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 prisão do deputado federal 
eleito Neri Geller (PP) pela APolícia Federal na manhã de 

ontem pode ter sido motivada por fatos 
revelados pela reportagem da Veja em 
maio deste ano. O veículo divulgou uma 
foto de Geller ao lado Florisvaldo 
Oliveira, responsável pela entrega de 
propinas da JBS a políticos, registrada 
em 3 de novembro de 2014, quando 
Geller teria recebido R$ 250 mil ainda 
no posto de ministro da Agricultura.

O dinheiro foi entregue na sede 
do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento e a foto, segundo 
Florivaldo em colaboração premiada, 
registrada pela assessoria do próprio 
ministro. Ao fazer a delação, Oliveira 
anexou o e-mail em que recebeu as fotos 
da assessoria de Geller.

Neri Geller foi preso na manhã 
da sexta-feira (9) em razão da 
“Operação Capitu”. Além dele, foram 
alvos da Polícia Federal, o vice-
governador de Minas Gerais, Antonio 

Andrade (MDB), os executivos 
da JBS, Joesley Batista, Ricardo Saud e 
Demilton de Castro, e ainda o deputado 
estadual mineiro João Magalhães. O 
mato-grossense Rodrigo Figueiredo, ex-
secretário de Defesa Agropecuária do 
Mapa, também foi preso.

As prisões são resultado de 
inquérito policial instaurado em maio 
deste ano pela Policia Federal, baseado 
em declarações prestadas por Lúcio 
Funaro, sobre supostos pagamentos de 
propina a servidores públicos e agentes 
políticos que atuavam direta ou 
indiretamente no MAPA em 2014 e 
2015. A Polícia Federal apurou a atuação 
de uma organização criminosa na 
Câmara dos Deputados e no MAPA, 
integrada por empresários e executivos 
de um grande grupo empresarial do 
ramo de processamento de proteína 
animal.

As propinas eram negociadas, 
geralmente, com um Deputado Federal e 
entregues aos agentes políticos e 

criança de 9 meses e trabalha 
como catadora de materiais recicláveis, 
mas procurava serviço em outra área. 
Com seu reaparecimento, a família está 

tranqüila, já que nada de 
anormal felizmente aconteceu com ela, 
que deverá ao retornar para casa, 
continuar sua busca por emprego.
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Tabelas de Taxa do Convênio de Consignado Estadual para

contratos Novos e Portabilidade conforme segue abaixo:

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

 catadora de material reciclável 
Tainara Cristina Santos Souza, A23, dada como desaparecida, 

ligou para familiares informando que 
não “corre perigo” e que está na 
companhia de uma amiga na cidade de 
Cáceres. Ontem, imagens dela foram 
publicadas por familiares preocupados, 
apontando seu desaparecimento.

As primeiras informações 
foram de que a mulher teria saído para 
procurar emprego em Várzea Grande, 
cidade divisória da capital. 

No entanto, outra versão seria 
de que Tainara teria encontrado com 
uma pessoa  com quem v inha  
conversando por aplicativo de celular 
num shopping de Cuiabá e depois não 
foi mais vista. 

De acordo com o Núcleo de 
Pessoas Desaparecidas, a mulher ainda 
não voltou para casa. Porém, ao tomar 
conhecimento da divulgação do seu 
desaparecimento, teria entrado em 
contato com os familiares para informar 
que está bem, na companhia de uma 
amiga na cidade de Cáceres.

Tainara é casada, mãe de uma 

SUSPEITA DE PROPINA

Deputado Geller saiu na
foto do homem da mala

Neri Geller acusado de receber R$ 250 mil da JBS, dividindo espaço em foto com propineiro da JBS na Veja, foi preso ontem pela federal durante Operação Capitu

Agencia Estado

despojos; a proibição do uso da 
ivermectina de longa duração; e a 
federalização das inspeções de 
frigoríficos.

Durante as apurações, houve 
clara comprovação de que empresários e 
funcionários do grupo investigado – 

inicialmente atuando em 
colaboração premiada com a PF – teriam 
praticado atos de obstrução de justiça, 
prejudicando a instrução criminal, com 
o objetivo de desviar a PF da linha de 
apuração adequada ao correto  
esclarecimento dos fatos.

servidores do MAPA pelo 
operador Funaro. 

Entre os atos de ofício 
praticados pelos servidores do MAPA 
destacam-se a expedição de atos 
n o r m a t i v o s ,  d e t e r m i n a n d o  a  
regulamentação da exportação de 

Político agropecuarista Neri Geller já foi ministro da agricultura    

ATRÁS DE EMPREGO

Desaparecida em Cuiabá
tinha viajado para Cáceres
Da Redação

Tainara Cristina Santos Souza deu ar de vida em Cáceres    

Foto: Reprodução

Foto: Alair Ribeiro

PRETAS

Para uma calçada (passeio público) da Rua Seis de 
Outubro, entre a Padre Cassimiro e General Osório, 
há duas quadras da câmara municipal, centro de 
Cáceres, com quase metade obstruído por uma 
plantação de capim. Com a estação das chuvas, a 
tendência é ampliar a área de mato, sendo portanto 
urgente a sua capina.

BRANCAS

Para os organizadores do Programa Bem Viver, 
(TJMT) em Cáceres, por mais uma edição Corrida e 
Caminhada do Poder Judiciário, cujo objetivo como 
nas duas anteriores, é conscientizar sobre a 
importância da prática de exercícios físicos. As 
inscrições foram dois quilos de alimento não 
perecível e o evento programado para inicio às 7h00 
saindo da frente do fórum, tem um percurso de 5,5 
quilômetros.

PRETAS

Para o descaso de uma operadora de telefonia com 
seus usuários, sobre vários fios expostos as margens 
da BR-174, na região do Residencial Glória, próximo 
a empresa Minas Ferro na periferia de Pontes e 
Lacerda, situação sem solução a mais de 15 dias, 
apesar das reclamações. Ressalte-se que alguns 
motociclistas já se acidentaram enroscando nos fios, 
felizmente sem lesões.

BRANCAS

Para a gloriosa Unemat 40 Anos, cuja reitoria, 
diretores, coordenadores, enfim, a família acadêmica 
superior, que tem se esmerado na programação da 
efeméride, com justas homenagens às personalidades 
que fazem parte da história da universidade. Dos 
saudosos Edivá dos Reis, diretor da Escola de 
Comércio e Bispo Dom Máxiimo Bénes, ao ex-
prefeito Túlio Fontes, dentre outras figuras notáveis, 
inerentes aos anais da escola.

X
DA REPORTAGEM

O Papa Francisco iniciou seu rito diário, 
ontem, (9/11) celebrando a missa na capela de sua 
residência, a Casa Santa Marta. Na homilia, ele 
comentou o Evangelho do dia, extraído de João, 
explicando as motivações que levam à 
agressividade de Jesus, que expulsa violentamente 
os mercantes do Templo. O Filho de Deus é 
impulsionado pelo amor, “pelo zelo” que sente pela 
casa do Senhor, “convertida num mercado”. 
Entrando no templo, onde se vendiam bois, ovelhas 
e pombas, na presença dos cambistas, Jesus 
reconhece que aquele lugar era povoado por 
idolatras, homens prontos a servir ao “dinheiro” ao 
invés de “Deus”. “Por trás do dinheiro há o ídolo”, 
destacou Francisco, os ídolos são sempre de ouro, 
e, escravizam:

Isso nos chama a atenção e nos faz pensar 
em como nós tratamos os nossos templos, as nossas 
igrejas; se realmente são casa de Deus, casa de 
oração, de encontro com o Senhor; se os sacerdotes 
favorecem isso. Ou se parecem com os mercados. 
Eu sei... algumas vezes eu vi, não aqui em Roma, 
mas em outro lugar, vi uma lista de preços. “Mas 
como pagar pelos Sacramentos?”. “Não, é uma 
oferta”. Mas se querem dar uma oferta, e devem dá-
la, que a coloquem na caixa das ofertas, escondido, 
que ninguém veja quanto está dando. 

Também hoje existe este perigo: “Mas 
devemos manter a Igreja. Sim, sim, sim, 
realmente.” Que os fiéis a mantenham, mas na 
caixa das ofertas, não com uma lista de preços. Que 
as igrejas não se tornem mercado O Papa Francisco 
também, advertiu também para a tentação da 
mundanidade: Pensemos em algumas celebrações 
de algum Sacramento talvez, ou comemorativas, 
onde você vai e vê: não sabe se é um local de culto, 
a casa de Deus ou uma salão social. Algumas 
celebrações que escorregam para a mundanidade. 
É verdade que as celebrações têm que ser bonitas, 
mas não mundanas, porque a mundanidade 
depende do deus dinheiro. É uma idolatria também. 
Isso nos faz pensar, e também no que diz respeito a 
nós: como é o nosso zelo pelas nossas igrejas, o 
respeito que nós temos ali quando entramos. 

O Pontífice refletiu depois sobre a 
primeira carta de São Paulo aos Coríntios, 
esclarecendo que também o coração de cada um de 
nós representa “um templo: templo de Deus”. 
Mesmo conscientes de sermos pecadores, 
portanto, cada um deveria interrogar o próprio 
coração para verificar se é “mundano e idolatra”. 
Eu não pergunto qual é o seu pecado, o meu 
pecado. Pergunto se existe dentro de você um 
ídolo, se há o senhor dinheiro. Porque quando 
existe o pecado há o Senhor Deus misericordioso 
que perdoa se você vai até Ele. Mas se há o outro 
senhor – o deus dinheiro – você é um idolatra, isto 
é, um corrupto: não mais um pecador, mas um 
corrupto. O cerne da corrupção é justamente uma 
idolatria: é ter vendido a alma ao deus dinheiro, ao 
deus poder.

***___vaticannews.va/pt/papa-francisco
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Na década de 60 do século XX, 
o segundo grau era dividido em três 
tipos de cursos: magistério ou normal, 
c i e n t í f i c o  e  c o m e r c i a l  d e  
contabilidade, ainda na mente deste 
editor a Etcétera, sigla da Escola 
Técnica de Comercio, que além de 
preparar os alunos para o vestibular de 
cursos superiores, ainda dava o direito 
de se obter o CRC e responder por 
escritórios de contabilidade. 

Claro, que quem mandava era o 
patrão, dono do escritório, que bancava 
os arquivos de aço, as escrivaninhas de 
cedro, as calculadoras Facit de 
bobinas, e maquinas de escrever 
Remignton, Olivetti e ou Burroghs. No 
material didático dos alunos e de 
serviço dos escritórios, os livros 
Diário, Caixa e Razão. 

A viagem no passado, se 
justifica pois neste dia 10 de 
novembro, o calendário registra o Dia 
Internacional da Contabilidade, alô 
Seu Gonçalo do Escritório Visão, alô 
Dona Laíse, nobres contabilistas (que 
alguns ainda chamam de contador),  
nossas saudações pela data, profissão 
que há nem tanto tempo, em uma terra 
não muito distante, os gestores desta 
função eram chamados de guarda-
livros. 

A origem desse estranho nome 
era proveniente da sua principal função 
que, até então, era a de escriturar e 
manter em boa ordem os livros 
mercantis das empresas comerciais. 
Era um trabalho altamente mecanicista 
e que exigia pouca especialização e 
quase  nenhum conhec imen to  
científico. 

Com o passar do tempo, o 
comércio e a economia cresceram 
significativamente e, de igual forma, 

esse profissional passou a ser 
cada vez mais importante para a 
sociedade, de modo que o simples 
cuidado com as obrigações assessórias 
aos poucos foi deixando de ser a sua 
principal função. 

O contador contemporâneo 
precisou se adaptar às novas 
exigências do mercado, deixando de 
lado o paradigma de guarda-livros e 
assumindo o papel de um contador 
gestor. 

Mas, afinal, o que diferencia o 
contador tradicional deste novo 
profissional da contabilidade? O 
Contador tradicional é aquele 
trabalhador burocrático, preocupado 
exclusivamente com o atendimento ao 
fisco e com pouco (ou nenhum) 
relacionamento com os gestores das 
empresas para as quais presta serviço. 

É  u m  p r o f i s s i o n a l  
introspectivo, alheio às mudanças e 
que passa o dia inteiro em seu 
escritório, evitando o contato com o 
público. Em outras palavras, ainda é o 
guarda livros. 

Com certeza, são poucos os 
tradicionais que administram seus 
escritórios mantendo a tradição, haja 
vista a evolução com os cursos 
superiores de Ciências Contábeis, 
Economia ,  Admin i s t ração  de  
Empresas, todos informatizados, sem 
aquele romantismo dos contadores 
guarda-livros, que no Diário exercício, 
ainda mantêm a Razão, no Caixa que 
sempre bate, não é mesmo? 

É para esta classe dinâmica, 
ética e responsável em suas funções, 
que rogamos hoje a São Mateus, um 
dos 12 apóstolos de Cristo, o Patrono 
da Contabilidade, para que os guardem 
sempre na Paz do Cotidiano, Bom Dia!

Rosane Michels - Editora

E-mail: correiocacerense@hotmail.com

UMA PUBLICAÇÃO DA EDITORA ROSANE MICHELIS SARAVY - ME
CNPJ 24.823.041/0001-46

Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048

Matérias e artigos assinados são de responsabilidade de seus autores

www.jornalcorreiocacerense.com.br

Destaque neste espaço de final de semana o 
usuário de drogas Luiz Santana Aguiar Ribeiro, 
vulgo “Luiz Coco”, morto com um tiro no tórax 
na manhã da terça-feira (6), na Avenida 7 de 
Setembro, em Cáceres. Testemunhas disseram à 
PM que dois homens em uma motocicleta Honda 
Biz de cor preta, efetuaram os dois disparos 
contra a vítima. Que morreu no local.

Lista de Preços?

Bom dia Guarda-Livros!
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Esta já é a terceira redução 
no preço da gasolina nas refinarias 
apenas nesta semana. A maior queda, 
porém, ocorreu no mês de outubro, 
que no dia 2 estava com o preço em 
R$ 2,2159 e no dia 31 já estava em 
R$ 1,8623. Esta diferença, no 
entanto, não foi percebida pelo 
consumidor mato-grossense. 

De acordo com dados da 
Agência Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Bicombustíveis, nas 
últimas quatro semanas o preço 
permaneceu praticamente estável.

Por meio de uma nota a 
Fecombustíveis afirmou que o 
repasse deste menor custo não 
acontece na mesma velocidade e 
proporção nas bombas. 

Eles também afirmaram que 
cabe a cada posto revendedor decidir 
se irá repassar ou não as quedas ao 
consumidor, de acordo com suas 
estruturas de custo.

 Petrobras anunciou que 
reduzirá o preço médio da Agasolina nas refinarias em 

0,48% a partir de ontem, (8), sem 
surpresas, pois com tanto aumento, 
uma quedinha pouco refresca, 
mesmo desde o mês de setembro o 
preço da gasolina, nas refinarias, vir 
caindo e se acentuando em outubro 
c o m  n o v o  c a r a m i n g u á  e m  
novembro. No entanto, nos postos de 
combustíveis em Mato Grosso o 
p r e ç o  d o  c o m b u s t í v e l  t e m  
permanecido estável.

Prova disso, o levantamento 
realizado pela ANP, com dados de 
sete municípios de Mato Grosso. Em 
Alta Floresta, onde a gasolina é mais 
cara, em 7 de outubro o preço ao 
consumidor estava em R$ 5,186 e no 
dia 3 de novembro estava em R$ 
5,188 e em Cáceres com preço de R$ 

4,785 no dia 7 de outubro, 
subiu para R$ 4,805 no dia 3 deste 
mês.

C o n f o r m e  a p u r o u  a  
reportagem do Correio Cacerense 
o n t e m  e m  d o i s  p o s t o s  d e  
combustíveis da cidade os preços da 
gasolina tiveram pequeno desconto 
dos preços nas ultimas semanas. No 
Carretão DA Rua Padre Cassemiro, a 
gasolina teve uma queda de 10 
centavos, com R$ 4,75 o litro da 
comum e R$ 4,85 a aditivada. 

No Sarita, esquina da Sete 
de Setembro com Tapagem, o litro 
da comum caiu de R$ 4,87 para R$ 
4,80 após o último aviso de retração 
nas refinarias da Petrobras, embora a 
Federação Nacional do Comércio de 
Combustíveis e de Lubrificantes 
(Fecombustíveis) afirme que esta 
redução não acontece na mesma 

pela deputada estadual 
Janaína Riva; pelo prefeito de 
Cáceres, Francismaris Cruz; e pelo 
ex-deputado e articulador político à 

 Universidade do Estado de 
Mato Grosso (Unemat) Acelebrou seus 40 anos de 

existência em uma cerimônia 
realizada anteontem, (8), no 
Audi tór io  Sophia  Lei te ,  na  
Secretaria Municipal de Indústria, 
Comércio, Meio Ambiente e 
Turismo de Cáceres (Sicmatur), com 
uma sessão solene conjunta do 
Conselho Curador (Concur),  
Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão (Conepe) e Conselho 
Universitário (Consuni), formados 
p o r  a l u n o s ,  p r o f e s s o r e s  e  
profissionais técnicos de todos os 13 
câmpus da Instituição.

Para a reitora da Unemat, 
Ana Maria Di Renzo, foi um dia para 
celebrar a coragem e a força de 
vontade de trabalhar em prol das 
pessoas que não tem acesso ao 
ensino superior. 

O vice-reitor Ariel Lopes 
Torres explica que fazer 40 anos é 
um marco histórico, e relembrarmos 
da história de como a Unemat 
começou, homenageando quem 
começou e parabenizando quem está 

const ru indo es ta  h is tór ia  é  
fundamental.

Além de di Renzo e Torres, a 
mesa de autoridades foi composta 

Pontes e Lacerda, Sinop e 
Tangará da Serra.

Como parte das celebrações, 
a l é m  d e  h o m e n a g e n s  à  
personalidades da história da 
universidade, foram lançadas a loja 
virtual da Editora Unemat e a 
obliteração do Selo Comemorativo 
Personalizado dos 40 anos, feito pela 
Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos.

época da consolidação da 
Unemat, José Esteves de Lacerda.

A cerimônia teve início com 
um cortejo formado por professores, 
profissionais técnicos e alunos dos 
13 câmpus da Unemat, conduzindo 
as bandeiras de suas respectivas 
cidades: Alta Floresta, Alto 
Araguaia, Barra do Bugres, Cáceres, 
Colíder, Diamantino, Juara, Luciara, 
Nova Mutum, Nova Xavantina, 

as melhores histórias.
O ambiente do local das 

estórias é propicio, pois a maioria 
dos pescadores já conhece de cor e 
salteado a Xô-Nei, e seus serviços 
náuticos, preço competitivo e 
excelente atendimento, que não é 
conversa de pescador, que sabe ser o 
esporte da pescaria, a arte de fazer 
amigos. O evento acontece hoje a 
partir das 10h00 na Náutica do Xô 
Nei, sito a Avenida São Luiz e quem 
tiver uma história pra contar, é só 
chegar e se inscrever gratuitamente 
para participar da competição.  
Como ouvir e contar paias deve dar 
fome, quem quiser bater uma 
feijoada deliciosa, é só desembolsar 
R$ 20 reais da algibeira no próprio 
local e curtir momentos agradáveis.

 pesca sempre fez parte das 
culturas humanas, não só Acomo fonte de alimento, mas 

também como modo de vida, 
fornecendo identidade a inúmeras 
comunidades espalhadas mundo a 
fora. Quem nunca ouviu uma 
história de pescador? Simpáticos, 
s o r r i d e n t e s ,  c r i a t i v o s  e  
conversadores sempre tem um causo 
para contar. Desde peixes gigantes 
até lindas sereias ganham vida em 
seus causos.

As histórias de pescador já 
fazem parte do folclore brasileiro e 
nesse contexto a Náutica do Xô Nei 
há três anos realiza o encontro da 
classe que gosta de contar as 
cabeludas e fantasiosas histórias, 
com a vantagem de premiação para 

BODAS DE ESMERALDA

Homenagens celebram em
Cáceres 40 anos da Unemat

Da reunião de Edival dos Reis, João Porto Rodrigues, Luttgards Saavedra, Miriam Benedita Menezes e Neuza Zattar, nascia em 1978 a idéia e o ideal da Unemat

Assessoria

Solenidades marcaram a noite de gala jubilar da Unemat    

OLHA A BOMBA

Queda nas refinarias reduz o
preço da gasolina em Cáceres
Assessoria c/ Redação

Redução ficou entre 8 e 10 centavos o litro da gasolina    

Foto: JCC

PETAS DE RIO

Hoje tem causos de pescador
e feijoada em Náutica Xô Nei
Da Redação

Turma do juro que é verdade é esperada para contar seus causos     

Foto: Divulgação

Foto: Assessoria
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By Rosane Michels

A Lua em Sagitário se une a 
Mercúrio e recebe um tenso 
aspecto de Netuno em 
Peixes, indicando um dia de 
movimento em projetos que 
e n v o l v e m  p e s s o a s  e  

empresas estrangeiras. Uma viagem 
internacional pode ser marcada ou 
realizada nos próximos dias. Você estará 
mais aberto e comunicativo.

Esotérico

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

relacionados a um projeto de parceria 
financeira. Um bom acordo pode ser 
realizado. Você estará mais fechado e 
estrategicamente racional.

A Lua em Sagitário se une a 
Mercúrio e recebe um tenso 
aspecto de Netuno em 
Peixes, indicando um dia de 
maior envolvimento nos 
relacionamentos pessoais e 

profissionais. O dia pode envolver uma 
importante reunião de negócios 
relacionada a um acordo de parceria 
comercial.

A Lua em Sagitário se une a 
Mercúrio e recebe um tenso 
aspecto de Netuno em Peixes, 
i n d i c a n d o  u m  d i a  d e  
m o v i m e n t o  e  b o a  
comunicação, especialmente 

no trabalho. O relacionamento com colegas 
melhora significativamente. O dia é bom 
também para começar a se dedicar a um 
programa de melhoria da saúde.

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

interessantes. Um romance pode 
começar a ser desenhado pelo Universo. 
O dia é ótimo para começar um projeto 
criativo.

A Lua em Sagitário se une a 
Mercúrio e recebe um tenso 
aspecto de Netuno em 
Peixes, indicando um dia de 
movimento na vida social e 
bons contatos comerciais. O 

dia pode envolver a organização de uma 
nova equipe de trabalho. Um contrato 
pode começar a ser negociado a qualquer 
momento.

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

momento é ótimo para reuniões de 
negócios que envolva acordos sobre 
novos projetos. Um contrato pode ser 
negociado.

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

projeto ou contrato envolvendo o aumento 
de sua renda pode ser aprovado. Você 
estará mais voltado para a organização de 
seu dinheiro.

A Lua em seu signo se une a 
Mercúrio e recebe um tenso 
aspecto de Netuno em 
Peixes, indicando um dia de 
b o a  c o m u n i c a ç ã o  e  

encontro com pessoas queridas. Você 
estará mais aberto, comunicativo e 
voltado para o seu coração. Se puder, 
promova encontros com amigos e 
parentes íntimos.

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

planos de negócios. O momento pode 
envolver a chegada de um novo projeto ou a 
aprovação de uma promoção. O sucesso 
começa a ser anunciado.

A Lua em Sagitário se une a 
Mercúrio e recebe um tenso 
aspecto de Netuno em 
Peixes, indicando um dia de 
i n t e r i o r i z a ç ã o  e  

necessidade de estar mais perto dos 
seus. O dia é ótimo para começar uma 
reforma ou se dedicar a atividades 
domésticas. Você estará mais fechado e 
introspectivo.

A Lua em seu signo se une a 
Mercúrio e recebe um tenso 
aspecto de Netuno em 
Peixes, indicando um dia de 
b o a  c o m u n i c a ç ã o  e  

encontro com pessoas queridas. Você 
estará mais aberto, comunicativo e 
voltado para o seu coração. Se puder, 
promova encontros com amigos e 
parentes íntimos.

Destaque especial de hoje as comemorações dos 40 anos da Unemat, com programação diversificada e 
reconhecimento a grandes nomes que construíram a sua história de sucesso.

Aplausos ao chefe da 4ª Ciretran de Cáceres, Marcos 
Eduardo Ribeiro, que esta semana foi homenageado pela 
Câmara Municipal, pelos relevantes trabalhos realizados 
juntamente com sua equipe. Merecendo destaque a campanha 
Maio Amarelo com a 1ª  Corrida e Passeio Ciclístico que 
arrecadou cerca de 2,5 toneladas de alimentos que foram 
doados a instituições filantrópicas da cidade, além de 
palestras educativas realizadas em empresas e escolas 
públicas e privadas.

Hoje nossas homenagens antecipadas a 
aniversariante Ronilma da Cunha Martins, 
que na segunda-feira celebra data nova. 
Querida amiga e irmã do coração, que Deus 
em sua infinita bondade lhe conceda um ano 
pleno de alegrias, saúde, amor e que seus 
sonhos se realizem. Receba nosso carinho hoje 
e sempre. Feliz Niver!!!

Bênçãos infinitas ao garotão Antônio Muniz (na 
foto ao lado da mãe Ariane Silva),   que recebeu o 
Sacramento da Crisma,  que completa o batismo e 
pelo qual recebe o dom do Espírito Santo, sob o 
sinal da imposição das mãos e da unção do óleo do 
Crisma. Que você Antônio esteja sempre no 
caminho do bem protegido pela unção do Espírito 
Santo com Deus sempre em teu coração.
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matar a vitima a cerca de 2 
anos atrás só não conseguiu por 
que a arma falhara e ela 
conseguira fugir do atentado, mas 
desta vez, consumou o covarde 

arma estilo garrucha, 
possivelmente também utilizada 
no crime.

Segundo informações de 
familiares, Arley já havia tentado 

m bárbaro crime de 
m o r t e  a b a l o u  n a  Umadrugada de ontem, os 

pacatos moradores de Pontes e 
Lacerda, quando Arley Fagundes 
Ricardo, 33, assassinou sua 
cunhada Alessandra Fernandes 
da Silva, 29, com requintes de 
crueldade. O crime aconteceu em 
uma residência localizada na Rua 
Amazonas atrás da escola 6 de 
agosto e o homicida se evadiu 
logo após o crime, estando em 
lugar incerto.

Arley executou a cunhada 
Alessandra a tiros de garrucha e 
golpes de faca, na frente do filho 
da vítima, uma criança de apenas 
4 anos, que gritava por socorros, 
que sua mãe estava morrendo, 
f rases  conf i rmadas  pe los  
policiais militares que atenderam 
a ocorrência.

Ao adentrar na residência 
os policiais se deparam com o 
corpo da vitima, com varias 
perfurações aparentando ter sido 
por arma branca, (faca) e ao lado 
do corpo, ainda encontraram uma 

pode ser feita através do 
fone 190 policia militar, ou na 
policia civil no 197, com a 
salvaguarda do anonimato.

A policia está na captura 
do  a s sas s ino  e  qua lque r  
informação que possa fazer com 
que se chegue ate o meliante, 

Rondonópolis que, em 
trocas de informações com o 
GCCO, as unidades conseguiram 
localizar o possível depósito 
utilizado pelos criminosos. Os 
defensivos estavam guardados 
em dois cômodos de uma casa, no 
bairro Jardim Iguacú, local de 
moradia do suspeito.
 Na quinta-feira, equipes 
lideradas delegado da Derf 
R o n d o n ó p o l i s ,  Vi n i c i u s  
Prezzotto, realizaram campana e 
procederam às buscas no local 
identificado. 

Foram recuperados os 
defensivos roubados, que ainda 
s e r ã o  c o n t a b i l i z a d o s  e  
regularmente apreendidos, além 
da apreensão de entorpecentes 
(maconha, pasta base), balança 
de precisão e apetrechos, 
encontrados dentro da casa de 
Marcos Simão.

De acordo com assessoria 
de imprensa, o suspeito contou 
que pagou R$ 20 mil pela 
mercadoria e iria revender por R$ 
60 mil. Os produtos podem estar 
também relacionados a outros 
dois roubos ocorridos em 
propriedades rurais, mas a maior 
suspeita é que pertença a fazenda 
do Distrito de Fátima de São 
Lourenço. 

O s  p o l i c i a i s  e s t ã o  
checando as notas fiscais para 
confirmar a propriedade.

irregular de munição. 
Marcos tem condenação de 50 
anos por crimes de homicídios e 
já ficou preso em regime fechado 
15 anos e está em liberdade 
cond ic iona l  com uso  de  
tornozeleira eletrônica.

Os  p rodu tos  fo r am 
roubados no dia 2 de novembro 
deste ano, de uma propriedade 
rural, no Distrito de Fátima de 
São Lourenço,  região de 
Rondonópolis. Na ocasião, a 
família foi rendida por ao menos 
cinco homens encapuzados e 
armados com armas longas.

A s  i n v e s t i g a ç õ e s  
iniciaram pela Derf de 

ma ação conjunta entre 
Delegacia de Roubos e UFurtos com a Gerência de 

Combate ao Crime Organizado 
prendeu Marcos Simão Pacífico, 
40, em Rondonópolis, envolvido 
em 23 assassinatos, sendo réu 
confesso em oito, todos praticado 
em seu estado de origem. Ele 
estava com uma carga roubada de 
defensivos agrícola avaliada em 
R$ 150 mil.

D e  a c o r d o  c o m  
informações da Polícia Civil, ele 
escondia os produtos roubados 
dentro de casa e acabou preso por 
receptação, tráfico de drogas, 
corrupção de menor e posse 

utilizados no transporte 
e s c o l a r  e  e l e s  p o s s u e m  
d i spos i t ivos  de  e l evação  
automática para portadores de 
deficiência física.

O Etios Toyota foi  
adquirido com recursos de 
emenda parlamentar, destinado 
para o CAPS.

Segundo o  prefe i to  
Floreano dos Santos, os ônibus 
contam com acessibilidade para 
atender crianças e jovens 
portadores de necessidades 
especiais e com tecnologia 
avançada para garantir que todos 
os estudantes tenham direito ao 
ensino municipal e estadual. 

“É importante garantir 
que ninguém fique sem estudar e 
que a educação possa garantir 
novas oportunidades no futuro”, 

sta semana o prefeito de 
P o n t e s  e  L a c e r d a ,  Emunicípio na região de 

Cáceres, Professor Ronaldo 
Floreano dos Santos, vereadores 
e secretários se reuniram em 
frente à prefeitura de São José dos 
Quatro Marcos para entregar à 
população novos veículos 
adquiridos pela municipalidade.

“Fizemos a entrega de 3 
veículos novos, 0Km, que já 
estão à disposição dos quatro-
marquenses, sendo eles: 01 
Micro-Ônibus, 01 Ônibus e 01 
Etios”, anunciou o prefeito.

O micro-ônibus e o 
ônibus foram adquiridos com 
recursos de convênio firmado 
com o FNDE, através do PAR, e 
contrapart ida de recursos 
próprios municipais e serão 

TIROS E FACADAS

Assassinou cunhada na
frente do filho de 4 anos

Crime foi cometido com requintes de crueldade, preliminarmente, a tiros e facadas, segundo a PM, enquanto filho chorava, vendo a mãe sendo morta

Da Redação

Arley  já havia tentado matar Alessandra em 2016    

Foto: Reprodução

SERIAL-KILLER

Suspeito de 23 assassinatos
é preso com carga roubada
PJC/MT c Redação

Marcos Pacífico é acusado de envolvimento em 23 mortes  

Foto: PJC/MT

TRANSPORTES

Prefeitura adquire dois ônibus
para alunos e Etios para o CAPS
Assessoria

Veículos foram entregues à educação e Caps esta semana     

Foto: Assessoria
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A Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) celebrou 
seus 40 anos de existência em uma cerimônia realizada anteontem, (8), no 
Auditório Sophia Leite, na Sicmatur, com uma sessão solene conjunta do 
Conselho Curador, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e Conselho 
Universitário, formados por alunos, professores e profissionais técnicos de 
todos os 13 câmpus da Instituição. Página 03

A Petrobras anunciou que 
reduzirá o preço médio da 
gasolina nas refinarias em 0,48% 
a partir de ontem, (8) e mesmo 
desde setembro o preço da 
gasolina, nas refinarias, vir 
caindo e se acentuando em 
outubro com novo caraminguá 
em novembro. Em Cáceres, tanto 
no Carretão como no Sarita, os 
preços caíram em media 10 
centavos, permanecendo estáveis 
em novembro. 

Página 03

Uma ação conjunta de policiais, prendeu 
Marcos Simão Pacífico, 40, em Rondonópolis, 
envolvido em 23 assassinatos, sendo réu confesso 
em oito, todos praticado em seu estado de origem. 
Marcos tem condenação de 50 anos por crimes de 
homicídios e já ficou preso 15 anos e estava em 
liberdade condicional. Ao ser preso agora,  estava 
com uma carga roubada de defensivos agrícola 
avaliada em R$ 150 mil.  

Página 04
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Um bárbaro crime de morte abalou na madrugada de ontem, os 
pacatos moradores de Pontes e Lacerda, quando Arley Fagundes Ricardo, 
33, assassinou sua cunhada Alessandra Fernandes da Silva, 29, com 
requintes de crueldade. O crime (tiros e golpes de faca) aconteceu na 
madrugada de ontem, na frente do filho da vitima de 4 anos que chorava e 
gritava por socorros. Página 04

Tainara Cristina Santos Souza, uma catadora de material 
reciclável que reside em Cuiabá e estava desaparecida desde anteontem, 
quando saiu de casa em busca de emprego, sendo vista em um shopping da 
capital com um conhecido, foi localizada ontem em Cáceres, de onde se 
comunicou com familiares. Ela tem uma criança de 9 meses que felizmente 
teve sua mãe de volta sem problemas. Página 05

QUARENTINHA

Festas celebram as bodas
de esmeralda da Unemat

Foram prestadas homenagens à personalidades históricas da escola, lançamento da loja virtual da Editora da Unemat e a obliteração do Selo Comemorativo

Uma noite marcante no histórico jubilar da universidade     

 Foto: Assessoria

QUEDA MÉDIA

Retração nas refinarias reduz
valor da gasolina em Cáceres 

Media do litro da gasosa fica entre R$ 4,75 a R$ 4,80     

Foto: JCC

MEIO SÉCULO DE PRISÃO

Acusado de matar 23 pessoas
dança com muamba suspeita

Serial Killer Marcos Simão Pacífico, fera na jaula    

Foto: PM/MT

APARECEU A MARGARIDA

Mulher que sumiu na capital
deu sinal de vida em Cáceres

Catadora de reciclável Tainara já deve estar em casa                                                                                                                                                                                             

Foto: arquivo 

TIRO E FACADAS

Assassino Arley já tinha tentado matar Alessandra antes    

Foto: Divulgação

Sangrou cunhada na frente
de sobrinho de quatro anos

BALCÃO240DENEGÓCIOS

Jornal 
Correio 

Cacerense

Jornal 
Correio 

Cacerense

VENDE-SE
01 LOTE NA RUA SANTO ANTONIO 

CAVALHADA -  ESCRITURADO
METRAGEM 12X41 metros

TRATAR 65 99988-9615

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

TRATAR 65-99988-9615

VENDE-SE
01 LOTE NA RUA DOS PINHOS – 

RESIDENCIAL GARCIA - PERTO DO 
IATE - ESCRITURADO

METRAGEM 12X30 metros

TRATAR 65 99988-9615
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 Parque das Águas, em 
Cuiabá, será o cenário da O1º Caminhada Solidária 

'Policiais Contra o Câncer 
Infantil' promovida pela Polícia 
Rodoviária Federal neste sábado 

(10). 
O evento faz parte da 

campanha de arrecadação de 
donativos em prol do Hospital de 
Câncer de Mato Grosso (HCan) 
iniciada no último dia 29 de 

outubro.
A partir das 7h, policiais 

rodoviários e vários parceiros da 
Campanha estarão a postos para 
receber aqueles que desejam se 
engajar na causa e fazer sua 
doação. 

Serão arrecadados itens 
como leite em pó ou caixinha, 
fraldas adulto e  infant i l ,  
achocolatado, água de coco, 
roupas, calçados e brinquedos. As 
150 primeiras pessoas que 
entregarem os donativos irão 
receber uma camiseta da 
Campanha.

Além da caminhada, 
quem for ao Parque das Águas vai 
poder contar com serviços como 
aferição de pressão arterial e 
glicemia e orientação nutricional 
com profissionais da Geap Saúde, 
parceira da Campanha.

Apresentação de dança da 
melhor idade e um alongamento 
c o l e t i v o  f a r ã o  p a r t e  d o  
aquecimento para este ato de 
solidariedade e busca por uma 
melhor qualidade de vida.

As contas anuais de governo de 
Salto do Céu receberam parecer 
prévio favorável do Pleno do 
Tribunal de Contas de Mato 
Grosso. Em sessão ordinária 
realizada na terça-feira (06/11), 
os membros do colegiado 
acompanharam entendimento do 
relator das contas (Processo nº 
176648/2017), conselheiro 
interino Luiz Henrique Lima, de 
que, apesar de algumas falhas, de 
maneira geral,  o prefeito 
Wemerson Adão Prata atendeu 
a o s  o b j e t i v o s  e  m e t a s  
estabelecidas; cumpriu os planos 
e programas de governo; manteve 
estável o nível do endividamento 
público; e, principalmente, 
c u m p r i u  o s  l i m i t e s  
constitucionais e legais relativos 
à administração fiscal.

A emissão do parecer 
favorável não impediu que o 
T r i b u n a l  P l e n o  f i z e s s e  
recomendações ao gestor, entre 
elas que previna a ocorrência de 
déficit orçamentário; zele pela 
transparência das informações; 
observe o cronograma de 
desembolso para o exercício; 
elabore suas peças orçamentárias 

com previsão de dotação 
orçamentária específica para o 
C o n s e l h o  Tu t e l a r ;  e ,  n a  
elaboração da Lei Orçamentária 
para o exercício de 2019, em 
c o n j u n t o  c o m  o  P o d e r  
Legislativo, reduza o percentual 
de autorização para abertura de 
créditos adicionais para o 
máximo de 15%.

Recomendou ainda ao 
gestor  que defina metas ,  
estratégias, iniciativas, projetos e 

a ç õ e s  q u e  v i s e m  
aperfeiçoar a execução das 
políticas públicas de educação e 
saúde, para reverter os resultados 
negativos dos indicadores, em 
especial os que apresentaram 
piora nas médias nacional e 
estadual e, também, em relação 
ao próprio desempenho em 2016. 
Esse planejamento deverá ser 
comprovado na apreciação das 
contas de governo do exercício de 
2018 do município.

CAUSA JUSTA

PRF promove Caminhada Solidária
"Policiais  Contra o Câncer Infantil"

Além da caminhada, quem for ao Parque das Águas vai poder contar com
serviços como aferição de pressão arterial e glicemia e orientação nutricional

Assessoria

Evento faz parte da campanha em prol do HCan    

Foto: Ilustrativa

COM RECOMENDAÇÕES

Contas de governo de Salto do Céu
tem parecer favorável à aprovação
Assessoria

Conselheiro interino Luiz Henrique Lima   

Foto: TCE/MT

uma replica do Marco 
do Jauru, em comemoração aos 
240 anos de Cáceres e o 
homenageado será Helio 
Aguiar, desportista e morador 
do bairro COHAB Nova. 

A Rádio Difusora FM 
(102,3), transmite a decisão 
entre Óptica Júnior x Vila 
Irene, á partir das 21h45.
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do campeonato.
Confirmada no evento, 

os responsáveis pela equipe 
montou um forte  elenco com 
jogadores experientes e com 
conhecimento de jogar o 
futebol de areia, a Vila Irene, 
tenta conquistar o titulo pela 
primeira vez. 

O troféu deste ano, é 
s primeiras partidas da 
semifinal da Copa AFMF que aconteceriam 

neste final de semana foram 
suspensas temporariamente, 
após Tribunal de Justiça 
Desportiva de Mato Grosso 
(TJD/MT) deferir ação do 

Mixto Esporte Clube contra o 
Cuiabá Esporte Clube, por 
conta de escalação irregular.  

Trata-se do Atleta Sávio 
Gabriel das Neves, que de 
acordo com a denuncia o 
jogador não cumpriu a  
suspensão de dois jogos, 

i m p o s t a  p e l a  1 ª  
C o m i s s ã o  D i s c i p l i n a r  
Desportiva do TJD/MT. Na 
ocasião foi julgado a expulsão 
do jogador atleta e o tribunal 
determinou a suspensão do 
mesmo por dois jogos.  

O  d e p a r t a m e n t o  
jurídico do Alvinegro recebeu 
o documento oficial na tarde de 
hoje, assinado pelo presidente 
do TJD/MT, Jorge Luiz 
Miraglia Jaudy. O documento 
deixa claro que a decisão foi 
tomada de acordo com os 
requisitos apresentado e 
previsto no artigo 119 do 
Código Brasileiro de Justiça 
Desportiva (CBJD). 

Com isso, as partidas 
entre Cuiabá e Poconé e 
Operário-VG contra o Dom 
Bosco estão suspensas até a 
apreciação do mérito da 
questão, pela 1ª comissão 
Disciplinar Desportiva do 
TJD.

 praça do bairro da 
COHAB Nova, viverá Aneste sábado (10), uma 

noite de decisões no futebol de 
areia, em três categorias, 
destacando-se que Cáceres, é o 
único município de Mato 
Grosso, que realiza essa 
modalidade esportiva, que 
começou em 2009, e é 
organizada pela diretoria da 
Associação Cacerense de 
Inclusão a Cultura e Esporte.

A programação de 
encerramento terá inicio as 
19h00, com a decisão do 
feminino entre as equipes do 
Rosas de Aço x Raio de Luz. As 
20h00,  tem a disputa pelos 
terceiro e quarto lugares, 

respectivamente da 
categoria principal, entre 13 de 
Maio x Santa Cruz.

Já as 21h00, Jardim P. 
Paulo x Thomas Uma, decidem 
a categoria Quarentinha, que 
foi implementada este ano pela 
coordenação do evento, pela 
primeira vez no beach soccer 
da COHAB Nova.

A final da categoria 
principal, a decisão será entre 
Vila Irene x Óptica Júnior, as 
22h00. Participante no futebol 
de areia desde 2013, a óptica 
Júnior, chega sua terceira final 
de forma consecutiva. 

Sendo que em 2016, a 
equipe conquistou o titulo em 
cima do Mercado barros; em 

2017, foi vice campeã, 
ao perder titulo para o Mercado 
Econômico. No sábado, a 
equipe do técnico Odenir, quer 
conquistar o bi campeonato.

O Vila Irene, foi a 
última equipe a confirmar vaga 
para o campeonato deste ano. 
Isso ocorreu porque a campeã 
em 2017 ,  não  mandou  
representante no último 
a rb i t r a l  em que  fo ram 
definidos os detalhes finais do 
campeonato. 

Presente no arbitral 
naquela oportunidade, o 
desportista Creidson, de pronto 
solicitou a vaga para a equipe 
do bairro Vila Irene, no que foi 
aceito pela coordenação geral 

FUTEBOL DE AREIA

Com três decisões certame define
 campeões hoje na COHAB Nova

Decisão do feminino será entre Rosas de Aço x Raio de Luz. Quarentinha terá Jardim P. Paulo x Thomas Uma e o masculino, reúne Vila Irene x Óptica Júnior

Assessoria

Campeonato polariza atletas do beach-soccer na periferia    

Foto: Wilson Kishi

TAPETÃO A VISTA

T.J.D suspende início das
semifinais da copa em MT
O.D c/ Redação

Mixto e Cuiabá voltam as jogadas extra-campo na FMF   

Foto: Arquivo
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