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PASSADO PRESENTE
Iniciativa e produção é do Engenheiro Adilson Reis, (IHGG) historiador e pesquisador, que diz há 44 anos faz anotações com confrades e confreiras

Memórias da Cáceres 240
ilustram expo na Sicmatur
Uma viagem ao passado de glorias da bicentenária Cáceres pode ser feita
através da exposição produzida pelo engenheiro e pesquisador do Instituto
Histórico e Geográfico Adilson Reis. As etapas da cultura histórica abrangente aos
240 anos da cidade integram a exposição no hall de entrada do Centro de Eventos
Maria Sophia Leite, na Sicmatur e posteriormente farão um circuito pelas escolas
locais. Página 03

CÓRREGO DA ONÇA

Esgoto estaria causando
a mortandade de peixes
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Na Clava do Sol
Conhecemos apenas de nome o
compositor Nato de Souza, deve ser um
nato artista que ainda não tivemos aquele
prazer de ganhar um tempo solfejando
um agradável papo, como conversam os
compositores, na arte musical, os
verdadeiros Pais da Criança (musica),
O Evangelho convida-nos a ir ao encontro ignorados pela mídia que destaca apenas
do Senhor, a exemplo daquele «alguém» que os cantores e grupos afins. No reino
«correu para Ele» (cf. Mc 10, 17). Podemo-nos
tupiniquim, os compositores e neste rol
identificar com aquele homem, de quem o texto
este
editor se inclui, são alvo da clava de
não diz o nome parecendo sugerir-nos que pode
sol,
executados na Berlinda enquanto
representar cada um de nós. Ele pergunta a Jesus
como deve fazer para «ter em herança a vida suas obras primas são executadas nas
eterna» (10, 17). Pede vida para sempre, vida em rádios, TVs, etc.
plenitude; e qual de nós não a quereria? Mas pedeO tema nos veio a tona,
a – notemos bem – como uma herança a possuir, rebuscando a musica na história de
como um bem a alcançar, a conquistar com as suas
Cáceres, pródiga desde a fundação no
forças. De fato, para possuir este bem, observou os
século
XVII aos anos dourados do século
mandamentos desde a infância e, para alcançar tal
XX,
frustrada
sua exumação em 2013,
objetivo, está disposto a observar ainda outros; por
isso, pergunta: «Que devo fazer para ter?» A quando nosso ilustre desconhecido
resposta de Jesus mexe com ele.
compositor Nato de Souza e uma plêiade
O Senhor fixa nele o olhar e ama-o (cf. 10, de músicos tentaram criar formalmente a
21). Jesus muda-lhe a perspectiva: passar dos Associação dos Músicos na cidade. Pelo
preceitos observados para obter recompensas ao que constatamos, ficou somente em
amor gratuito e total. Aquele homem falava em
idéias e planos, comissão nomeada,
termos de procura e oferta; Jesus propõe-lhe uma
promessa
velada da implantação de uma
história de amor. Pede-lhe para passar da
observância das leis ao dom de si mesmo, do orquestra no município, cafezinhos, blátrabalhar para si ao estar com Ele. E faz-lhe uma blá,blás, cocoreco, bico de pato e os
proposta «cortante» de vida: «Vende tudo o que cambaus, como a maioria das coisas
tens, dá o dinheiro aos pobres, vem e segue-Me» neste patropi, e, Cáceres não poderia ser
(10, 21).
diferente.
E Jesus diz também a ti: «Vem e segueE no compasso dissociado desta
Me». Vem: não fiques parado, porque não basta
associação
que nasceu morta, viajamos
não fazer nada de mal para ser de Jesus. SegueMe: não vás atrás de Jesus só quando te apetece, ao longínquo ano de 1892, quando a
mas procura-O todos os dias; não te contentes com Banda de Musica animava uma reunião
observar preceitos, dar esmolas e recitar algumas realizada pelo Conselho de Intendente,
orações: encontra n'Ele o Deus que sempre te ama, sob a presidência do Cel. Mariano
o sentido da tua vida, a força para te entregares.
Ramos; próxima parada, em 1931,
E Jesus diz mais: «Vende tudo o que tens, quando o então prefeito Costa Marques
dá o dinheiro aos pobres». O Senhor não faz
procedeu a aquisição de instrumentos
teorias sobre pobreza e riqueza, mas vai direto à
vida. Pede-te para deixar aquilo que torna pesado o para a Banda de Música Municipal;
coração, esvaziar-te de bens para dar lugar a Ele, chegando mais recentemente, se assim se
único bem. Não se pode seguir verdadeiramente a pode dizer, aos anos dourados de 1980,
Jesus, quando se está estivado de coisas. Pois, se o na Cáceres fervilhante musicalmente
coração estiver repleto de bens, não haverá espaço falando, conjuntos musicais disputando o

para o Senhor, que Se tornará uma coisa mais entre
as outras. Por isso, a riqueza é perigosa e – di-lo
Jesus – torna difícil até mesmo salvar-se.
Não, porque Deus seja severo; não! O
problema está do nosso lado: o muito que temos e
o muito que ambicionamos sufocam-nos;
sufocam-nos o coração e tornam-nos incapazes de
amar. Neste sentido, São Paulo recorda-nos que «a
raiz de todos os males é a ganância do dinheiro» (1
Tim 6, 10). Quando se coloca no centro o dinheiro,
vemos que não há lugar para Deus; e não há lugar
sequer para o homem. Queridos irmãos e irmãs, o
nosso coração é como um imã: deixa-se atrair pelo
amor, mas só se pode apegar a um lado e tem de
escolher: amar a Deus ou as riquezas do mundo
(cf. Mt 6, 24); viver para amar ou viver para si
mesmo.
***___vatican.va/content/francesco/pt/homili
es/2018

espaço para animarem bailes, realizados
em clubes, além de carnavais, shows em
exposições agropecuárias, festas de
aniversários, datas comemorativas etc.
No viés das pesquisas trocamos
idéia com o saxofonista músico Antônio
Saturnino da Silva, que encantava a todos
tocando Cavalgada e Czardas, quiçá
Milionário, no solo de guitarra de Osmar
Luiz de Camargo Negrão, e Walter
Cândido de Oliveira, o popular Picolé, na
percussão; os conjuntos musicais Status e
Sol de Verão animando noitadas e
matinês, tudo uma brasa, mora! Papo
firme, bicho, porque a musica não pode
parar, afinal ela é a linguagem da alma.
Quando o trem é bom e o
jornalismo sério, músicos são destaques,
veja que a banda Status, foi destaque no
Jornal Correio Cacerense, pág. 3, em 17
de novembro de 1984 e a matéria
publicada no Correio Cacerense, repetiu
a dose em 13 de julho de 1985,
apresentando a importância deste
conjunto musical para a sociedade
cacerense a região.
E 23 anos após, no Canal 240 do
aniversário de Cáceres, aos
remanescentes da musica em Cáceres, o
Correio Cacerense voltou a abrir espaços
com destaques, para nossos artistas da
Clave de Sol, enquanto em alguma
gaveta sob a Clava de Hipnus, o Deus do
Sono, filho de Morfeu e irmão gêmeo de
Tânato, repousa a propalada promessa de
associação de músicos, rabiscada em
várias mãos naquela reunião de 2013.
Felizmente, o sonho não acabou, assim
apostamos, com os heróis da resistência,
Felintinho, Zé Carlos e Zezinho
Carlinhos da Zoom, Montechi, Tera,
dentre outros, e claro, este editor que
continua com as páginas do Correio
Cacerense, abertas para os músicos da
Clave de Sol, Bom Dia!

X
DA REPORTAGEM

PRETAS

Ainda e mais uma vez para alguns motoristas e
motociclistas de Cáceres que continuam com suas
peripécias perigosas nas ruas e avenidas, em
iminente perigo aos demais conscientes do
volante e pedestres, alvos das conseqüências
nefastas dos tais, cujo rastro quase sempre é de
violência no trânsito.
BRANCAS

Em comemoração ao Dia do Servidor Público, a
direção do Sindicato dos Servidores Públicos da
prefeitura de Cáceres (SSPM), sempre em defesa
da classe e no próximo dia 26, comemorando o
Dia do Servidor Público no Iate Clube local, com
uma festa de confraternização para os seus
associados. Um Jantar Dançante animado por
Carlos Silva e Banda Ases do Forró e sorteio de
brindes.
PRETAS

Para quem usa os canteiros centrais da cidade de
Cáceres como espaço para jogar lixo, seja ele
reciclável ou não, permanecendo os entulhos ali
por vários dias, expostos a sol e chuva, causando
além de incomodo aos transeuntes, uma péssima
imagem da nossa city, pólo turístico regional;
Mau exemplo, a clicada pela nossa reportagem ali
na Avenida Sete de Setembro, próximo ao
terminal rodoviário.
BRANCAS

Foto da Semana

UMA PUBLICAÇÃO DA EDITORA ROSANE MICHELIS SARAVY - ME
CNPJ 24.823.041/0001-46
A bomba de anunciado despejo do prédio onde
funciona o terminal rodoviário central de Cáceres,
com a transferência de todos os serviços de
embarques, desembarques e comércios internos,
para a rodoviária José Palmiro, pós BR 070, num
local ermo sem as mínimas estruturas. A
reintegração de possa ainda não se consumou, mas
já causa pânico sobretudo nos comerciantes do
entorno da central, que sobrevivem dela. Oxalá, a
prefeitura encontre uma solução benéfica ao povo.

E-mail: correiocacerense@hotmail.com

Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048
Rosane Michels - Editora
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Para o departamento municipal de trânsito que
procedeu os reparos necessários ao
funcionamento normal dos semáforos da esquina
do Bradesco, no centro de Cáceres, com uma
demora na recuperação, mas devido a necessidade
de acompanhamento técnico do pessoal da
Energisa, por questões de segurança, uma vez que
o poste que apresentava problemas de
envergadura, próximo à rede de alta tensão de
energia elétrica.
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MEMÓRIAS 240

Mestre criador diz que trabalho foi feito também por diversos confrades e confreiras do Instituto Histórico e Geográfico-Cáceres, fundado em 2002

Exposição na Sicmatur retrata
etapas da bicentenária Cáceres
Assessoria

Foto: Assessoria

U

ma exposição sobre a
história e a cultura de
Cáceres abrange os 240
anos que a cidade está
completando e pode ser vista em
exposição no hall de entrada do
Centro de Eventos Maria Sophia
Leite, na Sicmatur.
”A viagem por mares
nunca navegados de Luiz de
Albuquerque de Melo Pereira e
Cáceres, de Barra de Lisboa ao
Brasil e depois do Rio de Janeiro
até Vila Bela por terras nunca
percorridas, em 1772, selaria seis
anos mais tarde o destino da
cidade de Cáceres, com a sua
fundação em 6 de outubro de
1778, como Vila Maria do
Paraguai.” Este é o primeiro
parágrafo dos textos que contam a
história de Cáceres, nas obras do
engenheiro e historiador Adilson
Domingos dos Reis, expostas ao
público. Adilson é presidente do
IHGC (Instituto Histórico e
Geográfico de Cáceres).
O historiador conta que há
44 anos faz anotações
profissionais sobre Cáceres, na
área em que trabalha, a

organização de Maria do Socorro
Araújo, Neuza Zattar, Olga Maria
Castrillon Mendes e Vanilda
Mendes Dantas. Com muitos
textos de narrativas históricas,
também estão dezenas de fotos
antigas que retratam vários

períodos desses mais de dois
séculos de existência de Cáceres.
Depois do Centro de
Eventos, os trabalhos serão
expostos de forma itinerante nas
escolas e outros locais de maior
visitação pública.

CENTRO DE SAÚDE

Obras de reconstrução do
CTA prosseguem no DNER
Assessoria

C

Eng. Adilson Reis produziu material da expo sobre Cáceres

engenharia. “Esse é um trabalho
feito também por diversos dos
nossos confrades e confreiras do
Instituto Histórico e GeográficoCáceres-IHGC, fundado em
2002. Um trabalho que nos dá
enorme satisfação interior, além
de ser uma das atribuições do
IHGC”, frisa Adilson Reis.
O engenheiro disse ainda

que trabalha em parceria com a
UNEMAT e a Academia MatoGrossense de Letras-AML.
“Temos dois imortais cacerenses,
a professora doutora Olga e o
professor doutor”, faz questão de
destacar.
Além de Adilson, a
'Exposição Histórico-Cultural
Cáceres 240 Anos' tem a

CANA DURA

Empresário é flagrado por
furto de energia em Cáceres
Da Redação

bancadas, divisórias e até novas
torneiras.
O andamento da obra está
dentro do que prevê o projeto,
embora muitos imprevistos
surgissem no decorrer da
reforma, aumentando o número
de itens a ser recuperados, que só
se revelaram no desmonte da
estrutura avariada.
Depois de tudo pronto,
serão 15 salas para os diversos
atendimentos de consultas e
serviços, como, nutrição,
psicologia, farmácia, laboratório,
enfermagem e aconselhamento.
Depois da reforma, será um
centro de saúde totalmente
moderno para atender a demanda
do bairro e região do DNER. O
prefeito Francis Maris Cruz disse
que a expectativa é de que a obra
possa ser inaugurada ainda neste
ano.

ontinuam as obra de
reformas do CTA, Centro
de Testagem e
Aconselhamento na Via dos
Bandeirantes, no bairro DNER.
A reforma está sendo realizada
pela Prefeitura de Cáceres,
através de um convênio com o
Governo Federal, com
contrapartida do município.
Toda a estrutura do prédio
está sendo completamente
reformada, começando por um
alicerce e colunas mais
reforçados. Haverá a troca de
cobertura com um telhado novo.
Depois, virão as
divisórias internas das salas, forro
novo em todas as salas, piso
cerâmico em todo o prédio, troca
de portas e janelas, nova
instalação elétrica e os banheiros
serão todos reformados com
novos sanitários, lavatórios,

Foto: Assessoria

U

m registro policial suis
generis apesar de comum
em cidades de médio
porte, o furto de energia é um
crime enrustido que pode ficar
escamoteado por algum tempo,
mas um dia o infrator cai do
cavalo, como aconteceu
anteontem, 17, em Cáceres, no
bairro Santa Cruz, onde a policia
militar com apoio da Politec,
(PJC) logrou deter um
empresário useiro desde tipo
delituoso.
Para comprovar o crime,
os policiais solicitaram a

presença de uma equipe da
Energisa, que aliás, já havia
solicitado a intervenção dos
agentes de segurança pública e no
local, ficaram constatadas as
violações do lacre e do medidor,
provocados pelo individuo, um
dito cidadão de 54 anos, que foi
preso.
Os agentes da Perícia
Oficial e Identificação Técnica de
Cáceres e os funcionários da
concessionária Energisa,
confirmaram no boletim de
ocorrências as violações,
afirmando que o medidor estava
Foto: Joner Campos

aberto, além de alguém havia
colocado resistores nas bobinas
de corrente do medidor para
dificultar o registro correto do
consumo.
A energia utilizada no
estabelecimento foi desligada e o
proprietário foi conduzido ao
Centro Integrado de Segurança e
Cidadania (CISC), onde foi
autuado por furto de energia,
crime previsto no Artigo 155,
parágrafo 3º do Código Penal
Brasileiro (CPB).
Ao término dos
procedimentos cabíveis ele
pagou fiança e foi liberado, para
responder em liberdade pelo
crime cometido.

Andamento da obra está dentro do previsto no projeto

Equipe da Energisa acompanhou a Politec no flagrante
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BARRA DO MARCO

Denuncias aﬁrmam que dejetos da rede de esgoto do Cadeião estão sendo despejados dentro do córrego, havendo suspeitas de garimpo ilegal no córrego

Poluição estaria dizimando
peixes no Córrego da Onça
P.L com

Foto: Portal Lacerdense

outorga emitida pela Secretaria
de Estado do Meio Ambiente –
SEMA.
A empresa manifesta que
não faz nenhum tipo de descarte
no local, e tampouco em lugar
nenhum, visto que suas operações
são em circuito fechado, ou seja,
não promove descartes de
qualquer natureza.
Enfatiza-se que a bacia

hidrográfica do Córrego
Lavrinha não atinge áreas de
operação da companhia, que
segue à disposição para fornecer
informações sobre a sua atuação
em Pontes e Lacerda e região, a
qual é pautada pelo crescimento
responsável e sustentável, de
acordo com os mais rígidos
padrões de gestão de segurança,
saúde e meio ambiente.

TABACO DO CAPETA

Pivete é detido pela PRF com
12 kg de maconha em ônibus
PRF c/ Redação

A

Águas estariam contaminadas por esgoto e ou garimpo ilegal

D

enúncia sobre a
mortandade de peixes no
Córrego da Onça, no
Assentamento Barra do Marco,
zona rural de Pontes e Lacerda,
feita pelos próprios moradores
daquela localidade, vereadores
do vizinho município se
deslocaram para verificar os fatos
e constataram a veracidade, no
inicio desta semana e diante do
apurado, acionaram os setores
competentes, buscando
providencias.
Na manhã de anteontem,
(17), uma equipe especializada da
empresa Águas de Pontes e

Lacerda, integrantes da
Secretaria de Meio Ambiente do
município e responsáveis pela
Mineração Apoena estiveram no
local realizando a coleta da água
para análise e posteriormente
identificar a causa da morte dos
peixes.
Os vereadores Antonio da
Dengue, Masxuel Guimarães e
Rogério Lero Lero estiveram
fazendo o acompanhamento dos
trabalhos realizados pela manhã.
O MP já recebeu a denúncia de
que dejetos da rede de esgoto do
Centro de Detenção Provisória
estão sendo despejados dentro do

córrego.
Outras possibilidades
estão sendo analisadas, como a
possível instalação de garimpo
ilegal na parte superior do
córrego. “Vamos acompanhar de
perto todo o processo de análise,
fizemos um compromisso com os
moradores e não vamos
descansar enquanto esse
gravíssimo problema não for
solucionado '' disse o vereador
Antonio da Dengue.
Em nota à imprensa, a
Apoena afirmou que realiza
apenas a captação de água no
Córrego Lavrinha, com base em

da poltrona número 26. O menor
ainda levava consigo duas
mochilas no compartimento de
bagagem interno do veículo, que
ao serem abertas culminou na
descoberta de 11 tabletes da
droga.
Indagado sobre os fatos, o
menor afirmou que comprou a
maconha na cidade de Ponta Porã
(MS) e que a levaria para Sinop, e
que por lá procuraria por um
comprador.
Mediante os fatos, o
suspeito foi conduzido à
delegacia de Polícia Civil e
sindicado por crime de tráfico de
drogas.
Foto: PRF/MT

Polícia Rodoviária
Federal (PRF), em
parceria com a Polícia
Federal, apreendeu na tarde da
última quarta-feira (17), um
adolescente de 17 anos que
transportava cerca de 12 kg de
substância análoga à maconha em
um ônibus interestadual. A
abordagem foi feita no km 211 da
BR-364, em Rondonópolis.
A ação contou com apoio
dos cães farejadores Tommi e
Dea, que acusaram a presença de
drogas em uma mala abrigada no
bagageiro do ônibus, cuja a
etiqueta era a que constava no
bilhete de viagem do passageiro

APÓS 15 DIAS

Encontrada apenas a moto
de evangélico desaparecido
Da Redação

C

élia Pergentino, tia de
Reginaldo Alexandre da
Silva, 27, desaparecido há
19 dias de sua casa, esteve ontem
na delegacia de policia de
Indiavaí, região de Cáceres, para
avisar que a moto do sobrinho, foi

encontrada na última segundafeira (15), em um assentamento
entre Indiavaí e Figueirópolis
D'Oeste.
"Encontraram a moto dele
em um sítio vizinho em que o
irmão dele mora, a moto e o
Foto: Reprodução

Reginaldo Alexandre da Silva, está há 19 dias desaparecido

capacete. Ontem passaram o dia
inteiro fazendo buscas, não
encontraram nada. Hoje estão lá
de novo", explicou Célia.
Reginaldo desapareceu
no dia 30 de setembro, quando
sumiu de sua residente em
Palmital, uma área rural de
Figueirópolis D'Oeste, e
costumava ir até Indiavaí nos
finais de semana, já que
freqüentava a igreja evangélica
Assembléia de Deus da cidade.
Numa destas idas e vindas, no
trajeto entre as duas cidades,
misteriosamente desapareceu.
A última vez em que foi
visto Reginaldo estava com uma
camisa azul, uma calça jeans,
tênis e dirigia a moto vermelha. A
investigação está sendo
conduzida pela Polícia Civil de
Jauru. Até o fechamento desta
edição, não havia inofrmação
sobre pistas do paradeiro de
Reginaldo e sua tia apela a quem
souber de algo, telefonar para ela,
no (65) 99643-5022.

Cáceres-MT, 19 e 20 de outubro de 2018

Droga localizada no bagageiro do busão iria para Sinop

www.jornalcorreiocacerense.com.br

05

NASCIDOS EM OUTUBRO

Tem direito inscrito no PIS há pelo menos cinco anos e que tenha trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias em 2017 com até dois salários mínimos

Caixa começou a liberar
o dinheiro do PIS-PASEP

Agencia Brasil

Foto: Ilustrativa

2017/2018, ano-base 2016, que terminou em
29 de junho, também terão nova

oportunidade para sacar o benefício. Para
esses trabalhadores, cerca de 8% dos

beneficiários, o valor está disponível para
saque até 28 de dezembro deste ano.

LICITAÇÕES SUSPEITAS

TCE penaliza ex-prefeito de Indiavaí a ressarcir o erário
Assessoria TCE/MT
or violar o princípio da
economicidade, legalidade e
impessoalidade, o ex-prefeito de
Indiavaí, José de Souza, terá que ressarcir
aos cofres públicos municipais, com
recursos próprios, a quantia de R$ 13.658,14.
Também foi penalizado pelo Tribunal de
Contas de Mato Grosso ao pagamento de
multa de 10% sobre o valor do dano ao
erário. A decisão é da 2ª Câmara do TCE-MT,
que na sessão ordinária de terça-feira (16/10)
julgou irregular a Tomada de Contas
Especial instaurada para "apurar se houve,
efetivamente, pagamento em duplicidade ou
a maior para a empresa ETCA - Consultoria e
Assessoria Ltda".
De acordo com os autos, de 2008 a
2011 a Prefeitura de Indiavaí contratou a
empresa ETCA – Consultoria e Assessoria
Ltda. para prestação do serviço de gestão,
implementação de metodologia técnica e
acompanhamento para aumento da
arrecadação do Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza (ISSQN). O contrato era
renovado ano após ano, por meio de aditivos.
Para realizar o serviço em 2011 o valor pago
foi de R$ 100 mil.
Porém, apesar da vigência do
contrato ter encerrado em 31/12/2011, a
empresa ETCA permaneceu realizando o
serviço sem respaldo contratual em 2012. E
então, em 28/02/2012, a Prefeitura celebrou
o Contrato nº 027/2012 com a ETCA, no
valor de R$ 74 mil, mas desta vez o objeto era
melhorar a participação do município no
produto de ICMS. E ao mesmo tempo a
Administração fez uma licitação, na forma
de Convite, com o objeto de incrementar a
arrecadação. A empresa vencedora foi a

P

Valor do PIS varia de R$ 80 a R$ 954, conforme tempo de trabalho

C

omeçou ontem (18) o pagamento do
abono salarial do Programa de
Integração Social (PIS), calendário
2018/2019, para os trabalhadores nascidos
no mês de outubro.
Em relação ao Pasep, abono
destinado a servidores públicos, que é feito
pelo Banco do Brasil, o pagamento é para
quem tem inscrição de final 3. Os
pagamentos se referem ao ano-base 2017.
Segundo a Caixa, no caso do PIS,
os valores variam de R$ 80 a R$ 954,
conforme o tempo de trabalho durante o ano
passado. Titulares de conta individual na
instituição, com saldo acima de R$ 1,00, já
receberam o crédito automático antecipado
na última terça-feira (16).
A Caixa reservou R$ 1,3 bilhão
apenas para o pagamento de 1,8 milhão de
trabalhadores nascidos em outubro e que têm
direito ao benefício.
O início do pagamento se deu em
julho, com os nascidos naquele mês. Os
recursos de todos beneficiários ficam
disponíveis até 28 de junho de 2019. No
total, ao longo do calendário de pagamentos,

serão disponibilizados o valor de R$ 16,3
bilhões destinados a mais de 22,3 milhões de
beneficiários.
Tem direito ao benefício o
trabalhador inscrito no PIS há pelo menos
cinco anos e que tenha trabalhado
formalmente por pelo menos 30 dias em
2017 com remuneração mensal média de até
dois salários mínimos. Também é necessário
que os dados estejam corretamente
informados pelo empregador na Relação
Anual de Informações Sociais (Rais), anobase 2017.
Quem tem o Cartão do Cidadão e
senha cadastrada pode se dirigir a uma casa
lotérica, a um ponto de atendimento Caixa
Aqui ou aos terminais de auto-atendimento
do banco estatal.
Caso o trabalhador não tenha o
Cartão do Cidadão ou não tenha recebido
automaticamente na sua conta, o valor pode
ser retirado em qualquer agência da Caixa,
bastando apresentar um documento de
identificação com foto.
Os trabalhadores que não sacaram
o Abono Salarial PIS/Pasep calendário

Multi Assessoria Tributária e Comunicação
Ltda., com a proposta de R$ 16 mil.
No entanto, apesar do certame, a
Prefeitura de Indiavaí optou por manter a
execução dos serviços pela ETCA, que
recebeu o montante de R$ 53.239,50 em
2012.
Quanto a isso, destacou o relator da
To m a d a d e C o n t a s ( P r o c e s s o n º
268887/2015), conselheiro interino João
Batista Camargo: "É sobremodo importante
destacar que a empresa Multi Assessoria
Tributária e Comunicação Ltda. venceu o
certame licitatório com a apresentação da
proposta no valor de R$ 16.000,00. Porém, a

Prefeitura de Indiavaí prorrogou tacitamente
o contrato da empresa ETCA de forma
irregular e ausente de respaldo contratual e
efetuou pagamentos no montante de R$
53.239,50".
O conselheiro avaliou, entretanto,
que o contrato com a empresa vencedora do
certame só foi formalizado em julho de 2012,
e, nesse sentido, o prejuízo ao erário deveria
se restringir ao período de julho a dezembro
de 2012, cujo montante pago à ETCA foi de
R$ 29.38913. A diferença entre o valor pago
e a proposta da Multi, de R$ 16 mil, é a
quantia do prejuízo ao erário, que deverá ser
ressarcida pelo ex-prefeito.
Foto: Reprodução

Contratos dúbios complicaram ex-prefeito José de Souza
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FUTEBOL DE ELITE

Mato-grossense 2019 terá sua 1ª fase em turno único, sendo todos contra todos, classificando os oito primeiros e os dois últimos serão rebaixados a 2ª divisão

Congresso técnico define a
1ª rodada do estadual 2019
R
B.N c/ Redação

Foto: Arquivo

epresentantes dos dez
clubes participantes do
Mato-grossense 2019
estiveram no Congresso
Técnico realizado na tarde da
última terça-feira (16) na sede
da Federação Matogrossense
de Futebol.
Na reunião foram
definidos diretrizes da
competição como direitos de
t r a n s m i s s ã o d e T V,
patrocinadores, laudos de
estádios e outros.
Conforme o Estatuto do
Torcedor, o regulamento e
fórmula de disputa do
Campeonato Mato-grossense

do ano que vem, será o mesmo
de 2018.
Portanto, o Matogrossense 2019 terá sua 1ª fase
em turno único, sendo todos
contra todos, classificando os
oito primeiros colocados; os
dois últimos serão rebaixados a
2ª divisão.
As fases eliminatórias
serão disputadas em partidas
de ida e volta, incluindo as
finais.
Também foi confirmada
a renovação de contrato com a
TV Centro América, afiliada
da Globo em Mato Grosso, que
terá o direito de transmissão do

certame com exclusividade.
A TVCA transmite a
abertura oficial do Matogrossense 2019 entre Cuiabá e
Luverdense, no dia 20 de
janeiro, às 16h direto da Arena
Pantanal.
No sábado, dia 19 de
janeiro, Dom Bosco e Operário
F.C LTDA abrem a 1ª rodada,
confira os jogos: Dom Bosco x
Operário F.C LTDA – Sábado
às 18h / Arena Pantanal;
Araguaia x Mixto – Domingo
às 15h / Zeca Costa; Cuiabá x
Luverdense – Domingo às 16h
/ Arena Pantanal (Transmissão
da TV Centro América); Sinop

DA FIFA PRA MT

Professor Cabral chega em
Sinop para acertar o Galo
S.N c/ Redação

M

árcio Luís Bueno
Cabral, de 55 anos, foi
contratado pela
diretoria do Sinop, e vai
coordenar a gerência de esporte
do clube na temporada do
próximo ano.
Ele é formado em
licenciatura plena em Educação

Física e já foi coordenador geral
de estagiários durante o primeiro
Campeonato Mundial Interclube
de Futebol da Federação
Internacional de Futebol (FIFA),
na cidade de São Paulo, em 2000.
“É uma expectativa muito
grande trabalhar com o Sinop. A
cidade tem uma estrutura muito
Foto: Assessoria

Márcio Cabral assume no Galo do Norte em novembro

boa, a região tem um potencial
grande e o projeto do clube é
justamente este de se estruturar
com a base e fortalecer o
profissional.
Estaremos ajudando
nisso, com muito empenho”,
disse.
De acordo com a direção
do clube, Cabral começa
trabalhar a partir de novembro,
quando o grupo e comissão
técnica do Sub-20 se apresentam
para iniciar a preparação para a
Copa São Paulo de Futebol
Juniores, que ocorrerá em janeiro.
O clube também deve
começa a montar o projeto do
time para 2019. Três nomes de
treinadores estão sendo avaliados
e a contratação deve ser
anunciada até o dia 2 de
dezembro.
No próximo ano, o Sinop
terá um calendário completo com
participação no Campeonato
Mato-grossense, Copa do Brasil,
Brasileiro da Série D, Copa FMF
e Copa São Paulo.

Cuiabá e Luverdense abrem a 1ª divisão do estadual-2019

x Juara – Domingo
Gigante do Norte e
Várzea-grandense x
Quarta-feira às

às 18h /
Operário
União –
20h30

(Transmissão da TV Centro
América). (Fonte Orlando
Antunes).
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Querida amiga Adriana Barbosa Barros, hoje você inicia
uma nova jornada, e neste momento de alegria em que
celebra mais um ano de vida, nós as Ex-Imaculadas temos
muito orgulho em compartilhar da sua amizade por tantos
anos. Hoje desejamos felicidades, rogando ao Criador que
ilumine ainda mais seu caminho para que possa
conquistar todos os seus sonhos. Parabéns amiga!!! Que a
vida continue agraciando você com muito amor, saúde,
sucesso e paz. Que o dia de hoje lhe traga muita alegria e
surpresas boas. Seja muito feliz hoje e para sempre! Feliz
Aniversário!

By Rosane Michels

Esotérico
Mercúrio e Vênus unidos em
Escorpião recebem um ótimo
aspecto de Plutão em
Capricórnio, indicando dias de
mudanças importantes e
positivas em acordos e negociações que
envolvem uma grande soma de dinheiro.
Uma parceria ou acordo financeiro podem
ser firmado. Bom para empréstimos e
novos investimentos.

Mercúrio e Vênus unidos em
Escorpião recebem um ótimo
aspecto de Plutão em
Capricórnio, indicando dias de
movimento positivo em suas finanças. O
período pode envolver uma mudança
positiva de planos, relacionada a um
novo projeto de trabalho. Um
investimento pode começar a apresentar
lucros.

Mercúrio e Vênus unidos em
Escorpião recebem um ótimo
aspecto de Plutão em
Capricórnio, indicando dias de
movimento na vida social e nos
relacionamentos pessoais e profissionais.
O período pode envolver uma mudança
positiva de planos, relacionada a uma
parceria comercial ou mesmo um
relacionamento afetivo.

Mercúrio e Vênus unidos em
seu signo recebem um ótimo
aspecto de Plutão em
Capricórnio, indicando dias de
movimento e mudanças em projetos
pessoais e profissionais. O período pode
envolver resultados positivos e lucros
em projetos que promovem algumas
mudanças em sua vida.

Mercúrio e Vênus unidos em
Escorpião recebem um ótimo
aspecto de Plutão em
Capricórnio, indicando dias de
mudanças positivas em um
projeto de trabalho. Você estará mais
voltado para a busca do equilíbrio de sua
saúde. O período é ótimo para começar
uma dieta ou um bom programa de
exercícios.

Mercúrio e Vênus unidos em
Escorpião recebem um ótimo
aspecto de Plutão em
Capricórnio, indicando dias de
interiorização e maior contato com seu
mundo emocional, que passa por um
momento de mudanças e equilíbrio. O
período pode estar relacionado ao
planejamento de um novo projeto.

Mercúrio e Vênus unidos em
Escorpião recebem um ótimo
aspecto de Plutão em
Capricórnio, indicando dias de
movimento intenso e agradável
na vida social, que podem promover
algumas mudanças em sua vida afetiva.
Um romance pode começar a ser
desenhado pelo Universo a qualquer
momento.

Mercúrio e Vênus unidos em
Escorpião recebem um ótimo
aspecto de Plutão em seu signo,
indicando dias de mudanças em
projetos que envolvem uma equipe de
trabalho. O momento pode envolver
também um novo contato comercial, que
promove mudanças positivas em sua
vida profissional.

Mercúrio e Vênus unidos em
Escorpião recebem um ótimo
aspecto de Plutão em
Capricórnio, indicando dias de
maior envolvimento com sua
vida doméstica e os relacionamentos
familiares, que podem passar por algumas
mudanças positivas e importantes nos
próximos dias. A compra ou venda de um
imóvel não está descartada.

ercúrio e Vênus unidos em
Escorpião recebem um ótimo
aspecto de Plutão em
Capricórnio, indicando dias de
mudanças positivas em projetos que
envolvem sua carreira. O momento pode
contar com a chegada de um novo projeto
ou a aprovação de uma promoção, que o
obriga a mudar alguns planos.

Mercúrio e Vênus unidos em
Escorpião recebem um ótimo
aspecto de Plutão em
Capricórnio, indicando dias de
movimento intenso, mas
positivo na vida social e boa
comunicação. O período pode envolver a
negociação de um projeto, que pode
resultar rapidamente na concretização de
um contrato.

Mercúrio e Vênus unidos em
Escorpião recebem um ótimo
aspecto de Plutão em
Capricórnio, indicando dias de
mudanças positivas em projetos de
médio prazo, com possibilidade de bons
e rápidos resultados. O momento é bom
para se dedicar com mais carinho à vida
espiritual.

Celebrou data nova Natália Bicudo Tavares a quem
enviamos os mais sinceros votos de felicidades e muitos
anos de vida. Que esse novo ano de vida seja repleto de
coisas boas.

Flores multicoloridas a finess aniversariante
Marisa Klein Dias. Que a vida continue
sorrindo e presenteando você com as
melhores graças, com muito amor, com muita
saúde, amizade e felicidades mil. Desejos de
um dia muito feliz e que você possa celebrar a
vida por muitos anos.
Felicidades pra você, Edson Flávio, por este dia tão
especial que é o seu aniversário. Que você possa ter muitos
anos de vida abençoados e felizes, e que os anos futuros
sejam todos de harmonia, paz e desejos realizados. Receba
nosso carinho especial hoje. Feliz Aniversário.

