãozinho é o único município mato-
grossense com nível moderado para 
contaminação do novo coronavírus. Os 
demais municípios do Estado estão na 
classificação de risco baixo. Os dados 
constam no boletim Informativo nº 239 que 
circulou na segunda-feira.  

APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES
Neste pleito devido a pandemia foram 
realizadas várias adequações e para a 
apuração não será diferente. De acordo 
com o chefe do Cartório Eleitoral, Iury da 
Costa e Faria, a apuração das urnas 
acontecerá no Cartório Eleitoral e 
começará às 17 horas, após encerramento 
da votação. De acordo com ele, as regras 
estão sendo definidas em razão da 
pandemia e do espaço restrito do cartório.  

realização de contratações diretas, por meio 
de processos seletivos mais simples e céleres, 
bem como a adoção de critérios mínimos 
para a exoneração, o desafio da eficiência e 
da efetividade não será superado se não 
houver esse ajuste de foco. 

Precisamos de gestores que além de 
políticos, possuam perfis mais versáteis, 
resilientes, éticos e, sobretudo, dispostos a 
encarar os cenários desafiadores, fazendo as 
perguntas certas e não tendo todas as 
respostas prontas. O mundo está em franca 
transformação e as concepções também. 

Os atuais governantes atuam num 
mundo complexo e precisam adaptar-se a 
novas real idades construídas pela 
globalização, numa sociedade conectada e 
com trocas comunicativas e fluxos de 
informações cada vez mais rápidos. 
Desenvolver competências para escolher 
novos perfis ou enxergar dentre seus 
liderados o melhor perfil para determinado 
trabalho, ganhando em motivação, rapidez 
no desenvolvimento das atividades de 
maneira eficiente, deve fazer parte do 
universo dos gestores. 

Colocar as peças certas em seus 
devidos lugares poderá aproximar os 
gestores dos seus liderados, fortalecendo os 
laços de cooperação beneficiando assim, 
toda a sociedade. 

___***Juliana Zafino Isidoro Ferreira 
Mendes é advogada, com atuação em direito 
empresarial, administrativo, tributário e 
c o m p l i a n c e .  E - m a i l :  j u l i a n a @  
ferreiramendesadvogados.com.br 

mulheres simpatizantes do feminismo, a 
professora Bernardina colaborou e fez parte 
da criação do Grêmio Literário “Júlia Lopes 
de Almeida”, sendo o primeiro que continha 
a emancipação das mulheres mato-
grossenses como viés. Em contato com 
Bertha Lutz, a professora ajudou na 
instalação em Cuiabá de uma filial da 
Federação Brasileira pelo Progresso 
Feminino, em prol das mulheres, 
conquistando o direito ao voto. 

É de se ressaltar que a história dessa 
brilhante professora tem sido muito bem 
lembrada e contada pela jornalista, escritora 
e imortal da Academia Mato-grossense de 
Letras, Neila Maria de Souza Barreto 
(https://www.aimprensadecuiaba.com.br/o
piniao/bernardina-maria-elvira-rich/753). 

A professora Bernardina Rich 
merece inúmeras homenagens. Como 
educadora e que lutou bravamente pela 
educação, após a morte emprestou o seu 
nome a uma escola estadual por muitos 
anos. Todavia, como a história das mulheres 
nem sempre é valorizada, o seu patronímico 
foi retirado da escola. 

Devolver o nome dessa mulher, 
Bernardina Maria Elvira Rich, que tanto 
representa as demais, a uma escola da rede 
pública é o mínimo que se espera da 
historicidade de Mato Grosso. 

___***  é Rosana Leite Antunes de Barros
defensora pública estadual. 

Artigo
Dia da Instituição do Direito e de Voto da Mulher 
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responderam somou 26,83% e 
brancos e nulos 6,71%. 

A pesquisa foi realizada 
entre os dias 23 e 25 de outubro e 
ouviu 492 pessoas. A margem de 
erro é 4,4% para cima ou para baixo e 
o nível de confiança é de 95%. O 
trabalho foi registrado no TRE/MT 
sob o número 01328/2020. 
 De acordo com Eliene, o 
resultado da amostragem traduz o 

momento atual, mostra que a 
campanha está no caminho certo, 
mas não pode ser interpretado como 
uma vitória. 
 Conforme a candidata, 
faltam mais de 15 dias para as 
eleições e há muito trabalho pela 
frente. “Não podemos subestimar 
nossos adversários e precisamos 
manter o ritmo do trabalho”, 
afirmou.

ntre uma reunião e outra Eprogramada na sua apertada 
agenda, a candidata a 

prefeita de Cáceres pela coligação 
De Mãos Dadas Com Você, Eliene 
Liberato, comentou os resultados da 
pesquisa do Instituto Analisando que 
a coloca como líder na corrida pela 
sucessão municipal .  Para a  
postulante, os números traduzem o 
sentimento de rua que ela vem 
sentindo 

“Recebi  com alegr ia ,  
tranquilidade e muita humildade os 
números. Eles são uma prova de que 
a população está entendendo a 
mensagem que eu e o doutor 
Odenilson estamos levando aos 
quatro cantos da nossa querida 
cidade”, disse Eliene. 

Segundo a candidata, é 
visível nas ruas da cidade o 
sentimento da população por uma 
gestão mais humana, que olhe para 
os números da administração de 
forma criteriosa, mas que também 
olhe para as pessoas com atenção e 

segundo com 10,98%, Paulo 
Donizeti vem em terceiro com 
8,33%, Zé Eduardo é o quarto com 
5,49% e James Cabral é o quinto 
com 5,28%. Não sabem/não 

carinho, pois elas são a razão do 
serviço público existir.  

Na pesquisa estimulada, 
Eliene aparece em primeiro com 
36,38%, Takao Nakamoto está em 

preocupação, entre os presentes na 
reunião, está na oferta de empregos. 
“Vamos atrair as empresas para 
Cáceres e ofertar mais empregos 
para nossa população”, ressalta o 
candidato. Mas, para que a mão de 
obra seja mais qualificada, Zé afirma 
q u e  é  p r e c i s o  p r o m o v e r  
qual i f icação,  para que eles  
vislumbrem um futuro melhor. 

“Queremos elevar o nível de 
escolaridade, a fim de que eles 
conquistem vagas mais qualificadas 
e que, consequentemente, sejam 
melhor remunerados”, comenta Zé. 
Dessa forma, o jovem passa da 
formação inicial para a continuada e 
para a qualificação profissional. 
P o r é m ,  c o m o  m u i t o s  t ê m  
dificuldade de acesso às escolas e às 
faculdades, o candidato vai 
disponibilizar uma linha de ônibus 
voltada exclusivamente para o 
transporte dos estudantes nas zonas 
rurais. 
 “O Programa Nacional de 
Assistência Estudantil (PNAES), em 
seu artigo 3º, garante transporte aos 
estudantes. Nós vamos organizar, de 
forma planejada, o levantamento 
des tes  r ecursos  o fe recendo  
transporte gratuito aos estudantes. 
Além disso, o candidato afirma que 
existem ônibus e motoristas para 
esta função, no município. “Só 
precisamos planejar e administrar 
estes recursos e vamos fazer isso 
logo nos primeiros meses de 
governo.” 

 candidato a prefeito pelo OPSC, José Eduardo Torres 
(Zé Eduardo), esteve na 

zona rural, especificamente no 
assentamento Katira. A visita, que 
reuniu diversos apoiadores, teve 
como ponto central algumas 
necessidades para aquela região. 
“Precisamos de esporte e lazer”, 
comentou um dos apoiadores, 
Carlos Canavarros. 

No plano de governo de Zé 
Eduardo, há diversas iniciativas 
voltadas para a valorização e 
estimulação dos jovens. “Vamos 
criar a Política Municipal para 
Juventude de Cáceres. Ela é 

essencial para estabelecer medidas 
integradas às políticas de trabalho, 
educação, saúde, cultura, esporte e 
lazer.”  Segundo o candidato, esta 
política assegura direitos e amplia 
oportunidades. “Os momentos de 
socialização entre eles são tão 
importantes quanto o estudo e a 
busca pelo emprego”, diz. Por isso, 
Zé Eduardo objetiva estimular o uso 
e a ocupação dos espaços públicos 
por meio da promoção de atividades 
culturais, artísticas, esportivas e de 
lazer. “Entre nossas ações, vamos 
criar, anualmente, o Festival 
C u l t u r a l  d a  J u v e n t u d e . ”
 EMPREGO - Outra grande 

ara enfrentar os problemas Pacumulados na Saúde nas 
últimas gestões municipais, o 

candidato a prefeito James Cabral 
(PT) destaca, em seu plano de 
governo, a criação do Programa 
Saúde em Casa e a construção de 
Centro de Especialidades e Exames 
Complementares como alternativas 
para reduzir a fila de espera por 
especialistas nas unidades. 

"A saúde em Cáceres está 
precária e as pessoas sofrem para 
conseguir atendimento. Falta até 
vacina nos postos de saúde. Saúde é 
coisa séria e não podemos cair em 
falsas promessas de quem teve oito 
anos para fazer e não fez", aponta o 
James.  

Com o Programa Saúde em 
Casa, a ideia é levar atendimento de 
Saúde da Família para todos os 
bairros da cidade e zona rural. 

Com isso, as pessoas 
passarão a receber seus remédios de 
uso contínuo em casa e os exames de 
laboratório serão colhidos nos 
postos de saúde. 

James Cabral também irá 
construir o Hospital e Maternidade 
Municipal de Cáceres, além de criar 
um Centro de Especialidades em 
atenção a  mães  e  cr ianças  
cacerenses. 

O candidato, que vem 
assumindo a defesa dos serviços 
públicos e dos trabalhadores, 
ressalta que a melhoria da saúde 
também passa pela valorização de 
seus profissionais.

"Vamos respeitar e valorizar 
os servidores da saúde, vencer as 
t r i s tes  f i l as  de  espera  por  
e spec ia l i s t a s  e  me lhora r  o  
atendimento ao nosso povo", 
finaliza.

TRABALHO E HUMANIDADE

Eliene Liberato diz que resultado de  
pesquisa traduz o sentimento das ruas 

É visível nas ruas da cidade o sentimento da população por uma gestão mais humana 

Assessoria 

Eliene e Dr. Odenilson – De Mãos Dadas com Você   

Foto: Assessoria

FOCO NA JUVENTUDE

Melhores condições de vida  
para os jovens na zona rural 
Assessoria 

Política Municipal para Juventude de Cáceres será criada, afirma Torres   

Foto: Assessoria

PLANO DE GOVERNO
James Cabral apresenta programa para 
reduzir espera por atendimento na saúde 
Assessoria 

James Cabral tem programa para melhorar atendimento   

Foto: Assessoria 
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respe i tando  os  impactos ,  
e laborando  e  executando  
políticas públicas integradas com 
o trade turístico e as entidades 
como o Conselho Municipal de 
Turismo, a Associação de Guias 
Tur ís t icos ,  univers idades ,  
artesãos e produtores culturais”, 
discursou Paulo Donizete. 

O candidato observa que 
não podemos fazer do turismo de 
pesca a única opção para atrair 
turistas. “Temos uma gama de 
possibilidades atrativas, turismo 
de eventos, turismo religioso, 

 Turismo representa hoje Ouma das atividades mais 
expressivas na economia 

de municípios que investem na 
modalidade e transformam 
potenciais em pontos turísticos. 
 Fazer do turismo uma 
ferramenta de desenvolvimento 
econômico e oportunidades é um 
dos desafios propostos por Paulo 
Donizete e Anelise na gestão 
municipal.  

Segundo Paulo Donizete, 
o turismo é uma vocação 
econômica do município de 

Cáceres, afinal são 242 anos de 
uma rica história, uma cultura 
singular, atrativos naturais e 
construídos riquíssimos, o 
pantanal mato-grossense, fauna e 
flora exuberantes, gastronomia 
que dá água na boca, um folclore 
i n i g u a l á v e l  e  o  g r a n d e  
diferencial, sua gente, o povo de 
Cáceres. 

“Com tantos atrativos 
precisamos organizar a cidade e 
segmentar o turismo. Criar uma 
economia alternativa na indústria 
que não polui, sempre, é claro, 

turismo de contemplação, 
t u r i s m o  r u r a l ,  t u r i s m o  
educacional, de observação de 
pássaros e animais, são muitos 
potenciais, precisamos fortalecer 
e  cr iar  possibi l idades de 
consolidar essas alternativas”, 
refletiu Paulo. 

Para Paulo, o Turismo 
d e v e  s e r  s u s t e n t á v e l  e  
responsável, para isso estudos de 
impactos ambientais devem ser 
implantados para que as gerações 
futuras também possam usufruir 
desse manancial. 
 Paulo anuncia que seu 
Plano de Governo prevê muitas 
ações para a modalidade, entre 
elas estão: Elaborar o Plano 
Municipal de Turismo de Cáceres 
para que se torne um instrumento 
de contribuição na elevação 
crescente do desempenho do 
turismo; Consolidar Cáceres 
como polo na prestação de 

serviços na área do turismo e 
meio ambiente; Buscar nas 
instituições públicas parcerias 
que possibilitem estudos de 
viabilidade turística e de 
valorização da produção do 
artesanato local; Divulgar as 
potencialidades turísticas de 
C á c e r e s ,  n a c i o n a l  e  
internacionalmente, buscando 
difundir o potencial turístico do 
município e do Pantanal e Investir 
em ações no marketing e 
promoção do trade turístico de 
Cáceres; Dar prioridade no 
fortalecimento dos indicadores 
que foram diagnosticados como 
deficitários do município indutor, 
a t r a v é s  d e  p r o g r a m a s  
governamentais e projetos 
municipais, são apenas algumas 
propostas de Paulo Donizete e 
Anelise para este setor tão 
importante na economia do 
município.

m  v í d e o ,  o  Vi c e -EPresidente da Republica 
General Mourão pedi 

apoio e votos para o Engenheiro 
Nakamoto em Cáceres. No 
ú l t i m o  d i a  2 4 ,  h o u v e  o  
lançamento da campanha do 
candidato a prefeito Engenheiro 
Nakamoto que liderou a maior 
carreata de Cáceres. Centenas de 
carros e apoiadores estiveram 
presente. 

A  C a m p a n h a  d o  
Engenheiro Nakamoto está sendo 
realizada com apoios voluntários 
e não tem fundão (dinheiro 
público). 

A c o o r d e n a ç ã o  d e  
campanha liderada pelo militar 
da reserva do exército brasileiro 
Prof. Bosco guarda segredo como 
estratégia de conscientização. Os 

Bolsonarista de Cáceres estão 
r e u n i n d o  e  a t i v a n d o  o s  
movimentos "Eu vim de graça", 
"Cáceres precisa de você", 
"Defensores  da Famíl ia" ,  
"Orgulho de ser Brasileiro", e o 
movimento Eu creio numa 
Cáceres melhor e o Movimento 
Todos Contra a Velha Política. 
Todos são voluntários no projeto 
de candidatura a prefeito do 
Engenheiro Nakamoto. 

O Coordenador Geral da 
campanha, Professor Bosco 
afirma que a população está com 
opinião de mudança formada, que 
não será manipulado mais pelas 
táticas da velha política. Que o 
poder financeiro não definirá, 
pois o voto é secreto e o povo 
saberá dar a resposta na urna no 
dia 15 de novembro. 

PLANO DE GOVERNO

Paulo Donizete diz que vai fazer do turismo 
uma atividade de desenvolvimento econômico 

O turismo é uma vocação econômica de Cáceres, são 242 anos de uma rica história, uma cultura singular e atrativos naturais 

Assessoria 

Paulo Donizete traça plano diversificado para atividade turística    

Foto: Assessoria

APOIO DE PESO

Vice-presidente da República em vídeo  
pede apoio ao Engenheiro Nakamoto 

Assessoria 

Mourão e Nakamoto, vídeo circula nas redes sociais   

Foto: Assessoria

Cáceres-MT, 04 e 05 de novembro de 2020

goleada. 
Ação Santo Antônio e 

G r ê m i o  S o r r i s o  e s t ã o  
credenciados para a 1ª Divisão do 
Campeonato Mato-grossense de 
2021, substituindo Mixto e 
Araguaia, que foram rebaixados 
neste ano. 

Os times estarão na elite 
do estadual do ano que vem com 
Cuiabá, Operário-VG, União, 
Sinop, Nova Mutum, Poconé, 
Dom Bosco e Luverdense, que 
retomam a edição de 2020 daqui 
dez dias, a partir das quartas de 
final. 

Grande. 
No primeiro tempo, o 

time comandado pelo técnico 
Odil Soares abriu 3 a 0, com dois 
gols de Igor Vieira e um de 
Peixinho. O atacante Heltinho se 
d e s t a c o u  s e r v i n d o  o s  
companheiros. 

Na etapa final, o atacante 
Paulinho Mingau fechou a conta, 
após uma linda jogada do meia 
Igor Vieira, que foi o grande 
nome da partida.  

O Tuiuiú realizou cinco 
jogos na competição, sendo três 
empates e duas vitórias por 

a noite deste sábado, o NCuiabá venceu o CRB 
por 3 a 0, na Arena 

Pantanal, em duelo válido pela 
19ª e última rodada do primeiro 
turno da Série B do Campeonato 

Brasileiro. 
O Cuiabá foi superior 

durante todo o confronto. Ainda 
no primeiro tempo, o volante 
Claudinei foi expulso por uma 
falta em Willians Santana e 
deixou o CRB com um a menos. 

Com a superioridade 
numérica, os donos da casa não 
t iveram dif iculdades para 
construir a vitória na segunda 
etapa. 

Elton abriu o placar e 
Marcinho marcou duas vezes para 
sacramentar o triunfo mandante. 

Com a vitória, o Cuiabá 
termina o primeiro turno da Série 
B como vice-líder, com 36 
pontos, quatro a menos que a líder 
Chapecoense. 

O CRB, por outro lado, 
está na 10ª colocação, com 26 
pontos conquistados. 

e forma invicta, o Ação DSanto Antônio se sagrou 
campeão da 2ª Divisão 

do Campeonato Mato-grossense 
2020. A equipe que atualmente 
representa a cidade de Leverger 

goleou o Grêmio Sorriso por 4 a 0, 
na noite deste domingo (01), no 
estádio Dito Souza, em Várzea 

Para classificação, o 
Sinop precisaria de um milagre, 
já que deve obrigatoriamente 
vencer todos os quatro jogos 
restantes, e torcer por derrotas 
dos times que estão no topo da 
tabela. O próximo confronto do 
Galo do Norte será contra o Baré 
(RR), no domingo, às 15h, no 
Gigante do Norte. 

N a  1 2 ª  r o d a d a ,  o  
adversário é o Santos do Amapá, 
fora de casa. Pela 13ª, o trabalho é 
ainda mais complicado, já que 
recebe o Moto Club, atual vice-
líder do grupo  e que tem 99,5% 
de chances de classificação. 
Fechando a fase, o time sinopense 
visita o River do Piauí, que tem 
98,3% de probabilidade de 
conseguir vaga.

o m  u m a  c a m p a n h a  Cinconsistente, o Sinop 
F u t e b o l  C l u b e  

praticamente alumiou as chances 
de classificação à próxima fase do 
Campeonato Brasileiro da Série 
D e acesso a Série C, em 2021.
 Amargando mais uma 
derrota no último sábado, o Galo 
do Norte tem apenas 0,02% de 
chances de conseguir a vaga. As 
estatísticas são do portal Chance 
de Gol. 

A estimativa é feita pelo 
portal de acordo com os jogos. As 
probabilidades são feitas após os 
r e su l t ados  de  cada  j ogo  
comparando basicamente com a 
força de cada oponente, além do 
local em que a partida será 
realizada. 

2ª DIVISÃO

Em goleada, Ação vence Sorriso e se  
consagra Campeão Mato-grossense  

Equipe goleou o Grêmio Sorriso por 4 a 0 no estádio Dito Souza 

Pedro Lima 

Time comemora a vitória   

BRASILEIRO

Cuiabá vence o CRB e assume 
 a vice-liderança da Série B  
Gazeta Esportiva 

Cuiabá conquista a vice-liderança    

Foto: Assessoria
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SAIA JUSTA

Sinop precisa vencer 4 jogos e torcer contra  
adversários para se classificar na Série D 

Luan Cordeiro 

Sinop precisa de milagre pra se classificar   

Foto: Guilherme Araújo
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