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 Em entrevista o prefeito de Cáceres Francis Maris Cruz, afirmou 
que o município estava tendo prejuízos, por isso determinou a saída do 
Consórcio Intermunicipal de Saúde, garantindo que a decisão não irá 
causar problemas nos atendimentos de saúde, uma vez que foram tomadas 
medidas para que o Sistema não tenha falhas no atendimento. Página 03

 Assinado pela pela juíza e 
diretora do Foro, Joseane Carla 
Ribeiro Viana Quinto Nunes, o 
Edital oferece uma vaga para cada 
especialidade. As inscrições 
iniciaram ontem e seguem até dia 
1º de Fevereiro, obedecendo os 
requisitos do edital. 

 Um homicídio foi 
registrado na madrugada 
desta segunda-feira (28/01) 
nas proximidades do terminal 
turístico de Pontes e Lacerda. 
A vítima que estava em uma 
motocicleta com uma garupa 
levou ao menos 6 disparos de 
arma de fogo e veio a óbito. 
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 O grupo, que atualmente é formado por nove integrantes, está 
preparando as atividades de estudo para o ano de 2019 e espera receber 
pessoas interessadas em interagir, experimentar, vivenciar e acima de tudo 
estudar as diversas áreas que compõe as artes da cena. Página 03

NOVAS MEDIDAS

Cáceres se desliga do Consórcio de Saúde e
secrerário anuncia novo concurso público

 
Foto: Assessoria

Prefeito Francis Maris em entrevista com Faquini

PROCESSO SELETIVO

Fórum de Cáceres credencia
 psicólogo e fisioterapeuta

Foto: Divulgação

Forúm de Cáceres realiza processo seletivo

ACERTO DE CONTAS

Com várias passagens policiais, homem
é executado a tiros em Pontes e Lacerda

Foto: Reprodução

Polícia trabalha com a hipótese de acerto de contas

FORMAÇÃO ARTÍSTICA

Grupo Plenilúnio abre nova turma
do Curso Livre de Teatro em Cáceres

Foto: Divulgação

Grupo Plenilúnio ministra curso

TRÁFICO

PRF prende caminhão que saiu de
 Lacerda com 148 kg de cocaína

COLISÃO

Página 04

Acidente entre duas motocicletas
no domingo resulta em uma morte
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A Lua continua seu ciclo, 
entra na fase Minguante em 
Escorpião, recebe um tenso 
aspecto de Urano e Mercúrio 
indicando dias em que você 
deve refletir mais que agir, 
apesar da ansiedade em 

solucionar problemas. O momento pode 
exigir passos mais largos relacionados a 
uma parceria financeira.

Esotérico

A Lua continua seu ciclo, 
entra na fase Minguante em 
Escorpião, recebe um tenso 
aspecto de Urano e Mercúrio 
indicando dias de finalização 
de acordos e negociações 

envolvendo parcerias ou sociedades 
comerciais. O momento envolve a 
possibilidade de um conflito entre as 
atividades sociais e a solitude. 

A Lua continua seu ciclo, 
entra na fase Minguante em 
Escorpião, recebe um tenso 
a s p e c t o  d e  U r a n o  e  
Mercúrio indicando dias 
agitados e dinâmicos, mas 

de uma forte necessidade de descanso. 
Procure observar seus compromissos, 
pois este deve ser um tempo de parada e 
reorganização. 

A Lua continua seu ciclo, 
entra na fase Minguante em 
Escorpião, recebe um tenso 
a spec to  de  Urano  e  
Mercúrio indicando dias de 

distanciamento da vida social, mas de 
necessidade de estar perto dos amigos 
mais próximos e queridos. Bom para o 
planejamento de um projeto criativo.

A Lua continua seu ciclo, 
entra na fase Minguante em 
Escorpião, recebe um tenso 
aspecto de Urano e Mercúrio 
i n d i c a n d o  d i a s  d e  
interiorização e maior 

envolvimento com atividades domésticas 
e a vida familiar. O momento pode 
envolver uma forte necessidade de estar 
mais perto de quem ama.

A Lua continua seu ciclo, 
entra na fase Minguante em 
Escorpião, recebe um tenso 
aspecto de Urano e Mercúrio 
indicando dias de movimento 
i n t e n s o  e m  p r o j e t o s  

profissionais e planos de negócios. O 
momento pede organização e clareza nos 
próximos passos que deve dar na direção de 
suas metas.

A Lua continua seu ciclo, 
entra na fase Minguante em 
Escorpião, recebe um tenso 
aspec to  de  Urano  e  
Mercúrio indicando dias 
em que a necessidade de 

organizar sua vida financeira fica mais 
intensa. O momento pede economia. 
Não é um bom momento para um novo 
investimento.

A Lua continua seu ciclo, 
entra na fase Minguante em 
seu signo, recebe um tenso 
aspecto de Urano e Mercúrio 
indicando dias de maior 
envolvimento com a vida 

social e/ou amigos mais próximos. O 
momento, na verdade, pede diminuição de 
ritmo e descanso. Dias de renovação das 
energias.

A Lua continua seu ciclo, 
entra na fase Minguante 
em Escorpião, recebe um 
tenso aspecto de Urano e 
Mercúrio indicando dias 

de distanciamento e solitude. Você vai 
preferir estar só ou perto de pessoas 
íntimas a qualquer atividade social. Um 
importante contato comercial pode ser 
marcado.

A Lua continua seu ciclo, 
entra na fase Minguante em 
Escorpião, recebe um tenso 
aspec to  de  Urano  e  
Mercúrio indicando dias de 

interiorização e reflexão sobre sua 
filosofia de vida. O momento pede 
maior envolvimento com sua vida 
espiritual. É hora de finalizar um grande 
ciclo.

A Lua continua seu ciclo, 
entra na fase Minguante em 
Escorpião, recebe um tenso 
aspecto de Urano e Mercúrio 
indicando dias de em que a 
necessidade de aquisição de 

conhecimento fica mais intensa. O 
momento pode pedir reflexão e 
distanciamento da vida social e de 
conversas vazias.

A Lua continua seu ciclo, 
entra na fase Minguante em 
Escorpião, recebe um tenso 
a spec to  de  Urano  e  
Mercúrio indicando dias de 

interiorização e necessidade de 
distanciar-se da vida social e de 
conversas vazias. O momento pode 
envolver uma profunda reflexão sobre 
seu futuro mais distante.

By Rosane Michels

Um click super fofo ao gatinho Juninho, 
filho de Vanderson Sousa e Janaína 
Sedlack, que encanta com seu jeitinho 
meigo. Beijinhos!!!

O parabéns de hoje é endereçado 
especialmente a André Merotti, 
que ontem celebrou data nova e 
recebeu o carinho mais que 
especial dos pais Amarildo e 
Adriana, da namorada Larissa e 
rol de amigos. Que Deus em sua  
infinita bondade lhe dê tudo de 
bom. Que você tenha muitas 
alegrias, paz, saúde e felicidades.

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

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

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

Destaque VIP ao casal Washington 
Barbosa Calado e Naiara Rondon, que 
celebraram 24 anos de união conjugal. 
Que a felicidade a dois continue sendo o 
objetivo principal de suas vidas e que 
essa caminhada seja repleta de amor e 
compreensão. Felicidades ao casal!!!

Família linda que merece o nosso carinho especial neste dia é a 
do amigo José Carlos Carvalho e Salete, que são exemplos de 
união, amor e harmonia.  Todos sempre juntos em qualquer 
situação. Grande abraço e que Deus ilumine sempre o caminho 
de vocês.

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

******************
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 Um dos principais deveres dos 
gestores públicos é a prestação de contas 
acerca dos recursos do tesouro sob sua 
responsabilidade. Na realidade, o 
princípio da prestação de contas é um 
dos pilares do regime democrático. Ao 
contrário do que ocorre no absolutismo 
monárquico, o gestor republicano 
administra recursos que não são 
patrimônio particular seu ou de sua 
família, mas de toda uma coletividade. 
Ao contrário do tirano que decide 
arbitrariamente e não se sujeita a 
nenhum controle institucional, o gestor 
democrata precisa divulgar cada um de 
seus atos e justificar sua motivação.
 O princípio da prestação de 
contas é de tal relevância que na 
Revolução Francesa de 1789 foi inserido 
como um dos direitos fundamentais no 
artigo 15 da Declaração dos Direitos do 
Homem e do Cidadão. Posteriormente, 
em 1807 a França instituiu o primeiro 
Tribunal de Contas da Era Moderna. Na 
elaboração da Constituição dos Estados 
Unidos, os artigos federalistas 
enfatizaram a necessidade de um 
sistema de freios e contrapesos para que 
nenhuma autoridade ficasse imune a 
uma forma de controle externo.
 Do mesmo modo, nossa primeira 
Carta republicana consagrou o Tribunal 
de Contas da União como o órgão 
responsável pelo julgamento das contas 
dos administradores públicos. Na 
Constituição de 1988, esse princípio foi 
ainda mais prestigiado, tanto com a 
ampliação das atribuições dos Tribunais 
de Contas como com o seu enunciado 

expresso no parágrafo único do artigo 
70: “prestará contas qualquer pessoa 
física ou jurídica, pública ou privada, 
que utilize, arrecade, guarde, gerencie 
ou administre dinheiros, bens e valores 
públicos ou pelos quais a União 
responda, ou que, em nome desta, 
assuma obrigações de natureza 
pecuniária”. Tal obrigação estende-se 
também aos gestores estaduais e 
municipais.
 O dever da prestação de contas 
da administração pública foi elevado 
pelos constituintes de 1988 à categoria 
de um dos princípios constitucionais, 
cuja garantia de observância constitui 
um dos motivos que justificam a 
intervenção da União nos estados e no 
Distrito Federal (art. 34, VII) ou dos 
estados nos seus municípios (art. 35, II). 
Conclui-se que a prestação de contas 
constitui um princípio republicano e 
democrático, sensível e de alta 
relevância.
 Ademais, a omissão na prestação 
de contas caracteriza-se como ato de 
improbidade administrativa que atenta 
contra os princípios da Administração 
Pública, previsto no art. 11, VI, da Lei 
8.429/1992, além do que não prestar 
c o n t a s  c o n s t i t u i  c r i m e  d e  
responsabilidade do Prefeito, previsto 
no art. 1o, VI e VII, do Decreto-lei 
201/1967. A prestação de contas é um 
dos mais importantes instrumentos de 
t ransparência  da gestão f iscal  
e s t a b e l e c i d o s  p e l a  L e i  d e  
Responsabilidade Fiscal no seu art. 48.
 Assim, não deveria causar 

surpresa a decisão do Tribunal de Contas 
de Mato Grosso de solicitar ao Chefe do 
Poder Executivo estadual a decretação 
de intervenção naqueles municípios 
cujos prefeitos foram omissos no 
cumprimento desse dever republicano. 
Em 2018, a omissão na prestação de 
contas relativa ao exercício de 2017 
conduziu à emissão de diversos 
pareceres prévios contrários e  
consequentes pedidos de intervenção em 
municípios mato-grossenses. 
 O fato é ainda mais lamentável 
pois se refere ao primeiro ano de gestão 
dos prefeitos eleitos em 2016. Em vez de 
iniciarem suas gestões buscando o 
aprimoramento das políticas públicas, 
tais mandatários retrocederam e, por 
incompetência, descaso ou qualquer 
outro motivo, foram incapazes de enviar 
suas prestações de contas ao TCE, 
violando frontalmente a Constituição.
 É oportuno assinalar que a 
prestação de contas não é feita ao TCE, 
mas à sociedade, sendo o TCE apenas o 
órgão constitucionalmente incumbido 
de receber e analisar a documentação 
enviada, cabendo ao Poder Legislativo o 
julgamento das contas de governo.
Ao manifestar-se pela intervenção 
estadual quando constatada omissão na 
prestação de contas municipais, o TCE-
MT cumpriu o seu dever republicano, 
zelando pelo respeito à Constituição e à 
democracia. 
 
L U I Z  H E N R I Q U E  L I M A  é  
conselheiro substituto do Tribunal de 
Contas do Estado (TCE-MT).

 Autoridades vamos priorizar 
vidas  e  ecossis tema.  Pol í t icos  
despertem, é importante o bem-estar da 
sociedade. É difícil acreditar a 
ocorrência das tragédias em tão curto 
espaço de tempo.
 Há três anos a população 
brasileira não entendia como uma 
empresa de grande porte constrói uma 
barragem-Mariana-MG, que rompeu em 
5/11/2015 e  há  des t ru ição do 
ecossistema e mortes de 19 cidadãos, em 
Bento Rodrigues-MG, familiares e 
amigos sofreram e sofrem.
 Atualmente nós nos deparamos 
com mais uma crueldade, a Mineradora 
Vale, em que houve o rompimento da 
barragem em Brumadinho-Minas 
Gerais-MG, em 25/01/2019 e no 
desastre foram mortos mais de 58, sendo 
que ainda há muitos desaparecidos. É 
lamentável para a humanidade e para o 
país. Foram vidas ceifadas e que, causou 
danos irreparáveis no meio ambiente, e 
os recursos hídricos que, ficaram 
altamente comprometidos.
 E, nós nos perguntamos: onde 
estavam os órgãos fiscalizadores? É 
importante para população que haja 

postura e ações de alguns empresários, a 
favor do bem comum, se tivessem 
atuado com prevenção, teriam poupado 
muitas dores e sofrimentos.
 E m  q u e  m o m e n t o  d o  
planejamento da barragem o Estado 
apresentou preocupação com as vidas? E 
o monitoramento era regular? E os 
licenciamentos? Quem os aprovava?
Prevenir só nos traz benefícios e 
esperanças de vida. Se isto tivessem 
ocorrido, jamais! haveria tragédias, nem 
humanas e nem sequer destruição do 
ecossistema.  Na atualidade, parece-nos 
que, alguns empresários pensaram 
somente nos lucros excessivos. Os riscos 
foram previstos?Devemos ter relevantes 
ações responsáveis para com o País. E, 
assim atuando com prevenção, usando 
tecnologias do primeiro mundo. Então, 
com tecnologias avançadas teremos um 
Brasil globalizado e humanístico. Desde 
então, fluirá esperanças para as atuais e 
futuras gerações.
 Lamentavelmente, só após a 
tragédia em Brumadinho-MG foi 
manifestado a intenção de mudar as 
regras? Até que ponto? Cidadãos 
nacionais e internacionais, estes foram 

obrigados a presenciar vidas destruídas 
pelo descaso e irresponsabilidade de 
alguns?
Será que realmente a partir das 
catástrofes algumas autoridades irão 
refletir sobre tragédias de grande porte?
 Nós, sociedade, precisamos nos 
unir e demonstrar para os poderes que 
prevenção é evitar crises em todos os 
níveis. Creiamos que, prevenir é manter-
se milhares de famílias unidas e 
ecossistema equilibrado. Sociedade 
vamos ter esperanças em nossos 
corações, e que, o Brasil será 
transformado, e ainda se orgulhará do 
verde e amarelo, então nunca mais 
haverá localidade banhado de lama. 
 Autoridades vamos aprimorar 
esforços para ficar atentos com as 
barragens existente no Estado de Mato 
Grosso-MT.
 Recorro ao cantor/poeta, Chico 
Buarque, música 'Cálice 'diz: “(...)Pai, 
afasta de mim esse cálice...Tanta mentira 
tanta força bruta...Atordoado eu 
permaneço atento...Ver emergir o 
monstro da lagoa(...)”.
GRACI OURIVES DE MIRANDA é 
professsora aposentada.
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POSSE I
Nesta sexta-feira,1º,  os 24 deputados 
estaduais eleitos tomam posse, com 
cerimônia no Teatro do Cerrado Zulmira 
Canavarros. Após os parlamentares 
elegeram a nova Mesa Diretora da 
Assembleia Legislativa para a gestão 
2019/2020. As chapas poderão ser 
composta até momentos antes da eleição de 
acordo com o Remento Interno da AL.

POSSE II
A primeira sessão, que marca a abertura da 
19ª Legislatura, ocorre na segunda-feira, 4, 
às 9 horas, no Plenário das Deliberações. 
Dos 24 deputados estaduais que tomarão 
posse, 10 deles foram reeleitos. O MDB 
ficou com a maior bancada, elegendo três 
deputados. Os partidos PSB, DEM, PSL, 
PSDB, PSC, PT, DC e PV, elegeram, cada 
um, dois parlamentares. O PSD, PROS, 
PRB e PP,  terão um deputado cada, nessa 
legislatura.

PLANO DE SAÚDE
Para os servidores que foram desligados de 
suas funções junto ao Estado e que tinham 
o plano Mato Grosso Saúde, podem 
continuar no placo como inativos optantes, 
essa modalidade é assegurada na legislação 
do instituto por meio da Lei Complementar 
127/2003. O Artigo 6º informa que quem já 
esteja inserido no Mato Grosso Saúde, mas 
perdeu a condição de servidor público, 
poderá manifestar o desejo de continuidade 
da assistência à saúde no prazo de até 30 
dias, a contar da data da perda do vínculo 
funcional. Alterando a forma de 
pagamento ao invés de desconto em folha 
para boleto, bem como as contribuições 
serão modificadas conforme  tabela, que 
estabelece os valores mensais por faixa 
etária e tipo de acomodação.

VAGAS ESCOLA FUTEBOL
Estão abertas deste sábado, as inscrições 
para a Escola de futebol  Flamengo 
Cáceres. As vagas são para crianças e 
jovens na faixa etária entre 04 e 17 anos e as 
aulas serão ministradas no Espaço Mariana 
Lacerda, que está localizado no Bairro 
Jardim Paraíso. As aulas não visam 
somente a formação do atleta, mas também 
a formação do cidadão, assim  a Escolinha 
desempenha também um papel essencial 
no potencial físico, social e psicossocial do 
aluno.

SISU
Os estudantes que não foram selecionados 
na única chamada do Sistema de Seleção 
Unificada - SISU, podem participar da lista 
de espera a partir de hoje,29.  A adesão 
pode ser feita na página do Sisu, até o dia 5 
de fevereiro. Esses alunos serão 
convocados pelas próprias instituições de 
ensino a partir do dia 7 de fevereiro. A 
principal novidade deste ano é que os 
estudantes que forem selecionados em 
qualquer uma das duas opções feitas na 
hora da inscrição não poderão participar da 
lista de espera.

Leia e assine o
Jornal Correio 

Cacerense
3223-1420

Prevenir tragédias

Omissão e intervenção
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começa no dia 05 de fevereiro. Não é 
necessário fazer inscrição antecipada, 
basta comparecer no dia e horário 
marcado com roupa leve e que permita 
movimentação do corpo.
 “O curso é gratuito e tem 
duração 10 meses e é indicado para 
jovens a partir dos 15 anos. No fim do 
ano apresentaremos os resultados num 
festival de Cenas Curtas, que já ocorre 
há 2 anos em Cáceres, e em 2019 
pretende agregar outras artes 
produzidas na cidade.” – explica 
Luciano Paullo, fundador e diretor do 
curso e do Teatro Plenilúnio.
 “Sempre aprendi teatro 
gratuitamente e hoje faço esse trabalho 
voluntário como forma de retribuir 
tudo que a arte me ofereceu e me 
formou como pessoa e como artista.” – 
finaliza.

esde que iniciou sua trajetória Dna cidade de Cáceres, no ano 
de 2011, o Teatro Plenilúnio 

preza pela formação de novos artistas 
da cena e na construção de uma plateia 
que consuma arte na cidade. 
 O grupo, que atualmente é 
formado por nove integrantes, está 
preparando as atividades de estudo 
para o ano de 2019 e espera receber 
pessoas interessadas em interagir, 
experimentar, vivenciar e acima de 
tudo estudar as diversas áreas que 
compõe as artes da cena.
 “Muita gente acredita que 
fazer teatro é só ensaiar e apresentar a 
peça. Nós trabalhamos com formação 
em diversas áreas como o cenário, o 

figurino, a dramaturgia, a sonoplastia, 
a maquiagem e em breve, com a 
aquisição de equipamentos, o trabalho 
com a iluminação.” – destaca Eliel 
Regis, ator e responsável pela 
cenografia do grupo. “É muito 
trabalho! Mas é diversão também.” – 
comenta.
 O grupo trabalha em parceria 
com a Apae Cáceres, que oferece ajuda 
logística, e recebe ações do grupo 
como apresentações beneficentes e 
arrecadação de produtos necessários 
para o funcionamento da instituição. O 
curso funciona na sede da Apae 
localizada na Rua dos Cururus, 
próximo a Unemat, sempre as terças-
feiras das 19 às 21 horas, e a turma nova 

 prefeito Francis Maris Cruz Ofoi o entrevistado do 
Programa do Faquini na 

Rádio Difusora nesta segunda-feira 
(28), onde o principal assunto foi o
 Sistema de Saúde do 
município, em razão de Cáceres ter 
se  des l igado  do  Consórc io  
Intermunicipal de Saúde. Francis 
explicou que o desligamento foi uma 
medida tomada em proteção aos 

 Dentre as medidas da 
Secretaria Municipal de Saúde, as 
m a i s  u r g e n t e s  t r a t a m  d o  
credenciamento imediato de 
médicos de várias especialidades, 
assim que cessar o convênio com o 
Consórcio, que deve ocorrer nos 
próximos 90 dias. Da mesma forma, 
está  sendo providenciada a  
contratação de laboratórios que 
realizam exames e radiografias.

interesses da população. “O 
município estava levando prejuízos, 
por isso determinamos a saída do 
Consórcio”, afirmou o prefeito.
 Francis também garantiu 
que a decisão não irá causar 
problemas nos atendimentos de 
saúde, uma vez que todas as medidas 
estão sendo tomadas para que o 
Sistema não tenha falhas de 
atendimento.

Tonny.
 E m  c o m p l e m e n t o  à s  
medidas de incremento na Saúde, o 
secretário anuncia que a Prefeitura 
vai convocar médicos especialistas 
aprovados no Concurso do ano 
passado e realizar um novo concurso 
neste ano, para médicos e outros 
profissionais das áreas. “O prefeito 
Francis já autorizou um novo 
concurso. Com todas as medidas que 
estamos tomando, nenhum munícipe 
terá prejuízo com a saída de Cáceres 
do Consórcio, ao contrário, será 
beneficiado”, garante Tonny.

Novo Concurso na Saúde - O 
secretário municipal de Saúde, 
Tonny Mendes, disse que a 
Secretaria de Saúde é grata ao 
Consórcio pelo período em o 
município foi atendido, mas que 
Cáceres vive um outro momento, o 
de ousar mais com seus próprios 
processos.
 “Além de tornar mais rápido 
os atendimentos, vamos também 
economizar não tendo que gastar 
com taxas administrativas. Essa 
economia será aplicada em mais 
serviços para a população”, garante 

necessários para participar do 
c r e d e n c i a m e n t o :  t e r  s i d o  
selecionado no processo seletivo; 
ser maior de 21 anos; não possuir 
antecedentes criminais; ser bacharel 
em Fisioterapia, por instituição 
devidamente reconhecida pelo 
Ministério da Educação, e com 
registro no Conselho Regional de 
Fisioterapia (Crefito); ser bacharel 
em Psicologia, por instituição 
devidamente reconhecida pelo 
Ministério da Educação, e com 
registro no Conselho Regional de 
Psicologia (CRP).
 O processo de seleção dos 
candidatos inscritos será realizado 
por meio de análise de currículo, 
efetuado pela Diretoria do Foro.

 om a  f ina l idade  de  Ccredenciar pessoas físicas na 
á r ea  de  Ps i co log ia  e  

Fisioterapia, a Comarca de Cáceres 
divulgou Edital N. 01/2019-DF, para 
abertura das inscrições. 
 O documento, assinado pela 
juíza e diretora do Foro, Joseane 
Carla Ribeiro Viana Quinto Nunes, 
t r a z  u m a  v a g a  p a r a  c a d a  
especialidade.
 As inscrições deverão ser 
realizadas de 28 de janeiro a 1º de 
fevereiro, das 12 às 19h, na recepção 
da Diretoria do Fórum de Cáceres, 
localizado na Rua São Pedro, nº 257, 
bairro Cavalhada – Cep: 78.200-
000.
 Alguns requisitos são 

DESLIGAMENTO

Cáceres se desliga do Consórcio de Saúde
e prefeito garante benefícios a população
Assessoria

Foto:Arquivo

Secretário de Saúde, Tonny Mendes, anuncia concurso

FORMAÇÃO ARTÍSTICA

Grupo Plenilúnio abre nova turma
do Curso Livre de Teatro em Cáceres
Jornal Oeste

Foto: Divulgação

Curso é gratuito e tem duração de 10 meses

PROCESSO SELETIVO

Fórum de Cáceres credencia
psicólogo e fisioterapeuta

Assessoria

Juíza Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Nunes

Foto: Arquivo

Dentre as medidas da Secretaria Municipal de Saúde, as mais urgentes tratam do credenciamento imediato de médicos 
de várias especialidades, assim que cessar o convênio com o Consórcio, que deve ocorrer nos próximos 90 dias
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foi atingida.
 A i n d a  s e g u n d o  
informações da Polícia Militar 
a vítima tem várias passagens 
policiais, entre elas lesão 
corporal por ter agredido sua 
ex-mulher,  homicídio e  
homicídio tentando. Há a 
probabilidade de o homicídio 
ter sido um acerto de contas.
 Além da Polícia Militar 
a Politec e a Polícia Judiciária 
Civil também estiveram no 

Ramos da Silva de 28 anos 
estava em uma casa de festa 
localizada nas margens do Rio 
Guaporé quando decidiu 
retornar para casa. Na saída 
que da  acesso a BR-174  ele 
foi abordado por dois homens 
em uma motocicleta que 
efetuaram os disparos. Cleiton 
ainda tentou correr dos 
assassinos mais caiu alguns 
metros depois. A garupa que 
estava junto com a vítima não 

m homicídio  foi  Ur e g i s t r a d o  n a  
madrugada  des ta  

segunda- fe i r a  (28)  nas  
proximidades do terminal 
turístico de Pontes e Lacerda. A 
vítima que estava em uma 
motocicleta com uma garupa 
levou ao menos 6 disparos de 
arma de fogo e veio a óbito.
 D e  a c o r d o  c o m  
i n f o r m a ç õ e s  h o m e m  
identificado como Cleiton 

policiais, que então iniciaram 
uma revista minuciosa no 
veículo.
 N a  b u s c a  a  P R F  
encontrou  33 tabletes de pasta 
base de cocaína, localizados no 
interior do pneu de estepe e 110 
t a b l e t e s  d e  c l o r i d r a t o  
escondidos em compartimento 
falso no tanque de combustível 
do caminhão, totalizando 148 
kg de entorpecentes.
 O condutor de 43 anos, 
foi identificado pelas inicias 
E.A.S. Após os procedimentos 
recebeu ordem de prisão por 
tráfico de drogas e foi 
conduzido a delegacia de Alto 
Garças. 
 S e n d o  a i n d a  
apreendido a quantia de R$ 5 
mil, que estava em poder do 
suspeito.

48 da BR 364. 
 Durante fiscalização de 
rotina o motorista apresentou 
um nervosismo excessivo, 
c a u s a n d o  s u s p e i t a  a o s  

a manhã de domingo, N27, na cidade de Alto 
Garças, policiais da 

PRF deram ordem de parada ao 
caminhão VW Worder, no Km 

rondas pela cidade em busca de 
localizar o autor do crime.

local para realizar todo 
procedimento de perícia e 

da placa OBP 7561, de 
Chapada dos Guimarães, que 
não condizia com o referido 
veículo. Na checagem da 
numeração do  chassi foi 
verificado que se tratava de um 
veículo produto de roubo, 
sendo sua placa original QCS 
5018 da cidade de Várzea 
Grande, com Boletim de 
Ocorrência registrado roubo 
em Cuiabá.
 Dando prosseguimento, 
os policiais acionaram o 
serviço de guincho e o veículo 
foi rebocado até a Delegacia de 
Porto Esperidião.

 oliciais do Grupo PEspecial de Segurança 
na Fronteira, Gefron, 

em patrulhamento no final da 
t a r d e  d e  s á b a d o ,  2 6 ,  
encontraram um veículo 
Chevrolet Onix,  de cor prata 
a b a n d o n a d o  a p ó s  
capotamento.
 O fato se deu na MT 
265, no Km 40, na estrada de 
Casalvasco, no município de 
Porto Esperidião, no momento 
não havia ocupantes no 
automóvel.
 Em procedimento de 
praxe, realizaram a checagem  

ACERTO DE CONTAS

Com várias passagens policiais, homem
é executado a tiros em Pontes e Lacerda

A vítima foi abordada  por dois homens em uma motocicleta que efetuaram os disparos

Jaconias Neto
Foto: Reprodução

Cleiton foi atingido por vários disparos

Droga estava escondida em pneu e compartimento falso

Foto: PRF

TRÁFICO

Da Redação

PRF prende caminhão que saiu de
 Lacerda com 148 kg de cocaína

RECUPERADO

Gefron encontra Onix capotado na
estrada com ocorrência de roubo

Da Redação

Foto: Reprodução

Onix apresenta BO de roubo em Cuiabá

Cáceres-MT, terça-feira 29 de janeiro de 2019

05
www.jornalcorreiocacerense.com.br

ecretários e coordenadores da SP r e f e i t u r a  d e  C á c e r e s  
apresentaram em audiência 

para o público em geral na Câmara de 
vereadores o balanço do Plano de 
Desenvolvimento Institucional 
Integrado (PDI) da Administração 
municipal em 2018 e as metas para 
este ano. A reunião aconteceu na 
manhã de sexta-feira (25), com o 
objetivo de apresentar os números 
para o representante do Tribunal de 
Contas de Mato Grosso, TCE, José 
Marcelo Peres, coordenador do 
Projeto de Apoio ao Planejamento 
Estratégico do PDI e auditor público 
externo do TCE.  
 O encontro contou com a 
presença do prefeito Francis Maris 
Cruz e da vice-prefeita Eliene 
Liberato. Também estavam presentes 

os vereadores Rubens Macedo, 
Wagner Barone e Elza Bastos, 
representantes de vários seguimentos 
sociais e funcionários da Prefeitura e 
do Legislativo.
 Os números apresentados 
demonstraram que a Prefeitura de 
Cáceres atingiu quase todas as metas 
propostas no seu Planejamento 
Estratégico para o período. Algumas 
superaram até o previsto, chegando a 
mais de 100%, por alcançar resultados 
a mais que o esperado. Outras metas 
ficaram dentro do que havia sido 
planejado junto ao TCE.
 Dentre os objetivos do 
Planejamento estão, elevar a 
satisfação da sociedade quanto aos 
serviços públicos, garantir educação 
infantil e ensino fundamental de 
qualidade, reduzir a situação de 

TAXASPRAZO
12

24

36

48

60

72

84

96

1.33%

1.37%

1.41%

1.45%

1.49%

1.52%

1.54%

1.56%

Tabelas de Taxa do Convênio de Consignado Estadual para

contratos Novos e Portabilidade conforme segue abaixo:

Taxas para Portabilidade Ativa
Para crédito captado através da portabilidade ativa de crédito adotamos para este
convênio uma estratégia de oferta combinada entre Portabilidade do Crédito e de Salário
que consiste em o associado ter uma taxa reduzida em função de trazer o seu crédito
salário para o Sicredi.

Trazendo apenas a portabilidade de crédito a taxa é de 1,35%, fazendo a portabilidade de
Crédito mais o salário fica 1.30%

Tratar pelo telefone (65) 3211-5200 ou na Agência do Sicredi de Cáceres

vulnerabilidade e risco social nas 
comunidades e garantir práticas de 
excelência na gestão.
 Tão importante quantos os 
números positivos foi a satisfação 
demonstrada por todos os servidores 
envolvidos no trabalho apresentado, 
por conseguirem atingir os propósitos 
estipulados nas metas, muitas das 
quais ultrapassadas com resultados 
ainda melhores do que os esperados. 
O clima de "missão cumprida" era 
nítido em todas as equipes.
 O auditor do TCE disse que 
volta a Cuiabá bastante satisfeito com 
os números demonstrados pelas 
secretarias municipais. “Fico feliz 
com os resultados, com a integração 
entre secretários e demais servidores. 
Foi uma reunião de resultados muito 
exitosa, uma prestação de contas, 
mostrando quais os resultados obtidos 
e como foram alcançados, onde estão 
e onde querem chegar. Demonstraram 
também a liderança de gestão do 
prefeito. É um apanhado que faz o 
município crescer”, garantiu.
 José Marcelo ressaltou que 
os resultados positivos demonstram 
t a m b é m  m a t u r i d a d e  n a  
administração, principalmente no 
planejamento estratégico. “Sempre 
digo que a administração pública 
viveu por muitos anos de apagar 
incêndios. Vemos aqui esse quadro 
mudando, que os objetivos da 
Prefeitura de Cáceres são traçados 
sabendo onde se quer chegar. Isso 
redunda em melhoria de qualidade nas 
políticas públicas para a sociedade”, 
explicou, afirmando que esse é o 
grande objetivo do PDI, do Tribunal 
de Contas,  trazendo para os 
municípios a vontade de planejar. “O 
Tribunal de Contas fica muito 
satisfeito com isso”, complementou 

o i s  m o t o c i c l i s t a s  s e  Denvolveram em um acidente 
em uma estrada vicinal da 

região da Triunfo no início da tarde de 
domingo (27). Um deles não resistiu 
aos ferimentos e faleceu no hospital.
 De acordo com informações 
ambos estavam em motocicletas do 
Honda do modelo Bros, porém em 
sentido contrário. Ao chegar em uma 

curva,  os  dois  motocicl is tas  
colidiram. 
 Carlos de Oliveira sofreu 
fratura em uma das pernas e graves 
ferimentos na região do tórax. Ele foi 
encaminhado para a Santa Casa, mas 
faleceu. 
 O outro motociclista, que não 
foi identificado não sofreu ferimentos 
graves.

BALANÇO PDI

Auditor do TCE se diz satisfeito com
metas da Gestão Municipal de Cáceres

O encontro contou com a presença do prefeito Francis Maris Cruz e da vice-prefeita Eliene Liberato

Assessoria
Foto: Assessoria

Números demonstraram que a Prefeitura atingiu quase todas as metas propostas

auditor José Marcelo.
 O prefeito Francis disse que o 
Governo municipal busca, cada vez 
mais ,  proporcionar  melhores  
condições de vida para a população, 
oferecendo serviços de qualidade. 
“Ficamos felizes em ser enaltecidos 

pelo representante do TCE. São 
poucos os municípios que conseguem 
tantos números positivos e Cáceres 
está nesse seleto grupo. Vamos 
continuar trabalhando para conseguir 
a excelência no serviço público”, 
garantiu Francis.

COLISÃO

Acidente entre duas motocicletas
no domingo resulta em uma morte
Mônica Martins

Foto: TVCO Pontes e Lacerda

Carlos de Oliveira foi socorrido mas não resistiu

BALCÃO240DENEGÓCIOS

Jornal 
Correio 

Cacerense

Jornal 
Correio 

Cacerense

VENDE-SE
01 LOTE NA RUA SANTO ANTONIO 

CAVALHADA -  ESCRITURADO
METRAGEM 12X41 metros

TRATAR 65 99988-9615

VENDE-SE
01 LOTE 2.000 METROS QUADRADOS 

SITUADO NESTA CIDADE SENDO 
A FRENTE NA AVENIDA 7 DE SETEMBRO E 

FUNDOS COM A RUA MARECHAL 
DEODORO – ESCRITURADO

TRATAR 65-99988-9615

VENDE-SE
01 LOTE NA RUA DOS PINHOS – 

RESIDENCIAL GARCIA - PERTO DO 
IATE - ESCRITURADO

METRAGEM 12X30 metros

TRATAR 65 99988-9615
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 Departamento Estadual de 

OTrânsito de Mato Grosso 
(Detran-MT) e o Batalhão 

de Trânsito da Polícia Militar darão 
início nesta segunda-feira (28.01) à 

Operação Motociclista Vivo, que 
busca a conscientização dos 
motoristas e a redução dos riscos de 
acidentes envolvendo motocicletas.
 As ações serão concentradas 

e m  b l i t z e s  e d u c a t i v a s  e  
fiscalizatórias, com a verificação de 
condições de regularidade e 
circulação dos veículos e condutores 
e também conscientização para 

normas de conduta e direção 
defensiva.
 “Nosso objetivo, durante as 
abordagens, exclusivamente aos 
motociclistas, é observar se está tudo 
correto com o veículo, o que inclui 
itens de segurança, como farol, 
placas, lacres e a documentação. 
Além disso, o motorista deve estar 
utilizando o capacete e portar a 
carteira de habilitação”, explicou a 
gerente de fiscalização do Detran, 
Kerollain Pacheco.
 Esse tipo de ação, segundo a 
gerente, é determinante para a 
redução no número de acidentes. “A 
fiscalização influencia diretamente 
na segurança e fluidez do trânsito, 
contribuindo para a efetiva mudança 
de comportamento dos usuários da 
via, e de forma específica, do 
condutor infrator, a partir da 
imposição de sanções, propiciando a 
eficácia da norma jurídica”, pontuou 
o presidente da autarquia, Gustavo 
Vasconcellos. Em 2018, foram 
registrados 17.973 acidentes em 
todo o Estado, sendo 9.407 

envolvendo motocicletas, o que 
corresponde a um índice de 52% do 
total de ocorrências, segundo dados 
da Secretaria de Estado de 
Segurança Pública (Sesp). Já os 
registros do Sistema de Informações 
Hospitalares do SUS (SIH/SUS), da 
Secretaria Municipal de Saúde, 
apontaram que somente em Cuiabá, 
de janeiro a julho de 2018, foram 
registradas 1.326 internações por 
a c i d e n t e s .  D e s t e  n ú m e r o ,  
a p r o x i m a d a m e n t e  8 0 %  d a s  
internações foram no Pronto-
Socorro do município, o que gerou 
um custo de R$ 1 milhão em 
procedimentos hospitalares.
 “Para se ter uma ideia, o 
Ministério da Saúde apontou que em 
Cuiabá, somente em 2015, houve 98 
acidentes com vítimas fatais e deste 
total, 56 envolveram motociclistas. 
 E quando a vítima não é 
fatal, os motociclistas ocupam o 
maior índice de gastos com 
internações e tratamentos de longo 
período nas unidades hospitalares”, 
concluiu a gerente de fiscalização.

 undada em 29 de janeiro de F1989, a Cooperativa Sicredi 
Noroeste MT e Acre iniciou suas 

atividades em Araputanga com 23 
sócios fundadores, ainda com o nome de 
Cooperativa de Crédito Rural do 
N o r o e s t e  d e  M a t o  G r o s s o  -  
Credinoroeste. A Cooperativa nasceu 
para apoiar pequenos produtores rurais 
da região. A Credinoroeste filiou-se ao 
Sistema de Crédito Cooperativo, o 
Sicredi, e em 1997 passando a se chamar 
Sicredi Noroeste MT.
 Em 2009, os associados 
aprovaram a mudança da nomenclatura 
para Cooperativa de Crédito de Livre 
Admissão de Associados do Noroeste de 
MT. No ano de 2015, novamente com 
aprovação dos sócios e do Banco 
Central, a Cooperativa começou as 
atividades de expansão para o Estado do 
Acre. Em 2016, em Assembleia Geral 
Extraordinária, foi aprovada a alteração 
da nomenclatura para Cooperativa de 
Crédito de Livre Admissão de 
Associados do Noroeste de MT e Acre.
 No ano de 2017, foram 
inauguradas as primeiras agências no 
Estado do Acre. Neste ano também 
houve mudança no nome passando a se 
chamar Cooperativa de Crédito, 
Poupança e Investimento de Associados 
do Noroeste de Mato Grosso e Acre.
 Q u a n d o  a  C o o p e r a t i v a  

completa 30 anos, está com mais de 31 
mil associados, agências em 17 cidades 
e autorização para atuação em 37, 
contando com os municípios do Acre, 
sendo que temos em funcionamento 17 
agências, com previsão de abertura da 
segunda agência em Pontes e Lacerda e 
mais duas em solo acreano. O 
patrimônio líquido passou de cerca de 
106 milhões reais em 2017 para mais 
131 milhões em 2018, um aumento de 
23%. O Resultado da Cooperativa – 
ultrapassou 31 milhões de reais em 
2018. No ano passado, a Cooperativa 
liberou 565 milhões de reais em 2018 
operações de crédito, um crescimento de 
36% em relação ao ano anterior, 
contribuindo para o crescimento dos 
associados e das comunidades onde está 
presente.
 A Noroeste MT e Acre oferece 
soluções financeiras para agregar renda 
aos  a s soc i ados  e  fomen ta r  o  
desenvolvimento das pessoas, dos 
negócios e das regiões. Exemplos dessa 
preocupação com a comunidade são os 
programas sociais: A União Faz a Vida, 
Educação Financeira, Oficina do 
Futuro, Pertencer e Crescer.
 Iniciado na Cooperativa no ano 
de 2014, o Programa A União Faz a Vida 
ultrapassou cinco mil crianças 
atendidas. As atividades envolvem mais 
de 350 educadores em quase 30 

instituições e cerca de 213 projetos 
fo ram desenvo lv idos  em t r ê s  
municípios: Araputanga, Comodoro e 
Pontes e Lacerda. A metodologia do 
Programa é inovadora e valoriza a 
cooperação e a cidadania. Além disso, as 
atividades trabalham a formação 
c o n t i n u a d a ,  v a l o r i z a ç ã o  e  
reconhecimento dos profissionais da 
educação. 
 O Programa Crescer, que atua 
na educação de colaboradores, 
associados e não associados, atendeu 
mais de 7 mil pessoas oferecendo 
formação sobre cooperativismo, 
governança cooperativa e educação 
financeira. O número ultrapassa os 20% 
da base de associados da Cooperativa.
 C o m o  p a r t e  d a s  
comemorações, que vão durar o ano 
inteiro, a Cooperativa lança em 29 de 
janeiro a Campanha Promocional Juntos 
Há 30 anos que sorteará 01 veículo 
Honda HRV, 17 motos Honda Fan e 30 
mil reais em Poupança Sicredi. Os 
prêmios totalizam mais de 270 mil reais 
e os sorteios acontecerão no dia 03 de 
julho deste ano, de acordo com a 
extração da Loteria Federal. Outra 
forma de comemoração é a série Sicredi 
Noroeste MT e Acre, há 30 anos fazendo 
a diferença na região, que contará como 
o  S i c r e d i  t e m  a p o i a d o  n o  
desenvolvimento de suas atividades e 

para o crescimento da região. Além 
disso, também será inaugurada a 
primeira agência da Cooperativa em 
Indiavaí.
 P a r a  o  p r e s i d e n t e  d a  
Cooperativa Sicredi Noroeste MT e 
Acre, Eduardo Ferreira, comemorar 30 
anos é motivo de orgulho pelas 
conquistas desta trajetória e mostra a 
solidez do cooperativismo como modelo 
de organização econômica da sociedade. 
“Nada disso seria possível construir se, 
lá no início, os primeiros associados não 
tivessem apostado nesse Sistema 
Cooperativo que hoje é sólido e forte em 
nosso País. Temos orgulho em poder 
contribuir para o desenvolvimento das 

p e s s o a s ,  d o s  n e g ó c i o s  e  d a s  
comunidades”.
Sobre o Sicredi - O Sicredi é uma 
instituição financeira cooperativa 
comprometida com o crescimento dos 
s e u s  a s s o c i a d o s  e  c o m  o  
desenvolvimento das regiões onde atua. 
O modelo de gestão valoriza a 
participação dos 3,8 milhões de 
associados, os quais exercem um papel 
de dono do negócio. Com presença 
nacional, o Sicredi está em 22 estados* 
e no Distrito Federal, com mais de 1.600 
agências, e oferece mais de 300 
produtos e serviços financeiros. Mais 
informações estão disponíveis em 
www.sicredi.com.br.

BLITZ

Detran e Batalhão de Trânsito começam
Operação Motociclista Vivo no Estado

A fiscalização influencia diretamente na segurança e fluidez do trânsito, contribuindo para a efetiva mudança de comportamento dos usuários

Assessoria
Foto: Detran/MT

As ações serão concentradas em blitz educativas e fiscalizatórias

BODAS DE PÉROLAS

Sicredi Noroeste MT comemora 30
anos fazendo a diferença na região

Foto: Divulgação

Renan Gomides
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nião Esporte Clube e UAraguaia empataram em 1 a 
1, no estádio Luthero Lopes, 

em Rondonópolis. 
 A partida, válida pela 
segunda rodada da fase de grupos do 
Campeonato Mato-grossense, foi 

disputada esta noite.
 Os gols foram marcados 
ainda no primeiro tempo. Goteira 
anotou o tento do Colorado de 
Rondonópolis. Léo Coca acabou 
marcando contra e ajudou os 
visitantes.

 Com o resultado, o União 
chegou a 2 pontos e está na sétima 
posição. O Araguaia está em oitavo, 
com os mesmos 2 pontos, mas 
levando desvantagem nos critérios 
de desempate.
 O próximo compromisso do 
União será contra o Mixto, no 
próximo domingo (3), na Arena 
Pantanal, em Cuiabá. No mesmo dia, 
o Araguaia jogará em casa, no 
estádio Zeca Costa, em Barra do 
Garças, contra o Operário Futebol 
Clube.
 Com o empate entre os dois 
times, a segunda rodada do Mato-
g r o s s e n s e  c h e g o u  a o  f i m .  
Classificação atualizada:
 
Pos.         Time                    Pts.
1º             Cuiabá                 6
2º             Operário VG       4
3º             Mixto                  4
4º             Luverdense         3
5º             Sinop                   3
6º             Dom Bosco         3
7º             União                   2
8º             Araguaia              2
9º             Operário FC        0
10º           Juara                    0

União de Rondonópolis no dia 03 de 
fevereiro (num domingo), às 16h, na 
Arena Pantanal, pela 3ª rodada do 
Campeonato Mato-grossense de 
Futebol, em Cuiabá. 
 E pegará o CSA-AL em 06 de 
fevereiro (quarta-feira), às 20h30, 
também na Arena Pantanal, pela 1ª 
rodada da Copa do Brasil, em Cuiabá.

retornarão aos treinos na terça visando a 
3ª partida. Nós teremos uma pegada 
melhor contra o União, pois estaremos 
com a preparação nos 90%. E a 
tendência é do trabalho se desenvolver e 
atingir os 100% no 4° jogo, contra o 
CSA-AL pela Copa do Brasil”, explicou 
o preparador físico, Douglas Brás.
Próximos Jogos - O Mixto enfrentará o 

BOLA NA REDE

Mixto vence Dom Bosco com
gol de cabeça de Mateus Maciel

“Vejo uma equipe aguerrida que tem muito para crescer, e dessa forma faremos um bom campeonato”, disse o treinador do Tigre

Junior Martins

 M i x t o  E s p o r t e  C l u b e  Oconquistou a primeira vitória ao 
superar o Dom Bosco por placar 

de 1 a zero, neste domingo (27.01), em 
partida pela segunda rodada do 
Campeonato Mato-grossense de 
Futebol, na Arena Governador José 
Fragelli, em Cuiabá. Com gol de cabeça 
de Mateus Maciel, público de 614 
pessoas, festa da torcida mixtense nas 
arquibancadas e indicativo de campanha 
que cresce a cada jogo. E o próximo rival 
será o União de Rondonópolis no 
domingo (03.02).
 “Na resenha no ônibus, indo 
para a partida, disse para meus colegas 
que sempre fui feliz em clássicos e 
prometi que faria um gol. E fiz numa 
jogada ensaiada do professor Toninho. 
Em que o Dinelson bateu um escanteio e 
eu me antecipei ao goleiro e cabeceei 
para dentro o gol. A vitória mostra que 
estamos no caminho certo. E a equipe 
está de parabéns pela entrega para 
alcançar o resultado”, diz Mateus Alves 
Maciel, 34 anos, ex-Tupi, ex-Cruzeiro e 
Portuguesa, entre outros.
 O  p r i m e i r o  t e m p o  f o i  

comandado pelo Misto. 
 A equipe teve mais posse de 
bola, criou mais jogadas, infiltrou mais, 
teve mais chances de gol e impôs uma 
postura pra cima do rival. Abriu o placar 
aos 11 minutos do primeiro tempo e 
gerou muitos outros lances de risco para 
o oponente. Como uma bola do meia, 
Dinelson Lima que foi espalmada pra 
fora pelo goleiro do Dom Bosco e um 
chutaço do meia, Renan Henrique Neves 
direto no travessão do Azulão da Colina.
 O 2° tempo foi equilibrado. O 
Mixto sentiu o calor e o desgaste com a 
intensidade imposta antes do intervalo e 
diminuiu o fervor, mas seguiu aguerrido 
e buscando ampliar o placar. E fez três 
mudanças nos titulares, o lateral 
esquerdo, Rodrigo 'Biro' sentiu dores no 
tendão e saiu para entrar Leandro da 
Silva; Depois saiu o meia, Dinelson na 
metade do segundo tempo por sentir a 
posterior e entrou William 'Amendoin'; 
E saiu o volante, Rosivaldo 'Valtinho' e 
entrou Marcos Lapa.
 “O Mixto exerceu um futebol 
muito acima e teve chance no 
contragolpe. O 1° tempo mostrou o que 

trabalhamos de transição, qualidade de 
posse de bola e envolvimento. O 2° 
tempo tivemos mais três chances e não 
vi nenhuma chance clara de gol do Dom 
Bosco, com exceção de uma antes do 
intervalo. O Dom Bosco engrandeceu a 
nossa vitória, pois correram muito e 
mostraram qualidade, mas vi um Mixto 
superior no jogo”, avaliou o treinador 
alvinegro, Toninho Pesso.
 O Tigre de Vargas fez a 
primeira rodada contra o Araguaia, no 
Estádio Municipal Zeca Costa, no dia 20 
de janeiro, em Barra do Garças, e 
arrancou um empate de zero a zero na 
casa do adversário. Agora encarou o 
Dom Bosco, na Arena Pantanal, neste 
domingo (27), em Cuiabá, com a 
preparação física a 70% do ideal e 
obteve vitória. E os resultados somam 
quatro pontos na tabela do Campeonato 
Mato-grossense de Futebol, um ponto 
do empate e três da vitória.
 “Estamos com cerca de vinte 
dias de trabalho de preparação física. 
Esse é nosso segundo jogo e os 
jogadores já suportam bem os 90 
minutos. Eles descansarão na segunda e 
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MATOGROSSENSE

União e Araguaia fecham rodada
 com empate em Rondonópolis

Herbert de Souza

Foto: Assessoria

Gols foram marcados ainda no primeiro tempo


