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 O Ministério Público do 
Estado de Mato Grosso, por meio da 
Terceira Promotoria de Justiça Cívil 
de Cáceres, em parceria com a Escola 
Estadual Senador Mário Motta, 
realizou na manhã de ontem, a roda de 
conversa " A Solução de Nossos 
Problemas", com a participação de 
aproximadamente 250 alunos do 
Ensino Médio. Objetivo, sensibilizar 
crianças e adolescentes sobre a 
atualidade. 

 Nos últimos tempos o larápio 
Adriano Francisco de Oliveira, vulgo Preto 
vem atacando farmácias e lojas na cidade de 
Cáceres e na segunda feira, ele quis ficar 
cheiroso e arrombou uma perfumaria. 
Reconhecido pelas imagens da empresa, ele 
foi preso em sua cachanga, confessando 
outros crimes, tambem confirmados por 
cameras das vitimas. Foi curtir férias no 
cadeião. 
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BERROU NA CURVA

APOSENTADOS

LUZ NA PRAÇA

 O diretor-geral da Perícia Oficial e Identificação Técnica de Mato 
Grosso (Politec), Rubens Sadao Okada, participou ontem, 26, de uma 
reunião com a diretora do Fórum da Comarca de Cáceres, juíza Joseane 
Carla Ribeiro Viana Quinto Antunes, e com a promotora de Justiça Taiana 
Castrillon Dionello. Na discussão a carencia de medicos legistas na 
regional e como solucionar o problema. Página 03
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 A Unemat entregou na última segunda feira, 25, o Plano de 
Mobilidade Urbana de Cáceres para a Prefeitura Municipal. Junto com o 
relatórios, estudos e sugestões, também foram entregues propostas de 
minuta de lei que deverão ser enviadas para a Câmara Municipal. Todos os 
estudos e propostas priorizam os meios de transporte não motorizados e o 
transporte público coletivo. Página 06

SOBREAVISO

Falta de legistas acende 
sinal amarelo na Politec 

Atualmente, a unidade de Cáceres conta com apenas três médicos legistas na escala de plantão com carga horária de 24/72h, levando a busca de soluções na capital

Reunião no fórum local sugere contratações temporárias de medicos  

Foto: Assessoria

ESCOLA MÁRIO MOTA

Roda de conversas objetiva
solucionar problemas atuais

Base do encontro, prevenção quanto à eventuais consequencias  

Foto: Divulgação

MAL-ACOSTUMADO

Ladrão arromba perfumaria 
e vai morgar cheiroso no pote

Useiro e vezeiro em 
arrombamentos, foi pro xilindró

Foto: PM/MT

VIAS URBANAS

Unemat faz entrega do plano
de mobilidade para prefeitura

 Vice-prefeita Eliene Liberatto recebeu oficialmente o plano  

Foto: Assessoria

Recuperado rebanho
grampeado por ladrões

Alterada regras para prova
de vida e senhas no INSS

Projeto da Energisa chega
a  S.J dos Quatro Marcos
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A Lua se une a Júpiter em 
Sagitário e recebe um tenso 
aspecto de Netuno em 
Peixes, indicando um dia de 
confusões e dificuldades, 
seguidas de soluções e 

finalizações em projetos de médio prazo 
envolvendo pessoas  e  empresas  
estrangeiras. O momento pode ser bastante 
produtivo nos  processos espirituais.

Esotérico

A Lua se une a Júpiter em 
Sagitário e recebe um tenso 
aspecto de Netuno em 
Peixes, indicando um dia de 
aprofundamento em suas 
emoções, que passam por 

um momen to  de  i n s t ab i l i dade ,  
especialmente se estiver envolvido com 
uma negociação, relacionada a uma 
sociedade ou parceria financeira.

A Lua se une a Júpiter em 
Sagitário e recebe um tenso 
aspecto de Netuno em Peixes, 
i n d i c a n d o  u m  d i a  d e  
movimento na vida social e 
aproximação de amigos 

queridos.  O momento pode estar 
relacionado a uma confusão envolvendo 
uma parceria comercial. Procure sair e se 
divertir com seu amor. 

A Lua se une a Júpiter em 
Sagitário e recebe um tenso 
aspecto de Netuno em Peixes, 
i n d i c a n d o  u m  d i a  
movimentado, mas agradável, 
especialmente no trabalho. 

Procure começar a organizar mais 
metodicamente sua rotina, especialmente a 
rotina de saúde. Buscar uma dieta balanceada 
e a prática de exercícios é o melhor que pode 
fazer neste momento.

A Lua se une a Júpiter em 
Sagitário e recebe um tenso 
aspecto de Netuno em 
Peixes, indicando um dia de 
movimento positivo ao seu 
coração. Um romance, que 

vem sendo desenhado pelo Universo, 
pode dar um passo à frente e aprofundar 
sentimentos. O relacionamento com um 
filho pode tornar-se mais próximo.

A Lua se une a Júpiter em 
Sagitário e recebe um tenso 
aspecto de Netuno em Peixes, 
i n d i c a n d o  u m  d i a  d e  
movimento na vida social e 
em projetos em equipe. Um 

bom contato comercial com uma grande 
empresa pode ser realizado. No entanto, 
pode dar algum trabalho para firmar e 
concretizar um novo contrato. 

A Lua se une a Júpiter em 
Sagitário e recebe um tenso 
aspecto de Netuno em 
Peixes, indicando um dia de 
movimento na vida social e 
aproximação de amigos 

queridos. Uma viagem rápida pode trazer 
paz e harmonia. O momento pode estar 
relacionado também a novas amizades ou 
à retomada dos estudos. 

A Lua se une a Júpiter em 
Sagitário e recebe um tenso 
aspecto de Netuno em 
Peixes, indicando um dia de 
movimento na vida material 
e financeira. O momento 

pode estar relacionado a um aumento, a 
uma mudança a um melhor emprego, um 
projeto ou contrato que é assinado ou 
mesmo a uma promoção.

A Lua se une a Júpiter em 
Sagitário e recebe um 
tenso aspecto de Netuno 
em Peixes, indicando um 
dia de interiorização e 

necessidade de se distanciar da vida 
social e de amizades vazias. O momento 
pode estar relacionado com a criação e o 
planejamento de um novo projeto. Dia 
ótimo para meditar.

A Lua se une a Júpiter em 
Sagitário e recebe um tenso 
aspecto de Netuno em Peixes, 
i n d i c a n d o  u m  d i a  d e  
movimento intenso e confuso 
em projetos profissionais e 

planos de negócios, que devem ser feitos 
com calma e método. Uma promoção pode 
ser adiada, mas será por pouco tempo. Dia 
ótimo para estar com colegas de trabalho.

A Lua se une a Júpiter em 
Sagitário e recebe um tenso 
aspecto de Netuno em 
Peixes, indicando um dia de 
maior envolvimento com 

sua vida doméstica e familiar. Uma 
negociação, envolvendo a compra ou 
venda de um imóvel, pode ser firmada. 
Você estará mais sóbrio, calado e 
introspectivo.

A Lua se une a Júpiter em seu 
signo e recebe um tenso 
aspecto de Netuno em Peixes, 
i n d i c a n d o  u m  d i a  d e  
confusões, mas que podem 
chegar a um bom resultado. 

Você estará mais aberto e expansivo e deve 
tomar cuidados redobrados com os 
excessos. Dia ótimo para sair e se divertir 
com amigos.

By Rosane Michels

Assessor de imprensa do Juba 
Esdras Crepaldi, informando que 
no último  sábado, o Grupo 
patrocinou, através do Atacado 
pantanal,  duzentos kits para 
serem distribuídos às crianças que 
participaram de atividades 
recreativas da Ação Cívico Social 
(ACISO), desenvolvida pelo 2º 
Batalhão de Fronteira, inserida na 
Operação Ágata Jauru 1, no 
Jardim Padre Paulo e teve como 
sede de apoio a Escola Estadual 
Gabriel Pinto de Arruda.

S i m p á t i c o  c a s a l  R i c a r d o  
Vanini/Professora Gislaine, sempre 
marcando presença em eventos sociais 
da city, ilustrando hoje nossa coluna. 

Blonde musa esbanjando beleza e 
simpatia, linda por natureza, a psico-
pedagoga Maria Izabel Fernandes, Bel, 
prestativa atendendo a comunidade, 
agora, no Ganha tempo, espaço da 
Junta Militar: Sentido!

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

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

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

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

No rol dos aniversariantes Celio Silva Filho que comemorou 
mais um ano de vida. Que Deus lhe proteja e lhe presenteie com 
saúde, paz, amor e felicidades. 
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 Universidade do Estado Ade Mato Grosso “Carlos 
A l b e r t o  R e y e s  

Maldonado” (Unemat) entregou 
na última segunda feira, 25, o 
Plano de Mobilidade Urbana de 
Cáceres para a Prefeitura 
Mun ic ipa l .  Jun to  com o  
relatórios, estudos e sugestões, 
t ambém fo ram en t regues  
propostas de minuta de lei que 
deverão ser enviadas para a 
Câmara Municipal.  

 A vice-prefeita Eliene 
Liberatto foi quem recebeu 
durante a reunião de secretariado 
os documentos da mão do 
professor dr. Evaldo Ferreira, 
coordenador do projeto.
 O Plano de Mobilidade 
Urbana é um dos quatro grandes 
projetos que estão sendo 
desenvolvidos e entregues nos 
próximos dias para a Prefeitura 
Municipal dentro do convênio 
firmado entre a Unemat e a 

Prefeitura em 2017 com a 
intermediação da Fundação de 
Apoio ao Ensino Superior 
Público Estadual (Faespe).  
 Os outros três projetos 
que compõem o convênio são o 
Plano Diretor, que já teve a última 
audiência pública antes de 
entrega da proposta e relatórios 
finais, o Plano de Reestruturação 
Fiscal e Tributária e o Cadastro 
Territorial Multifinalitário. Todos 
estão em fase final de redação dos 

relatórios e deve  ser entregues 
ainda em abril.
 O coordenador do projeto 
de Mobilidade Urbana, professor 
Evaldo Ferreira, destacou que 
todos os estudos e propostas se 
embasam na legislação federal, 
como o Estatuto das Cidades, que 
determina que sejam priorizados 
os meios de transporte não 
motorizados e o transporte 
público coletivo. “Além disso, 
pedimos uma atenção especial às 
propostas de curto prazo de 
organização do trânsito, que está 
no capitulo 3 do Plano de 
Mobilidade, que inclui mudanças 
de sentido de vias e sinalização 
vertical e horizontal. Claro que 
sabemos que algumas sugestões 
t e m  u m  a l t o  c u s t o  d e  
implementação e até por este 
motivo estão como propostas de 
maior prazo para execução”, 
explica o professor.
 O coordenador geral do 
convênio, professor Weily Toro 
Machado, agradeceu a confiança 
da Prefeitura na Universidade e 
destacou que essa é uma parceria 
que rendeu muitos frutos. 
 “A partir desse convênio 
temos  d iversos  t raba lhos  
acadêmicos em andamento, 
artigos científicos e dissertações 
de mestrado em produção, além 
disso pudemos demonstrar que a 
universidade tem corpo técnico 

capaci tado para ajudar  a  
desenvolver e a solucionar 
problemas da sociedade e dos 
municípios. 
 Nós da universidade 
estamos muito felizes com os 
resultados que alcançamos, no 
convênio estavam listadas 56 
estudos e  at ividades que 
deveriam ser entregues pela 
U n e m a t ,  e  n ó s  e s t a m o s  
entregando mais de 80 para o 
município sem qualquer custo 
adicional por isso.”, afirmou.
 A  s e c r e t á r i a  d e  
Planejamento, Nelci Eliete 
Longhi, também agradeceu a 
parceria com a Unemat e lembrou 
que outros projetos também estão 
em andamento. Já a vice-prefeita 
Eliene Liberatto que recebeu o 
Plano em nome do prefeito 
Francis Maris que está em 
viagem oficial, lembrou que o 
desafio é grande e que nem tudo o 
que está previsto nos estudos 
s e r ã o  i m p l e m e n t a d o s  d e  
imediato. 
 “Mas agora não temos 
mais desculpas para agirmos no  
achismo, temos estudos que nos 
subsidiam e que poderão ser 
implementados ao longo de 10, 
15 anos. 
 Também quero agradecer 
a parceria com a Unemat e tenho 
certeza de que este é o início de 
muitas outras”, finalizou.

VIAS PÚBLICAS

Unemat entrega o plano de 
mobilidade urbana da cidade

Estudos e propostas se embasam na legislação federal, como Estatuto das Cidades, que priorizam os meios de transporte não motorizados e o público coletivo

Assessoria c/ Redação

Plano inclui  mudanças de vias e sinalização vertical e horizontal  

Foto: Assessoria

esolução do Ministério da REconomia publicada ontem, 
(26) no Diário Oficial da 

União altera as regras para prova de 
vida e renovação de senha de 
beneficiários do Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS). A partir da 
terça-feira, os procedimentos podem 
ser executados por meio de 
atendimento eletrônico (com uso de 
biometria ou identificação por 
funcionário da instituição financeira 
pagadora)  ou  por  meio  de  
representante legal ou procurador 
cadastrado no INSS ou na instituição 
financeira. Beneficiários com idade 
igual ou superior a 60 anos poderão 
solicitar a realização de prova de 
vida no INSS, sem prejuízo da 
possibilidade de comparecer à 
instituição financeira pagadora.
 Para beneficiários com 

dificuldade de locomoção e idosos 
acima de 80 anos, poderá ser 
realizada pesquisa externa, com 
comparecimento a residência ou 
local informado no requerimento, 
para permitir a identificação do 
titular do benefício e a realização da 
comprovação de vida.
 No caso de beneficiários 
com dificuldades de locomoção, o 
requerimento para realização de 
prova de vida por meio de pesquisa 
externa deverá ser efetuado pelo 
interessado, perante uma agência da 
p r e v i d ê n c i a  s o c i a l ,  c o m  
comprovação via atestado médico 
ou declaração emitida por uma 
unidade de saúde.Os serviços 
deverão ser previamente agendados 
por meio da Central 135 ou do Meu 
INSS.
 O INSS poderá bloquear o 

p a g a m e n t o  d o  b e n e f í c i o  
encaminhado às insti tuições 
financeiras até que o beneficiário 
atenda à convocação. “A prova de 
vida e o desbloqueio de crédito 
realizado perante a rede bancária 
será realizada de forma imediata, 
mediante identificação do titular, 
procurador ou representante legal”, 
informou o órgão.
 Desde 2012, segurados do 
INSS devem comprovar que estão 
vivos para manter o benefício ativo. 
O procedimento é obrigatório para 
todos que recebem pagamentos por 
meio de conta-corrente, conta 
poupança ou cartão magnético e tem 
por objetivo dar mais segurança ao 
cidadão e ao Estado, pois evita 
pagamentos indevidos e fraudes.
 A ro t ina  é  cumpr ida  
anualmente pela rede bancária, que 

determina a data da forma mais 
adequada à sua gestão – alguns 
bancos usam a data de aniversário do 

beneficiário enquanto outros 
utilizam a data de aniversário do 
benefício.

FACILIDADES

INSS altera regras para prova 
de vida e renovação de senhas
Ag. Brasil c/ Redação

A prova de vida pode ser feita eletronicamente no banco pelo aposentado  

Foto: Ilustrativa
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 Para a Professora Gislaine 
Fernandes, Diretora da Escola, o 
ambiente escolar é o local propício 
para o início do trabalho de prevenção 
e sensibilização por meio de rodas de 
conversa,  onde o aluno passa a ter 
voz, é estimulado a se comunicar, 
melhor contextualizando seu 
aprendizado.
 Após a tragédia de Suzano, 
muitas crianças e adolescentes 
apresentaram comportamentos 
inadequados no ambiente escolar, em 
razão da ausência de respostas e apoio 
para superar problemas enfrentados 
nessa fase da vida e as escolas 
brasileiras estão buscando através do 
diálogo, prevenir eventuais  futuras 
tragédias, completo êxito nestes 
encontros.

 Ministério Público do OEstado de Mato Grosso, por 
meio da Terceira Promotoria 

de Justiça Cívil de Cáceres, em 
parceria com a Escola Estadual 
Senador Mário Motta, realizou na 
manhã de ontem, a roda de conversa " 
A S O L U Ç Ã O  D E  N O S S O S  
PROBLEMAS", com a participação 
de aproximadamente 250 alunos do 
Ensino Médio.
 O objetivo do encontro, foi 
orientar e sensibilizar crianças e 
adolescentes  sobre  ques tões  
relacionadas ao autoconhecimento, 
controle emocional, automotivação, 

baixa autoestima, respeito, solidão, 
ansiedade,  uso adequado da 
tecnologia, regras, depressão, 
empatia, vícios, suicídio, bullying, 
automutilação, interação social e, 
sobretudo, sobre as formas adequadas 
para superar tais problemas. 
 O que é? O que fazer? Onde 
buscar ajuda? Foram algumas das 
respostas obtidas pelos alunos.
 Participaram do bate-papo, 
além dos estudantes, a Promotora de 
Justiça Taiana Castrillon Dionello, o 
Professor da UNEMAT Tiago Luís de 
Andrade, além de profissionais de 
Psicologia e Assistência Social.

formal entre os médicos, garantindo 
o serviço de forma ininterrupta. 
Todos os nossos esforços estão 
concentrados para resolver esta 
demanda de falta de profissionais na 
Politec", explicou o Okada.
 Atualmente, a unidade de 
Cáceres conta com apenas três 
médicos legistas na escala de plantão 
com carga horária de 24/72h. Para 
que a escala não gere lacunas no 
atendimento em determinados dias 
da semana, a Direção Geral designou 
peritos oficiais médicos legistas 
lo tados  em Cuiabá  pa ra  o  
cumprimento da escala de plantão 
em Cáceres. ”A designação é uma 
solução possível, porém ela não é 

criminalística, medicina legal e 
identificação criminal prestados na 
região. 
 T a m b é m  e s t i v e r a m  
presentes o diretor-geral adjunto da 
Politec, Renato Barbosa Guanaes 
Simões, o diretor metropolitano de 
Medicina Legal, Eduardo Andraus 
Filho, o diretor de interiorização em 
substituição legal, Ataíde Campos 
Malheiros Filho, e a coordenadora 
da regional de Cáceres em 
substituição legal, Sandra Maria do 
Couto Maldonado.

sustentável a longo prazo, pois 
precisamos de profissionais em 
todas as frentes de atendimento, e 
quando tiramos um profissional 
ficamos com problemas em Cuiabá", 
justificou o diretor metropolitano de 
Medicina Legal, Eduardo Andraus 
Filho  
 D u r a n t e  a  v i s i t a  a o  
município, os gestores da Politec 
também se reuniram com o delegado 
regional de Cáceres, Alex Cuiabano, 
para alinhar as demandas e a 
q u a l i d a d e  d o s  s e r v i ç o s  d e  

que disse conhecê-lo a alguns anos, 
mas que não compartilhava da vida 
criminosa do tal.
 Na casa, os policiais 
encontraram uma bolsa feminina 
que Preto confessou ter furtado de 
uma farmácia, apurando os policiais 
através de investigações no 
comercio, analisando imagens, que 
o meliante havia praticado furtos em 
outras tres farmácias de Cáceres, um 
deles no dia 14 deste mes e outro na 
segunda feira última. 
 Adriano foi encaminhado ao 
CISC para as demais providencias, 
sendo autuado pelo crime de furto 
q u a l i f i c a d o ,  m e d i a n t e  
arrombamento, indiciado em outros 
del i tos  confessos contra as  
farmácias e recolhido no cadeião do 
Nova Era, à disposição da justiça.

a última segunda feia, a Npolicia militar de Cáceres 
foi acionada para atender o 

caso de arrombamento em um 
estabelecimento comercial no centro 
da cidade, onde haviam estourado a 
porta e furtado pertences. No local, 
uma perfumaria, ficou constatado o 
arrombamento e com uso de 
imagens, apurou-se tratar  de crime 
perpetrado pelo ladrão Adriano 
Francisco de Oliveira, vulgo Preto, 
velho conhecido da policia por 
diversos furtos e roubos na cidade.
 Após levantamento do local, 
a porta de vidros estourada e a 
elaboração do B.O pela vitima dona 
da perfumaria, os policiais sairam 
em diligencias no encalço do larápio 
que foi localizado tranquilo em uma 
casa, onde morava com uma fulana e 

 diretor-geral da Perícia OOficial e Identificação 
Técnica de Mato Grosso 

(Politec), Rubens Sadao Okada, 
participou ontem, 26, de uma 
reunião com a diretora do Fórum da 
Comarca de Cáceres, juíza Joseane 
Carla Ribeiro Viana Quinto Antunes, 
e com a promotora de Justiça Taiana 
Castrillon Dionello.
 A finalidade, apresentar 
medidas que estão sendo adotadas 
pela instituição para amenizar os 
problemas decorrentes do número 
insuficiente de peritos oficiais 
médicos legistas, especialmente no 
atendimento às perícias de lesão 
corporal e de constatação de 
violência sexual em vítimas 
encaminhadas ao IML do município. 
 As medidas avaliadas pela 
gestão para resolver em definitivo a 
questão de falta de pessoal esbarram 
nas previsões legais da Emenda 
Constitucional nº 81 de 22 de janeiro 
de 2017, bem como no Decreto 
08/2019, que impedem a realização 
de concursos públicos e de novas 
nomeações, durante o regime de 
recuperação fiscal.
 Encontra-se em trâmite na 
Secretaria de Estado de Gestão, o 
processo que solicita a contratação 
temporária de cinco médicos legistas 
para o Estado, inclusive para a 
regional de Cáceres.
 Em paralelo, a Direção 

Geral da Politec solicitou o estudo de 
uma proposta de regulamentação do 
regime de sobreaviso, permitindo 
que os horários com maiores picos 
de atendimento da gerência de 
Medicina Legal sejam cobertos com 
a presença do profissional na base e 
que durante a carga horária restante 
eles estejam de prontidão para os 
chamados de emergência.
 “A falta de profissionais é 
inconcebível, porém houve um 
período no final do ano que 
culminou com licença e férias dos 
três profissionais, gerando lacunas 
no atendimento. Nós estamos 
querendo regulamentar o sobreaviso 
no Estado inteiro, com o acordo 

HORA DA MORTE

Politec propõe medidas para 
amenizar carência de legistas

Atualmente, a unidade de Cáceres conta com apenas três médicos legistas na escala de plantão com carga horária de 24/72h, apelando para reforços da capital

Secom/MT c/ Redação

Problema foi discutido com o delegado regional Alex Cuiabano   

Foto: Reprodução

RODA DE CONVERSAS

Escola Mário Motta busca
a solução para problemas 

Assessoria

Prevenção em papos sérios pode evitar futuros problemas   

Foto: Divulgação

FIGURINHA CARIMBADA

Larápio preso após arrombar 
perfumaria no centro da cidade
Da Redação

Larápio Adriano Francisco de Oliveira, o Preto, está no pote   

Foto: PM/MT
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lguma vez você foi obrigado Aa escolher produtos além 
daquilo que precisava por 

que um estabelecimento tinha um 
valor mínimo para aceitar cartão de 
crédito? Se a resposta for sim, 
significa que você foi injustiçado – e 
não sabia. É possível também que 
você tenha sido multado ao cancelar 
um serviço, ou até que tenha sido 
vítima de uma cobrança indevida e, 
neste caso, tenha recebido o valor 
total de volta. Em ambos os casos, 
você foi a vítima.
 É bem provável que você 
não saiba quais são todos os direitos 
que possui. Isso é normal, não se 
sinta culpado! A verdade é que 
existem poucas informações 
disponíveis sobre o direito do 
consumidor, apesar de haver vários 
pontos que os protegem de práticas 
abusivas. Veja alguns de seus 
direitos, consoante previstos em leis, 
decisões de tribunais e no Código de 
Defesa do Consumidor.
 Uma decisão da 3ª Turma do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
determinou que, depois que o 
consumidor paga uma dívida 
atrasada, o nome dele deve ser 
retirado dos órgãos de proteção ao 
crédito em no máximo cinco dias. O 
prazo deve ser contado a partir da 
data de pagamento; O consumidor 
não é obrigado a contratar um pacote 
de serviços no banco. Isso porque as 
ins t i tu ições  f inanceiras  são 
obrigadas a oferecer uma quantidade 
mínima de serviços gratuitamente, 
como o fornecimento do cartão de 

débito, a realização de até quatro 
saques e duas transferências por mês 
e o fornecimento de até dois extratos 
e dez folhas de cheque mensais;
 Uma loja não pode exigir 
um valor mínimo para o consumidor 
pagar a compra com cartão. Segundo 
o Idec e o Procon, se a loja aceita 
cartão como meio de pagamento, 
deve aceitá-lo para qualquer valor 
nas compras à vista. A compra com o 
cartão de crédito, se não for 
parcelada, é considerada pagamento 
à vista. Cobrar mais de quem paga 
com cartão de crédito fere o inciso V 
do artigo 39 do CDC (Código de 
Defesa do Consumidor), que 
classifica como prática abusiva 
exigir do consumidor vantagem 
manifestamente excessiva;
 Quem faz compras pela 
internet e pelo telefone pode desistir 
da operação, seja por qual motivo 
for, sem custo nenhum, em até sete 
dias corridos. “A contagem do prazo 
i n i c i a - s e  a  p a r t i r  d o  d i a  
i m e d i a t a m e n t e  p o s t e r i o r  à  
contratação ou recebimento do 
produto”, diz o Procon de São Paulo. 
A regra está no artigo 49 do CDC. A 
contagem não é interrompida nos 
finais de semana ou feriados;
 O consumidor tem o direito 
de suspender, uma vez por ano, 
serviços de TV a cabo, telefone fixo 
e celular, água e luz sem custo. No 
caso do telefone e da TV, a suspensão 
pode ser por até 120 dias; no caso da 
luz e da água, não existe prazo 
máximo, mas depois o cliente 
precisará pagar pela religação.

 Quem é alvo de alguma 
cobrança indevida pode exigir que o 
valor pago a mais seja devolvido em 
dobro e corrigido. A regra consta do 
artigo 42 do CDC. Se a conta de 
telefone foi de R$ 150, por exemplo, 
mas o cliente percebeu que o correto 
seriam R$ 100, ele tem direito de 
receber de volta não só os R$ 50 
pagos a mais, e sim R$ 100 (o dobro) 
corrigidos;
 As administradoras de 
cartão de crédito sempre tentam 
oferecer aos clientes seguros que 
protegem o consumidor contra perda 
e roubo. Órgãos de defesa do 
consumidor entendem, porém, que 
se o cartão for furtado e o cliente 
fizer o bloqueio, qualquer compra 
fe i ta  a  par t i r  da l i  será  de  
responsabilidade da administradora, 
mesmo que ele não tenha o seguro;
As passagens de ônibus, mesmo com 
data e horário marcados, têm 
validade de um ano, de acordo com a 
da Lei nº 11.975, de 7/6/2009. Caso 
não consiga fazer a viagem na data 
marcada, o passageiro deve 
comunicar a empresa com até três 
horas de antecedência. Depois, 
poderá usar o bilhete em outra 
viagem, sem custos adicionais 
(mesmo se houver aumento de 
tarifa);
Segundo o CDC, os fornecedores 
respondem pelos defeitos de 
qualidade ou quantidade que tornem 
produtos inadequados ao consumo 
ou diminuam seu valor.  E não 
adianta dizer que não sabia de nada: 
o fato do fornecedor desconhecer o 

e r r o  n ã o  o  e x i m e  d a  
responsabilidade. Tampouco é 
possível escapar da obrigação por 
meio de cláusulas em letrinhas 
miúdas – a lei proíbe que o contrato 
atenue ou exonere o fornecedor de 
responder pelo problema. Quando se 
tratam de problemas aparentes (ou 
facilmente perceptíveis) em serviços 
ou produtos não duráveis, o 
consumidor tem até 30 dias para 
fazer sua reclamação. No caso dos 
duráveis, esse prazo é de até 90 dias.
 A situação se torna mais 
polêmica quando se trata dos 
chamados “vícios ocultos”, ou seja, 
defeitos que não são facilmente 
identificados e podem demorar anos 
para se manifestarem. A lei deixa 
claro que o consumidor tem direito à 
reparação de falha oculta até o fim da 
vida útil do produto e não apenas 
durante o período de garantia. O 
prazo para reclamação começa a 
contar a partir do momento em que o 
defeito de fabricação foi notado;
Em nenhuma hipótese o cliente pode 
ser forçado ao pagamento de multa 
por perda de comanda. Essa prática é 
ilegal e o consumidor deve pagar 
apenas o valor daquilo que 
consumiu. É importante salientar 
que o controle do consumo realizado 
nesses estabelecimentos é de inteira 
responsabil idade do próprio 

estabelecimento, não dos clientes.
 Portanto, além da comanda 
en t regue  ao  consumidor,  é  
necessário que o recinto mantenha 
outro tipo de controle do consumo 
como um sistema informatizado de 
cartões magnéticos. Essa obrigação 
não pode ser transferida ao 
c o n s u m i d o r ,  l o g o ,  s e  o  
estabelecimento não possui essa 
segunda alternativa de controle, não 
pode impor ao consumidor qualquer 
taxa ou multa pela perda da 
comanda;
 A l é m  d i s s o ,  a  t a l  
consumação mínima é uma prática 
abusiva, embora  corriqueira. Mas 
isso não a torna lícita, pelo contrário, 
configura-se uma prática abusiva. 
Segundo o CDC, em seu artigo 39, 
inciso I, é vedado o fornecimento de 
produto ou serviço condicionado à 
compra de outro produto ou serviço, 
o que normalmente é chamada venda 
casada. Nestes termos, é abusivo e 
ilegal um estabelecimento obrigar a 
alguém consumir, seja em bebida ou 
em comida, um valor mínimo, 
exigido previamente como condição 
de  en t r ada /pe rmanênc ia  no  
estabelecimento, ou então, exigir o 
pagamento  mesmo sem te r  
consumido qualquer produto. Até a 
próxima semana.
***___Shutterstock

CONSUMIDOR, VOCÊ

CONHECE SEUS DIREITOS?
Consumidor Moderno com Editoria

antigas para trocar por novas de 
LED. A troca de lâmpada pode ser 
f e i t a  p o r  q u a l q u e r  p e s s o a  
independente de sua renda desde que 
leve até 6 lâmpadas, RG, CPF e 
conta de energia atualizada (não é 
necessário estar no nome da pessoa). 
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foram utilizados os cavalos da 
propriedade para rebanhar o gado, os 
quais possuem a marca “4E”.
 O sitiante S. R. L. informou 
que havia arrendado o pasto para 
uma terceira pessoa. Ele  foi 
encaminhado à Delegacia de Polícia 
de Pontes e Lacerda, interrogado e 
autuado em flagrante pelo crime de 
receptação. Posteriormente, pagou 
fiança arbitrada no valor de R$ 60 
mil e responderá o inquérito em 
liberdade. 
 Já  os  an imais  fo ram 
embarcados em um caminhão com 
destino a propriedade de origem. As 
investigações continuam para 
identificação e prisão dos autores do 
furto.

 Q u a n d o  o s  p o l i c i a i s  
chegaram à propriedade, da casa já 
possível de avistar vários animais no 
p a s t o .  O s  i n v e s t i g a d o r e s  
constataram que o rebanho estava 
marcado com a sigla “4E”, tratando-
se dos animais subtraídos de uma 
propriedade rural, que fica no 
município de Pontes e Lacerda. O 
furto ocorreu na última terça-feira 
(19).
 O dono do sítio sentiu falta 
de alguns bovinos sendo: 30 machos 
mestiços entre 14 e 15 arrobas, 
avaliados em cerca de R$ 57 mil, 4 
touros nelore reprodutores avaliados 
em aproximadamente R$ 20 mil, e 3 
vacas nelores avaliadas em torno de 
R$ 6 mil. Ainda segundo a vítima, 

 inte e oito cabeças de gado Vfurtadas de uma propriedade 
rural do município de Pontes 

e Lacerda na região de Cáceres, 
foram apreendidas pela Polícia 
Judiciária Civil, no final da tarde de 
domingo (24). A ação resultou na 
prisão de um suspeito. O sitiante S. 
R. L. de 57 anos, foi conduzido e  
autuado em flagrante pelo crime de 
receptação.
 As diligências iniciaram 
após denúncia anônima de uma 
propriedade chamada “Pé de Serra”, 
no bairro Flor da Serra, onde 
estavam escondidos diversos 
animais produtos de crime. No local 
os policiais civis foram recebidos 
pela esposa do caseiro.

consumo de energia elétrica; 
Famíl ias  com Benefíc io  de 
Prestação Continuada da Assistência 
Social (BPC), Lei LOAS; e Família 
indígena ou quilombola.
 Para a troca de lâmpadas é 
necessário levar as luminárias 

ordenava que o proprietário e as 
outras pessoas permanecessem de 
cabeça baixa e que não olhassem 
para ele. Após roubar, o indivíduo 
saiu do local tomando rumo 
ignorado.
 De acordo com informações 
em menos de trinta dias é o segundo 
estabelecimento roubado com uso de 
arma de fogo no Jardim Aeroporto. 
Rastreamentos foram feitos,  
contudo até o momento ninguém foi 
preso. 
 Denúncias podem ser feitas 
via 190 ou pelo 197, de forma 
anônima.

 Polícia Militar em Vila Bela, Ano início da noite do último 
sábado, 23 de março, às 

19h30, foi acionada após um 
estabelecimento comercial ser 
r o u b a d o  n o  B a i r r o  J a r d i m  
Aeroporto. 
 Segundo a vítima, um 
homem chegou ao local usando uma 
touca ninja e portava uma arma de 
fogo, quando anunciou o roubo. Ele 
subtraiu cerca de trezentos e 
cinquenta reais em dinheiro que 
estavam no caixa.
 Durante o rápido tempo que 
permaneceu no local, o suspeito 

 Prefeitura Municipal de São AJosé dos Quatro Marcos, 
através da Secretaria de 

Assistência Social, em parceria com 
a Energisa, recebe esta semana o 
Projeto “Nossa Energia,” que 
começou ontem, 26 e segue até 
am,anhã 28 de Março, na Praça 
Bandeirantes das 8:00 às 17:00 
horas. 
 Além de conscientizar a 
população da melhor utilização da 
energia, também será possível fazer 
a troca de lâmpadas fluorescentes ou 
incandescentes por lâmpadas de 
LED.
 Estão sendo beneficiadas 
famílias inscritas no Cadastro Único 
para Programas Sociais do Governo 
Federal com renda mensal por 
pessoa menor ou igual a ½ (meio) 
salário mínimo; Famílias inscritas 
no Cadastro Único com renda 
mensal de até 3 (três) salários 
mínimos, que tenham portador de 
doença ou def ic iência  cujo 
tratamento ou procedimento médico 
requeira o uso continuado de 
aparelhos,  equipamentos ou 
instrumentos que, para o seu 
f u n c i o n a m e n t o ,  d e m a n d e m  

TOCA O BERRANTE

Polícia recupera 28 cabeças de 
gado furtadas em P. e Lacerda

Foram furtados da propriedade 30 machos mestiços entre 14 e 15 arrobas, 4 touros nelore reprodutores avaliados em aproximadamente R$ 20 mil, e 3 vacas nelores

PJC/MT c/ Redação

Ladrões teriam usado um caminhão gaiola para roubar o gado   

NOSSA ENERGIA

Projeto da  Energisa fica até 
amanhã em Quatro Marcos 

Projeto visa conscientizar a população e a troca de lâmpadas  

Foto: Divulgação

Assessoria c/ Redação

Foto: Ilustrativa

LIMPOU O CAIXA

Armado ladrão rouba féria 
de mercado em Vila Bela

PM/MT c/ Redação

Policiais de Vila Bela não conseguiram localizar o meliante   

Foto: Arquivo
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 Pois é, senhores, anteontem foi o 
Dia da Constituição Federal e quase 
ninguem se lembrou dela, a gente mesmo 
por ser uma segunda feira, sem edição, 
descanso de leitor, trampo de jornalista, 
deixou a coitadinha quieta, já anda tão 
rasgada, pisada, que é melhor não 
incomodá-la. 
 Já nesta quarta, os atores entram no 
picadeiro, pra fazer jus ao Dia do Circo, (a 
semana deles começa na quarta), hoje, por 
sinal, dia de mais palhaçadas, com o devido 
respeito aos mambembes clowns e tonys. 
 Falando em constituição,  o dia 25 
de março, foi escolhido para ela, em 
referência à primeira Carta Constitucional 
do Brasil, que foi outorgada nessa mesma 
data em 1824 pelo imperador Dom Pedro I,  
um documento  responsável por organizar o 
funcionamento das instituições políticas e 
jurídicas, além de realizar as atribuições de 
poder do imperador e determinar os direitos 
dos cidadãos brasileiros. 
 Passados 195 anos, assistimos a 
mais recente carta magna, com 31 anos, 
amarelada nas gavetas, desrespeitada pelos 
politicos governantes e nós, o povo, como 
senpre pagando o pato, nas arquibancadas 
do Circo Brasil, milhões de palhaços, 
equilibristas na corda bamba do salário 
minimo, enquanto os protagonistas no 
picadeiro fazem magicas escamoteando a 
inflação e os cambaus. 
 Neste Globo da Morte, quem não 
faz malabares com as contas a pagar, sofre 
com as mordidas do leão do IR e morre nos 
35% de impostos retidos na fonte,quase 
sempre nas filas do SUS, pois o imposto não 
tem retorno, ou refém da violencia urbana. 
 Já diziam os Romanos, Panis et 
Circensis, que tinha como objetivo, fornecer 
alimentação e diversão para o povo da época 
do império romano, pois com o acelerado 

crescimento da população, vinham junto 
consequências e problemas sociais, como 
falta de emprego, falta de condições sociais 
para viver, miséria, desigualdades, entre 
outros problemas que podem ser gerados 
pela falta de estrutura e do acelerado 
crescimento populacional. 
 Qualquer semelhança com o reino 
tupiniquim milênios após, não é mera 
coincidencia, pois assim como os romanos, 
jogavam migalhas e divertiam os miseráveis 
nos teatros com gladiadores se matando, os 
atuais governantes encastelados no luxo a 
custa deste mesmo povo, usa o futebol, a 
midia pelega e shows de terceira, para 
alegrar os bobos da corte.
 Vez por outra prendem um marajá, 
mesmo sem amparo constitucional pra 
alegrar os analfabetos politicos, assim como 
nas eleições derramam cestas básicas, 

promovem mutirões meia-boca e cai o pano, 
que amanhã tem mais espetáculo, basta ligar 
a TV e filtrar as manchetes e comentários. 
 Num país de mais de 13 milhões de 
desempregados ( algo equivalente a 40 
milhões de famintos), pouco ou quase nada 
se pode esperar de melhoras num futuro 
breve, e toca o barco, que a fila anda e 
amanhã já é quinta, vôte Xo-Mano, que é 
duro rir de palhaços reais nos circos da vida, 
diante de tanta palhaçada engravatada em 
Brasília.
 Com sua licença, Abelardo Silva, 
imortal Piolim, que a coisa anda mais feia 
que xingar a mãe por causa de mistura ou 
briga de faca no elevador e a gente sai de 
fininho, pra lembrar que ainda temos uma 
constituição vigente e circos volantes, Bom 
Dia!  

 Vivemos em uma sociedade de 
excessos. Somos bombardeados por 
informações que, na maior parte das vezes, 
não conseguimos absorver. Acrescenta-se 
também que somos cobrados, pressionados, o 
que nos torna reféns da nossa mente. Essa 
situação alterou algo que deveria ser 
inviolável -, o ritmo de construção de 
pensamentos -, gerando consequências sérias 
para a saúde emocional, o prazer de viver, a 
inteligência e a criatividade. 
 De acordo com a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), 1,4 bilhão de 
pessoas, cedo ou tarde, desenvolverão o 
último estágio da dor humana, o que 
corresponde a 20% da população do planeta. 
Mas, conforme pesquisas, a Síndrome do 
Pensamento Acelerado (SPA) provavelmente 
atinge mais de 80% dos indivíduos de todas as 
idades, de alunos a professores, de 
intelectuais a iletrados, de médicos a 
pacientes.
 Sem perceber, a sociedade moderna 
– consumista, rápida e estressante – alterou 
também o modo de apreender, de processar o 
cérebro, desequilibrando com a angústia, a 
depressão, a síndrome do pânico, a 
hiperatividade ou Síndrome do Pensamento 
Acelerado (SPA) e a sustentabilidade das 

re lações  soc ia is .  S im,  adoecemos 
coletivamente. Este é um grito de alerta.
 No Brasil, o “boom” dos livros de 
autoajuda e da indústria do misticismo e 
apocalipse é um fenômeno que ocorre 
paralelamente ao crescimento das seitas 
religiosas – cristãs e não-cristãs. Num caso e 
no outro, as pessoas buscam a cura, o consolo, 
o aconselhamento espiritual fora da 
ortodoxia. Isto é, através de práticas mais 
flexíveis, por meios mais acessíveis. As 
terapias atendem à classe média alta letrada, 
como os livros de autoajuda, e descrente. As 
seitas seduzem os não tão sofisticados e 
menos “favorecidos”. 
 O paralelo, aqui, é sociológico num 
sentido amplo. Mas há uma analogia 
essencial entre religião e terapia. Numa 
famosa carta ao amigo Oskar Pfister, 
Sigmund Freud definiu os psicanalistas, junto 
com os oradores, como “pastores de alma 
leigos”. A psicoterapia aparece claramente 
como um sucedâneo da prática religiosa, num 
mundo secularizado. Ela só poderia surgir 
com a morte de Deus, parafraseando 
Friedrich Nietzsche. Estas são considerações 
muito genéricas (alguns diriam nebulosas). 
 O fato é que, no Brasil, os oradores, 
os profetas do apocalipse, místicos e livros de 
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EFEITO SUZANO
A Escola Estadual Ramon Sanches, em 
Tangará da Serra, retomou as aulas, na 
segunda-feira (25), após um dos alunos ter 
sido flagrado com 36 munições de pistola 
dentro da mochila, na semana passada, na 
quarta-feira (20). Depois disso, as aulas 
foram suspensa na quinta e sexta, para que 
a direção da unidade pudesse avaliar a 
situação e elaborar estratégicas para inibir 
situações semelhantes. Oxalá seja um caso 
isolado, pois  se a moda pega, fica 
complicado.

SEM MOSQUITO
Na contramão dos dados em nível nacional, 
Mato Grosso apresenta diminuição de 39% 
nos casos de dengue entre os dias 1º de 
janeiro e 16 de março, conforme 
levantamento feito pelo Ministério da 
Saúde. Os dados apontam que o número de 
casos de dengue em Mato Grosso teve 
diminuição de 39% em comparação com o 
mesmo período do ano passado. Até o dia 
16 de março deste ano, o estado notificou 
2.154 casos da doença.

MÍNIMO OFICIAL
O salário minimo do brasileiro que trabalha 
com seriedade e honestidade, a vergonha 
de R$ 998,00 na realidade, descontando-se 
33% de impostos que gera o gasto normal 
do salário em compras pelo sacador, temos 
um salário minimo liquido de tão somente 
R$ 658,68. A inflação de 3,96% anual (base 
de 2018)  manipulada pelo governo, 
contrastando com a real de mais de 20% 
nos mercados da vida, ainda está ameaçado 
de não ser embutido no salário minimo de 
2.020 d ainda tem muita gente que acredita 
e vota nos políticos. 

CONTAS VAZIAS
A juíza Célia Regina Vidotti, da Vara 
Especializada Ação Civil Pública e Ação 
Popular, tentou novamente bloquear 
R$531.626,93 das contas do ex-vereador 
João Emanuel, mas sem sucesso, pois não 
foram encontrados valores nas contas. João 
Emanuel havia sido condenado a pagar 20 
vezes o seu salário e além de indenização 
de R$ 500 mil por danos morais coletivos, 
em decorrência de um esquema de fraudes 
em licitações enquanto foi presidente da 
Câmara Municipal de Cuiabá. Muito fácil, 
Dra., hipoteca os bens do réu e leiloa, 
deduzindo o valor da sentença!

IMPOSTÔMETRO
Conforme registrado na segunda feira, 25, 
o Estado de Mato Grosso já havia recolhido 
dos cidadãos em seus diversos impostos 
retidos na fonte, mais de R$ 8 bilhões, 
muito embora quando citado sobre o fato, 
os economeses de gabinete se escusam e 
contam aquela historinha que não 
consegue empanar os registros, publicados 
ininterruptamente pelo Impostômetro. O 
problema é o seguinte, grana não falta, 
todos nós pagamos mais de 30% do que 
ganhamos e gastamos em impostos, então, 
se a conta não fecha, é outro problema, a 
matemática é uma ciencia exata, capite?
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autoajuda proliferam como cogumelos 
depois da chuva. Esses “camelôs” 
motivadores do ego, invadem a vida 
particular de seus fiéis seguidores, mesmo 
sem formação em psicologia, em teologia ou 
oratória, escancaram a vida particular, como 
numa vitrine, intimidando e favorecendo a 
popular “fofoca” ou maledicência no grupo.
 O cúmulo da generosidade da figura 
do “conselheiro”, independente de classe 
social e raça, fervilha em grande quantidade, 
geralmente nas épocas de crise, desigualdade 
social, desemprego e grandes catástrofes em 
países das Américas latina e central, 
fortemente influenciados pela visão 
maniqueísta da religião. Isto reflete o medo e 
a insegurança da sociedade em geral. O 
mundo hoje está mais complexo e as gerações 
atuais sem tantas esperanças. O clima é 
completamente diferente: as pessoas estão 
muito mais interessadas em se estruturar do 
que em se expressar.

***___Rubens Shirassu Júnior, escritor, 
pesquisador, jornalista e pedagogo em São 
Paulo. Autor, entre outros, de Religar às 
Origens (ensaios e artigos, 2010) e Sombras 
d a  T e i a  ( c o n t o s ,  2 0 1 6 )  -  
www.rubensshirassujr.blogspot.com

Novo ópio do século

Circo & Constituição

Cáceres-MT, quarta-feira 27 de março de 2019

Assistente 2: Renan Antônio 
Angelim e 4º árbitro: Pedro 
Henrique Pio.
 Na mesma noite, um 
pouco mais cedo, a partir das 
19h00, em Lucas do Rio Verde 
Luverdense x Sinop – Quarta-
feira, presidida pelo  àrbitro Jean 
Marcel Latorraca, Assistente 1: 
Paulo César Faria, Assistente 2: 
Fernanda Kruger e 4º árbitro: 
Danilo de Lima.
 Amanhã, jogam Cuiabá x 
Dom Bosco, às 19h30, com 
arbitragem de Silvio André 
Loureiro de Lima, Assistente 1: 
Rodolfo Ortiz, Assistente 2: Luiz 
Gustavo da Mata e 4º árbitro: 
Luiz Carlos de Queiroz. No 
segundo jogo da noite de quinta 
feira, União pega o Araguaia, às 
20h10, tendo como árbitro: 
Rafael Odílio Ramos dos Santos, 
Assistente 1: Dionísio da Silva, 
Assistente 2: Maciel Barbosa dos 
Reis e 4º árbitro Fabiano 
Pacheco.

 F e d e r a ç ã o  M a t o -Agrossense de Futebol 
divulgou no final da tarde 

da última segunda-feira (25), as 
escalas de arbitragem que irão 
atuar nos jogos de volta das 
quartas de finais do Campeonato 

Mato-grossense Martinello 2019. 
 Nesta quarta fewira, 
Operário VG x Mixto, às 20h30 
terá no apito   
A l i n o r  S i l v a  d a  P a i x ã o ,  
Assistente 1: Gislan Antônio 
Garcia

repetiu a sua escalação desde o 
início do campeonato e o técnico 
sofre com isso para escalar a 
melhor equipe. Para o próximo 
jogo, o volante Léo, que jogou 
como lateral-direi to,  está  
suspenso pela expulsão no 
clássico. O lateral-direito Arilton 
e o zagueiro Marlon, que não 
jogaram, seguem como dúvidas, 
em recuperação. Além disso, o 
meio-campo Arthur, destaque na 
competição, sentiu lesão no final 
da partida e será avaliado.
 "Eu não repeti nenhum 
time desde o começo do 
campeonato, não tive condições. 
Vamos de novo quebrar a cabeça, 
agora é hora de mostrar quem é 
quem. Coloquei o Léo na lateral, 
porque tem força para isso, mas já 
foram duas expulsões, irei 
conversar sobre isso. O Marlon, 
u m  d o s  d e s t a q u e s  d o  

o último sábado(23), o NMixto Esporte Clube 
e n c a r o u  o  C l u b e  

Esportivo Operário Várzea-
grandense na Arena Pantanal, em 
jogo de ida pelas quartas de final 
do clássico no Campeonato 
Mato-grossense, que terminou 
empatado sem gols. 
 O técnico Toninho Pesso, 
do Alvinegro, vê a atuação de 
forma positiva, já que nos 
b a s t i d o r e s ,  o  C E O V  é  
considerado favorito para o 
confronto, pois fez a segunda 
melhor campanha da primeira 
fase. 
 "Avalio de forma positiva, 
porque antes do jogo já estava 
decretada a derrota do Mixto, 
para a maioria. Futebol não é 
assim, é jogado dentro de campo, 
11 contra 11, nosso time tem 
coragem, é um time qualificado 

quando tem todas as peças a 
disposição, ainda faltou o 
Marlon, o Arilton, então, tem que 
ter um pouco mais de respeito 
com a camisa do Mixto, do 
trabalho que vem sendo feito", 
desabafou Toninho Pesso.
 De acordo com ele, o 
clássico será disputado mais uma 
vez no duelo de volta, que será 
nesta quarta-feira(27), às 20h30, 
novamente na Arena Pantanal.
 "Hoje, será outra batalha, 
é clássico, é dessa maneira, 
brigado, sem chance para cada 
lado, fomos superiores no 
primeiro tempo, criamos mais e a 
chance deles foi em uma 
entregada nossa. Mas o oba-oba 
estava demais, que já tinha 
ganhado, que já passou e futebol 
não é dessa maneira", insistiu 
Pesso.
 O Mixto praticamente não 

tem o caso do Arthur, um jogador 
indispensável, fora de série, mas 
creio que ele vai ter condições de 
estar em campo", completou, 
Toninho Pesso.

campeonato, está praticamente 
f o r a ,  m a s  o  We l l i n g t o m  
(zagueiro) mostrou para que veio, 
jogou comigo ano passado em 
Alagoas e encaixou bem. Ainda 

Toninho confiante com time
mas com duvidas pra escalar

MIXTO QUENTE

O.E c/ Redação

Alvinegro da capital praticamente não repetiu a escalação desde o início do campeonato e o técnico sofre para escalar a melhor equipe, mas não se abate

Mixto e Operário hoje na Arena, só a vitória classifca um deles  
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TURMA DO APITO

Federação escala xerifes para
a rodada do meio de semana

FMF c/ Redação

Homens de preto entram em campo pra apitar decisão de quartas  

Foto: Higor Ramos


