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CHOQUE FRONTAL
O motorista da Courier segundo testemunhas teria perdido o controle do veículo ao passar por uma poça d'água e desgovernado, bateu de frente com a carreta

Carreta esmaga picape
na BR 070 e mata casal
Fotos: PRF-Facebook

Uma violenta colisão na noite de anteontem no KM 577 da BR
070, altura da comunidade Cinquentinha entre Cáceres e Cuiabá entre uma
carreta Scania e uma picape Ford Courtier, matou o casal Ismael Pedro
Finger e Luma Rondon, prensados nas ferragens do veículo de passeio.
chovia muito na hora do acidente e Ismael teria perdido o controle do
veículo ao passar por uma poça d'água. Página 03

SINUCA DE BICO

Escapou da cadeia e foi
morto a tiros no boteco

Foto: documento

Courier foi destruída esmagando o casal Ismael e Luma (destaque)

PROCESSO SELETIVO

Cáceres abre inscrições
para vaga de juiz leigo

Jucilei, assassinado a tiros nos bares da vida e morte

Jucinei Hungria Leite participou da fuga em massa, que aconteceu
na cadeia da cidade de Poconé no dia 15 de novembro deste ano e apesar
disso, havia recebido progressão de pena, logo após ter retornado para a
unidade prisional, mas não teve sorte. Na madrugada de domingo último,
pediu um gole de whisky um jogador de sinuca e levou foi tiros, caindo
morto no boteco. Página 04

Foto: JCC

A Comarca de
Cáceres tornou público a
abertura de processo
s e l e t i v o p a r a
credenciamento de juízes
leigos, cuja inscrição para a
prova deve ser efetuada no
Fórum da cidade, entre os
dias 4 e 19 de dezembro de
2017, sem cobrança da taxa
de inscrição. Conforme o
edital, o processo contará
com prova de múltipla
escolha e prova prática de
sentença, ambas de caráter
e l i m i n a t ó r i o e
classificatório. Página 03

Cargo será exercido no fórum da comarca de Cáceres

REFORMAS

Liberados R$ 436 mil para obras
em 2 escolas de Pontes e Lacerda

Foto: Arquivo

PRÓ SANTUÁRIO

Leilão com jantar agitam
sábado de Santo Antônio
Foto: Divulgação

Em construção desde novembro
de 2011, o Santuário Santo Antônio, na
Avenida Talhamares, no espaço da
Paróquia Cristo Trabalhador, deve
ganhar novo impulso com o Leilão de
Gado e Jantar programados para o
próximo sábado no Recinto de
Exposições de Cáceres. O Padre
Marcos Antônio Pereira, agradece as
doações e convida a comunidade a
prestigiar o evento e colaborar com o
santuário.

Alunos da 14 de Fevereiro serão alguns dos beneficiados

O governo de Mato Grosso autorizou abertura do processo
licitatório para reforma das quadras poliesportivas das escolas 14 de
Fevereiro e Mario Spinelli, em Pontes e Lacerda. Para a reforma da quadra
da escola 14 de Fevereiro serão disponibilizados R$ 302.332,09 e para a
escola Mário Spinelli com a reforma da área externa da quadra
poliesportiva e demais serviços, o orçamento é de R$ 134.576,05.
Página 05
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Vamos aposentá-los na Urna
FILA DA PU...BLICA
Até junho de 2017, 904 mil pessoas esperavam
por uma cirurgia eletiva (não urgente) no
Sistema Único de Saúde, conforme
levantamento do Conselho Federal de Medicina
feito apenas em 16 estados e 10 capitais (11
estados e 15 capitais não enviaram os dados).
Os dados foram colhidos em junho de 2017 e se
referem a hospitais públicos. Não foram
divulgadas informações sobre o privado.
Dentre as 900 mil, o CFM informa que 750
procedimentos constam na fila como pendentes
há mais de dez anos.
MORTE NAS FILAS
Ainda, segundo a entidade, de cada mil
pacientes que aguardam a cirurgia, cinco
morrem por ano enquanto esperam. Segundo o
levantamento, a maior fila de espera se
concentra em apenas cinco procedimentos:
cirurgias de catarata (113.185), hérnia (95.752),
vesícula (90.27) e varizes (77.854).
Atualmente, as cirurgias não urgentes mais
comuns são da área de ortopedia, oftalmologia,
otorrinolaringologia, urologia e cirurgia
vascular. Foram analisados os estados de
Alagoas, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do
Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Rio
Grande do Sul, Rondônia, Pernambuco, São
Paulo e Tocantins. Bahia só enviou dados de
pacientes que ingressaram na fila em 2017 e dos
omissos, Mato Grosso, vejam só, o
esculhambo, alegou não ter as informações.
PEDINDO ESMOLAS
Pra variar, a maldita situação da saúde publica
no país dos absurdos, da roubalheira política e
da impunidade aos graúdos, funcionários do
Hospital das Clínicas de Denise, aqui em MT, já
arrecadaram R$ 4 mil com o pedágio que vem
sendo feito na MT-246, a fim de pagar despesas
básicas da unidade e mantê-la funcionando. Os
médicos do hospital já estão com salários
atrasados há três meses, enquanto os
funcionários estão há um mês sem receber. E
nossos bilionários impostos vazam no ralo da
corrupção política em Brasília.
VALEU, GILMAR!
Nossos aplausos ao ministro Gilmar Mendes,
do STF, pela sua afirmação na ultima segundafeira (4) que é preciso muitas vezes nadar contra
a corrente da opinião pública para se conceder
um habeas corpus. Segundo Mendes,quando se
muito aplaudidos, porque se está prendendo
muito, porque se nega habeas corpus e tudo o
mais, é preciso desconfiar, pois com certeza,
está falhando, disse o ministro durante um
evento no Superior Tribunal de Justiça cujo
tema era o ativismo judicial. Realmente,
ministro, a função da justiça é cumprir a lei e
nunca a Law-fare.
CORRUPTÓPOLIS
O Ministério Público Federal informou que
cerca de 70% dos casos envolvendo
autoridades, em tramitação no Supremo
Tribunal Federal e no Superior Tribunal de
Justiça, tratam de crimes relacionados à
corrupção. Segundo o MPF, tramitam no
Supremo 95 ações penais e 439 inquéritos
relacionados a autoridades com prerrogativa de
foro por função, como presidente da República,
vice, deputados federais, senadores e ministros
de Estado. No STJ, que julga casos de crimes
comuns envolvendo governadores,
desembargadores, membros do Ministério
Público e conselheiros dos Tribunais de Contas,
são 72 ações penais, 101 inquéritos e 54
sindicâncias.Isto é Brezil, ou seria
Corruptópolis?
PLANO DIRETOR
Dentro do projeto para elaboração do Plano
Diretor da cidade, a prefeitura de Cáceres
promoverá na próxima quinta-feira, 7, a partir
das 19h00 no Centro Municipal de Cultura, uma
audiência publica. O evento será uma
oportunidade para elencar os principais
problemas e apontar soluções. Para que as ações
não fiquem apenas sob a ótica da administração,
é preciso que a população participe e contribua.

Estamos careca de citar que a
Constituição Federal vigente em seu artigo
44, preceitua que o Poder Legislativo do
Brasil é formado pelo Senado Federal e pela
Câmara dos Deputados, estabelecendo que a
Câmara dos Deputados compõe-se de
representantes do povo, eleitos, pelo sistema
proporcional. (vide art. 45). Pois bem, a
principal função do deputado federal é
legislar, propor, discutir e aprovar leis,
fiscalizar e controlar as ações do Poder
Executivo. Para isso, os tais contam com o
suporte do Tribunal de Contas da União,
órgão responsável por avaliar a aplicação dos
recursos públicos e quando existem
denúncias ou suspeitas de irregularidade, os
deputados podem criar uma CPI, para
investigar um tema ou situação específica.
Nunca se deve ignorar que o
deputado federal é o representante do povo,
na integração da sociedade, embora a maioria
no dia seguinte a apuração dos votos, no
máximo após a posse, faça o oposto. Claro
que eles são conscientes e cientes deque a sua
representação tem nível nacional, mesmo que
estejam presos à sua base de sustentação
política, porém sem generalizar, ainda
existem raros dignos, como sempre, a maioria
usa sua base partidária podre em auto-defesa e
troca de favores, muitos espúrios com seus
capachos, em detrimento do povo, cujo voto
galgou-os ao cargo.
Vejam no recente caso da denuncia
contra Temer (bronca JBS) dos oito
deputados federais de Mato Grosso, sete
votaram contra a autorização para o STF
processar o presidente por corrupção passiva.
Importante guardar os nomes: Adilton
Sachetti (PSB), Carlos Bezerra (PMDB),
Ezequiel Fonseca (PP), Fabio Garcia (PSB),
Nilson Leitão (PSDB), Rogério Silva
(PMDB) e Victório Galli (PSC) votaram
contra a autorização para o STF processar
Temer e somente Ságuas Moraes (PT) foi
favorável.

Os dirigentes partidários da turma do
dane-se o povo, se reuniu domingo último
com o chefe Temer fechando um pacto entre
as legendas governistas para que nenhuma
sigla aceite, na janela partidária de 2018,
deputados que votarem contra a reforma da
Previdência.
E foram mais longe, prometem
priorizar com o fundo eleitoral os deputados
que forem fiéis à proposta do governo de
mudar as regras previdenciárias, ou seja, que
se lasque o eleitor se tiver de trabalhar 35, 40
anos para se aposentar; afinal, os que vão
aprovar a reforma têm direito a aposentadoria
integral, atualização com paridade,
reaposentadoria, acúmulo com outras
pensões e aproveitamento de tempo de
serviço em outras atividades, as averbações,
etc.
Para sacramentar o eleitor no rolete,
os infiéis ao nosso voto, se regalaram num

jantar oferecido pelo presidente da Câmara,
Rodrigo Maia, óbvio, pago pelo nosso suor
via impostos e nesta retaliação prévia, a gente
fica sabendo quem é trigo e quem é joio.
No jogo da Mega-Temer, os
deputados da base aliada estão de olho em
cargos de segundo e terceiro escalão, ou seja,
eles querem cargos, mordomias, o governo
admite que, após as negociações para
derrubar as duas denúncias contra Temer,
sobrou pouca margem de negociação e agora
discute o pagamento a prazo: primeiro, os
deputados entregam o voto e, depois, o
Planalto redistribui os cargos daqueles que
foram infiéis. Se com suspeitos, o governo
age assim, porque a gente deve continuar a
tratar a pão de ló os vendilhões do nosso voto?
Tá chegando 2018, em outubro será
eleições, hora da gente dar o troco, marque
bem o voto dos deputados na reforma
ladravaz e aposente eles para sempre.

A obrigação da educação infantil
Por falta de cultura e consciência
dos direitos e deveres, 99% da população
não exercem sua cidadania cobrando e
participando em debates com a Secretaria
de Educação, ou encaminhando abaixoassinado a vereadores, deputados
estaduais e federais o que, naturalmente, a
obrigatoriedade a partir dos 4 anos das
crianças na Educação Infantil vigorará,
prevalecendo os interesses políticos e
eleitoreiros dos Governos estadual e
federal.
Isto é muito bem argumentado
pelo antropólogo Darcy Ribeiro em sua
obra “Viva o Povo Brasileiro”, pelos
historiadores Sérgio Buarque de Holanda
em seu “Raízes do Brasil.”, e Caio Prado
Júnior com seu “Formação do Brasil
Contemporâneo”, além do sociólogo
Gilberto Freyre em “Casa Grande e
Senzala”, consideradas obras capitais para
a compreensão da verdade brasileira e de
seus desarranjos, que até hoje nos atingem.
O historiador Sérgio Buarque de
Holanda propôs a existência do chamado
espírito cordial dos brasileiros, ao
destrinchar as causas desta cordialidade e,
a partir daí, explicar como ela, que é
enraizada no perfil psicossociológico do

povo brasileiro, contribuiu para todas as
mazelas que conviveram e ainda convivem
com as relações sociais no Brasil.
Voltando à nossa cordialidade,
podemos dizer que nós brasileiros,
geralmente pensamos e fazemos tudo a
partir da afetividade, temos uma imensa
dificuldade para entender as formalizações
políticas e somos, portanto, incapazes de
separar daquilo que é público, o que nos é
privado. Estamos inseridos num círculo
vicioso, onde ao mantermos uma relação
informal com o Estado, deixamos até
mesmo de ser cidadãos.
Para Holanda, esta chamada
adaptabilidade se explica “pela
inexistência, entre os portugueses, do tão
característico "orgulho racial" da maioria
dos europeus. De certo ponto de vista,
dessa forma o caráter português coloca-se
como superior a seus congêneres, mais
democrático, mais adequado à plena
convivência das raças, da diversidade.”
Essa norma favorecerá, também,
às exigências do FMI (Fundo Monetário
Internacional) e da OMC (Organização
Mundial do Comércio) entre outras
organizações, para aceleração na formação
de mão-de-obra que atenderá à demanda

EXPEDIENTE

***___Rubens Shirassu Júnior, escritor
e pedagogo de Presidente Prudente, São
Paulo. Autor, entre outros, de Religar às
Origens (1980-2010 – ensaios e artigos,
2011) e Sombras da Teia (contos, 2016).
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das indústrias multinacionais. Percebe-se
um plano de marketing político para
disfarçar o problema educacional no
Brasil. Por outro lado, é visível que a
medida fere o princípio do livre arbítrio, o
que torna a lei de caráter impositivo e
autoritário, onde os pais não têm a opção
de escolha.
Além disso, essa norma contradiz
o artigo que diz ser obrigação do Estado
garantir a educação de toda criança a partir
de 5 anos. E na oportunidade, incluo a Lei
Nº 9.394, de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, de 20 de dezembro de
1996, Título III – Do Direito à Educação e
do Dever de Educar, junto ao artigo 5º,
Capitulo II, dos Direitos Sociais, da
Constituição Federal que dispõe sobre
idêntico direito. Dentro de uma análise
histórica e política, percebi toda uma
manipulação nefasta, capitalista e
oportunista, motivos pelos quais não sou
favorável em manter essa lei.
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CREDENCIAMENTO

O cargo de juiz leigo foi instituído em Mato Grosso através da Lei Complementar Nº 270, de 2 de abril de 2007, c/f o que dispõe o art. 45 da Constituição Estadual

TJ abre processo seletivo
para juiz leigo em Cáceres
TJ/MT c/ Redação
Foto: JCC

A

Comarca de Cáceres
tornou público o Edital Nº
001/2017/GAB sobre a
abertura de processo seletivo para
credenciamento de juízes leigos. A
inscrição para a prova deve ser
efetuada no Fórum da cidade, entre
os dias 4 e 19 de dezembro de
2017, das 13h00 às 18h00 e não
haverá cobrança da taxa de
inscrição.
A juíza-diretora do fórum,
Hanae Yamamura de Oliveira,
disponibilizou o Edital do
processo que contará com prova de
múltipla escolha e prova prática de
sentença, ambas de caráter
eliminatório e classificatório.
A prova objetiva será
aplicada, na data provável de 21 de
janeiros de 2018, com início
previsto para as 8h00 e término
para as 13h00. O candidato deve
apresentar o comprovante de
inscrição no dia e local da
realização da prova.
Para participação do
processo seletivo o candidato deve
ser advogado com mais de dois
anos de experiência profissional,
não exercer nenhuma atividade
político-partidária, residir,

e com ordem de aprovação, dentre
advogados, preferencialmente
residentes na Comarca do Juizado,
com mais de cinco anos de
experiência profissional, que não

BENEFICENTE

Sábado tem leilão e jantar em
prol do Santuário Sto. Antônio
Redação c/ C.N

E

Função será exercida no fórum da comarca de Cáceres

preferencialmente, na Comarca do
Juizado. Para mais informações
sobre os requisitos da seleção e
conteúdo programático, acessar o
edital na página do TJ MT no site:
http://www.tjmt.jus.br/intranet.
O cargo de juiz leigo foi
instituído em Mato Grosso através
da Lei Complementar Nº 270, de 2
de abril de 2007, consoante o que
dispõe o art. 45 da Constituição
Estadual, que reza que em cada
unidade jurisdicional dos Juizados

Especiais do Estado haverá, se
necessário, um Juiz Leigo e um
Conciliador. Dentre outras
atribuições, eles atuam na
condição de auxiliares da Justiça,
prestando serviço público sem
vínculo empregatício,
credenciados pelo Presidente do
Tribunal de Justiça, pelo período
de 2 anos, admitida uma única
prorrogação.
Os Juízes Leigos são
escolhidos, mediante teste seletivo

COLISÃO COM SCANIA

Casal morre prensado nas
ferragens de picape na 070
Redação c/ PRF

U

m casal identificado como
Ismael Pedro Finger, 39, e
Luma Rondon, de
aproximadamente 25 anos, morreu
na noite da última segunda-feira
(4) após a picape Ford Courier
ocupada por eles veio a colidir
frontalmente com uma carreta
Scania G420, na BR-070 no trecho
entre Cáceres e Cuiabá, altura do
KM-577 próximo à comunidade
Cinquentinha. Devido ao impacto,
o veículo de passeio foi esmagado.
De acordo com a Polícia
Rodoviária Federal, chovia muito
na hora do acidente, que ocorreu
por volta de 20h30. O motorista da

exerçam quaisquer atividades
político-partidárias, não sejam
filiados a partido político e não
representem órgão de classe ou
entidade associativa.

Courier Ismael Pedro Finger,
segundo testemunhas teria perdido
o controle do veículo ao passar por
uma poça d'água e, com o carro
desgovernado, bateu de frente com
a carreta.
Segundo apurou a PRF, os
dois veículos saíram da pista e com
o impacto da batida, a picape
capotou e parou com as quatro
rodas para cima. A carreta ainda
arrastou o carro por mais alguns
metros e o casal ficou preso às
ferragens. A mulher Luma
Rondon, não portava documentos
e só identificada posteriormente.
A equipe do Corpo de
Fotos: PRF/Facebook

m construção desde
novembro de 2011, a
Paróquia do Cristo
Trabalhador, vem trabalhando na
construção do Santuário Santo
Antônio, na Avenida Talhamares,
no espaço da Paróquia Cristo
Trabalhador, um espaço de louvor
e oração como ponto de
peregrinação aos milhares de
devotos do milagroso Santo em
Cáceres e região.
Vários eventos tem sido
realizados para este mister cristão
e no próximo final de semana, a
grande pedida será um jantar e
leilão de prendas diversas e de
gado a partir das 20h00 sábado
próximo (9) no Parque de
Exposições. No jantar, aquele
suculento churrasco com
mandioca, farofa, vinagrete e
salada.
Conforme o Padre Marcos
Antônio Pereira, da paróquia
Cristo Trabalhador, produtores da
região de Cáceres, solidários com
a obra, doaram para o leilão

bezerros e bezerras, nas diversas
raças e aproveita para convidar
toda a população de Cáceres e
região, bem como pecuaristas,
sitiantes e fazendeiros, para
participar do leilão assim,
contribuir com a obra religiosa.
Segundo o pároco, a
equipe organizadora, fiéis e
coordenadores dos eventos para o
Santuário, querem ver todos
festejando e ao mesmo tempo
colaborando com a seqüência das
obras do santuário, destacando que
serão leiloados cerca de 80
animais no Tatersal do Parque de
Exposições em Cáceres.
O sonho da comunidade
católica devota de Santo Antonio é
ver a conclusão do Santuário Santo
Antônio e do Padre Marcos,
celebrar a missa de inauguração do
Templo, que está sendo construído
com as características de
arquitetura moderna, sob a
inspiração do Espírito Santo, no
desejo de fortalecer a fé e a
devoção do povo ao santo.
Foto: Joner Campos

Bombeiros levou cerca de quatro
horas para conseguir retirar os
corpos de dentro do veículo. A
equipe do Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência (Samu)
confirmou a morte do casal,
esclarecendo que o motorista da
Scania, Olessandro de Souza
Camargo, 39, saiu ileso.
De acordo com a Perícia
Oficial de Identificação Técnica
(Politec) que esteve no local
coletando dados do acidente, as
circunstancias deverão ser
confirmadas através de um
inquérito instaurado pela Polícia
Civil. para iniciar as investigações
sobre ocorrido. Ao que tudo indica
a causa do acidente foi a
aquaplanagem causada pela forte
chuva que caia no momento.

Santuário no Cavalhada está em adiantada fase de construção

Ismael e Luma (destaque) foram esmagados na Courier
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PRISÃO PERPÉTUA

Vitima havia recebido progressão de pena, logo após ter retornado para a unidade prisional e foi morto após desentendimento com dois suspeitos dentro de um bar

Fugiu da cadeia e morreu
baleado dentro do boteco
Poconet c/ Redação
Foto: Reprodução

J

ucinei Hungria Leite, 46
anos, foi assassinado na
madrugada do último
domingo (03), no bairro João
Godofredo, em Poconé. Ele era
um dos que participou da fuga em
massa, que aconteceu na cadeia
da cidade, no dia 15 de novembro
deste ano.
O homem havia recebido
progressão de pena, logo após ter
retornado para a unidade
prisional e foi morto após
desentendimento em um bar.
Narra o boletim de
ocorrências que o suspeito,
identificado apenas como
Custódio, estava jogando sinuca
quando a vítima chegou e pediu
uma dose de whisky e foi até a
mesa. Em certo momento, os dois
e outros rapazes foram até a
lateral do bar, onde teve início
uma discussão.
O suspeito então sacou
uma arma de fogo de sua cintura e
efetuou diversos disparos contra
Jucinei, que caiu no chão. Na
seqüência, o acusado entrou em
um Opala, de cor preta e fugiu. A

partiram pra cima do servidor e o
prenderam em uma das celas.
Antes de fugir, eles ainda
roubaram armas e munições da

unidade.
Até agora, 24 dos detentos
foram recapturados pelas forças
de segurança.

CHOQUE VIOLENTO

Colisão de moto com caminhão
na avenida resulta vitima fatal
F.A c/ Redação

A

Jucinei Hungria Leite morto a tiros quando bebia whisky

Polícia Militar foi acionada e fez
rondas pela região, mas sem êxito
em localizar o homem. O corpo
foi encaminhado ao Instituto
Médico Legal (IML) para exames
de necropsia.
Jucinei é um dos detentos
que participou da fuga na Cadeia
Pública de Poconé, na tarde do
dia 15 de novembro. Ao todo,

foram 34 pessoas que
conseguiram escapar da unidade
prisional. Os presos agrediram os
agentes que estavam de plantão
no momento do recolhimento do
banho de sol, quando eram
conduzidos para as celas.
Um dos agentes disparou
munição não letal tentando
impedir a fuga, contudo os presos

delino José da Silva, 49,
seguia de Mirassol
D'Oeste para Quatro
Marcos na noite de domingo
ultimo e na entrada da cidade,
perdeu o controle de sua moto
Honda CG 150, Start de cor preta
com placa QBM-5721, São José
dos IV Marcos, vindo a morrer ao
se chocar violentamente contra a
traseira do caminhão.
O pesado veículo VW
13.180 branco, de placas DVS9826 de Votuporanga-SP, tipo
baú, estava estacionado, na
Avenida São Paulo, próximo ao
Posto 56 sentido MT 175, na
entrada de Quatro Marcos.

Policiais Militares foram
acionados para atendimento e
chegando ao local depararam
coma a vítima já em óbito, caído
ao lado da motocicleta, sendo
acionado a Polícia Civil e a
Politec , que compareceram ao
local e deram prosseguimento aos
trabalhos periciais, e
investigação das causas do
acidente.
O cadáver de Adelino foi
liberado posteriormente para os
familiares para devido
sepultamento e com o fato
registrado na DP de São José dos
Quatro Marcos, para outras
providências.
Foto: Divulgação

PRÁTICA FORENSE

Mirassol D'Oeste simula
no mês nacional do júri
TJ/MT c/ Redação

N

a última quinta feira, 29
de novembro, como
parte de encerramento do
mês nacional do júri, a comarca
de Mirassol D'Oeste na região de
Cáceres, realizou um júri
simulado com alunos da Escola
Municipal Inedi Fontes. Os

estudantes do 9º ano assumiram
os papéis de réu, testemunhas,
acusação, defesa e juiz. A
iniciativa foi do magistrado Jean
Garcia de Freitas Bezerra , titular
da 3ª Vara, que tem a competência
de processar e julgar os feitos
criminais em geral.
Foto: TJ/MT

Iniciativa foi do magistrado Jean Garcia de Freitas Bezerra

De acordo com o juiz, o
julgamento foi pautado em um
caso baseado no filme norteamericano de 1996 'Tempo de
Matar'. “A representação do júri
simulado foi o desfecho de um
trabalho realizado com os
estudantes nos últimos meses, de
acompanhamento das sessões
plenárias”, contou.
O objetivo foi despertar
nos alunos o senso crítico e um
entendimento mais significativo
sobre determinados assuntos que
fazem parte do convívio em
sociedade, como o crime doloso
contra a vida. Conforme Bezerra,
a simulação de uma sessão no
Plenário do Tribunal do Júri visa
ampliar o conceito de educação
para além da formação
fundamental e da relação
primitiva de aluno e escola
aguçando a noção de
responsabilidade sobre temas
relevantes.
Bem, como também
ampliar a capacidade de
raciocínio dos alunos pelo
esforço argumentativo,
argumentou, acrescentando que a
performance teve a parceria da
Secretaria Municipal de
Educação.

Cáceres-MT, quarta-feira 06 de dezembro de 2017

Adelino José da Silva morreu ao bater moto em caminhão

www.jornalcorreiocacerense.com.br
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INVESTIMENTOS

Escolas receberão várias obras, na 14 de Fevereiro serão gastos R$ 302.332,09 enquanto que para a Mário Spinelli serviço está orçado em R$ 134.576,05

Escolas de Pontes e Lacerda vão
receber R$ 436 mil para reformas
Assessoria c/ Redação

Foto: Divulgação

Escola 14 de Fevereiro terá quadra poliesportiva reformada

F

oram publicadas no Diário
Oficial do Estado, em 29 e
30 de novembro último, as
autorizações para abertura do

processo licitatório para reforma das
quadras poliesportivas das escolas
14 de Fevereiro e Mario Spinelli, em
Pontes e Lacerda.

A ação do governo do estado
atende as reivindicações do
d e p u t a d o e s t a d u a l Wa n c l e y
Carvalho (PV), que contribuiu
ainda, por meio de sua equipe
técnica, com a elaboração dos
projetos arquitetônicos e memoriais
descritivos, itens necessários para
aprovação da destinação dos
recursos.
Em fevereiro desse ano, o
secretário da Seduc, Marco
Marrafon, esteve em Pontes e
Lacerda e viu de perto a necessidade
dessas escolas.
"Agradeço ao governo do
estado e ao Marrafon por atender
esse pedido; quando esteve em
Pontes e Lacerda, ele (secretário) se
empenhou em destinar esses
recursos.
Desde então estivemos, com
minha equipe técnica, auxiliando e
acompanhado de perto os avanços",
pontuou Wancley.
Para a reforma da quadra da
escola 14 de Fevereiro serão

disponibilizados R$ 302.332,09.
Com o valor será possível ampliar a
arquibancada, instalar portão de
entrada, recuperar telhado e calhas,
refazer pinturas das estruturas
metálicas, recuperação do piso e
pintura, entre outras benfeitorias.
Já na escola Mário Spinelli
será realizado a reforma da área
externa da quadra poliesportiva, com
demolição de muros, substituição do
portão de entrada, benfeitorias nas
calhas, reformas e pintura de muros,

implantação de alambrado, pinturas
das arquibancadas, portões, piso,
entre outros.
O serviço na unidade está
orçado em R$ 134.576,05.
As licitações ocorrem em 15
e 19 de dezembro, no auditório da
secretaria de Estado de Educação,
em Cuiabá.
Mais informações podem
ser encontradas no site
www.seduc.mt.gov.br ou pelo
telefone (65) 3613-2512.

DECEMBER FREE

Prefeito libera funcionários
pra folga em férias coletivas
F. A c/ Redação

Foto: Folha do Vale

TSUNAMI INTERIOR

Operação policial prende
vinte suspeitos de chacina
PJC/MT c/ Redação

G

rupos de traficantes
investigados no comércio de
drogas e prática de roubos
foram alvos da operação “Tsunami”,
deflagrada pela Delegacia de
Juscimeira, da Regional da Polícia
Judiciária Civil de Rondonópolis e no
total foram 20 presos, entre mandados
de prisão e flagrantes lavrados após as
buscas.
Deflagrada nas primeiras
horas da terça-feira (5), mais de 120
policiais cumpriram 12 mandados de
prisão preventiva e 20 buscas,
totalizando 32 ordens judiciais. O
trabalho também busca informações
para esclarecer o assassinato de quatro
pessoas, ocorrido na noite do dia 28 de
novembro, que tem ligação com o
tráfico de drogas. "As investigações
começaram com o tráfico de drogas.
No meio ocorreu esses homicídios
que estão ligados ao tráfico", afirmou
o delegado, Bruno Sérgio Abreu.
O delegado disse as
investigações iniciaram há 4 meses,
com o monitoramento de traficantes
associados para o comércio de
entorpecente na região Sul de Mato
Grosso. O delegado informou ainda
que dentre os investigados, há três
menores, que tiveram apenas busca e
apreensão expedidas para suas

residências.
Entre os traficantes presos
está um assaltante, José Maria
Otaviano Pereira, envolvido em roubo
qualificado no dia 6 de novembro, em
Juscimeira, e quando menor tem
histórico de crimes graves como lesão
corporal e estupro de vulnerável. Ele
teve a prisão cumprida na cidade de
Rondonópolis.
No efetivo empregado estão

policiais civis e militares de unidades
da Região Integrada de Segurança de
Rondonópolis, Juscimeira, Jaciara,
D o m A q u i n o , C a m p o Ve r d e ,
Primavera do Leste, cães farejadores
da Polícia Rodoviária Federal e
policiais das Gerências de Operações
Especiais (GOE) e Combate ao Crime
Organizado (GCCO), unidades da
Diretoria de Atividades Especiais
(DAE).
Foto: PJC-MT

Prefeito Joel Marin, deu folga quase geral aos barnabés

P

ela primeira vez, na história
política de Araputanga,
servidores públicos do
Executivo municipal vão gozar
férias coletivas.
A iniciativa entrou em vigor
a partir da última segunda-feira (4),
conforme a Portaria Interna DRH
39/2017 que identifica os servidores
pelo nome e determina o período
aquisitivo das férias coletivas. No
total, cento e quarenta e cinco
servidores estarão em férias durante
este mês.
Sobre a iniciativa, a
reportagem do site local Folha de
Araputanga conversou por telefone,
com o prefeito Joel Marins, que
confirmou o ineditismo da medida.
O prefeito Joel Msrins de
Carvalho, disse que durante o ano,

Na rebordosa contra o tráfico, a linha pra apurar chacina

servidores não sairão de férias
(cumpridas agora e que as férias
coletivas ocorrem no período que,
em outros anos, a Prefeitura entrava
em recesso para atendimento ao
público.
Ressalte-se, porém, que as
férias coletivas não atingirão a
totalidade servidores municipais,
por exemplo nas Secretarias de
Saúde e, de Obras, alguns
remanescentes continuarão à
disposição, como o serviço de coleta
de lixo.
O prefeito Joel confirmou
que, as férias abrangerão os
servidores das Secretarias de
Educação, Agricultura e, Esportes e
que a administração participará das
férias coletivas, pelo período de
quinze dias.

Cáceres-MT, quarta-feira 06 de dezembro de 2017

GERAL

COMUNIDADE GOOGLE
Durante processo de confirmação será criado um e-mail institucional sob o
domínio @unemat.br e o cadastramento deve ser feito no portal da Unemat

Unemat disponibiliza serviços
ilimitados para os acadêmicos
Assessoria
Foto: Ilustrativa

Para aderir é muito simples, basta acessar o link

A

Universidade do Estado
de Mato Grosso está
implantando o Sistema de
Autenticação Unificada (SAU)
que vai permitir que a
comunidade acadêmica
(discentes, professores e
servidores técnicoadministrativos) tenham acesso a
todos os servidos de Tecnologia
da Informação oferecidos pela
Unemat de qualquer lugar com
um login e senha únicos.
O pró-reitor de
Planejamento e Tecnologia da
Informação, Francisco Lledo
destaca que a instituição realizou
um grande investimento para
permitir que tanto os acadêmicos,

professores e servidores técnicoadministrativos pudessem ter
acesso aos serviços google, como
armazenamento ilimitado na
nuvem e ferramenta como o
google education de forma
gratuita.
O diretor de Tecnologia
da Informação, Eduardo Zinhane,
explica que o acesso a todos os
benefícios que o Sistema de
Autenticação Unificada será
liberado após o cadastramento
que é feito de forma online no
sistema desenvolvido para
coletar as informações do
usuário. Durante esse processo de
confirmação será criado um email institucional sob o domínio

@unemat.br. O cadastramento
deve ser feito no
http://portal.unemat.br/sau
Entre os principais
benefícios em aderir ao Sistema
de Autenticação Unificada estão:
o acesso de qualquer lugar os
sistemas de ensino à distância, email institucional, computadores
de laboratórios, sistemas
administrativos, portal de
periódico da Capes, serviços da
Rede Nacional de Pesquisa
(RNP), sistemas corporativos, e
os serviços google já citados.
O pró-reitor de
Administração, Gustavo
Bisinoto, também ressalta as
vantagens em aderir ao
cadastramento. “Com o Sistema
de Autenticação Unificada, a
Unemat terá uma base de dados
consolidada que permitirá entre
outras coisas a geração de
relatórios de gestão de pessoas e
futuro lotacionograma de forma
muito mais ágil e precisa”,
afirma. Para aderir é muito
simples, basta acessar o link:
sigunemat2.unemat.br/cadastrousuario e fornecer as informações
solicitadas seguindo o passo a
passo. O envio das informações
deve ser feito somente por
computadores ou notebook.
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3º OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE CACERES - MT
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PROTESTO POR FALTA DE PAGAMENTO
O 3º OFICÍO DE NOTAS E PROTESTOS DA COMARCA DE CACERES-MT, FAZ SABER QUE LHE FORAM
ENTREGUES PARA PROTESTO TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DAS PESSOAS ABAIXO RELACIONADAS.
A PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA É EXIGIDA POR LEI (SE A PESSOA
INDICADA PARA ACEITAR OU PAGAR FOR DESCONHECIDA, SUA LOCALIZAÇÃO INCERTA OU IGNORADA,
FOR RESIDENTE OU DOMICILIADA FORA DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO TABELIONATO, OU AINDA,
NINGUÉM SE DISPUSER A RECEBER A INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO APRESENTANTE,
CONFORME ARTIGO 15 LEI nº 9492 de 10/09/97.
#196122 DEVEDOR: BAUKE DOUWE DIJKSIRA - CPF.: 339.622.359-49- SANTA ISABEL, N 52 -CENTRO CACERES -MT - Titulo:- Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Sacador: PROCURADORIA GERAL
DO ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item O da tabela D de custas
#196146 DEVEDOR: COMERCIAL V.L. DE VEICULOS E PECAS - CPF.: 03.137.734/0001-05- RUA DA TAPAGEM
200 -CENTRO -CACERES -MT - Titulo: - Apres: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR- Sacador:
FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS- Favorecido:FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS
Valor do titul Item E da tabela D de custas
#196145 DEVEDOR: COMERCIAL V.L. DE VEICULOS E PECAS - CPF.: 03.137.734/0001-05- RUA DA TAPAGEM
200 -CENTRO -CACERES -MT - Titulo: - Apres: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR - Sacador:
FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS- Favorecido:FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS
Valor do titul Item B da tabela D de custas
#196115 DEVEDOR: JOAO MIGUEL SILVA - CPF.: 395.570.061-53- LEODORO, N 545 -JD PARAISO-CACERES -MT
- Titulo: - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item L da tabela D de custas
#196148 DEVEDOR: KIUZO NINOMIYA- CPF.: 192.432.278-15 - RUA SAO JORGE S/N -CAVALHADA -CACERES MT - Titulo: - Apres: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR - Sacador: FUNDO DE APOIO AO
JUDICIARIO FUNAJURIS- Favorecido:FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS Valor do titul Item E da
tabela D de custas
#196147 DEVEDOR: KIUZO NINOMIYA - CPF.: 192.432.278-15 - RUA SAO JORGE S/N -CAVALHADA -CACERES MT - Titulo: - Apres: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR- Sacador: FUNDO DE APOIO AO
JUDICIARIO FUNAJURIS - Favorecido:FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS Valor do titul Item B da
tabela D de custas
#196113 DEVEDOR: NATALINO SOARES - CPF.: 207.896.101-91 - RUA DAS CAMELIAS, N S/N, CHACARA -JD
PADRE PAULO -CACERES -MT - Titulo: - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO- Sacador:
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item N da tabela D
de custas
#196094 DEVEDOR: RUBENS GATTASS - CPF.: 027.816.381-53 - RUA MARECHAL DEODORO 439 -CENTRO CACERES -MT - Titulo: - Apres: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR- Sacador: FUNDO DE APOIO
AO JUDICIARIO FUNAJURIS- Favorecido:FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS Valor do titul Item E da
tabela D de custas
#196093 DEVEDOR: RUBENS GATTASS - CPF.: 027.816.381-53 - RUA MARECHAL DEODORO 439 -CENTRO CACERES -MT - Titulo: - Apres: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR- Sacador: FUNDO DE APOIO
AO JUDICIARIO FUNAJURIS - Favorecido:FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS Valor do titul Item B
da tabela D de custas
#196118 DEVEDOR: TISSALEIA LTDA - CPF.: 02.939.039/0001-02- AVENIDA - PRESIDENTE GETULIO VARGCENTRO-CACERES
-MT - Titulo:- Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Sacador:
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item J da tabela D de
custas
#196119 DEVEDOR: TISSALEIA LTDA- CPF.: 02.939.039/0001-02- RUA DOS RUBIS, N 801-COHAB VELHA CACERES -MT - Titulo: - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Sacador: PROCURADORIA GERAL
DO ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item J da tabela D de custa
#196120 DEVEDOR: TISSALEIA LTDA - CPF.: 02.939.039/0001-02- RUA DOS RUBIS, N 801 -COHAB VELHACACERES -MT - Titulo: - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO- Sacador: PROCURADORIA GERAL
DO ESTADO - Favorecido:ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item J da tabela D de custas
#196152 DEVEDOR: VERA LUCIA PINTO - CPF.: 023.508.678-97 - RUA SANTA LUCIA LOTE 05 QUADRA 22MARAJOARA -CACERES -MT - Titulo: - Apres: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR - Sacador:
FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS - Favorecido:FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS
Valor do titul Item E da tabela D de custas
#196151 DEVEDOR: VERA LUCIA PINTO - CPF.: 023.508.678-97 - RUA SANTA LUCIA LOTE 05 QUADRA 22MARAJOARA-CACERES -MT - Titulo: - Apres: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR - Sacador:
FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS - Favorecido:FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS
Valor do titul Item B da tabela D de custas
OS DEVEDORES ACIMA RELACIONADOS FICAM INTIMADOS A COMPARECER A RUA PADRE CASSEMIRO
N° 767 - CENTRO-CACERES-MT, NO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, A FIM DE EFETUAR
PAGAMENTO OU OUTRAS PROVIDÊNCIAS, NO HORARIO DAS 09 AS 17 HORAS. Cáceres-MT, 05 de
DEZEMBRO de 2017.

3º OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE CACERES - MT
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PROTESTO POR FALTA DE PAGAMENTO
O 3º OFICÍO DE NOTAS E PROTESTOS DA COMARCA DE CACERES-MT, FAZ SABER QUE LHE FORAM
ENTREGUES PARA PROTESTO TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DAS PESSOAS ABAIXO
RELACIONADAS. A PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA É EXIGIDA
POR LEI (SE A PESSOA INDICADA PARA ACEITAR OU PAGAR FOR DESCONHECIDA, SUA
LOCALIZAÇÃO INCERTA OU IGNORADA, FOR RESIDENTE OU DOMICILIADA FORA DA
COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO TABELIONATO, OU AINDA, NINGUÉM SE DISPUSER A RECEBER A
INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO APRESENTANTE, CONFORME ARTIGO 15 LEI nº 9492 de
10/09/97.
#196133 DEVEDOR: SANDRA MARIA DE ALMEIDA BORGES - CPF.: 024.480.471-03 -ARUA DAS
ESMERALDAS, 314 B- COHA-CACERES -MT - Titulo: - Apres: BANCO DO BRASIL SA - Sacador: COSTA
ALVES & ALVES LTDA ME- Favorecido:COSTA ALVES & ALVES LTDA ME Valor do titul Item G da tabela D de
custas
#196132 DEVEDOR: WAGNER SALE DO COUTO - CPF.: 807.665.281-20- AV SANTOS DUMOND -DNER CACERES -MT - Titulo: - Apres: BANCO DO BRASIL SA - Sacador: AGROSA MAQUINAS E MOTORES LTDA
ME-Favorecido:AGROSA MAQUINAS E MOTORES LTDA ME Valor do titul Item F da tabela D de custas
OS DEVEDORES ACIMA RELACIONADOS FICAM INTIMADOS A COMPARECER A RUA PADRE
CASSEMIRO N° 767 - CENTRO-CACERES-MT, NO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, A FIM DE
EFETUAR PAGAMENTO OU OUTRAS PROVIDÊNCIAS, NO HORARIO DAS 09 AS 17 HORAS. Cáceres-MT,
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Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Cáceres
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO 24 HS
ESCALA MÊS DEZEMBRO / 2017 “MÉDICOS”
Dias
Mês

Dias

MATUTINO:

VESPERTINO:

NOTURNO:

Sem

das 07:00 às 13:00 hs

das 13:00 às 19:00 hs

das 19:00 às 07:00 hs

01/12/17

SEX

02/12/17

SAB

03/12/17

DOM

04/12/17

SEG

05/12/17

TER

1) PAULA 2) KATIA
1) THAYANE 2) MÁRCIO
1) JOZIANE 2) OTÁVIO
1)PAULA 2) KÁTIA
1) CECÍLIA 2) KÁTIA

06/12/17

QUA

07/12/17

QUI

08/12/17

SEX

09/12/17

SAB

10/12/17

DOM

11/12/17

SEG

12/12/17

TER

13/12/17

QUA

14//12/17

QUI

15//12/17

SEX

16//12/17

SAB

17/12/17

DOM

18/12/17

SEG

19/12/17

TER

20/12/17

QUA

21/12/17

QUI

22/12/17

SEX

23/12/17

SAB

24/12/17

DOM

25/12/17

SEG

26/12/17

TER

27/12/17

QUA

28/12/17

QUI

29/12/17

SEX

30/12/17

SAB

31/12/17

DOM

01/01/18

SEG

1) THAYANE 2) MARCIO
1) ALÍPIO 2) THAYANE
1) PAULA 2) KÁTIA
1)KATIA 2) PAULA

1) MÁRCIO 2) OTÁVIO
1) OTÁVIO 2) ALÍPIO
1) MÁRCIO 2) ALÍPIO
1)OTÁVIO 2) MÁRCIO
1) THIAGO 2) MÁRCIO

1) PAULA 2) JOZIANE

1) JOZIANE 2) CECÍLIA

1) DANILA 2) OTÁVIO

1) JOZIANE 2) PAULA
1) KATIA 2) PAULA
1)MARCIO 2) THAYANE
1) PAULA 2) JOZIANE
1)PAULA 2) KÁTIA

1) PAULA 2) JOZIANE
1) PAULA 2) ALÍPIO
1)THAYANE 2) MARCIO
1) THAYANE 2) JOZIANE
1) KÁTIA 2) PAULA

1) MÁRCIO 2) DANILA
1) OTÁVIO 2) THIAGO
1) MARCIO 2) THAYANE
1) THIAGO 2) MÁRCIO
1)MÁRCIO 2) OTÁVIO

1) KÁTIA 2) CECÍLIA
1) JOZIANE 2) PAULA
1)PAULA 2) JOZIANE
1)PAULA 2) KATIA
1) THAYANE 2) DANILA
1) JOZIANE 2) PAULA
1) DANILA 2) KÁTIA
1) CECÍLIA 2) KÁTIA
1) PAULA 2) JOZIANE
1)JOZIANE 2) PAULA
1)KATIA 2) PAULA

1) PAULA 2) KÁTIA
1) CECÍLIA 2) JOZIANE
1) JOZIANE 2) PAULA
1) ALÍPIO 2) PAULA
1)DANILA 2) THAYANE
1) ALÍPIO 2) THAYANE
1) DANILA 2) KÁTIA
1) KÁTIA 2) PAULA
1) CECÍLIA 2) JOZIANE
1) PAULA 2) KÁTIA
1) PAULA 2) ALÍPIO

1)MÁRCIO 2) THIAGO
1) OTÁVIO 2) DANILA
1) DANILA 2) MÁRCIO
1) THIAGO 2) OTÁVIO
1) THAYANE 2) ALÍPIO
1) MÁRCIO 2) ALÍPIO
1) OTÁVIO 2) MÁRCIO
1) THIAGO 2) MÁRCIO
1) DANILA 2) OTÁVIO
1) DANILA 2) MARCIO
1) THIAGO 2) OTÁVIO

1) DANILA 2) THAYANE
1) JOZIANE 2) THAYANE
1) PAULA 2) THAYANE
1) CECÍLIA 2) KÁTIA
1) JOZIANE 2) PAULA
1) PAULA 2) JOZIANE
1)PAULA 2) KATIA
1) THAYANE 2) MÁRCIO
1) JOZIANE 2) OTÁVIO
1) KATIA 2) MÁRCIO

1)THAYANE 2) DANILA
1) THAYANE 2) ALÍPIO
1) PAULA 2) JOZIANE
1) PAULA 2) KÁTIA
1) JOZIANE 2) CECÍLIA
1) JOZIANE 2) KÁTIA
1) ALÍPIO 2) PAULA
1) THAYANE 2) MÁRCIO
1) ALÍPIO 2) THAYANE
1) THAYANE 2) KATIA

1) ALÍPIO 2) MARCIO
1) MÁRCIO 2) ALÍPIO
1) OTÁVIO 2) MÁRCIO
1) MÁRCIO 2) THIAGO
1) OTÁVIO 2) DANILA
1) DANILA 2) MARCIO
1) THIAGO 2) MÁRCIO
1) OTÁVIO 2) ALÍPIO
1) ALÍPIO 2) MÁRCIO
1) OTÁVIO 2) MÁRCIO

1) ALÍPIO 2) PAULA

LEGENDA N° A FRENTE DO NOME:
1) Box
2) Triagem
HORÁRIO ALMOÇO/JANTAR (SOMENTE PARA AQUELES QUE FARÃO 12 HORAS
SEGUIDAS):
1)
11:30 às 12:10
2) 12:10 às 13:00
1)
21:30 às 22:00
2) 22:00 às 22:30
Obs: Fica a critério dos médicos plantonistas a troca do horário das refeições, desde que sempre
permaneça 1 médico em atendimento. O médico da Triagem quando estiver no horário de refeição, será
substituído pelo médico do BOX, que deverá ir para a triagem e atender as Urgências e Emergências.
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INCONSTITUCIONAL

Polemica dividia opiniões e o jurídico do Dom Bosco questionou conquistando liminar que proíbe a cobrança de policiamento dentro do estádio durante jogos

Justiça suspende taxa de
segurança para os jogos
O

Da Redação

Foto: Infodireito

Clube Esportivo Dom
Bosco conseguiu no mês
passado, uma liminar que
suspende a cobrança da Taxa de
Segurança Pública (Taseg),
cobrada em todas as partidas da
equipe na Copa FMF e a decisão
deve prevalecer para todos os
clubes de futebol do estado em
todos os campeonatos.
A alegação da equipe
azulona foi a de que a taxa é
inconstitucional, já que a
segurança pública é um serviço
público que todos têm direito.
A taxa foi cobrada nas
partidas realizadas no estado, seja
nos campeonatos estaduais ou

nacionais, variando de acordo
com o estádio e o público
presente.
No pedido, a direção e o
jurídico DomBosquino,
sustentou, em síntese, que a
exigência afronta a Constituição
haja vista que não é possível ser
remunerado por meio de taxa
serviço indivisível, cujo custeio
primordialmente é efetivado com
a cobrança de imposto.
A liminar, concedida pela
juíza Gabriela Carina Knaul de
Albuquerque e Silva, do Juizado
Especial da Fazenda Pública de
Cuiabá, suspendeu a cobrança já
na semifinal da Copa FMF, entre

Dom Bosco e Mixto e que
terminou em goleada do Azulão
por 4 a 0.
“O serviço público geral
provoca a percepção de receitas
públicas, de modo difuso, pela via
arrecadável dos impostos. Sobre
o tema em comento, adstrito à não
incidência de taxas sobre os
serviços públicos universais, há
bons e clássicos exemplos, a
Segurança Pública: trata-se de
serviço público ao qual todos têm
direito, conforme se depreende
do art. 144, caput,V e § 5º, da
Carta Magna.
A segurança pública é
retumbante exemplo de serviço

CICLO FECHADO

Galo oficializa contratações
para o MT e Copa do Brasil
S.N c/ Redação

A

direção do Galo do Norte
oficializou na última
segunda feira, (4), a
contratação de mais quatro
reforços para o mato-grossense,
que começa em janeiro, e a Copa
do Brasil: o atacante Junior
Juazeiro, 28 anos, o lateral
esquerdo Gilmar, 24 anos, o
volante Jácio 28 anos e o zagueiro
Hítalo, 28 anos.

Com eles, está fechado o
ciclo de reforços para formação
do time para a temporada. A
maioria deles teve a indicação do
técnico Paulo Foiani.
Na semana passada, a
direção confirmou oito
contrações: o goleiro Fernando
Junior, 27 anos, o zagueiro
Cristian Lucca, 26 anos, o lateral
direito Everton, 23 anos, o
Foto: Assessoria

Time do Sinop agiliza o plantel para jornadas de 2018

volante João Paulo Sena, 27 anos,
o atacante Kattê, 26 anos, o meia
atacante Jefferson Maranhã, 28
anos e o volante Duda, 30 anos o
meia atacante Cajano, 24 anos,
totalizando 11 contratações.
Seis atletas são
remanescentes do time vicecampeão deste ano, o goleiro
Naldo, os zagueiro Tayron e
Wadson, o lateral esquerdo
Maycon, o volante Dourado e o
atacante Cabralzinho são
remanescentes do time vice
campeão deste ano.
Da base, o clube contará
com o meia Fernando Kaian, o
volante Luan, o zagueiro
Alerrandro, o atacante Mosquito
que servem seleção Matogrossense na disputa do brasileiro
de seleções, e o goleiro Yuri que
disputou o Estadual sub-21.
Nesta quarta-feira, (6) o
grupo dá inicio a pré-temporada
com exames médicos e avaliação
física na primeira semana.
A assessoria do Sinop
também informa que a estréia no
Mato-grossense será dia 17 de
janeiro, na Arena Pantanal, contra
o Cuiabá.
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Juíza Gabriela Carina Knaul e Silva, disciplina o jogo

público geral, não passível de
remuneração por meio de taxa,
mas, difusamente, por impostos.
Nessa medida, uma taxa
de segurança pública dota-se,
indelevelmente, de
inconstitucionalidade, pois a

atividade é indivisível, devendo
ser prestada a todos os cidadãos
da coletividade, não podendo vir
a ser especificada para certo
grupo de contribuintes, ainda que
dispostos a pagar por isso”,
justificou a magistrada.

www.jornalcorreiocacerense.com.br

By Rosane Michels

SOCIAL
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Parabéns aos médicos dermatologistas Renato Rostey, Virgínia Scaff, Bárbara Bisinella e Francisco Cerávolo Neto,
pelo trabalho realizado no sábado no Hospital Regional com a Campanha Nacional de Prevenção ao Câncer de Pele
"Dezembro Laranja - Controle o Sol. Nosso reconhecimento e nosso respeito.

**********************************************************
Festejou mais um ano de vida a querida Rita de Cássia
Borges a quem enviamos fluidos positivos de um novo
ano com saúde e amor. Feliz Aniversário!

No rol dos aniversariantes o garotão Arthur Tavares
Bodoni, que recebeu o carinho especial dos familiares e
amiguinhos com o tradicional parabéns a você.
Beijinhos a você com votos de sucessos, muitos anos de
vida e felicidades sempre.

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

Com ligeiro atraso, mas ainda em tempo de desejar feliz
aniversário recheado de felicidades e muitas realizações a
fisioterapeuta Michelli Lima Néspoli que trocou de idade no
fim de semana e recebeu o carinho especial dos pais, irmãos
e amigos. Que Papai do Céu lhe presenteie com um ano pleno
de saúde e vitórias. Parabéns pra você!!!

Abraço especial ao Bira e
Garcia que deram um
colorido a mais na corrida
da Acice, realizada na
manhã de domingo no
Bairro Cohab Nova. Com
narração e entrevistando
os competidores os dois
marcaram o evento com
simpatia e alegria.
Sucessos!!!

*************
Áries

Com Vênus, Sol, Fortuna, Saturno e
Mercúrio retrógrado em Sagitário,
projetos envolvendo sociedades ou
parcerias financeiras, que foram
engavetados há algum tempo, começam
a ser retomados e colocados em prática.
O momento pode ser sentimentalmente
muito rico, com aprofundamento e
purificação emocional.

Com Vênus, Sol, Fortuna, Saturno e
Mercúrio retrógrado em Sagitário, os
projetos de médio prazo passam por
um importante momento de finalização
e concretização. Uma viagem
internacional pode ser marcada ou
realizada e/ou um importante projeto
de retomada de estudo ser colocado em
prática.

Leão

Com Vênus, Sol, Fortuna, Saturno e
Mercúrio retrógrado em Sagitário, sua
vida social ganha força e movimento.
Você estará mais sociável e simpático
do que nunca. Um amor do passado
pode voltar, mas também um novo
a m o r p o d e s u rg i r. S e j á f o r
comprometido, o relacionamento dá
um passo à frente.

Virgem

sua vida pessoal e profissional dão um
grande passo à frente. Se for um
profissional independente, sua
empresa ganha espaço no mercado.
Sua vida dá um passo à frente. Uma
pessoa do passado, que pode ser um
amor ou amigo, volta a trazer alegrias.

Com Vênus, Sol, Fortuna, Saturno e
Mercúrio retrógrado em Sagitário, os
relacionamentos ganham força e
maior compreensão e importância. O
momento pode trazer um amigo ou
amor do passado de volta. Uma
sociedade ou parceria comercial pode
ser assinada e colocada em prática em
poucos dias.

Com Vênus, Sol, Fortuna, Saturno e
Mercúrio retrógrado em Sagitário, sua
vida doméstica e relacionamentos
familiares movimentam-se
positivamente. O momento é ótimo
para negociar e concretizar a compra
ou venda de um imóvel. Você está mais
fechado, caseiro e voltado para suas

Com Vênus, Sol, Fortuna, Saturno e
Mercúrio retrógrado em Sagitário,
projetos que foram engavetados
voltam a fazer parte de sua rotina. Um
contato comercial importante pode
ser realizado e resultar em um novo
contrato. Se estiver em fase de
renovação de contratos, tranquilizese, pois serão renovados.

Com Vênus, Sol, Fortuna, Saturno e
Mercúrio retrógrado em Sagitário,
suas emoções ficam à flor da pele. O
momento pode envolver a
necessidade de distanciar-se da vida
social e de amizades vazias. Momento
de interiorização, que pode trazer
mudanças significativas em sua vida.

Aquário Mercúrio retrógrado em Sagitário, sua

emoções.

Com Vênus, Sol, Fortuna, Saturno e
Capricórnio
Sagitário Mercúrio
retrógrado em seu signo,

Gêmeos

Libra

Com Vênus, Sol, Fortuna, Saturno e

Câncer

Com Vênus, Sol, Fortuna, Saturno e
Mercúrio retrógrado em Sagitário, sua
rotina ganha força e movimento,
especialmente no trabalho. O momento
é ótimo para rever contatos e contratos
antigos e tentar uma renovação. Bom
também para os cuidados com a saúde.
Comece um bom programa de exercícios e dieta.

Escorpião Com Vênus, Sol, Fortuna, Saturno e

Mercúrio retrógrado em Sagitário,
suas finanças e vida material ganham
um grande fôlego. O momento pode
envolver um novo emprego, a
concretização de um novo contrato ou
renovação de um antigo, ambos
envolvendo o aumento de seus lucros
e rendimentos.

Peixes

vida social ganha um novo movimento
e força. O momento pode envolver um
convite para gerenciar uma nova
equipe de trabalho. Um importante
contato comercial, realizado no
passado, pode começar a frutificar.

empresa.

Com Vênus, Sol, Fortuna, Saturno e
Mercúrio retrógrado em Sagitário,
sua vida profissional e os projetos de
carreira dão um passo à frente. Um
projeto ou promoção pode ser
aprovada. Um antigo empregador
pode voltar a contatar você
oferecendo uma nova função em sua

