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 Assembleia Legislativa de Mato 
Grosso instalou, na tarde de Aanteontem, (12), a Frente 

P a r l a m e n t a r  e m  D e f e s a  d a  
Regular ização  Fundiár ia  e  da  
Agricultura Familiar de Mato Grosso. 
Com a presença de deputados estaduais 
e federais, senador, representantes de 
entidades, lideranças do setor e Plenário 
lotado de produtores da agricultura 
familiar, a solenidade marcou o início 
dos trabalhos que deverá promover 
políticas públicas para garantir melhores 
condições aos produtores familiares do 

Parlamentar, deputado Valdir 
Barranco, o Estado tem atuado como 
uma ferramenta para criar empecilhos 
para a agricultura familiar. 

“ P o d e m o s  c i t a r  a  
obrigatoriedade da Autorização 
Provisória de Funcionamento para 
liberação de crédito. Só com isso, mais 
de R$ 1 bilhão deixaram de ser 
contratados.

Sem falar de questões como 
embargos ambientais, regularização 
fundiária, assistência técnica que 
prejudicam o desenvolvimento do 

estado.
A Frente Parlamentar será 

presidida pelo deputado estadual Valdir 
Barranco e terá como membros os 
deputados Dilmar Dal Bosco, Thiago 
Silva, Elizeu Nascimento, Max Russi e 
Janaina Riva. Com mais de 150 mil 
p r o p r i e d a d e s  e n q u a d r a d a s  n a  
modalidade, a agricultura familiar é uma 
das principais atividades econômicas, 
mas que ainda carece de políticas 
públicas para o fortalecimento e 
desenvolvimento.

Para o presidente da Frente 

Parlamentar a elaboração de 
um relatório qualitativo para identificar 
o perfil dos produtores familiares e das 
principais demandas existentes, a fim de 
coibir o êxodo.

Outro ponto de destaque foi 
com relação à sustentabilidade da 
produção familiar. O deputado Lúdio 
Cabral  destacou que a Frente 
Parlamentar deverá lutar contra a 
concentração de riquezas, monocultura 
e contra o uso abusivo de agrotóxicos, 
que coloca o estado na liderança de 
problemas como incidência de câncer 
infantil.

setor”.
O deputado federal de Minas 

G e r a i s  e  e x - m i n i s t r o  d e  
Desenvolv imento  Soc ia l  e  de  
Desenvolvimento Agrário, Patrus 
Ananias, participou da solenidade de 
instalação da Frente Parlamentar e 
destacou que a agricultura familiar passa 
por um processo de desmobilização com 
o fechamento de pastas como de 
Desenvolvimento Agrário e redução do 
volume de recursos para financiamento 
da produção.

O deputado estadual Wilson 
Santos indicou ao presidente da Frente 

reposição dos 42 dias letivos”, 
explicou a secretária Marioneide 
Kliemaschewsk, lembrando que dos 75 
dias de paralisação, 33 são de sábados, 
domingos e feriados, o que não conta 
como dia letivo.

Conforme a sugestão da 
Seduc, o ano letivo de 2019 será 
finalizado por volta de 15 de fevereiro 
de 2020. Logo após essa data, haverá 
um período de férias de 30 dias. 

O ano letivo de 2020 para 
essas escolas começará na segunda 
quinzena de março. “Em 2020, a Seduc 
terá dois calendários vigentes, um para 
as escolas que não aderiram à greve e 
que começarão o ano letivo em 
fevereiro e outro para as escolas que 
estavam paralisadas, cujo ano letivo 
está previsto para começar por volta de 
23 de março”, acrescentou a secretária.

 Secretaria de Estado de 
Educação (Seduc) prevê que o Aano letivo de 2019 vai ser 

encerrado somente no dia 15 de 
fevereiro de 2020, ou seja, 10 dias antes 
do carnaval,  devido à greve dos 
profissionais da Educação, que teve 
início no dia 27 de maio e durou 75 dias.

Conforme a Seduc, devem ser 
repostos 42 dias de aula aos alunos da 
rede estadual.

Um documento orientativo 
deve ser encaminhado às unidades 
escolares para a elaboração do 
calendário de reposição, que deve ser 
fei to pelas próprias escolas e 
homologado pela Seduc. “É importante 
ressaltar que a Seduc não está inerte 
diante de todo esse processo. 

Encaminharemos às unidades 
escolares um documento orientativo e 
uma proposta de calendário para 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Instalada na AL-MT frente em
defesa da agricultura familiar

Com mais de 150 mil propriedades no setor, agricultura familiar, se destaca na atividade econômica, mas carece de políticas públicas para o fortalecimento

Assessoria c/ Redação

Produção da agricultura familiar na feira do sindicato em Cáceres  

Foto: JCC

REPOSIÇÃO DE AULAS

Greve pode levar ano letivo
de 2019 até carnaval de 2020
Assessoria c/ Redação

Devem ser repostos 42 dias de aula aos alunos da rede estadual   

Foto: JCC
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Anos!

Zulmira dos Reis Rosa, ou simplesmente Dona Duzinha, aos 
104 anos, voltou ao banco escolar e vivencia o sonho de ser 
alfabetizada e escrever o próprio nome. Moradora da cidade de 
Araputanga, ela se matriculou em uma das turmas do projeto 
Muxirum e já consegue juntar as letras, lê e escreve o próprio nome. 
Aposentada, tem muitos netos e bisnetos e uma das netas, que mora 
na parte dos fundos da casa, é quem cuida dela. Página 04

Praticamente é uma nova 
delegacia de defesa dos direitos da 
mulher, a inaugurada no último final de 
semana em Cáceres, extensiva aos 
atendimentos de criança e idoso, vitimas 
de violência domestica. Conforme a 
titular, delegada  Judá Maali Pinheiro 
Marcondes. Só no 1º semestre deste ano, 
foram registrados 488 casos, mas com a 
nova sede, amplia-se a prevenção e a 
repressão.  

Página 03

Página 03

A Escola Municipal Madre Maria Estevão 
finalizou na última semana o projeto da sala de leitura 
que recebeu o nome de Espaço Monteiro Lobato. A 
diretora da Escola, Lyamara Rodrigues, contou que 
além da Casa existe ao lado um cercado onde vive 
alguns animais, como coelho, jabuti, angolas entre 
outros. Conforme ela, o espaço  remete professores e 
alunos ao Sitio do Pica-Pau Amarelo. 

Morreu na manhã de ontem, praticamente 24 horas após o acidente 
da última segunda feira, (6h30) no KM 737 da BR 070, proximidades da 
Praia do Julião em Cáceres,  a vitima Alessandro Luis de Alcântara 
Coelho,40, que estava internada em estado gravíssimo no Hospital 
Regional de Cáceres, após ter sido resgatado como único sobrevivente até 
então, do acidente envolvendo o Renault Duster. Página 03

Página 05

Página 06

Página 04

Página 06

OPÇÃO ESPECÍFICA

ECONOMIA RURAL

VEREADORES

AULAS PÓS-GREVE

DONA DUZINHA

Aos 104 anos de idade ela
decidiu voltar pra escola

Dona Duzinha nunca teve a oportunidade de frequentar uma sala de aula. Quando  criança, morava na roça, em Minas Gerais, e o pai nunca a deixou estudar

Centenária Dona Duzinha quer escrever seu nome em toda aula   

Foto: Secom/MT  

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Defesa das mulheres ganha
reforço com nova delegacia

Delegada Judá Maali Pinheiro 
Marcondes, titular da DDM de Cáceres  

Foto: Débora Siqueira

PICA-PAU AMARELO

Escola cria Sítio de Lobato
com historinhas em escola

Professora Lyamara Rodrigues, 
coordena a equipe da Madre Maria Estevão 

Foto: Facebook

TRAGÉDIA NA PONTE

Vítima não resiste e morre
24 horas depois do acidente

Vítima fatal Alessandro Luis de Alcântara Coelho, 4ª da tragédia  

Foto: Facebook 

Justiça dá ultimato para o
chefe de procuradoria geral

AL-MT instalou frente para
defender agricultura familiar

Abaixo assinado visa reduzir
número de cadeiras em 2021

Ano letivo pode se estender
até carnaval na rede pública
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Esotérico
A Lua entra em Aquário, 
recebe um tenso aspecto de 
Mercúrio em Leão e Urano em 
Touro, indicando um dia em 
q u e  a  a q u i s i ç ã o  d e  
conhecimentos ganha uma 

importância maior. É possível que você 
decida retomar os estudos, começar uma pós, 
MBA, doutorado, algo que coloque você em 
um patamar mais avançado nos estudos.

A Lua entra em Aquário, 
recebe um tenso aspecto de 
Mercúrio em Leão e Urano 
em Touro, indicando um dia 
d e  i n t e r i o r i z a ç ã o  e  

necessidade de aprofundar-se em seu 
mundo emocional. O período pode 
envolver a finalização de uma 
negociação envolvendo uma parceria 
financeira e grande soma de dinheiro.

A Lua entra em Aquário, 
recebe um tenso aspecto de 
Mercúrio em Leão e Urano 
em Touro, indicando um dia 
de movimento na vida social 
e aproximação de amigos. 

Ela caminha para a fase Cheia e você já 
deve estar começando a envolver-se com 
uma nova equipe de trabalho ou contato 
comercial importante.

A Lua entra em Aquário, 
recebe um tenso aspecto de 
Mercúrio em Leão e Urano 
em Touro, indicando um dia 
em que o movimento em seus 
p ro j e to s  p ro f i s s i ona i s  

começam a ficar mais intensos. O período 
que começa pode envolver a finalização de 
uma negociação que trará sucesso e 
reconhecimento.

A Lua entra em Aquário, 
recebe um tenso aspecto de 
Mercúrio em seu signo e 
Urano em Touro, indicando 
um dia de movimento intenso 
e  p o s i t i v o  n o s  

relacionamentos. Você estará mais 
simpático e voltado para as atividades 
sociais e amigos. Os próximos dias 
prometem boas surpresas nas relações.

A Lua entra em Aquário, 
recebe um tenso aspecto de 
Mercúrio em Leão e Urano 
em Touro, indicando um dia 
movimentado, especialmente 
no trabalho. Um novo projeto 

que já está em fase de negociação, será 
aprovado em poucos dias. O período é 
ótimo também para começar um bom 
programa para o equilíbrio de sua saúde.

A Lua entra em Aquário, 
recebe um tenso aspecto de 
Mercúrio em Leão e Urano em 
Touro, indicando um dia de 

acordos e negociações envolvendo um 
projeto ou contrato comercial. O 
momento é ótimo para assinar 
documentos importantes. Viagens, 
estudos e reuniões de negócios passam 
por um momento de benefícios.

A Lua entra em Aquário, 
recebe um tenso aspecto de 
Mercúrio em Leão e Urano em 
Touro, indicando um dia de 

movimento positivo para suas finanças. 
Você pode receber uma ótima notícia, 
relacionada a um novo projeto, contrato 
ou empréstimo. Os próximos dias são 
ótimos para novos investimentos.

A Lua entra em seu signo, 
recebe um tenso aspecto de 
Mercúrio em Leão e Urano em 
Touro, indicando um dia de 
movimento intenso em sua 

vida, pessoal e profissional. O momento 
pode estar relacionado com a finalização 
da negociação de um projeto ou contrato. 
Suas emoções estarão à flor da pele.

A Lua entra em Aquário, 
recebe um tenso aspecto de 
Mercúrio em Leão e Urano em 
Touro, indicando um dia de 
movimento na vida social e 

aproximação de pessoas interessantes. 
Um romance pode começar a ser 
desenhado pelo Universo ou um já 
existente, dar um passo à frente, nos 
próximos dias. 

A Lua entra em Aquário, 
recebe um tenso aspecto de 
Mercúrio em Leão e Urano em 
Touro, indicando um dia em 
que carreira e vida doméstica 

lutam por supremacia. Você terá que 
dividir-se entre os dois setores, pois 
ambos precisam de sua atenção. A 
compra ou venda de um imóvel não está 
descartada.

A Lua entra em Aquário, 
recebe um tenso aspecto de 
Mercúrio em Leão e Urano em 
Touro, indicando um dia de 

interiorização e necessidade de começar 
a finalizar um ciclo. Você vai preferir 
distanciar-se da vida social e refletir 
sobre o que deve ficar e o que deve deixar 
ir. Dias ótimos para cuidar da saúde 
global.

SOCIAL

By Rosane Michels

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

Hoje abrimos nossa High Society 
parabenizando Antônio Mendes,  pessoa 
muito especial que ontem celebrou 81 anos 
de vida e recebeu o carinho da esposa, dos 
filhos, genro, nora, netos e rol de amigos. 
Espero que continue encarando a vida com 
esse brilho no olhar e inspirando pessoas ao 
seu redor. Desejo que tenha sempre motivos 
para sorrir! Nosso abraço e  votos de muita 
saúde e muitos anos de vida.

Em tempo abraçamos o querido Tonny 
Mendes pela passagem do seu natalício. Que 
Deus lhe conceda um ano próspero e pleno de 
saúde e realizações. Felicidades amigo!

Destaque VIP aos colaboradores do Cartório do 2º e 3º Oficio, 
equipe arrojada e competente sempre envolvidos nas causas 
sociais e no último sábado realizaram o sonhos de muitos casais 
com o casamento coletivo. Nossos aplausos pela parceria no 
projeto Cartório Amigo.

Colhendo hoje mais uma rosa no jardim da vida a elegante 
Marlene Fornanciari, a quem desejamos um ano de sucessos, 
vitórias e muita saúde. Feliz Aniversário!

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

*********************
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oportunidade de frequentar uma 
sala de aula. Quando criança, morava na 
roça, em Minas Gerais, e o pai nunca a 
deixou estudar. Esse privilégio era apenas 
dos homens da família. Mesmo depois de 
casada, também não teve a oportunidade. 
“Até que tentei, mas meu marido ficou 
doente e acabei desistindo. O povo ia dizer 
que eu abandonei meu marido doente. Achei 
melhor ficar com ele e não estudei mais”, 
relata.

turmas do projeto Muxirum. A 
aluna mais velha da rede estadual de ensino 
já consegue juntar as letras, lê e escreve o 
próprio nome. “Mas ela quer aprender bem 
mais. O seu maior desejo é conseguir ler a 
bíblia e ela vai conseguir, pois nunca vi 
alguém com tanta determinação e vontade de 
aprender. Ela é um exemplo para muitos 
estudantes”, conta a alfabetizadora Sandra 
Regina Pereira da Silva.

Dona Duzinha nunca teve a 

 stão sendo coletadas em São José 
dos Quatro Marcos assinaturas para Evalidar o primeiro Projeto de Lei de 

Iniciativa Popular que deve ser protocolado 
na Câmara de Vereadores, propondo 
mudanças na próxima legislatura, que inicia 

s dificuldades encontradas ao longo 
de sua vida a obrigaram a adiar, por Amuitos anos, o sonho de frequentar 

uma sala de aula, mas a determinação e a 
força de vontade foram primordiais para que 
esse sonho um dia fosse realizado. Aos 104 
anos, dona Duzinha dos Reis Rosa voltou ao 
banco escolar e vivencia o sonho de ser 
alfabetizada e escrever o próprio nome.

M o r a d o r a  d a  c i d a d e  d e  
Araputanga, ela se matriculou em uma das 

um cenário de crise financeira, 
com queda na arrecadação", observou 
enfatizando que o fechamento da unidade 
frigorifica gerou muitos desempregos na 
cidade.

O objetivo do projeto de iniciativa 
popular é reduzir de onze para nove o número 
de vereadores no município de São José dos 
Quatro Marcos. "Reduzindo duas cadeiras 
vai gerar uma economia", informou que cada 
vereador recebe salário no valor de R$ 
4.574,00.

De acordo com Júlio César para 
que o projeto seja validado e protocolado na 
Câmara Municipal precisará de no mínimo 
750 assinaturas. 

“Depois de conseguir todas as 
assinaturas nós protocolamos o Projeto na 
Câmara e enviamos uma cópia para o 
Ministério Público e depois de audiência 
pública, a Lei será apreciada e votada pelos 
vereadores", disse.

Os cidadãos quatromarquenses 
que desejam assinar o projeto deverão 
comparecer nos seguintes locais: Papelaria 
Digital, Neo Print Informática, Ranzula e 
Agnaldo Cabeleireiros, Tim Som, Emiliano 
Cerealista no Jardim Popular, Mercearia do 
bairro Arataca e através de pessoas que 
percorrem a cidade em busca das assinaturas. 
Para assinar o projeto é necessário a 

em 2021.
Conforme Júlio César Borges 

Carvalho, popularmente conhecido por 
"irmão Júlio" que está à frente da iniciativa, a 
Constituição Federal garante que todo poder 
emana do povo. "Nós estamos vivendo em 

checagem deu como sendo é 
produto de roubo/furto.

Foi aprendido um menor de 
iniciais P. F.S (14) que tentou fugir do local, 
além dos suspeitos A. C. M.S (40), E. S. A 
(31), A. M. A (30) e S. C. (40). Todos os 
envolvidos foram conduzidos a Delegacia de 
Polícia Civil de Mirassol D'Oeste.

m ponto de venda de drogas que 
funcionava em Mirassol D'Oeste, Ufoi fechado pela Polícia Militar, 

durante diligências realizadas, no último 
domingo (11), para apurar uma denúncia 
anônima. A ação resultou na apreensão de 
várias porções de maconha, pasta base de 
cocaína, além da prisão de vários suspeitos 
por tráfico de drogas.

As diligências iniciaram após os 
policiais receberem a denúncia de que um 
suspeito conhecido da PM, estaria em uma 
residência com uma motocicleta e alguns 
produtos roubados na noite anterior.

No local o suspeito J. R. S. (34 ) 
vulgo “Cachoeirinha”, foi encontrado e 
preso. Em seu poder foi encontrado uma 
motocicleta Honda FAN de cor branca, 
placas OAP-6605, produto de furto/roubo. 
Após indagações, o suspeito disse que os 
demais pertences furtados teriam sido 
trocados em uma boca de fumo.

De posse das informações, os 
policiais foram até o referido local, aos serem 
avistados alguns suspeitos teriam evadidos 
da local, sendo presos em seguida pela 
guarnição. 

Na “boca de fumo”, foram 
encontradas 17 porções de substancia 
análoga a pasta base de cocaína, 1 porção 
maior de substancia análoga a pasta base de 
cocaína e uma porção de substancia análoga 
a maconha, além do botijão furtado da vítima 
juntamente com a motocicleta.

Nas averiguações na residência 

foram encontrados 3 celulares, 
uma quantia de R$200,00 reais em dinheiro, 
uma caixa contendo diversas joias, facas, 
tesouras, diversos isqueiros e cachimbos 
para uso de entorpecentes e ferramentas 
uti l izados para arrombamentos de 
residência. No local ainda foi encontrada 
uma motocicleta Yamaha Factor, placa NJG-

para Mato Grosso. Aposentada, 
tem muitos netos e bisnetos e uma das netas, 
que mora na parte dos fundos da casa, é quem 
cuida dela. Apesar da idade, a estudante 
centenária ainda tem energia para fazer suas 
próprias refeições e alguns serviços 
domésticos.

Desde que chegou em Mato 
Grosso, a aposentada perdeu contato com os 
familiares de Minas Gerais. Ela explica que 
se chamava Zumira, mas com o tempo, 
ganhou apelido de Duzinha e tirou os 
documentos com esse nome. “Dona Duzinha 
fez questão de aprender também a escrever o 
nome Zumira, mas, mesmo assim, o que mais 
gosta é do atual”, diz Sandra Regina. 

A alfabetizadora foi a responsável 
por levar dona Duzinha a se matricular no 
Projeto Muxirum e voltar para a sala de aula. 
Ela conta que conheceu a aposentada durante 
um culto na igreja que as duas frequentavam. 

alfabetização, a procurei para 
saber se não tinha interesse em estudar e ela 
aceitou na hora”, frisa a alfabetizadora, 
acrescentando que em uma turma de 10 
alunos, a centenária é a mais entusiasmada. 
“Ela quer escrever seu nome em toda aula, 
por isso, faço um exercício somente para ela. 
Outro dia, durante a aula, estava muito frio e 
as outras alunas estavam reclamando e 
queriam ir embora mais cedo. Mas ela não 
aceitou acabar a aula. Disse ter ido para 
estudar e que iria ficar até o final", completa.

Para tirar fotos, na aula inaugural 
realizada pelo Programa Muxirim, a aluna 
centenária só aceitou com uma condição – só 
tirava foto se ganhasse um bolo. “Fizemos 
um bolo para ela, embora o aniversário dela 
seja em abril. Dona Duzinha dizia que 
ninguém fazia bolo para ela. Fizemos e 
t i r a m o s  a s  f o t o s ” ,  a c r e s c e n t a  a  
alfabetizadora.

PROJETO MUXIRUM

Moradora centenária volta
pra escola em Araputanga

Dona Duzinha nunca teve a oportunidade de frequentar uma sala de aula. Quando  criança, morava na roça, em Minas Gerais, e o pai nunca a deixou estudar

Secom/MT c/ Redação

Dona Duzinha fez questão de aprender também a escrever seu nome  

Foto: Secom/MT

MIRASSOL D´OESTE

Polícia flagra suspeitos em
boca de fumo na quebrada
PM/MT c/ Redação

Honda FAN e Yamaha Factor, foram apreendidas no mocó de malandros  

QUATRO MARCOS

Projeto de lei propõe reduzir
para nove o nº de  vereadores
P.O.L c/ Redação

Objetivo é reduzir duas cadeiras na Câmara Municipal  

Foto: Arquivo

Foto: 17º BPM
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Na clinica geral do jornalismo 
interiorano, escola e laboratório onde na 
pratica dos desafios cotidianos, longe dos 
bancos de faculdade, livros, apostilas e 
teorias, se forma e forja o bom 
profissional da imprensa, a gente nestes 
41 anos de lida cachaceira, que jornal é 
cachaça, se depara com várias situações e 
o titulo acima se justifica por uma destas 
paragens. 

Assim como o jornalista desde 
foca sonha com um país sério, 
democracia, direitos e justiça, ainda 
existem políticos que comungam aquele 
ideal de serviçal comunitário, um dos 
quais conhecemos aqui em Cáceres no 
começo dessa semana. Por respeito ao 
cidadão, vamos aqui preservar o nome do 
fulano, um trabalhador sério, politizado, 
que sonha ser vereador e deixou bem 
claro: Não quer ser Vereador Catapora, 
justificando o termo, pois segundo disse a 
catapora só acontece uma vez, como 
acontece com os políticos promessinhas, 
que se elegem, frustram os eleitores e 
nunca mais voltam ao poder,certamente 
porque não têm café no bule. 

Nosso amigo, ainda jovem, quer 
ser vereador por vários mandatos, quiçá, 
deputado, seguir uma vida decana em 
prol dos humildes, fazer jus ao salário de 
parlamentar, que concorda não ser tão 
ruim, num país de desigualdades sociais. 
Realmente, amigo, o salarião dos 
gravatinhas federais no Congresso em 
Brasília, é digoreste, R$ 111.675,59 por 
mês para pagar salários de até 25 
secretários parlamentares; auxílio-
moradia de R$ 4.253,00 com reembolso 
isento de Imposto de Renda; salário de 
R$ 33.763,00; diárias nas viagens 
nacionais em missão oficial, no valor é de 
R$ 524,00 e nas internacionais, US$ 
391,00 para países da América do Sul, e 
US$ 428,00 para outros países! É grana 

saindo pelo ladrão, e, haja ladrão 
prá embolsar o dinheiro do povo, via 
impostos. 

Um exemplo, compramos um 
talco pros pés no Juba pelo preço de R$ 
8,99: senta prá ler: R$ 4,16 de impostos, 
(R$ 1,73/federal e R$ 2,43/estadual), 
quase 50% do valor para o saco sem 
fundo do governo, comprovando que a 
carga tributária suportada no Brasil, tanto 
por pessoas físicas como por empresas, é 
bastante superior à de países com alto 
nível de renda por habitante.  Prova 
disso, os dados do Impostômetro de 
2018, mostrando que o brasileiro pagou 
em impostos,  R$ 2 trilhões e R$ 390 
bilhões; Também, não por acaso, a 
aprovação da Lei Orçamentária Anual 
(LOA) para 2019 (Lei 13.808/19), 
aprovada no final do ano passado pelo 
Congresso, prevendo um total de R$ 3,38 

trilhões em despesas, que nós, 
povo, você, amigo, ajuda a pagar, para ter 
o minimo de retorno (e não tem)  em seus 
direitos essenciais garantidos por uma 
constituição rasgada diariamente pelos 
políticos empoderados. 

Então, trocando em miúdos, vai 
devagar com sua ideia de disputar cargo 
político, a vacina tetravalente viral, que 
protege contra sarampo, caxumba, 
rubéola e varicela, a talcatapora, deve ser 
contra-indicada, ter efeito colateral, à 
quem usa óleo de peroba no pós-barba, 
daí, ou vira catapora, ou fica fora do jogo. 

Você pode até ganhar, afinal é 
popular na periferia, tem um bom papo, 
acreditamos mesmo, sincero, vem de 
família humilde, ainda não foi picado 
pelo mosquito da politiquite, mas, se não 
aderir à maioria da panela, corre sério 
risco de sair dela, frito. 

Comemorado hoje, dia 14 de 
agosto, o Dia do Cardiologista remete aos 
cuidados necessários e indispensáveis 
para a saúde do coração e prevenção de 
possíveis doenças cardiovasculares. A 
data é marcada desde 2007 e foi escolhida 
pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, 
para que a população lembre sempre da 
i m p o r t â n c i a  d a  a t u a ç ã o  d e s s e  
profissional. 

A Cardiologia é uma das áreas da 
medicina mais conhecidas pela sociedade 
e também uma das mais divulgadas nos 
meios de comunicação. Esse campo trata 
do estudo da funcionalidade, das doenças 
do coração, dos grandes vasos sanguíneos 
e sistema circulatório. Qualquer pessoa, 
em qualquer idade e lugar necessita dos 
serviços oferecidos pelo médico 
cardiologista, independentemente do seu 
tipo de vida, seja ela atleta ou sedentária, é 
sempre bom fazer exames cardiológicos 
regularmente, porque as doenças que 
acometam o coração são muitas.

O coração é um dos sistemas mais 
importantes do corpo humano, é através 
dele que o sangue é bombeado para o resto 
do corpo, assim mantendo todos os outros 
órgãos funcionando. Os tratamentos 
cardíacos podem ser clínicos ou 
cirúrgicos, mas as orientações nos dois 
casos são as mesmas: uma boa 
a l imentação ,  exerc íc ios  f í s i cos  
regularmente, qualidade de vida e 
avaliações cardiológicas periódicas para 
manter a saúde  dos vasos sanguíneos e do 
coração, pois qualquer complicação deste 
órgão vital pode levar à morte. Entretanto, 
está  errado quem pensa que o 
cardiologista só cuida da doença em si.

Os melhores resultados de 
tratamento cardiológicos são conseguidos 
através da cardiologia preventiva, ou seja, 
tratar os pacientes antes que a doença 
aconteça. A principal função da 
cardiologia preventiva é tratar os fatores 
de risco, diminuindo ou mesmo evitando a 
chance deste paciente desenvolver uma 
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SELETIVO CIDESAT

CADEIA NELES!

VIOLEIROS EM CUIA

SAPATEIA, CATIRA!

VAI DAR PEDAL

A liberação de recursos para o 
investimento de R$ 181 milhões ainda em 
2019, para obras de saneamento básico em 
Cáceres, pelo Ministério da Integração 
Nacional, será partilhado mês a mês pelos 
moradores durante décadas, inserido nos 
boletos das contas de água. Portanto, não 
esperem milagres, que de conversinha 
fiada, o povo já anda de saco cheio. A 
liberação deixa bem claro, trata-se de 
financiamento pela CEF, a tal caixa e 
acreditar em presente de governo via banco 
é só mesmo pra Jerico.

Iniciadas dia 7 de agosto, as inscrições para 
o seletivo do Consórcio Intermunicipal de 
Desenvolvimento Econômico, Social, 
Ambiental e Turístico do Complexo 
Nascentes do Pantanal, encerram-se 
amanhã, 15. O processo visa a contratação 
de estagiários para atuarem junto à 
Faculdade de Quatro Marcos, destinada ao 
aluno do 3 e 6º semestre de Agronomia, que 
receberá remuneração no valor de R$ 
998,00, referente a jornada de trabalho de 6 
horas/dia na sede da CIDESAT.

Um grande número de cães e gatos mortos 
nos últimos dias em Mirassol D'Oeste 
levou uma moradora da cidade à polícia na 
última sexta-feira (9). Segundo a mulher, 
as mortes estão acontecendo por 
envenenamento dos animais. Aos policiais 
ela argumentou que todos na cidade sabem 
que os envenenamentos vêm ocorrendo e 
não podem ficar calados, admitindo a 
crueldade com os animais. Aqui na 
redação, somos pela aplicação do artigo 
121 do Código Penal aos que matam 
animais.

Os grandes nomes da música caipira 
desembarcam em Cuiabá na sexta feira e 
sábado, 16 e 17 de agosto, quando mais de 
20 atrações se apresentarão no Haras Twin 
Brothers, no bairro Santa Rosa, durante o 
1º Encontro Nacional de Violeiros. Fazem 
parte da programação nomes consagrados 
no cenário do sertanejo raiz como Zé 
Mulato e Cassiano e Cacique e Pajé. Nas 
duas noites do evento, os amantes da 
música caipira poderão acompanhar 
também grandes shows como os das duplas 
Goiano e Paranaense, Rodrigo Mattos e 
Praiano e Zé do Cedro e Tião do Pinho.

Uma das grandes expressões culturais do 
universo caipira, o Catira também faz parte 
da programação do evento. Entre os artistas 
confirmados estão os grupos “Os 
Considerados”, conhecido nacionalmente 
entre os amantes da dança, e “Os Guaras”, 
formados por jovens da cidade de Poxoréu. 
As apresentações terão início às 19 horas e 
a entrada para a Pista é franca. Já camarotes 
e bangalôs podem ser adquiridos pelo 
telefone (65) 3664-1818.

Recapitulando, o  1º APAEDALANDO, 
um pedal beneficente em prol da APAE 
Cáceres, acontece no dia 15 de setembro e 
para fazer a inscrição, basta clicar 
https://www.circuitocachorroloko.com.br/
evento/10 .Valdete, uma das organizadoras 
do evento, confirma que todas as despesas 
já estão quase patrocinadas, e todo dinheiro 
revertido das inscrições, será todo doado a 
instituição APAE Cáceres.O evento terá 
uma super premiação de 7 mil reais, para os 
cinco primeiro colocados.

EDITORIA

doença do coração. Não existe 
uma idade específica para iniciar o 
tratamento com o cardiologista. Na 
infância, se a criança apresentar sopro 
cardíaco, cansaço, cianose ou falta de ar; 
pelo menos uma vez na adolescência para 
avaliar peso, colesterol e pressão arterial; 
e na vida adulta de acordo com os fatores 
de risco encontrados. Procurar o 
cardiologista somente quando infarta, tem 
pressão alta ou colesterol alto, é um erro, 
pois já se perdeu muito tempo de 
tratamento. 

A prevenção das doenças 
cardiovasculares é a cardiologia do 
futuro. Além disso, sentimentos positivos, 
vida ativa, prática de dança e outras 
formas de movimentação corporal são 
fatores preponderantes na cardiologia 
preventiva. O cuidado com o coração é 
extremamente necessário, ações voltadas 
para a melhoria da qualidade de vida estão 
fazendo cada vez mais a diferença. 
(Victor Lira, medico cardiologista, 

Doutor Coração!

Vacina pra Catapora
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 áceres registrou 488 casos de 
violência doméstica no Cprimeiro semestre de 2019. No 

ano passado foram registrados cerca 
de 2 mil boletins de ocorrência, 681 
inquéritos policiais relatados e outros 
640 instaurados por mulheres 
agredidas. O número chamou a 
atenção da delegada titular da 
Delegacia Especializada de Defesa da 
Mulher, Criança e Idoso, Judá Maali 
Pinheiro Marcondes.

Desde dezembro do ano 
passado quando assumiu a unidade, 
ela percebeu que o antigo prédio 
estava pequeno demais para os 
trabalhos desenvolvidos em parceria 
com o Alcoólicos Anônimos, que atua 
com palestras com agressores, uma 
vez que o abuso do álcool está 
presente na maioria dos casos de 
violência doméstica, e, em parceria 
com o Ministério Público Estadual, 
por meio do projeto Luz, em que uma 
p s i c ó l o g a  r e c e b e  u m  ú n i c o  
depoimento da criança agredida, para 
que ela não precise reviver os 
momentos de trauma mais de uma vez 
durante o processo judicial.

“Temos o objet ivo de 
combater a violência doméstica, 
trabalhando não só a repressão, mas 
na prevenção dos crimes, fazer um 
atendimento mais humanizado para 
mulheres, crianças, adolescentes e 
idosos”, disse a delegada, na 

reiteradas vezes.
“A cidade de Cáceres tem 

muita carência e esse déficit 
econômico acaba influenciando na 
família. Temos muitas famílias 
numerosas, de filhos de vários pais e 
os problemas familiares são muito 
grandes. Muita mulher ainda não tem 
coragem de denunciar e às vezes se 
mantém no relacionamento com 
a g r e s s o r  d o  f i l h o  p o r  u m a  
dependência financeira,” ilustrou a 
promotora Liane Chaves.

O secretário adjunto de 

inauguração da ampla e nova 
sede da Delegacia de Defesa da 
Mulher no último final de semana.

Por meio do projeto Luz, 
muitos casos de violência e abuso 
sexual foram denunciados na 
de legac ia ,  com a tend imen to  
psicológico. A promotora Liane 
Amélia Chaves comentou que agora o 
atendimento para  cr ianças  e  
adolescentes está consolidado com o 
que a lei prevê, como uma sala para o 
depoimento sem danos para que a 
vítima não sofra ao falar sobre o crime 

de crime não é ruim que 
ocorra, isso significa que as vítimas 
e s t ã o  p e r d e n d o  o  m e d o  e  
denunciando. 

Elas não aceitam mais viver 
sob uma vida de agressões e abusos,” 
concluiu. destacando a importância na 
repressão e projetos para a prevenção, 
desenvolvidos pelas delegacias de 

Inteligência Policial de 
Secretaria de Estado de Segurança 
Pública, Wilton Massao Ohara, 
destacou que os 13 anos da Lei Maria 
da Penha, recém celebrados, mostram 
que houveram muitos avanços, 
especialmente no tratamento das 
vítimas. 

“ E m  a l g u n s  e s t a d o s  
aumentaram em 98% o número de 

morreram e outros cinco 
óbitos foram registrados no domingo 
(11).

Um dos acidentes, no dia 12, 
no km 456, da BR-364, em Várzea 
Grande, deixou quatro pessoas mortas 
e uma ferida. A colisão foi entre um 
Jeep Compass e um caminhão que 
transportava gás GLP, e um terceiro 
veículo, cujo modelo ainda não foi 
informado. 

Ainda na segunda-feira (12), 
na BR-070, em Cáceres, a tragédia 
supra, agora com 4 mortos, somando-
se ao acidente de domingo último 
próximo a General Carneiro deixando 
três mortos e quatro feridos, com as 
mortes de  Luciano Pimenta Xavier e 
Alexandra Cardoso de Souza em um 
acidente envolvendo uma motocicleta 
e um carro, na MT-388, na cidade de 
Novo Horizonte, o saldo foi de 13 
óbitos.

orreu na manhã de ontem, a 
vitima Alessandro Luis de MAlcântara Coelho, 40, que 

e s t ava  i n t e rnada  em es t ado  
gravíssimo no Hospital Regional de 
Cáceres, após ter sido resgatado como 
único sobrevivente até então, do 
acidente envolvendo o Renault 
Duster, que na manhã do dia anterior 
havia se acidentado no Km 737 da BR 
070, trecho entre a ponte Marechal 
Rondon e a Delegacia de Polícia 
Rodoviária Federal, ao ser projetado 
nas águas do Rio Paraguai.

Conforme noticiado na 
edição anterior, a tragédia havia 
ceifado no local, a vida de Luiz da 
Guia Cintra Alcântara, 58, Rosenildo 
do Espírito Santo Bragantini, 40 e 

Wilson André de Alcântara. 
Luiz da Guia era tio de Alessandro e 
André e todos retornavam do distrito 
do Caramujo, onde Luiz da Guia 
morava, e havia inaugurado uma 
pizzaria na noite anterior.

No mencionado KM da 
rodovia, Luiz que estaria no volante 
do Duster, teria perdido o controle da 
direção e o carro caiu da ponte, 
batendo no barranco, antes de 
submergir-se nas águas do Rio 
Paraguai, culminando assim, na morte 
de Alessandro no dia seguinte.

Recapitulando, nas últimas 
48 horas, 12 mortes foram registradas, 
nas em rodovias que cortam Mato 
Grosso. Somente na manhã da 
segunda-feira (12), pelo menos sete 

 Escola Municipal Madre 
Maria Estevão finalizou na Aúltima semana o projeto da 

sala de leitura que recebeu o nome de 
Espaço Monteiro Lobato. 

A diretora da Escola,  
Lyamara Rodrigues, contou que esse é 
era um sonho de todos da comunidade 
escolar e que além da Casa existe 
também ao lado um cercado onde vive 
alguns animais, como coelho, jabuti, 
angolas entre outros.

Conforme ela, o espaço  
remete professores e alunos ao Sitio 
do Pica Pau Amarelo, daí, o nome 
Monteiro Lobato, agradecendo a 
todos que sonharam pela implantação 
do projeto, ao prefeito Francis Maris 
Cruz, a Secretária e vice-prefeita, 
Eliene Liberato, aos pais e colegas da 
escola que não medem esforços para 
oferecer o melhor para as crianças que 
muitas vezes só tem acesso à livros na 
escola. “Nós educadores percebemos 
que a leitura aumenta a concentração e 
estimula várias conexões cerebrais”, 
afirmou a diretora.

E l i e n e ,  p a r a b e n i z o u  
Lyamara, toda sua equipe e aos pais, 
que tiveram a iniciativa de promover 
um ambiente atrativo, saudável, 

caracterizado de leitura para 
as crianças, por que são sabedores que 
através da leitura nossas crianças 
poderão viajar no mundo dá 
imaginação e chegar onde elas 
quiserem. 

“Fico muito feliz com uma 
equipe de educadores que amam a 
educação e não medem esforços para 
oportunizar o melhor para os seus 
alunos”, enfatizou Eliene.

As professoras Priscilla 
Baruffi e Elizabeth Plaqui, levaram as 
crianças do berçário para conhecer e 
ouvir histórias e disseram que elas já 
ouviam historinhas na sala de aula e 
amavam. 

“Nós criamos um ritual de 
abrir o guarda-chuva colorido no 
momento de contar histórias e é 
impressionante o silencio e a 
expectativa que eles ficam para 
história começar, nesse espaço 
propício e encantador tenho certeza 
que o nossas crianças vão gostar ainda 
mais. 

E esses contos que começam 
na primeira infância ficam para 
sempre e vão ajudando a formar 
personalidade”, finalizou Priscilla.

AÇÕES AMPLIADAS

Delegada destaca a escalada
da violência contra mulheres

Conforme a delegada Judá, objetivo é combater a violência doméstica, também na prevenção dos crimes, na defesa das mulheres, crianças, adolescentes e idosos

Secom/MT c/ Redação

Delegada titular da DDM de Cáceres Judá Maali Pinheiro Marcondes  

Foto: Débora Siqueira

BRUXA SOLTA

Morre 4ª vítima do acidente
na ponte da 070 em Cáceres

Da Redação

Alessandro Luis de Alcântara Coelho, morreu ontem no HRC  

Foto: Facebook

SALA DE LEITURA

Escola Madre Maria Estevão
abre projeto Monteiro Lobato
Assessoria c/ Redação

Realmente, um ambiente atrativo, saudável de leitura para crianças  

Foto: Assessoria
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Justiça Cível, em face do 
advogado e do Município.

O Judiciário estabeleceu 
ainda multa diária e pessoal de R$ 
1 mil reais para cada ato 
processual praticado pelo 
requerido e que não contenha 
relação com as atividades da 
P r o c u r a d o r i a - G e r a l  d o  
Município. Com relação ao 
Município, determinou que 
fiscalize e observe a restrição 
imposta pelo Estatuto da Ordem 
dos Advogados do Brasil, em 
relação aos demais assessores 
jurídicos que eventualmente 
venham a ser nomeados para o 
cargo, que é vinculado à 
P r o c u r a d o r i a - G e r a l  d o  
Município.

A legislação citada veda o 
exercício da advocacia privada 
pelos Procuradores Gerais, 
Advogados Gerais, Defensores 
Gerais e dirigentes de órgãos 
jurídicos da Administração 
Pública direta,  indireta e 
fundacional.

Conforme mencionado na 
petição inicial pelo promotor de 
Justiça Saulo Pires de Andrade 
Martins, foi possível verificar 
que, em Mirassol D'Oeste, o 
cargo de assessor jurídico, 
ocupado por Gilson Carlos 
Ferreira desde janeiro do ano 
passado, é o único vinculado à 
Procuradoria-Geral do 

Município, de modo que o 
assessor é justamente o Chefe do 
Depar t amen to  Ju r íd ico  e  
representa a PGM, motivo pelo 
qual deveria respeitar a restrição 
do art. 29 do Estatuto da Ordem 
dos Advogados do Brasil.

P o r  c o n t a  d i s s o ,  
enquadrado no artigo acima 
m e n c i o n a d o  p o r  s e r  o  
representante da Procuradoria-
Geral do Município, o assessor 
deve estar, em tal função, 
exclusivamente legitimado para o 
exercício da advocacia vinculada 
à função que exerça, durante o 
período da investidura, jamais 
podendo exercer atividades 
privadas.

O requerido foi oficiado e 
alegou que, como a PGM local é 
composta apenas por um assessor 
jurídico (e não procurador, como 
consta na lei), não se enquadraria 
em tal restrição por não se tratar 
de cargo de chefia e direção, 
podendo livremente exercer 
atividades privadas alheias à 
administração pública.

Ajuizada a demanda, a 
juíza da 1ª Vara Cível da comarca, 
na linha do que argumentado pelo 
Ministério Público, julgou 
procedente a ação por se tratar de 
cargo de chefia do Departamento 
Jurídico da municipalidade, não 
importando que a denominação 
seja de assessor e não procurador.

 a s s e s s o r  j u r í d i c o  
v i n c u l a d o  à  OProcuradoria-Geral do 

Município de Mirassol D'Oeste 
Gilson Carlos Ferreira, foi 
condenado a escolher entre o 

cargo público ou advogar na área 
privada, sem possibilidade de 
acumulação de tais atividades. 

A determinação consta na 
sentença da ação civil púbica 
proposta pela 1ª Promotoria de 

 om um trabalho de 
formiguinha formado por Cv á r i o s  l í d e r e s  e  

voluntários 'A Pastoral da 
Criança' em Cáceres, acompanha 
gestantes e crianças de zero a até 
os seis anos de idade, oferecendo 
amor e ações básica de saúde, 
educação e nutrição a quem 
precisa.

A coordenadora  da  
Diocese São Luiz de Cáceres, 
Ovanilde Rondon Dos Reis, 
contou que a Diocese atende 40 
comunidades. “Hoje a em 
Cáceres temos 8.000 mil crianças 
carentes, mas atendemos apenas 
2.800 e 70 gestantes. A messe é 
grande mas os operários são 
poucos”.

A coordenadora  da  
Pastoral da comunidade São 
Miguel, Elisa Cardoso, relata 
sobre as maravilhas de ser uma 
líder e as ações que realizam 
voluntariamente a mais de 12 
anos .  “Eu  sou  pedagoga  
aposentada e acho muito 
gratificante esse trabalho, a gente 
visita as famílias durante a 
semana, olha o cartão de visita 
das crianças, confere as vacinas e 
o desenvolvimento das crianças. 

Quando percebemos 

a l g u m a  d i f i c u l d a d e  
daquela família seja financeira ou 
emocional, nós a acolhemos. 
Temos a celebração da vida uma 
vez por mês, onde recebemos as 
famílias pesamos as crianças, 
fazemos almoço, contamos 
histórias para as crianças, 
brincamos, oferecemos palestras, 
com psicólogas, médicas e 
também o nosso momento de 
oração”, finalizou Elisa.

O  m o m e n t o  m a i s  
emocionante da entrevista foi 
com a Júlia Vitória da Silva, uma 
jovem que ajudava na cozinha, e 
contou que foi uma criança da 
Pastoral e que fez a diferença em 
sua vida, que hoje sente a 
necessidade de retribuir e fazer a 
diferença na vida de outras 
crianças.

Várias mães entrevistadas 
falaram que na Pastoral elas 
recebem o apoio que tanto 
precisam sem julgamento e que 
apesar de ser da Igreja Católica, 
qualquer pessoa pode participar 
independente de crença ou 
religião. 

Se você tem desejo de 
participar, basta ligar no telefone 
(65) 9972-8018, tem muita gente 
que precisa de apoio.

Chefe de procuradoria geral
deve optar por função única

CONFLITO DE CARGOS

Pelo estatuto da OAB, procuradores gerais, advogados gerais, defensores gerais e afins,  são exclusivos para o exercício à função no período da investidura

MPE-MT c/ Redação

Gilson Ferreira, deve escolher entre cargo público ou advocacia particular  

Foto: Reprodução

CATEDRAL DE S. LUIZ

Pastoral da Criança atende
2.800 crianças e 70 gestantes
Thaís Sabino

Pastoral acompanha gestantes e crianças até seis anos de idade   

Foto: Divulgação
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jogos, oito empates e três 
vitórias depois da goleada 
sábado último por 4 a 0 no 
A t l é t i c o  A c r e a n o  n o  
Mangueirão, despachando o 
primeiro rebaixado e com um 
empate amanhã em Lucas pode 
eliminar também o Luverdense.

duas últimas rodadas. A 
primeira, amanhã em casa, 
contra o Paysandu.

O problema, é que o 
Paysandu, o Papão da Curuzu, 
vem de ótima situação em 
c a m p o ,  p r o l o n g a n d o  a  
invencibilidade, agora é de 11  erminou empatado, em 0 

a 0, o primeiro jogo entre TN o v a  M u t u m  e  
C a c e r e n s e ,  v á l i d o  p e l a  
semifinal da Segunda Divisão 
d o  C a m p e o n a t o  M a t o -
grossense. 

A partida foi disputada 
no estádio Passo das Emas, em 

Lucas do Rio Verde na noite de 
anteontem. Na primeira etapa, o 
Nova Mutum dominou as ações 
ofensivas, porém, parou no 
goleiro Naldo, que fez, ao 
menos, duas grandes defesas. 
No segundo tempo, o Cacerense 
conseguiu atacar e criar chances 
de gol. Nos minutos finais, o 

Nova Mutum voltou a ameaçar, 
no entanto, o goleiro adversário, 
mais uma vez, se destacou.

Com o resultado, a vaga 
na decisão e o acesso à primeira 
divisão serão decididos no jogo 
da volta, que será no estádio 
Geraldão, no próximo domingo 
(18), às 18h00, no Estádio 
Geraldão, em Cáceres e no caso 
de um novo empate, a decisão 
será definida na cobrança de  
pênaltis.

No outro grupo, o 
Poconé deu um importante 
passo para o acesso à primeira 
divisão do Mato-grossense, ao 
vencer o Grêmio Sorriso por 4 a 
1. 

As equipes voltam a se 
encontrar pelo jogo de volta da 
semifinal no próximo domingo, 
às 15h00, no estádio Neco 
Falcão, em Poconé e os dois 
f inalistas,  provavelmente 
Poconé e Cacerense, garantem 
vaga no futebol Mato-grossense 
da primeira divisão do próximo 
ano.

pós perder do Ypiranga 
d e  E r e c h i n ,  ( R S )  Adomingo último por 1 a 

0, diante da sofrida torcida no 
Passo das Emas em Lucas do 
Rio Verde, o Luverdense agora 
está com um pé e meio na lama 
do rebaixamento, afundando 
ainda mais na zona da degola, 
zerando prat icamente as  
chances de continuar na série C 
do Brasileirão em 2020.

Precisando vencer para 
depender apenas de si na luta 
para fugir de vez do Z-4, o time 
da casa partiu para cima, mas, 
aos dois minutos perdeu a bola 
no ataque e foi surpreendido 
pelo gol dos visitantes, algo 
inesperado, que fez o Verdão de 
Lucas se lançou ao ataque, 

perdendo inúmeras  
oportunidades. Goteira e Tozin 
não se acertavam, embora o 
t i m e  d e  J ú n i o r  R o c h a  
dominasse a partida.

Com maior posse de 
bola, o técnico local viu ainda 
Felipe, Magno e Douglas, que 
entrou no fim, desperdiçarem 
chances preciosas. 

Na volta para os segundo 
tempo, Júnior Rocha tirou 
Jeferson Recife e Goteira, 
entrando Samuel Balbino e 
Douglas, o time cresceu em 
campo, mas as chances, duas, 
principalmente, continuaram se 
perdendo por precipitações.

Retrancado e sofrendo 
uma enorme pressão, o técnico 
do Ypiranga, Fabiano Daitx, 

r e f o r ç o u  o  s e t o r  
defensivo, sacando o lateral 
Ávila e mandando a campo 
Vagner e trocando o volante 
Jackson por Lima. 

Foi o bastante para 
segurar a pressão até os 50 
minutos da etapa final, com 
cinco minutos de acréscimo. E 
foi só: vitória simples para 
felicidade dos gaúchos e 
desespero do Luverdense.

Com mais este tropeço, 
para se salvar da iminente queda 
para a série D, o Luverdense, 
com 13 pontos, terá que vencer 
as duas partidas que restam, 
contra o Boa Esporte e o já 
rebaixado Athlético Acreano e 
a i n d a  t o r c e r  p o r  u m a  
combinação de resultados nas 

PÉS NA COVA

Derrota atola Luverdense
na amarga zona da degola

Além de ser obrigado a vencer os dois últimos jogos,  um deles contra o vice-líder  Papão, o Verdão de Lucas,  precisa torcer para que o Boa perca seus jogos

Da Redação

Papão do Curuzu e Luverdense, um jogo decisivo para o Verdão  

Foto: Arquivo

VAGA NA ELITE

Só vitória no Geraldão
classificará o Cacerense

Da Redação

Cacerense e Nova Mutum decidem vaga para finalíssima no Geraldão  

Foto: Assessoria
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