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FIM DAS BUSCAS
Buscas contou com a parceria Marinha e Bombeiros e ajuda voluntária de pescadores

Corpo do menino vítima de afogamento
é encontrado pela Marinha e Bombeiros
Foto: Arquivo

Após três dias de buscas, o corpo do menino de 12 anos, que
havia desaparecido nas águas do Rio Paraguai, na última segundafeira, 21, na localidade conhecida como Paraguaizinho foi
encontrado na manhã de ontem a cerca de 6 km do local do acidente.
Desde o incidente, uma grande operação de buscas foi coordenada
pela Agência Fluvial de Cáceres em parceria com o Corpo de
Bombeiros. Página 03

CIRURGIA DE CATARATA

Conselho de medicina de MT orienta que erros médicos
na Caravana da Transformação devem ser denunciados

Foto: Divulgação

Buscas terminam com o resgate do corpo do garoto

COMPARSAS

PM prende homem e apreende menor
suspeitos de vários assaltos em Cáceres
Foto: Arquivo

Policiais do 6º Batalhão da
Polícia Militar, após denúncia via
Centro Integrado de Operações
apreenderam adolescente de 17
anos e prenderam Izaman da
Silveira Gonçalves Junior,
suspeitos de assaltarem loja e
laboratórios em Cáceres.

Conselho averigua a existência de indícios de ilícitos éticos

O Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato
Grosso, orienta aos pacientes que passaram pelo procedimento
cirúrgico por meio da Caravana da Transformação, e que pretendem
ter sua situação avaliada, a procurar a sede do Conselho, situado no
Centro Político e Administrativo, em Cuiabá, para apresentar sua
denúncia, podendo enviá-la também por escrito, com identificação e
assinatura através dos Correios. Página 04

Página 03

da
Manhã
Café

Ação rápida da Polícia fez a diferença

EM VIGOR

Lei obriga reserva de lugares a pessoas com deficiência física,
idosos e gestantes em bares e restaurantes em Mato Grosso

Página 02

Página 06

Foto: Divulgação

Publicada no Diário
Oficial do Estado, a Lei nº
10.805, de autoria do
deputado estadual Guilherme
Maluf (PSDB), obriga
estabelecimentos que
disponham de praça de
alimentação, bem como
bares, restaurantes e
similares, a reservarem no
mínimo 5% dos seus lugares
para pessoas com deficiência
física, idosos e gestantes.

Luverdense deve
manter mesma escalação
para enfrentar o Sinop
Página 07

Página 08
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Estabelecimentos tem 180 dias para se adequarem
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Um Elefante na Sala
A data para comemorar o dia do
aposentado instituído pela Lei 6.926 de
1981 de autoria de Benedito Marcilio expresidente da COBAP foi escolhida para
lembrar e comemorar a histórica data que foi
aprovada a Lei Eloy Chaves em 24 de
janeiro de 1923, criando a Caixa de
Aposentadorias e Pensões para os
empregados de todas as empresas privadas
das estradas de ferro. Esta lei deu origem à
Previdência Social, que hoje paga
benefícios a mais de 30 milhões de pessoas.
ES com ela foram criadas as Caixas de
Aposentadorias e Pensões para empregados
de empresas privadas das Estradas de Ferro.
Representou o marco da Previdência Social,
um marco que a cada ano que passa, vai
sendo carcomido pelos cupins do
capitalismo selvagem que assola o reino
tupiniquim, relegando os pobres
aposentados a segundo plano em todos os
sentidos.
A cada eleição, políticos safados
afiam a língua com a falácia de reforma da
previdência, claro, sempre em desfavor dos
que recebem menos, sem se ater aos marajás
e verdadeiros causadores do tal rombo do
INSS. enfrentarmos o gravíssimo problema
do desemprego e a péssima distribuição de
renda no país e de vez em quando vem o
papo furado de uma nova Reforma da
Previdência. No governo FHC, desde 95,
esse assunto foi martelado, anos a fio, pelas
TVs, rádios e jornais, citando que a
previdência social estava quebrada, sendo
necessário reformá-la.
Os leitores devem se lembrar que foi
o próprio Fernando Henrique Cardoso, que
chamou os aposentados de vagabundos,
endureceu as condições de acesso aos
benefícios e impôs maiores sacrifícios aos
trabalhadores ativos. Dentro do saco de
maldades daquela reforma, estava a
substituição do tempo de serviço por tempo
de contribuição, extinção das
aposentadorias proporcionais, além de
introduzir um complicado fator
previdenciário para baixar os valores dos
benefícios.
E mais, os salários de referência
foram defasados em relação ao salário
mínimo, reduzindo sensivelmente o teto dos
benefícios. Saiu FHC, entrou Lula, veio
Dilma e a oposição alardeia novamente a

CONTAS REPROVADA I
Em julgamento ocorrido na manhã de
ontem, a senadora diplomada Selma
Arruda (PSL) teve suas contas de
campanha reprovada por unanimidade
pelo Tribunal Regional Eleitora (TREMT). Embora a reprovação das contas
não impeça sua posse, no dia 1º de
fevereiro, pode intercorrer em um
processo de cassação do mandato. O
relator do processo, listou 6
inconsistências, sendo uma delas a
circulação dinheiro, no diretório de
campanha, de doação financeira não
registrada via transferência bancária. O
ato, conforme o magistrado, contraria
dispositivos da legislação eleitoral.
CONTAS REPROVADA II
Na lista de irregularidades também
configura abastecimentos e pilotagem
de avião que foi utilizado pela senadora
durante a campanha. Embora a
justificativa apresentada pela senadora
de que a aeronave foi cedida,a
Procuradoria Eleitoral entendeu que
pelo uso da aeronave para fins de
campanha, a falta de apresentação das
despesas de viagens, configuram
omissão de gastos de campanha.
CONTAS REPROVADA III
Em nota, a senadora afirma que sua
assessoria jurídica irá recorrer da
decisão. Diogo Sachs, advogado de
Selma, disse que todas as contas de précampanha e campanha foram
analisadas junto ao TRE e dessa forma
comprovada a licitude dos recursos,
excluindo a prática de caixa 2.
BIOMETRIA
O Cartório eleitoral de Mirassol
D'Oeste, encerra hoje o atendimento em
horário ampliado. A força tarefa foi
para atendimento exclusivo dos 671
eleitores do Assentamento Roseli
Nunes. Mirassol D'Oeste está entre os
26 municípios mato-grossenses que
atualmente passam pela revisão do
eleitorado com coleta de dados
biométricos. O prazo final para
cadastramento é 29 de março.
HOMEM ARANHA
Em Cuiabá, assaltante que escalou 13
andares de um prédio no bairro
Quilombo na madrugada de terça-feira,
furtou 9 apartamentos. De acordo com a
Polícia Civil, em 10 dias foram furtados
três prédios de luxo, usando o mesmo
modus operandis, por isso são
conhecidos no meio policial de Homem
aranha. E pasmem, na ação ele pulou
um muro equipado com cerca elétrica
antes de escalar o prédio.

quebra da Previdência, que cediço é, não
tem como causa, os assalariados da
previdência e sim, os altos beneficiários,
com tetos nas alturas, legados a esposas e
filhas no pós mortem.
Agora a vez de Bolsonaro também
com propostas de Reforma da Previdência e
a balela que muito bem já conhecemos. São
as Jorginas e Lalaus da vida, Só pra ilustrar,
a Constituição Federal de 1988 idealizou e
implementou um modelo quadripartite de
financiamento da Seguridade Social,
através das contribuições sociais dos
trabalhadores, dos empregadores, das
empresas e de toda a sociedade (pelos
impostos transferidos pela União).
Essa diversidade de fontes de
financiamento foi instituída para que a
Seguridade Social não ficasse totalmente
dependente das receitas provenientes das
contribuições incidentes sobre a folha de
salários, já que a massa salarial é a variável
que mais se contrai nos períodos de redução
dos níveis de atividade econômica. Por
conta dessa diversidade de financiamentos,
a Seguridade Social brasileira não é e jamais
será deficitária, como defendem os
especialistas, exceto e todos sabem,, pela
roubalheira, sonegação, salários milionários
e os cambaus.
Só para se ter uma idéia da
palhaçada no patropi, enquanto os Estados

Unidos gastam 6% do PIB com
aposentadorias, para 12% de idosos na
população, o Brasil é o inverso, gastando
cerca de 12% do PIB para apenas 6% de
idosos. Como não vamos mudar as regras
deste jogo de interesse dos poderosos,
consola-nos no fechamento, as palavras de
Henry Ford, “Elimine a experiência e o
bom-senso de quem já passou dos 60 anos e
não sobrará bastante experiência ou bomsenso para governar o mundo”. Uma
conclusão bem apropriada para se
comemorar o Dia dos Aposentados no dia 24
de janeiro, e chamar a atenção para a
valorização daqueles que já conquistaram o
direito de não mais trabalhar.
Um direito em nosso País, nem de
longe, parecido com o que entendemos por
conquista. Contemplados com um
tratamento de qualidade para lá de duvidosa,
um sistema de aposentadoria composto por
desumanas medidas, consegue reforçar
ainda mais as injustiças e aprofundar as
desigualdades sociais. Leis arbitrárias
desafiam diariamente o aposentado
brasileiro, por isso, o Brasil acumula uma
dívida que vai além do abismo financeiro,
um constrangimento moral, uma vergonha
exposta, que parece não ter fim e ninguém
quer assumir o problema, é como se
tivéssemos um elefante na sala e todos
fingissem que está tudo normal.

Lei do espelho
Outro dia, durante uma palestra
sobre direitos humanos, ouvi uma passagem
sobre a 'Lei do Espelho'. Depois, sem querer,
lá estava eu refletindo e pesquisando sobre o
que seria tal lei. Claro que não estamos nos
referindo ao sentido literal da palavra,
mesmo porque essa lei não existe.
E não é que a reflexão está sendo
positiva. Positiva no sentido de aprender e
rever pensamentos e atitudes em nós
enraizadas sobre uma infinidade de coisas
do dia a dia. Especialmente em relação ao
modo de ver o mundo e o outro, e a
convivência em família, no trabalho e no
meio social.
Sabemos que o que pensamos e
nutrimos sobre o próximo está em nosso
interior, tem a ver com nosso próprio eu. Isso
explica as ideias que formamos sobre
alguém antes de verdadeiramente conhecêlo.

Leia e assine o
Jornal Correio
Cacerense
3223-1420

Quem nunca murmurou ou mesmo
apontou com frases do tipo: "aquele ali tem
uma cara... Humm! Parece bandido. Sei não,
não me parece confiável".
Sabemos que nenhum ser humano
traz escrito na testa o que é ou poderia ser.
Costumamos tirar nossas próprias
conclusões por ver e/ou ouvir falar. Por isso
nos enganamos e acabamos por adotar
medidas extremas, seja por prejulgamento,
preconceito, excesso de confiança ou
desconfiança.
No caso em questão, o espelho não é
um simples objeto que reflete a nossa
própria imagem, bela ou feia, gorda ou
magra, triste ou alegre... Pode servir para
dizer quem somos e ou queremos e, claro,
podemos ser. Também fortalecer ou
estabelecer novas metas e por aí vai.
Há dias em que nos vemos mais
bonitos, bonitos em vários sentidos, físico e

EXPEDIENTE

moral. Quando estamos alegres, felizes,
podemos ter uma fisionomia mais leve e
descansada, portanto, mais bela.
No dia seguinte, dependendo do que
fazemos e das nossas atitudes, a imagem
física pode até estar bonita que mesmo assim
nos vemos feios, arrependidos e, muitas
vezes, preocupados com as possíveis
consequências.
Por mais conhecimento que
tenhamos acumulado ao longo de nossas
vidas, aprender é uma ação contínua.
Aprendi mais um pouquinho com essa.
Aproveitando o espaço e o momento
político do país, digo que temos no Brasil
uma legião de políticos precisando parar na
frente do espelho não somente para arrumar
o terno ou ajeitar o nó da gravata.
ALECY ALVES é jornalista e estudante de
Serviço Social.
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EMPREENDIMENTO

O Grupo Fuga Couros tem sociedade com a empresa Panorama no seguimento de curtume em Cáceres

Grupo Fuga Couros é convidado pelo
prefeito para instalar filial em Cáceres
Assessoria
Foto: Assessoria

O Grupo Fuga Couros
tem sociedade com a empresa
Panorama no seguimento de
curtume em Cáceres.
A expectativa agora é
de que venha também com
uma grande indústria
frigorífica de abate e
industrialização de carnes,
segundo Francis.
Os principais mercados
de atuação desta empresa,

além do mercado interno, são a
América do Norte, Ásia e
Europa.
Além dos curtumes,
que são o principal ramo de
atividade da empresa, a Fuga
Couros S/A também
diversificou sua atuação,
investindo em negócios
relacionados ao couro, como
frigoríficos, processadoras de
subprodutos e agropecuária.

FIM DAS BUSCAS

Bombeiros e Marinha localizam corpo do menino
vítima de afogamento no Paraguaizinho em Cáceres
Da Redação

Visita do Prefeito Francis no Rio Grande do Sul

O

prefeito Francis Maris
Cruz esteve na cidade
de Marau, no Rio
Grande do Sul, onde foi
conhecer a sede da Fuga
Couros S/A, uma grande
indústria de abate e
industrialização de carnes.
Acompanhado da
esposa, Maria Queiróz, ele se

reuniu com a diretoria da
empresa, a quem fez um
convite para que a mesma
instale uma filial em Cáceres.
Em rede social, Francis
disse que o convite foi muito
bem aceito pelos diretores da
Fuga e é grande a possibilidade
de que venha a se tornar
realidade. “Conversamos

sobre a viabilidade de
construírem um frigorífico em
Cáceres, além de outros
investimentos na área de
proteína animal.
Agora, vamos aguardar
que eles reúnam o Conselho da
empresa e esperar para uma
decisão positiva”, afirmou o
prefeito.

PELOS CANOS

Polícia Militar prende suspeitos
por assaltos e roubos em Cáceres

B

uscas pelo corpo do
menino que sumiu nas
á g u a s
d o
Paraguaizinho no início da
semana chega ao fim. O corpo
do garoto de 12 anos foi
localizado pelos bombeiros a
uma distância de 6 quilômetros
do local do afogamento.
As buscas contou com o
auxilio da marinha e inúmeros
pescadores que comovidos
com a tragédia se dispuseram
ajudar.
O acidente aconteceu
na segunda-feira momento em
que ele e os pais realizavam a

travessia do rio em uma canoa
de madeira que virou.
Na ocasião o pai
informou aos bombeiros que
usavam coletes mas estavam
abertos e ao serem
arremessados na água o colete
do seu filho se soltou, vindo o
mesmo a imergir e não mais
v o l t a r. E l e e a e s p o s a
conseguiram se salvar, no
entanto a mãe necessitou de
cuidados médicos e foi
internada.
A embarcação que
afundou com o acidente, não
foi localizada.
Foto: Ilustrativa

Redação c/ Assessoria

P

oliciais Militares do 6°
Batalhão, apreenderam
na tarde de quarta-feira
o adolescente W.F.C.N, 17
anos e prenderam Izaman da
Silveira Gonçalves Junior, 32
anos, suspeitos de assaltaram
uma loja de produtos
esportivos e dois laboratórios
na cidade.
Os policiais foram
acionados via Centro
Integrado de Operações
(Ciosp), pelos funcionários da

loja. Eles disseram que foram
rendidos por dois homens
armados, que levaram o
dinheiro da caixa registradora
e fugiram em uma moto. Com
o auxílio das câmeras de
segurança foi possível
identificar os suspeitos pelas
roupas e numeração da moto.
Logo em seguida, os
policiais apreenderam o
adolescente, que confirmou a
participação no crime, com a
companhia de Izaman da
Foto: 6º BPM

Silveira Gonçalves Junior.
Este estava com a motocicleta
usada no assalto, além de um
simulacro de arma de fogo,
duas mochilas e a quantia de
R$ 614.
A m b o s e s t ã o
envolvidos nos roubos de dois
laboratórios, identificados
pelas câmeras de segurança.
Os dois foram entregues na
Delegacia de Polícia,
juntamente com os produtos
encontrados.
As prisões se deram
após denuncia via CIOSP

Bombeiros contaram com ajuda da marinha e pescadores

Com a prisão vários crimes foram elucidados
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COLETA BIOMÉTRICA

O eleitor que não comparecer terá o título cancelado e não poderá obter a certidão de quitação eleitoral

Em São José dos Quatro Marcos 85%
dos eleitores não fizeram a biometria

Redação c/ Assessoria

Foto: Divulgação

D

os 14.357 eleitores
cadastrados no
município, apenas
2.194 fizeram a coleta
biométrica, o que corresponde
a 15,28%.
Mais de 12 mil
eleitores, o que corresponde a
85% do eleitorado ainda não
atendeu à convocação da
Justiça Eleitoral.
Eles têm até 29 de
março para procurar o cartório
eleitoral, no entanto, apesar de
faltar algumas semanas para o
encerramento da revisão, o
ideal é que o eleitor faça o
cadastramento biométrico com
antecedência.
Em São José dos Quatro
Marcos o atendimento ao
eleitor acontece na sede do
cartório da 52ª Zona Eleitoral,
situada na Avenida Doutor
Guilherme Pinto Cardoso, n.
1189, Centro.
O espaço está aberto ao
público de segunda a sextafeira, nos dias úteis, das 07h às
17h.
O eleitor que não
comparecer terá o título
cancelado e não poderá obter a
certidão de quitação eleitoral.

requerer a primeira via do
título (alistamento) é
necessário também apresentar

o comprovante de quitação
com o serviço militar.

CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS

Conselho de medicina de MT orienta que erros médicos
na Caravana da Transformação devem ser denunciados
Assessoria

O

Prazo finda dia 29 de março

Esse documento é
necessário para o exercício de
vários direitos civis, entre eles:
inscrever-se em concurso ou
prova para cargo ou função
p ú b l i c a , i n v e s t i r- s e o u
empossar-se neles; obter
passaporte ou carteira de
identidade; renovar matrícula
em estabelecimento de ensino
oficial ou fiscalizado pelo
governo; e participar de
concorrência pública ou
administrativa da União, dos
Estados, dos territórios, do
Distrito Federal ou dos

Municípios, ou das respectivas
autarquias.
Para fazer a revisão, o
cidadão deve apresentar
obrigatoriamente: documento
oficial de identidade (RG,
CNH, Carteira de Trabalho,
Carteira Profissional, dentre
outros definidos em lei), e
comprovante de residência
(conta de luz, água, telefone,
boleto de IPTU, contrato de
aluguel, dentre outros
definidos pelo Juiz Eleitoral).
No caso de homens com
mais de 18 anos que irão

EM VIGOR

Lei obriga reserva de lugares a pessoas com deficiência física,
idosos e gestantes em bares e restaurantes em Mato Grosso

Conselho Regional de
Medicina do Estado de
Mato Grosso (CRMMT), diante dos fatos relatados
pela imprensa sobre os supostos
erros médicos ocorridos nas
cirurgias oftalmológicas
realizadas através do programa
governamental denominado
“Caravana da Transformação”,
está utilizando da sua
competência legal e vem
instaurando sindicâncias
administrativas para averiguar a
existência de indícios de ilícitos
éticos.
Segundo o Governo do
Estado, foram realizadas cerca de
60 mil cirurgias em 14 cidades.
Em reportagem exibida em rede
nacional, idosos afirmam ter
enfrentado problemas de visão
em virtude das cirurgias de
catarata. O caso está sendo
investigado pelo Ministério
Público Estadual (MPE), e
culminou na Operação Catarata.

Para que essa análise seja
a mais abrangente possível, o
CRM-MT orienta aos pacientes
que passaram pelo procedimento
cirúrgico por meio do referido
programa, e que pretendem ter
sua situação avaliada, a procurar
a sede do Conselho, situado no
Centro Político e Administrativo,
em Cuiabá, para apresentar sua
denúncia, podendo enviá-la
também por escrito, com
identificação e assinatura através
dos Correios. A presidente do
Conselho, Dra. Hildenete
Monteiro Fortes, de igual modo,
pede aos profissionais médicos
que ao atenderem pacientes com
queixas relacionadas conversem
e orientem a apresentarem a
denúncia junto ao CRM-MT.
Conforme a assessoria
jurídica do Conselho, a
sindicância é sigilosa e os dados
do paciente serão resguardados
do acesso de terceiros que não
tenham relação com o caso.
Foto: Ilustrativa

Redação c/ Assessoria

P

ublicada no Diário Oficial
do Estado, a Lei nº 10.805,
de autoria do deputado
estadual Guilherme Maluf
(PSDB), obriga estabelecimentos
que disponham de praça de
alimentação, bem como bares,
restaurantes e similares, a
reservarem no mínimo 5% dos
seus lugares para pessoas com
deficiência física, idosos e
gestantes.
Os lugares reservados nos
referidos estabelecimentos
deverão ser identificados por

avisos ou alguma característica
que os diferencie dos assentos
destinados ao público em geral.
“Esta lei segue a mesma
linha das legislações que
reservam vagas para pessoas que
têm dificuldade de locomoção em
filas de bancos, supermercados e
estacionamentos privativos.
Dessa forma, estamos
ampliando os direitos e
colaborando para a melhoria da
qualidade de vida destas pessoas,
que já enfrentam muitas
dificuldades no seu dia a dia”,
Foto: ALMT

Deputado estadual Guilherme Maluf, autor da Lei

afirma Guilherme Maluf.
O prazo para promoção
das adequações nos comércios é
de 180 dias, sob pena de
advertência e multa nos casos em
que as irregularidades não forem
sanadas.
Para o presidente do
Sindicato dos Hotéis, Bares e
Restaurantes de Mato Grosso,
Luz Carlos Nigro, os empresários
do ramo não terão dificuldades
em se adequarem as necessidades
para cumprimento da lei.
Em caso de lotação, não
havendo clientes preferenciais
presentes, os lugares reservados
poderão se ocupados, porém
chegando clientes preferenciais
eles terão prioridade na fila de
espera e deverão ser acomodados
nos próximos lugares a ficarem
disponíveis.
Além da reserva de
lugares, a lei também obriga os
estabelecimentos citados a
promoverem as adaptações
necessárias para permitir o acesso
e uso de pessoas com deficiência,
tais como: instalação de rampas
ou de elevadores, portas cuja
largura comporte a passagem de
cadeiras de rodas e aparelhos
sanitários apropriados.
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ANO LETIVO

As aulas para temporários serão atribuídas na terceira etapa na unidade escolar de inscrição
Atribuição de aulas para profissionais
efetivos da educação será nesta sexta
Assessoria Seduc

Foto: Junior Silgueiro

TRADIÇÃO

Comunidade realiza neste domingo a
25ª Festa de Reis em Quatro Marcos

Folha Regional

A

A atribuição será para o servidor efetivo em sua escola de lotação.

A

partir de hoje, as escolas da
rede estadual de ensino
iniciam o processo de
atribuição de classes e aulas para os
profissionais da educação
(professores, técnicos e apoio),
conforme portaria 571/2018,
publicada no Diário Oficial do Estado
(DOE).
O Processo de Atribuição
Simplificado (PAS) é complementado
pela Instrução Normativa 10/18,
publicado no DOE no dia 25 de
outubro.
Conforme a portaria, no dia
25 janeiro a atribuição será para o
servidor efetivo em sua escola de
lotação.
A segunda etapa da
atribuição será entre os dias 29 a 31 de
janeiro para os remanescentes
(efetivos que não conseguiram vaga

na escola).
Essa fase será na Assessoria
Pedagógica do município.
Temporários - No dia 1º de fevereiro,
na terceira etapa, haverá atribuição de
a u l a s , n a u n i d a d e e s c o l a r,
“excepcionalmente para atender a
demanda das unidades escolares em
conformidade com o Edital de
Seleção nº 024/2018”.
A unidade escolar deverá
divulgar o quadro de aulas disponíveis
para atribuição e a lista de
classificação dos professores
candidatos a contrato temporário,
para preenchimento do quadro de
aulas livres e/ou em substituição.
A quarta etapa, a partir do dia
5 de fevereiro, ocorrerá na Assessoria
Pedagógica, tanto para aulas
adicionais (para professores efetivos)
como contrato temporário.

Isso, caso tenha esgotada a
relação de candidatos inscritos na
unidade escolar, e ainda necessitando
de profissional para composição do
quadro docente, deverá recorrer ao
cadastro geral da Assessoria
Pedagógica. No período de 4 a 8 de
fevereiro será a realização de
atividades da Semana Pedagógica. O
ano letivo de 2019 para os alunos da
rede estadual começa no dia 11 de
fevereiro.
Para orientar os Assessores
Pedagógicos e Secretários escolares
na execução do Processo de
Atribuição - PAS/2019, estão sendo
disponibilizadas videoaulas e
orientativos, com passo a passo, em
relação procedimentos a serem
realizados em cada etapa e fase de
atribuição no sistema Sigeduca/
módulo GPE.

25ª edição da Festa de Reis da
Companhia do Barreirão
acontece neste domingo, 27 de
janeiro. De acordo com a coordenação
do evento, a comunidade de Santo Reis
espera receber 10 companhias vindas de
diversos municípios de Mato Grosso.
A tradicional festa costuma
atrair centenas de pessoas para o bairro
Jardim Bela Vista. “O auge é o Encontro
das Bandeiras, que começa logo após a
Santa Missa (meio-dia), no domingo
(27). Em seguida, serviremos o almoço.
Para este ano são 10 vacas para o
churrasco que acompanha o almoço”,
explicou a coordenação.
O projeto conta com apoio da
Prefeitura Municipal de São José dos
Quatro Marcos, e está inserido no
calendário cultural do município desde o
ano de 2009.
Para o prefeito Professor
Ronaldo Floreano dos Santos, a

expectativa é de atrair muitos fiéis.
“Pelo fato de ser uma festa tradicional,
que normalmente convida muitas
pessoas, acredito que teremos um
público significativo. Os comentários
têm sido bem positivos com relação à
presença de público”, avaliou.
Esta é a segunda festa da
companhia que será realizada sem a
presença de seu mestre, o senhor Fidelis
José de Souza, que faleceu no dia 19 de
dezembro de 2017.
Dar continuidade na
festividade de Santos Reis em Quatro
Marcos foi um de seus últimos pedidos.
Professor Ronaldo ressaltou a
importância da presença de todos para a
renovação da fé neste ano que se inicia.
“Como dizia Seo Fidelis, que todos
sejam bem-vindos à Comunidade de
Santos Reis. As portas estarão abertas,
por isso venham rezar, agradecer e
renovar sua fé”.
Foto: Divulgação

A Festa faz parte do calendário cultural desde 2009

Tabelas de Taxa do Convênio de Consignado Estadual para
contratos Novos e Portabilidade conforme segue abaixo:

PRAZO

TAXAS

12
24
36
48
60
72
84
96

1.33%
1.37%
1.41%
1.45%
1.49%
1.52%
1.54%
1.56%

Taxas para Portabilidade Ativa
Para crédito captado através da portabilidade ativa de crédito adotamos para este
convênio uma estratégia de oferta combinada entre Portabilidade do Crédito e de Salário
que consiste em o associado ter uma taxa reduzida em função de trazer o seu crédito
salário para o Sicredi.
Trazendo apenas a portabilidade de crédito a taxa é de 1,35%, fazendo a portabilidade de
Crédito mais o salário fica 1.30%

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

Cáceres-MT, 25 e 26 de janeiro de 2019
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LIGUE OS PONTOS

ENCONTRE A SAÍDA DO LABIRINTO

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

01 LOTE NA RUA SANTO ANTONIO
CAVALHADA - ESCRITURADO
METRAGEM 12X41 metros

TRATAR 65 99988-9615

BALCÃO240DENEGÓCIOS

VENDE-SE

VENDE-SE

01 LOTE 2.000 METROS QUADRADOS
SITUADO NESTA CIDADE SENDO
A FRENTE NA AVENIDA 7 DE SETEMBRO E
FUNDOS COM A RUA MARECHAL
DEODORO – ESCRITURADO

01 LOTE NA RUA DOS PINHOS –
RESIDENCIAL GARCIA - PERTO DO
IATE - ESCRITURADO
METRAGEM 12X30 metros

TRATAR 65-99988-9615

TRATAR 65 99988-9615

Cáceres-MT, 25 e 26 de janeiro de 2019

2ª RODADA

O Luverdense deve enfrentar o Sinop com Edson, Viveros, Elder, Kaíque e
Jeferson Recife; Moises, Elder Ribeiro, Igor e Fabiano; Lucas Braga e Wilson Jr

Luverdense deve manter mesma
escalação para enfrentar o Sinop
Só Notícias

Foto: Assessoria

O

Luverdense deve manter a mesma escalação do jogo contra o Cuiabá

EMPATE

Operário empata com União de
Rondonópolis no mato-grossense

técnico Júnior Rocha
comandou, na terça-feira
à tarde, o primeiro treino
técnico e tático da semana
visando a partida do próximo
sábado, às 20h, contra o Sinop, no
estádio Passo das Emas, na
segunda rodada do estadual. Ele
vai poder contar com o zagueiro
Lucão e o atacante Bryan,
recuperados de lesão, e que não
jogaram a estreia, contra o
Cuiabá, quando o Luverdense
perdeu por 1 a 0.
O meia atacante Igor, que
deixou o gramado da Arena,
sentindo dores musculares,
treinou normalmente nesta terça e
não é mais dúvida para o jogo.

Hoje tem mais uma atividade no
Passo das Emas e poderá definir a
equipe.
A tendência é que o
treinador mantenha a mesma
equipe da estreia. “Nós fizemos
uma boa partida em Cuiabá e a
tendência é manter a mesma
formação até para poder dar ritmo
de jogo e melhorar o
entrosamento”, disse.
Se mantida a escalação da
partida contra o Cuiabá, o
Luverdense deve enfrentar o
Sinop com Edson, Viveros, Elder,
Kaíque e Jeferson Recife;
Moises, Elder Ribeiro, Igor e
Fabiano; Lucas Braga e Wilson
Júnior.

Só Notícias

O

Clube Esportivo
O p e r á r i o
Va r z e a g r a n d e n s e
(CEOV) empata com o União
de Rondonópolis, em 1 a 1,

fechando a primeira rodada do
Campeonato Mato-grossense
Eletromóveis Martinello.
O jogo foi na Arena
Pantanal, em Cuiabá. O time de
Foto: Assessoria

Partida entre CEOV e União de Rondonópolis foi equilibrada

Cáceres-MT, 25 e 26 de janeiro de 2019

Várzea Grande saiu na frente
com gol feito pelo zagueiro
Alef que tirou o goleiro Neneca
da jogada. Marcelinho fez o
gol de empate para o time
comandado por Odil Soares.
A partida foi
equilibrada e nos instantes
finais o CEOV pressionou
mais e teve ao menos duas
chances de vencer a partida.
O craque Valdívia que
começou sua carreira em Mato
Grosso,
passou pelo
Internacional, Atlético
Mineiro e estava no exterior
assistiu a partida na Arena.
O Clube Esportivo
Operário enfrenta o Operário
LTDA na segunda rodada do
estadual e o União vai
enfrentar o Araguaia que na
estreia empatou.

www.jornalcorreiocacerense.com.br

Esotérico
Mercúrio deixa Capricórnio
e começa a caminhar através
de Aquário, recebe um tenso
aspecto de Urano em Áries,
marcando o início de um
período de movimento
intenso na vida social e aproximação de
pessoas diferentes. O período pode estar
relacionado ao planejamento e execução
de um projeto criativo.

Mercúrio deixa Capricórnio e
começa a caminhar através de
Aquário, recebe um tenso
aspecto de Urano em Áries,
marcando o início de um
período de movimento
intenso e rompimento com o passado,
especialmente em seus projetos
profissionais e carreira. Sucesso e
reconhecimento são as promessas deste
período.

Mercúrio deixa Capricórnio e
começa a caminhar através de
Aquário, recebe um tenso
aspecto de Urano em Áries,
marcando o início de um
p er ío d o d e mo v imen to
intenso na vida doméstica e nos
relacionamentos familiares. O período pode
envolver uma negociação relacionada à
compra ou venda de um imóvel.

Mercúrio deixa Capricórnio
e começa a caminhar através
de Aquário, recebe um tenso
aspecto de Urano em Áries,
marcando o início de um
período de movimento
intenso em projetos que envolvem pessoas
e empresas estrangeiras. O período pode
estar relacionado a uma viagem
internacional.

Mercúrio deixa Capricórnio
e começa a caminhar através
de Aquário, recebe um tenso
aspecto de Urano em Áries,
marcando o início de um
período de movimento intenso na vida
social e aproximação de amigos. O
período pode envolver um acordo
comercial resultando rapidamente em um
novo contrato.

Mercúrio deixa Capricórnio
e começa a caminhar
através de Aquário, recebe
um tenso aspecto de Urano
em Áries, marcando o início
de um período de acordos e negociações
relacionadas a uma boa soma de dinheiro.
O período pode estar relacionado com um
empréstimo ou uma sociedade financeira.

Mercúrio deixa seu signo
e começa a caminhar
através de Aquário, recebe
um tenso aspecto de
Urano em Áries,
marcando o início de um período de
movimento intenso em suas finanças.
Não é um bom momento para novos
investimentos, especialmente os de
risco. É hora de economizar.

Mercúrio deixa Capricórnio e
começa a caminhar através de
Aquário, recebe um tenso
aspecto de Urano em Áries,
marcando o início de um
período de movimento intenso
nos relacionamentos, pessoais e
profissionais. O período pode estar
relacionado a um importante acordo de
parceria comercial.

Mercúrio deixa Capricórnio e
começa a caminhar através de
seu signo, recebe um tenso
aspecto de Urano em Áries,
marcando o início de um
período de estudos, negócios
e comunicação intensa. O período pode
estar relacionado com a aprovação de um
novo projeto ou contrato. Respire e reflita
antes de tomar qualquer atitude.

Mercúrio deixa Capricórnio e
começa a caminhar através
de Aquário, recebe um tenso
aspecto de Urano em Áries,
marcando o início de um
período de movimento
intenso e boas novidades, especialmente
no trabalho. O momento pode envolver o
surgimento de um novo projeto. Saúde em
ótima fase.

Mercúrio deixa
Capricórnio e começa a
caminhar através de
Aquário, recebe um tenso
aspecto de Urano em Áries,
marcando o início de um período de
interiorização e necessidade de se
distanciar da vida social e de conversas
vazias. O período é ótimo para começar
o planejamento de um novo projeto.
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É férias e nada melhor que repor as
energias a beira mar e ao lado das
pessoas que amamos. Quem está
curtindo dias assim nas linda praia
de Santa Catarina é nosso amigo
Vitor Vidal Campos. Aproveite
você merece tudo isso.

By Rosane Michels

Mercúrio deixa Capricórnio e
começa a caminhar através de
Aquário, recebe um tenso
aspecto de Urano em Áries,
marcando o início de um
período de intenso
movimento na vida social e
aproximação de pessoas inteligentes e
interessantes. Novas amizades podem ser
feitas e as antigas renovadas.

SOCIAL

******************
************************************
Lindos, fofos e simpáticos os irmãos
Ítalo, Otávio e Davi, fazem a felicidade
das famílias Martins e Benevides.
Grande beijo e ótimo fim de semana na
casa da vovó.

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

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

Grande abraço a Clara Luzia Lima
Bruzzon que está curtindo dias
maravilhosos na praia com a familia.
Momentos como esses são eternizados
na memória.
Destaque especial de hoje a nossa leitora assídua Fátima Tavares
que após dias de descanso curtindo as praias da cidade
maravilhosa, retornou a city. Bom dia e boa leitura.

