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Esotérico
A Lua entra em seu signo e, 
livre de pressão, deixa você mas 
aberto e receptivo, em maior 
contato com suas emoções. 
Hoje você vai preferir estar ao 

lado das pessoas que ama, envolvido em 
relacionamentos afetivos. O dia segue mais 
tranquilo, com agitação e dinamismo 
controlados. Abra os braços para quem te 
ama.

A Lua entra em Áries e, livre de 
pressão, deixa você mais 
fechado e em maior contato com 
seu mundo emocional  e  

sentimentos que envolvem seu passado. O 
momento é ótimo para a interiorização e 
reflexão, para a prática do yoga e da 
meditação. Ótimo também para o 
planejamento de um novo projeto, que será 
colocado em prática em algumas semanas.

A Lua entra em Áries e, livre de 
pressão, movimenta sua vida 
social e aproxima os amigos. O 
momento pode envolver um 

contato com uma grande empresa, clube 
ou instituição, que trará novas 
oportunidades de trabalho. Um novo 
contrato pode começar a ser negociado. 
O momento é ótimo também para os 
romances.

A Lua entra em Áries e, livre 
de pressão, movimenta sua 
vida profissional e planos de 
carreira. Um novo projeto 

pode ser aprovado ou começar a ser 
negociado hoje e nos próximos dias. 
Você estará mais aberto, receptivo e 
voltado para os colegas e questões que 
e n v o l v e m  s e u  t r a b a l h o .  U m a  
preocupação é deixada para trás.

A Lua entra em Áries e, livre 
de pressão,  movimenta 
projetos de médio prazo e 
questões que envolvem 

contato com pessoas e empresas 
estrangeiras. Uma viagem internacional 
pode ser marcada ou realizada. O 
momento é ótimo para um contato mais 
aprofundado com o Sagrado dentro e 
fora de você.

A Lua entra em Áries e, livre 
de pressão, movimenta com 
intensidade suas emoções 
mais profundas. O momento 

pode envolver o início de uma 
negociaçãoem relação a uma sociedade 
ou parceria financeira. O dia segue mais 
equilibrado, mas deixa você mais 
fechado e introspectivo, mais voltado 
para estratégias de negócios.

A Lua entra em Áries e, livre de 
pressão, movimenta seus 
relacionamentos pessoais e 
profissionais. Você estará mais 

aberto e receptivo, mais voltado para as 
pessoas que ama e para associações e 
parcerias importantes. Uma nova 
sociedade pode começar a ser negociada 
hoje e/ou amanhã. Suas emoções podem 
estar mais afloradas.

A Lua entra em Áries e, livre de 
pressão, movimenta seus projetos 
e traz novas oportunidades de 
t r a b a l h o .  S e  e s t i v e r  

desempregado, hoje é um ótimo dia para 
entrevistas e envio de currículos para uma 
nova colocação no mercado. O dia segue 
mais tranquilo. Dia ótimo também para 
começar  um novo programa de  
manutenção da saúde.

A Lua entra em Áries e, livre de 
pressão, movimenta seu coração 
e aproxima você das pessoas 
que ama. Você estará mais 

afetivo, com as emoções à flor da pele. 
Um romance pode começar a ser 
desenhado pelo Universo mas, se já 
estiver envolvido com alguém, dará um 
passo à frente. Dia ótimo também para 
dedicar-se a um projeto criativo.

A Lua entra em Áries e, livre de 
pressão, movimenta sua vida 
doméstica e os relacionamentos 
em família. Você estará mais 

fechado e introspectivo, mais voltado 
para sua vida emocional, especialmente 
com relação ao passado e infância. O dia 
é ótimo para começar a negociar a 
compra ou venda de um imóvel de 
família.

A Lua entra em Áries e, livre de 
pressão, movimenta seu dia. 
Você estará mais aberto e 
comunicativo, com emoções e 

p e n s a m e n t o s  c o n e c t a d o s .  A  
comunicação melhora pelo grau de 
clareza e afetividade. O momento é bom 
para começar a negociar um acordo ou 
um novo contrato de trabalho. Viagens 
também são favorecidas.

A Lua entra em Áries e, livre de 
pressão, movimenta sua vida 
material e financeira. O momento 
é bom para organizar ganhos e 

g a s t o s  e  r e f l e t i r  s o b r e  n o v o s  
investimentos, que neste momento, 
devem ser adiados. Um projeto, 
envolvendo o aumento de seus 
rendimentos, pode começar a ser 
negociado e firmado em alguns dias.

By Rosane Michels

Comemorou 5 aninhos em grande estilo o garotão Lucas Castrillon Rodrigues Araújo, que ao lado dos pais 
Luiz Mario e Andréia, da vovó, titia, maninho e coleguinhas apagou velinha. Que Deus lhe conceda muitos 
anos de vida com saúde, paz, amor e felicidades.

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

Revolucionando Cáceres com cursos práticos de 
gastronomia realizado pela empresa Feito em 
Casa com o chefe Luiz Zóccoli, aconteceu nesta 
semana o curso de Hamburguers e Molhos 
Especiais. Parabenizamos a todos os envolvidos 
pela brilhante ideia. Sucessos!!!

Parabenizamos o promoter Sergio Simões que 
festeja neste domingo mais um niver. Que Deus 
em sua infinita bondade lhe dê tudo de bom. Feliz 
aniversário!

Um dia iluminado a querida Lourdes Costa Marques, 
que sabe muito bem aproveitar os belos momentos da 
vida curtindo a natureza. Grande abraço e bom fim de 
semana. 

****************************
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Porque hoje é sábado, dia de sol e de rock, que vai explodir logo mais a 
tarde, nas margens do Rio Paraguai, com bandas cabeças, traduzindo em sons 
acústicos e siderais, o movimento contemporâneo na música urbana de uma forma 
consistente e inovadora para a princesinha do Paraguai. O concerto de bandas, ( 
Dubom Rock, O Cortiço, Conexão CNV, Lobos da Relva, Macacos do Brejo, 
Junção Cósmica e O Mormaço Severino) promete explodir na orla. Página 03

SEVERINO CÓSMICO

Cáceres curte hoje o dia
de Rock-in-Rio Paraguai

Destaque-se entre as presentes hoje no embalo musical, a banda O Mormaço 
Severino que produz um bom trabalho musical crescente na cena do estado

Banda Mormaço Severino transcende ao ritmo do rock  

Foto: Anne Martins

CORPORE SANO

Parceria Governo/Rotary 4440
libera ATIs e Banco Ortopédico
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PRETAS

Para o velho, superado, obsoleto e sujo terminal 
rodoviário central de Cáceres, que precisa, não ser 
desativado, claro, mas readequado à demanda dos 
usuários, que pagam caro e não recebem um 
atendimento digno de cidadão. Até quando os 
responsáveis pelo logradouro continuarão com este 
descaso à comunidade?

BRANCAS

Para o setor de obras da prefeitura municipal de 
Cáceres, que está procedendo um recapeamento 
asfáltico na Rua da Tapagem, no trocadilho, uma 
tapagem na rua, antecedendo-se ao período das 
chuvas. Assim, a lama asfáltica, vem como 
preventivo às lamas pluviométricas que tantos 
transtornos causam aos motoristas. 

PRETAS

Para os aborrecentes que pegam carona em 
caminhões nas ruas, avenidas e até rodovias, 
surfando com suas magrelas de encontro ao perigo. 
No caso de um acidente acidente, os maus avisados 
caem de pau nos motoristas, que nada tem com o 
problema e podem arcar com o indevido ônus. Os 
abusados que se cuidem, pois os homens da leio 
estão antenados, pra coibir a palhaçada.

BRANCAS

Para todos os Pais de Cáceres, pelo Dia dos Pais, 
comemorado neste domingo, 13, ficando aqui uma 
dica para os filhos levarem seu coroa ao almoço 
dançante quadra da Escola Municipal do bairro 
Jardim Guanabara, uma promoção da Comunidade 
Santíssima Trindade, em prol da construção de 
salas de catequese. Nada mal, saborear o boi no 
rolete ao som dos Ciganos, (foto) de Cuiabá.

Senhor, neste dia em que se comemora o 
dia dos pais recorro a Ti mais uma vez e de uma 
maneira muito especial para interceder por todos 
os pais existentes. Aos pais que estão felizes 
conservai neles a alegria da paternidade plena de 
realização. Aos pais que se sentem inseguros na 
forma de melhor educar seus filhos ilumina sua 
mente, mostra o caminho, o conduz. Aos pais que 
choram por ter perdido um filho consola-o na 
grandeza do Teu amor, fazendo despertar em seu 
coração o desejo de se tornar um pai espiritual de 
tantos órfãos desprotegidos, sem casa, sem amor, 
sem oração. 

Aos pais cujos filhos estão envolvidos 
com qualquer tipo de delinqüência, permita-lhes 
Senhor substituir o sentimento de humilhação, 
vergonha e dor pelo desejo supremo de lutar pela 
justiça, torna-o homem forte, destemido, 
testemunha da fé em Ti DEUS TODO 
PODEROSO que nesse mundo TUDO PODE. 
Para falar do valor do papel do pai, Francisco 
citou algumas expressões do livro dos 
provérbios, que são palavras que um pai dirige ao 
filho e mostram o orgulho de um pai quando ele 
consegue transmitir sabedoria ao filho. 

“Um pai sabe bem quanto custa 
transmitir essa herança, quanta proximidade, 
doçura e firmeza”, disse Francisco, destacando 
que, quando o filho recebe essa herança, a alegria 
do pai supera todo o cansaço.

“A primeira necessidade é essa: que o pai 
seja presente na família, próximo à mulher para 
partilhar tudo e que seja próximo aos filhos no seu 
crescimento Pai presente sempre”. O Pontífice 
ressaltou, porém, que “presente” não é o mesmo 
que ser “controlador”, porque os pais muito 
controladores acabam anulando os filhos, não os 
deixam crescer. Francisco mencionou ainda a 
parábola do filho pródigo, também conhecida 
como a parábola do pai misericordioso. 

Ele destacou a dignidade e a ternura do 
pai que está esperando o retorno do filho. “Os 
pais devem ser pacientes. Tantas vezes não há 
nada a fazer que não esperar: rezar e esperar”. 
Segundo Francisco, um bom pai sabe esperar e 
perdoar do fundo do coração, mas também sabe 
corrigir com firmeza quando é preciso. E 
acrescentou que, sem a graça do Pai, os pais 
perdem a coragem. Os filhos precisam de um pai 
à espera quando retornam de alguma situação de 
insucesso.

“A Igreja é empenhada em apoiar a 
presença dos pais nas famílias, porque eles são 
protetores da fé na bondade, na justiça e na 
proteção de Deus, como São José”. Finalizando o 
Papa pediu que Deus abençoasse a cada um dos 
pais existentes nesse mundo mantendo-os sob 
Vossa Divina Proteção. 

Esteja ele perto ou longe de seus filhos, 
que não espere apenas pela festa de 
comemoração e pelos presentes mais, que 
reconheça seu papel diante da família e da 
s o c i e d a d e  s e n d o  e x e m p l o  d e  a m o r,  
comprometimento, honestidade e dedicação a 
sua família. Sendo assim, que cada um a sua 
maneira consiga formar e educar uma grande e 
rica descendência para Ti, Senhor. Amém.
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Hoje assim como anualmente, 
todo segundo domingo do mês de agosto, 
registra o calendário, o Dia dos Pais, 
mais uma daquelas datas criadas em sua 
maioria pelos chefes do consumismo, 
cuja ganância de lucros, chega a 
distorcer os motivos específicos da 
comemoração. Pois bem, para amanhã, 
domingão, 13 de agosto, abrimos um 
parêntese do rufar de tambores no 
quengo dos malditos políticos, para 
dedicar o espaço diário aos heróis de 
todos os dias, os Pais. 

Como dizia o saudoso imortal 
Vinicius de Moraes, “filhos, melhor não 
tê-los, mas se não tê-los, como sabê-los? 
É por aí, amigos, quem teve a glória 
divina de ser pai, (felizmente este editor 
é um deles) sabe muito bem, a 
importância dessa missão legada pelo 
Criador aos homens em sua passagem 
terrena.

Quem chegou nos entas no novo 
século, sobretudo, os 60tões, sabe não 
ser tarefa das mais fáceis criar filhos 
nesses tempos modernos, cercados de 
alta tecnologia e profundas mudanças de 
comportamento. 

Em nossos tempos de anos 60 e 
70 do século XX, o Pai era o chefe da 
família, naqueles idos, existia a família 
com Éfe maiúsculo, a educação se 
dividia no tripé: lar, escola e igreja, o 
oposto dos tempos atuais. 

Com a educação falida, a maioria 
das religiões (não confundir com igreja) 
midiáticas cifrônicas e os lares em 
grande parte desestruturados, ser Pai na 
essência de Cabecel, tem sido mais que 
um desafio, uma guerra desigual com os 
aberratios do cotidiano. 

F e l i z a r d o s ,  a q u e l e s  q u e  
conseguem blindar suas crias dos 
assédios das ruas, (drogas, prostituição, 
furtos, etc.) e da massificação 
cibernética, cujo extremo pariu uma 

baleia azul. Se ousa a queixar-se dos 
modernismos nefastos, os pais são 
taxados de cafonas, antiquados, chatos e 
os cambaus, tipo, o coroa tá por fora e 
coisas do gênero. 

E pensar que ser num passado 
nem tão remoto assim, ser criança era 
brincar na rua sem o pesadelo de uma 
bala perdida, freqüentar a escola, um 
prazer salutar, o almoço e o jantar, um 
trivial cotidiano  preparados pela mãe, 
assistir televisão, apenas apertar o botão 
e usufruir da sadia programação, pois é, 
como a vida e o mundo mudaram, e pra 
pior, amigos. 

Nem vamos perder tempo pra 
adentrar o fétido mundo político 
tupiniquim, sobretudo em respeito à data 
e seus homenageados, nós, os Pais, que 
merecem embora muitos não usufruam, 
do respeito dos filhos. Como de praxe, 
didaticamente, registramos que no 
Brasil, o Dia dos Pais, comemorado no 
segundo domingo de agosto, diverge dos 
Estados Unidos e várias outras nações, 
onde a data é comemorada no terceiro 
domingo de junho. 

Na Gentil Pátria Amada Brasil, o 
nosso dia especial, foi criado pelo 
publicitário Sylvio Bhering, cujo 
objetivo social e comercial, tentou 
associar a data ao dia de São Joaquim, pai 
de Maria, mãe de Jesus Cristo, que é 
comemorado em 16 de agosto, no 
calendário litúrgico da Igreja Católica, já 
que a população brasileira era 
predominantemente constituída de 
católicos. 

No entanto, nos anos seguintes, a 
data também foi deslocada para um 
domingo, o segundo domingo do mês de 
agosto e assim permanece até hoje. 
Didáticas a parte, nosso abraço 
respeitoso hoje e sempre à todos os pais, 
de Cáceres, Mato Grosso e do Brasil, 
Bom Dia!

Rosane Michels - Editora

E-mail: correiocacerense@hotmail.com
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DA REPORTAGEM

Foto da Semana

Sem VLT, sem ZPE, sem Base Aérea e com 
tantas falácias, faltando mais conversas pra 
b o i  d o r m i r,  o s  c a v a l o s  p a s s e i a m  
tranquilamente pela Avenida 7 de Setembro, 
num domingo de sol em Cáceres.

O Desafio de ser Pai

Á Todos os Pais

cultura local com a quantidade 
significativa de bandas novas, vem 
conquistando espaço na música 
alternativa autoral de Mato Grosso. 
Destaque-se entre as presentes hoje 
no embalo musical, a banda O 
Mormaço Severino que produz um 
dos bons trabalhos musicais que vem 
crescendo na cena do estado. Outra 
que vai rasgar o verbo de dó a si na 
orla, a Junção Cósmica, está 
umbilicalmente ligada a esse 
momento especial para a cidade, 
com lances diferentes, uma postura 
bem livre e experimental, nada pop, 
com arranjos malucos e poesia 
falada, sincronizada com guitarras 
distorcidas, fazendo um som sem 
querer agradar A ou B.

São estas bandas que estarão 
neste final de semana participando 
de um super encontro, que promete 

agitar a cidade para comemorar os 
30 anos do guitarrista, compositor, 
super figura querida e ativista da 
cultura de Cáceres, Rauni Vilasboas, 
mentor da banda,O Mormaço 
Severino.

O Som na Sema será um 
evento gratuito neste sábado a partir 
das 16h30, e vai até zero hora, na 
Secretaria de Industria e Comércio, 
Meio Ambiente e Turismo de 
Cáceres, com várias atrações da 
cidade,como Dubom Rock, O 
Cortiço, Conexão CNV, Lobos da 
Relva, Macacos do Brejo, Junção 
Cósmica e O Mormaço Severino. E 
para a próxima semana, (dia 19), 
será a vez do Rock in Roça, com 
Junção Cósmica e Cinema de Pedra 
de Cuiabá, no Kulhal Sertanejo, 
numa interação entre as bandas de 
Cuiabá e de Cáceres.

Cáceres-MT, 12 e 13 de agosto de 2017 03www.jornalcorreiocacerense.com.br

 orque hoje é sábado, dia de Psol e de rock, que vai explodir 
logo mais a tarde, nas 

margens do Rio Paraguai, com 
bandas cabeças, traduzindo em sons 
acústicos e siderais, o movimento 
contemporâneo na música urbana de 
uma forma consistente e inovadora 
para a princesinha do Paraguai. A 
patota do som universal, de Sabat a 
Osborni, revoluciona a bucólica 
cidade secular, de importância 
estratégica para o estado, mostrando 
que a cultura urbana manifesta de 
forma criativa, autoral, mesclando-
se com a co-irmã artes plásticas, 
ganhando as ruas com artistas 
representativos, apoiados pela 
interseção com a Unemat.  

O concerto do Rock-in-Rio 
Paraguai, vem comprovar que a 

Av. 7 de Setembro, 547 - Centro - Cáceres/MT

Av. 7 de Setembro, 547 - Centro - Cáceres/MT

ganhos para comunidade como um todo.
O  S e c r e t á r i o  p o n t u o u  a  

importância dessa parceria com a 
Associação de Rotarianos e falou da 
liberação de R$1.085,000,00 no próximo dia 
para aquisição das primeiras 50 A.T.is.

Na ocasião, também, foram 
tratados assuntos referentes à liberação das 
emendas parlamentares para o Banco 
Ortopédico da região 5 do Distrito, cujo 
projeto já está protocolado na Secretária de 
Saúde e publicado no Diário Oficial do 
Estado. O Deputado Leonardo Albuquerque 
(PSD), também, presente na reunião, 
disponibilizou uma emenda no valor de R$ 
100,000,00 (liberação imediata) destacando 
a relevância e o grande número de pessoas 
que o projeto irá beneficiar. 

Não estando presente na ocasião, 
por estar desenvolvendo atividades 
parlamentares no interior do Estado, o 
deputado Wancley Carvalho (PV) e que 
destinou uma emenda no valor de R$ 
150.000,00 através contato telefônico, 
aquiesceu com a liberação imediata dos 
recursos e, destacou também a importância e 
alcance social do projeto. No total serão R$ 
250.000,00 para aquisição em torno de 1000 
itens como cadeiras de rodas, de banho, 
andadores, muletas e bengalas.

Convidado para a reunião em 
Cuiabá, o Deputado federal Ezequiel 
Fonseca (PP), apoiador do Projeto das ATIs 
desde seu inicio, não pode estar presente, 
devido aos compromissos em Brasília, mas 
pontuou a felicidade da efetivação desse 
importante projeto social para a comunidade 
mato-grossense.

Em n o me  d o s  r o t a r i an o s  
presentes, dos do Distrito 4440, dos 
parlamentares que apóiam estes importantes 
e  i n é d i t o s  p r o j e t o s  d e  p a r c e r i a  
Rotary/Governo do Estado, Washington 
Barbosa agradeceu ao Secretário José 
Adolfo e sua equipe pela recepção e 
empenho na busca de recursos para 
concretização desses projetos.

ma comitiva de rotarianos de UCáceres composta por Washington 
Calado Barbosa, governador 

ind icado  2019/2020 ,  João  Már io  
Maldonado, governador do Distrito ano 
2011/12, Eliene Liberato, vice prefeita, 
Gilmar Batista Marostega, presidente atual 
do Rotary Club de Cáceres, José Jaime 
Ferreira, diretor de imagem pública e os 
governadores Antônio José Zago, ano 
2012/13 e José Eustáquio da Silva, 2013/14, 
esteve na Casa Civil do Governo do Estado 
para tratar da liberação de recursos 
referentes a parceria do Projeto das 100 
Academias da Terceira Idade (ATIs) e das 

emendas parlamentares para o Banco 
Ortopédico da Região 5.

Recebidos na Casa Civil pelo 
titular da pasta José Adolfo e após a 
exposição de motivos da implementação de 
tais projetos e que contou com a importante 
participação do Deputado Estadual Mauro 
Savi (PSB), o parlamentar destacou o 
pioneirismo dessa parceria tecendo elogios 
aos rotarianos do Distrito 4440, reforçando a 
necessidade de oportunizar às pessoas com 
poucos recursos a prática gratuita e o fácil 
acesso aos equipamentos públicos, que se 
constituem essas Academias ao Ar Livre, de 
exercícios físicos e melhoria decorrentes na 
saúde, na socialização entre as pessoas com 

m caminhão carregado de Ualgodão, sofreu um acidente  
na manhã da última quinta-

feira (10), no km 695 da BR 070 na 
Serra do Mangaval em Cáceres e 
pegou fogo após capotar na pista. 
Segundo informações do Corpo de 
Bombeiros, o fogo começou depois 
q u e  o  v e í c u l o  t o m b o u ,  e  
supostamente, com atrito do aço com o 
asfalto, teria provocado a faísca que 
originou o incêndio. 
 O Corpo de Bombeiros usou 
cerca de 20 mil litros de água no 
intuito de debelar o fogo, o que só foi 

possível depois de horas de serviço, 
fato este, que ocasionou uma fila 
quilométrica de veículos nos dois 
sentidos.

A Polícia Rodoviária Federal 
também esteve no local com o intuito 
de controlar o trânsito no local, 
constatando que o motorista Floriano 
José Cardoso, que conduzia o 
caminhão não se feriu, registrando-se, 
entretanto, à carga teve perda total. 

O caminhão sinistrado, era 
um Scania placas NPJ 4193 de Pontes 
e Lacerda, que trafegava pela pista  
carregado de fardos de algodão.

EMBALOS DE SÁBADO

Hoje é dia de rock na
orla do rio Paraguai

O concerto Rock-in-Rio Paraguai, comprova que a cultura local com significativas bandas locais vem conquistando espaço na música alternativa de MT

Assessoria c/ Redação

Banda Junção Cósmica será uma das atrações deste sábado  

Foto: Anne Martins

PARCERIA CIDADÃ

Rotary 4440 agiliza projeto de
100 ATI's e Banco Ortopédico

Assessoria c/ Redação

Rotarianos agradecem a liberação das emendas parlamentares para o Banco Ortopédico e ATis   

Foto: Jaime Ferreira

CARGA DE ALGODÃO

Scania tomba e pega
fogo 070 em Cáceres

No sinistro do caminhão, a carga ficou esparramada na pista  

Foto: PRF-MT
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“O que eles fizeram foi errado, e 
todos estão ao meu lado e já estou 
tomando todas as providências 
cabíveis no caso. Entrarei com ação 
cível, criminal e administrativa 
contra os responsáveis. Não irei 
recuar a Ordem dos Advogados está 
ao meu lado e percebeu que tudo o 
que fizeram, foi uma armação 
contra um trabalhador,” disse.

Ricardo ainda acusa o 
delegado de cometer afronta as 
prerrogativas que ele tem como 
advogado e não liberar a cópia do 
inquérito numerada para ele dar 
prosseguimento nos processos. O 
inquéri to  encaminhado pelo 
delegado ao Ministério Público 
v o l t o u  d e v i d o  a  f a l t a  d e 
informações, e foi pedido novas 
diligências.

Para completar, o advogado 
d i s s e  q u e  a  O A B  j á  e s t á 
representando contra as duas 
autoridades. E ele quer que alguma 
medida seja tomada em relação ao 
delegado que vem ameaçando as 
pessoas na cidade. “Se eu que sou 
advogado ele já fez o que fez, 
imagina com outras pessoas, o que 
não pode acontece, finalizou ele.

N a  P o l í c i a  C i v i l , 
informante disse desconhecer as 
afirmações feitas pelo advogado e 
reiterou que as acusações devem ser 

 a d v o g a d o  R i c a r d o OMamedes, da cidade de 
Araputanga, que teve sua 

residência invadida por policiais 
civis e militares, no último dia 12 de 
julho disse que suas testemunhas do 
caso, estão sendo ameaçadas pelo 
delegado da cidade Miguel Macari.
Mamedes  af i rmou que duas 
testemunhas no caso receberam 
in t imações  ameaçadoras  do 
delegado para que ficassem quietas.

“É muito grave o que está 

acontecendo. Uma das testemunhas 
foi ao meu escritório e mostrou e-
mails e mensagens enviadas pelo 
WhatsApp, do delegado, pedindo 
que a pessoa ficasse quieta e não se 
envolvesse no caso. Tudo isso está 
provado em mensagens”, disse ele.

A  s e g u n d a  p e s s o a 
ameaçada pelo delegado procurou o 
Facebook do advogado para relatar 
o ocorrido, dizendo ter sido 
ameaçada por uma pessoa enviada 
pelo delegado.

problema vai se agravar, já que os 
alunos entrarão de férias, e o ônibus 
utilizado para o transporte dos 
acadêmicos não estará disponível aos 
servidores,. que trabalharão no 
período de recesso letivo.

Di Renzo concordou em 
trazer o assunto pra discussão, porém 
pediu cautela e prudência das decisão 
que serão ou poderão ser tomadas. 
“Temos muitas variantes para discutir; 
sobretudo as mudanças necessárias 
para dar melhores condições de 
acessibilidade e interesse nos cursos 
disponíveis,” finalizou.

 deputado Wancley Carvalho O(PV) participou esta semana, 
com técnicos da Unemat, do 

campus de Pontes e Lacerda, de uma 
reunião com a reitora da instituição, 
Ana Di Renzo, em Cáceres. O 
encontrou teve o objetivo de buscar 
alternativas para resolver o problema 
de transporte dos servidores.

A reclamação dos grupo está 
relacionada com a distância do 
campus da área urbana do município, 
cerca de 17 quilômetros. No total, 20 
técnicos atuam na Unemat de Pontes e 
Lacerda, e alegam preço elevado para 
custear o transporte, já que não há 
regulamentação que garante a 
disponibilização de um veículo 
adequado por parte da instituição.

“Quando a  Unemat  fo i 
transferida, houve promessa da gestão 
de que técnicos tivessem transporte, 
junto com a comunidade acadêmica. 
Estamos há 17 quilômetros da cidade, 
na zona rural. Não há circular, nem 
linha de ônibus concomitante para o 
horário da jornada de trabalho”, 
desabafou Carlos Júnior, presidente 
do s indicato que representa a 
categoria.

D i a n t e  d a  s i t u a ç ã o ,  o 
deputado se comprometeu em reunir 
com prefeitos da região, já que 
diversos alunos são de outros 
municípios, e provocar um grande 
debate sobre o assunto, tendo em vista 
que a distância do campus tem gerado 
muitos custos e, conseqüentemente, 
insatisfação por parte dos usuários.

“Precisamos dialogar juntos, 
todos os entes envolvidos e afetados 
diretamente, para chegarmos à uma 
solução. Não podemos perder a 
Unemat em nosso municípios, e esses 
ruídos têm gerado um problema 
generalizado, tanto para os servidores 
como para os acadêmicos”, pontuou 
Wancley.

C o m o  s u g e s t ã o  p a r a  o 
problema, os técnicos são unânimes na 
transferência, temporária, do setor 
administrativo da Unemat para o 
município. Na reunião, os servidores 
alertaram que nos próximos dias o 

 população cacerense foi Acontemplada pelo Ministério da 
Saúde com Recursos Federais 

no valor de 4 milhões de reais, para 
construção da Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA). 
 Hoje a atenção primária é 
constituída pelas UBS e Equipes de 
Saúde da Família, enquanto o nível 
intermediário de atenção fica a encargo 
do Pronto-Atendimento Municipal, e o 
a t e n d i m e n t o  d e  m é d i a  e  a l t a 
complexidade é feito nos hospitais no 
município.

A UPA vem para ampliar e 
qualificar o acesso humanizado e 
integral aos usuários em situação de 
urgência/emergência nos serviços de 
saúde de forma ágil e oportuna. 

O Prefeito de Cáceres Francis 
Maris Cruz explicou que esse recurso 
t inha  s ido  cont ingenciado pelo 
Ministério da Saúde em 2016.

“A Prefeitura vinha de uma 
batalha incansável de comprovação da 
necessidade do município ao ministério 

da saúde pela implantação de uma UPA e 
da importância desse financiamento que 
inicialmente que era de R$2.200.000,00 
e hoje podemos contemplar esse marco 
histórico aos munícipes, que receberam 
esse investimento para melhoria da 
qualidade assistencial na rede de 
urgências e emergências, no valor de 
R$4.000,000,00.

O Conselho Municipal de 
Saúde não compreendeu o processo de 
forma benéfica a população, recusando 
o investimento de poder ter um lugar 
novo, dentro dos padrões que o povo 
cacerense merece, sem nenhuma 
explicação cabível  para recusar 
investimentos, que melhoraria a vida da 
população. Isso foi conquistado, com 
ética, seriedade e muito trabalho. 

Agradeço aos que foram 
sensíveis as necessidades do povo 
cacerense,  e  aos envolvidos na 
r e c u p e r a ç ã o  d e s s e  i m p o r t a n t e 
financiamento de valor expressivo em 
especia l  ao  Deputado Ezequie l 
Fonseca,” desabafou Francis.

Causídico acusa delegado de cometer afronta as prerrogativas que ele tem como 
advogado e nota da PJC diz desconhecer as afirmações feitas pelo advogado

CONTRADITO

Advogado acusa delegado de
estar ameaçando testemunhas

formuladas na corregedoria da 
instituição.  A nota diz que a 
Corregedoria da Polícia Judiciária 
Civil não tem conhecimento de 
eventuais ameaças feitas pelo 

delegado Miguel Macário  Lopes a 
testemunhas  do advogado Ricardo 
Mamedes e que a denúncia precisa 
ser formulada na Corregedoria para 
seja apurado o fato.

C.MT  c/ Redação

Advogado Ricardo Mamedes, de Araputanga  

Foto: Arquivo Pessoal

CAMPUS DA UNEMAT

Deputado e técnicos buscam
sanar questão do transporte
Assessoria

Reunião discutiu distância e despesas de locomoção  

Foto: Eduardo Cardoso

QUEDA DE BRAÇO

Prefeito insiste e governo
libera R$ 4 mi para UPA

Ascom c/ Redação

UPA-24 H, uma conquista de Francis para Cáceres 

Foto: Reprodução

Racionalidade, perfeccionismo e timidez 
descrevem muito bem a mulher do signo 
de Virgem. Além disso, tudo, também é 
honesta, organizada e detalhista. Gosta e 
precisa de rotina para conseguir viver 
bem. A virginiana necessita que tudo 
tenha uma 

lógica ou um motivo. Vale lembrar 
também que seu temperamento é 
instável, o que pode torná-la uma 
caixinha de surpresa às vezes. Paixão 
não faz parte da vida de uma virginiana, 
ou melhor, dizendo, até faz, mas isso não 
está em suas prioridades. Ela não se 
entrega ao primeiro homem que aparece 
e sempre racionaliza seus sentimentos 
para não se comprometer, nem se 
entregar, ma quem é cavalheiro e dá a ela 
o valor que sabe que tem, sai na frente na 
disputa por seu amor.
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Ingredientes: 500 g de feijão; 250 g de bacon; 250 g de calabresa; 5 ovos;1 molho de couve; 200 g de 
farinha de mandioca e Tempero (cebola, salsa e cebolinha) a vontade. Modo de preparo: Cozinhe o 
feijão na panela de pressão (com uma colher de colorau, para "a cor ficar mais bonita") por 20 minutos; 
Escorra e lave; Em outra panela, coloque um pouco de óleo e acrescente o tempero, o bacon e a calabresa 
(ambos já fritos). Em seguida, adicione o feijão sem o caldo, a couve e a farinha de mandioca e misture; O 
prato está pronto; Um ovo cozido (ou frito, dependendo do gosto) dá o toque final (coloque 1 em cada 
prato). Rendimento: 5 porções. Tempo de preparo: 90 minutos.

Feijão 
Tropeiro 
Mineiro

 O estado das velas de ignição podem ser o causador de 
problemas com o motor. Se as velas estiverem desgastadas, 
entupidas ou sujas, a chance de gerarem algum problema que 
implique diretamente no não funcionamento do carro é 
grande. Os cabos mal colocados ou úmidos também podem 
ocasionar um mau funcionamento do veículo, portanto é 
aconselhável verificar o estado dessas peças e, se necessário, 
fazer a troca, tanto das velas quanto dos seus cabos. Esta não 
costuma ser uma manutenção cara e, para a grande maioria dos 
carros, deve ser feita de 40 em 40 mil quilômetros.

Mau estado das velas

NOVO LOVE
Não foi dessa 
vez que Carol 
N a k a m u r a  
c o n s e g u i u  
subir ao altar! 
Isso porque a 

relação com Aislan Lotici, o ex-
zagueiro do Vasco , chegou ao fim. 
A p ó s  q u a s e  d o i s  a n o s  d e  
relacionamento, o casal decidiu se 
separar. Antes de conhecer e se 
envolver com o jogador, a ex-
assistente de palco do "Domingão do 
Faustão," também foi noiva do ator 
Sidney Sampaio.

SEM TABU
D a y  
Teixeira, 
representa
n t e  d a  
c a p i t a l  
f e d e r a l ,  
Brasí l ia ,  
na disputa pelo título de Musa do 
Brasil 2017, estrelou um ensaio para 
uma marca de lingeries e mostrou 
um corpão de dar inveja com uma 
silhueta impecável. Para a morena, 

que é empresária e comanda 
uma clínica de estética, a 
s e n s u a l i d a d e  a i n d a  é  
encarada como um tabu para 
as pessoas.

O AMOR ESTÁ NO AR
Isis Valverde e 
A n d r é  
Resende estão 
aproveitando 
m u i t o  o  
namoro e a 

atriz resolveu mostrar um pouco do 
romance nas redes sociais. Ela 
compartilhou uma foto com o 
c o m p a n h e i r o  n o  I n t a g r a m .  
Sorridentes, os dois aparecem 
agarrados na imagem.Valverde 
namora o modelo desde o ano 
passado. Eles começaram a ficar 
juntos pouco tempo depois dela 
terminar a relação com o ator 
mexicano Uriel Del Toro.

HERANÇA
A n t ô n i a  
F o n t e n e l l e  
u s o u  s u a  
conta oficial 
do Instagram 
p a r a  
comemorar a vitória no processo 
movido contra ela pela filha de 
Flávia Alessandra pela herança de 
Marcos Paulo , ex-marido de ambas, 
morto em 2012. O diretor da Rede 
Globo foi vítima de um câncer de 
estômago e faleceu após um longo 
período internado.

DRAG.QUEM
O supos to  
b o i c o t e  a  
Pabllo Vittar 
na  Record  
repercutiu na 
s e m a n a  
passada. A drag teria sido esnobada 
por um repórter da emissora durante 
entrevista na qual o destaque foi todo 
para Anitta, com quem faz dueto na 
música 'Na Sua Cara' – o clipe 
gravado no deserto do Saara e 
lançado no último dia 30 está com 70 
milhões de visualizações.

A  e s c a d a  
rolante nasceu, 
em 1892, dos 
e s fo rços  de  
d o i s  
a m e r i c a n o s ,  
Jesse W. Reno 
e George H. Wheeler. Reno patenteou 
sua idéia em 15 de março de 1892 e a 
inaugurou no antigo pier de ferro em 
Coney Island, Nova York, no outono de 
1896. A primeira escada rolante 
Seeberger para uso público foi instalada 
na grande Exposição de Paris de 1900. A 
primeira escada rolante com degraus e 
um mecanismo tipo pente para o 
desembarque dos passageiros foi o 
modelo L da Otis, construído em 1921, 
que incorporava as características mais 
importantes tanto do modelo Reno como 
o de Seeberger.

A Nativa de Virgem

 É enorme o número de doenças e pequenos males que são 
combatidos ou amenizados com a inclusão da batata na dieta de forma 
regular. A batata previne a prisão de ventre, diminui a capacidade de 
absorção do colesterol ruim pelos intestinos, é rica em uma fibra 
insolúvel que protege o organismo contra o câncer de cólon e protege o 
estômago de formação de úlceras e melhora a qualidade de vida de 
quem já foi atingido pela doença. Ela ainda ajuda o corpo a manter os 
níveis de glicose do sangue dentro da normalidade, pois as fibras 
contidas nela retardam a absorção de açúcar pelo organismo. As células 
neurológicas também agradecem quando você come batata, isso porque 
a alta concentração de vitamina B6 aumenta a criação de 
neurotransmissores, necessários na transmissão de impulsos nervosos 
entre um neurônio e outro. E essa Vitamina B6 ainda ajuda o corpo na 
hora da atividade física, melhorando a performance atlética.

Saúde Natural
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República  Federativa  do  Brasil
ESTADO DE MATO GROSSO                    COMARCA DE MIRASSOL  D'OESTE

Serviços Notariais e de Registro
Dario Roberto F. Braga

Tabelião e Escrivão do 1° Ofício de Registro de Imóveis 

1º OFICIO
AV PRES TANCREDO NEVES, 3233- CENTRO –CEP 78.280-000 – MIRASSOL D´OESTE-MT

EDITAL
CARTÓRIO DO 1º OFICIO DE MIRASSOL D´OESTE-MT - AV. PRESIDENTE 

TANCREDO NEVES, 3233 – MIRASSOL D´OESTE-MT
FAZ SABER aos que o presente edital virem e interessar possa que, nesta data, lhe foi 

apresentado pelo BRADESCO S.A, o requerimento datado de 18/07/2017, solicitando a 
intimação por Edital dos Sr's. Paulo Theodoro do prado e Francisca lima do prado, de, 
acordo com a Lei 13.042/2014, para quitar as parcelas em atraso, com saldo devedor de 
responsabilidade de V.S's, venho intimá-los para fins de cumprimento das obrigações 
contratuais relativas ao(s) encargo(s) vencido(s) e não pago(s). Informo ainda, que o valor 
deste(s) encargo(s), é o seguinte: parcela em atraso-POSICIONADO em 10/08/2017

Sujeito à atualização monetária, aos juros de mora e às despesas de cobrança até a data do 
efetivo pagamento. Somando-se, também, o(s) encargo(s) que vencer(em) no prazo desta 
intimação.
Assim, procedo à NOTIFICAÇÃO de V.S's, para que se dirijam a este Cartório de Registro 
de Imóveis, situado na Avenida Presidente Tancredo Neves, 3233, centro, em Mirassol 
D´oeste-MT,  que funciona de segunda a sexta-feira das 9:00h horas às 17:00h horas, onde 
deveram efetuar a purga do débito acima discriminado, no prazo improrrogável de 15 dias, 
contado a partir da data da terceira publicação.
Nesta oportunidade, fica V.S.'scientificados de que o não cumprimento da referida obrigação  

no prazo ora estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor 
da credora fiduciária — nos termos da Lei 13.043/2014.
    Mirassol D´oeste-MT 10 de Agosto de 2017.

DATA VALOR
10/08/2017 R$- 32.375,64

Edna Prado
Oficiala Substituta

3º  OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE CACERES - MT
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PROTESTO POR FALTA DE PAGAMENTO

O 3º  OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE CACERES-MT, FAZ SABER QUE LHE FORAM  ENTREGUES PARA PROTESTO TÍTULOS DE 
RESPONSABILIDADE DAS PESSOAS ABAIXO RELACIONADAS. A PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA É EXIGIDA POR LEI (SE 
A PESSOA INDICADA PARA ACEITAR OU PAGAR FOR DESCONHECIDA, SUA LOCALIZAÇÃO INCERTA OU IGNORADA, FOR RESIDENTE OU DOMICILIADA 
FORA DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO TABELIONATO, OU AINDA, NINGUÉM SE DISPUSER A RECEBER A INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO 
APRESENTANTE, CONFORME ARTIGO 15 LEI nº 9492 de 10/09/97. A ENTREGA DOS AVISOS NOS ENDEREÇOS ABAIXO MENCIONADOS É EFETUADA PELO 
CARTÓRIO.
#184525  DEVEDOR:  ANTONIETA DA SILVA CAMPOS  - CPF.: 013.345.867-99    - AV SAO LUIZ, 132 -JARDIM PARAISO -CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item K   da tabela D de 
custas
#184596  DEVEDOR:  ANTONIO ADMILSON DE CAMPOS  - CPF.: 780.740.291-15   - RUA DO CURURU, 99   -CAVALHADA -CACERES  -MT - Titulo: - Apres: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  Valor do titul Item J   
da tabela D de custas
#184568  DEVEDOR:  ANTONIO DE LIMA  - CPF.: 140.524.311-20   - AV SAO LUIZ, 895  -JARDIM SAO LUIZ -CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CACERES  - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  - Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item J   da tabela D de custas
#184524  DEVEDOR:  ANTONIO DE SOUZA BRANDAO  - CPF.: 040.820.361-72    - AV SAO LUIZ, 516  -JARDIM PARAISO -CACERES  -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES   - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  - Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES   Valor do titul Item K   da tabela D 
de custas
#184565  DEVEDOR:  ANTONIO FERREIRA DE PINHO - CPF.: 103.544.681-20  - RUA CASTRO ALVES, 531  -MONTE VERDE  -CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  - Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  Valor do titul Item 
J   da tabela D de custas
#184532  DEVEDOR:  BENJAMIM CAMPOS DA COSTA   - CPF.: 570.360.711-68    - RUA DOS FERREIROS, 358 -CAVALHADA III  -CACERES  -MT - Titulo:   - Apres: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  - Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES   Valor do titul Item 
J   da tabela D de custas
#184572  DEVEDOR:  CREUZA MATIAS CAMPOS LEITE- CPF.: 442.416.821-20    - RUA SALDANHA DA GAMA, 298 -VILA SANTA CRUZ     -CACERES  -MT - Titulo:  - 
Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES   - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  Valor do 
titul Item J   da tabela D de custas
#184597  DEVEDOR:  CREUZA MATIAS CAMPOS LEITE   - CPF.: 442.416.821-20  - RUA SALDANHA DA GAMA, 298 -VILA SANTA CRUZ     -CACERES  -MT - Titulo: - 
Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES   - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES- Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES   Valor do 
titul Item J   da tabela D de custas
#184494  DEVEDOR:  DULIA DE FATIMA DA SILVA DO ESPIRIT- CPF.: 486.925.811-00    - RUA D, 19  -MASSA BARRO  -CACERES  -MT - Titulo:   - Apres: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  Valor do titul Item J   da tabela D de 
custas
#184592  DEVEDOR:  EURICO DE OLIVEIRA SANTOS  - CPF.: 591.552.218-15  - RUA ALFREDO DULCE, 109  -SANTA ISABEL  -CACERES  -MT - Titulo:  - Apres: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES   - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  - Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES    Valor do titul 
Item J   da tabela D de custas
#184492  DEVEDOR:  JOSE DE LACERDA CINTRA NETO  - CPF.: 127.528.601-10   - RUA DOS RUBIS, 257  -COHAB VELHA  -CACERES  -MT - Titulo: - Apres: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES   - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES   - Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES   Valor do titul 
Item K   da tabela D de custas
#184552  DEVEDOR:  JOSE FALLEIROS GASTARDELO - CPF.: 108.784.751-68    - AV TANCREDO NEVES, 2010  -JARDIM PADRE PAULO  -CACERES  -MT - Titulo:  - 
Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES  - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES   Valor do 
titul Item J   da tabela D de custas
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contamos com a força deles para 
vencermos o Cuiabá, que é um 
grande adversário e vem 
brigando por uma vaga no G4. 

É uma decisão, temos 
que fazer um grande jogo para 
vencer,” afirmou.

Ainda de acordo com o 
jogador, o Leão do Pici, a 
despeito de algumas oscilações 
dentro do grupo, vem fazendo 

uma ótima primeira fase e a 
tendência é a evolução da 
e q u i p e  n a  c o m p e t i ç ã o .  
“Estamos fazendo uma ótima 
primeira fase, mas nada está 
garantido ainda.

Temos que manter o foco 
total nas próximas partidas para 
garantirmos nossa vaga nas 
finais o quanto antes,” concluiu.

 presidente do Operário OVárzea-grandense, César 
Gaúcho, viajou para o 

Rio de Janeiro para fechar 
contrato com o técnico para a 
Copa FMF Sub-21, que tem 
início programado para o dia 17 
de setembro. Segundo César, os 

treinos com o novo elenco 
começam no dia 14 de agosto.

Apesar do anúncio da 
viagem para acertar com o 
treinador, o presidente do clube 
não quis entregar quem será o 
comandante, mas enfatizou que é 
um ex-jogador conhecido do 

futebol brasileiro – inclusive 
jogou na seleção brasileira.

Com o treinador, devem 
desembarcar em Várzea Grande, 
grande parte do elenco, que em 
sua maioria será formado por 
atletas de fora de Mato Grosso. A 
diretoria promete montar um bom 
time para disputar com Dom 
Bosco, Cacerense,  Mixto,  
Operário Ltda e União uma vaga 
na Copa do Brasil do próximo 
ano.

A estréia está marcada 
para o dia 17 de setembro e o 
Chicote da Fronteira vai enfrentar 
o Mixto, ainda sem local 
definido.

A c o m p e t i ç ã o  s e r á  
realizada em turno único onde 
todos os clubes se enfrentam. 
Após nove rodadas, classificarão 
para as semifinais os quatro 
primeiros colocados. No duelo 
para definir os finalistas, os 
confrontos serão entre 1º x 4º e 2º 
x 3º, decididos em dois jogos com 
o time de melhor campanha 
fazendo a segunda partida no seu 
estádio.

epois  de  cumpri r  Dsuspensão contra o 
Sampaio Corrêa, o 

zagueiro Heverton vai reforçar 
o Cuiabá na difícil tarefa de 
buscar uma vitória diante do 
Fortaleza amanhã, às 18 horas, 
na Arena Castelão, pela Série C 
do Campeonato Brasileiro. 

O Dourado tem 15 
pontos e está na 6ª colocação do 
Grupo A.na Arena Castelão. 
Este jogo é válido pela 14ª 
r o d a d a  d a  S é r i e  C  d o  
Campeonato Brasileiro e caso o 
Dourado perca, pode sepultar as 
chances de seguir na briga pelo 
acesso. 

Com a ausência do 
Heverton, Moacir Júnior 

improvisou o volante Carlão 
como zagueiro e o Cuiabá foi 
muito mal. Inclusive o próprio 
C a r l ã o ,  q u e  n ã o  t i n h a  
experiência jogando na posição. 

O treinador tinha as 
opções dos zagueiros Rafael 
Bonfim e Alisson, mas preferiu 
improvisar.

Contra os cearenses, 
Moacir terá um desfalque, que 
será o volante Fábio Souza, 
(recebeu o terceiro cartão 
amarelo contra o Sampaio) e 
com isso, Carlão deve voltar 
para a sua posição de origem.

O Cuiabá  tem um 
péssimo retrospecto contra o 
Fortaleza. São 11 jogos, seis 
vitórias do rival, apenas um 

triunfo do Cuiabá e quatro 
empates. 

No Ceará, o time mato-
grossense nunca venceu. E, o 
Fortaleza, vice-líder do grupo A 
da Série C do Campeonato 
Brasileiro, entra em campo 
amanhã, (13) para mais uma 
partida decisiva na competição, 
precisando vencer para ficar 
a inda  mais  p róx imo da  
classificação à próxima fase da 
disputa.

Para o volante Rodrigo 
Mancha, o elenco cearense quer 
força máxima da torcida para 
conquistar os três pontos. 
“Tenho certeza que o nosso 
torcedor estará presente em 
grande número nesta partida e 

ARENA CASTELÃO

Dourado encara o Pici
amanhã em Fortaleza

Da Redação

O Cuiabá tem um péssimo retrospecto contra o Fortaleza, contabilizando em 11 jogos, seis vitórias do rival, apenas um triunfo do Cuiabá e quatro empates

Fortaleza será um osso duro de roer para o Dourado  

Foto: Edson Rodrigues

SURPRESAS

Gaucho vai ao Rio atrás
de técnico para o Chicote
Redação c/ G.E.

César Gaúcho esconde o nome do técnico carioca  
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