
BRUNO HENRIQUE

SORRISO

Sinfra:
140 ações
entre obras
e serviços
O Governo do Estado en-
cerra 2019 com balanço 
positivo. De janeiro a no-
vembro, já são cerca de 140 
ações, entre obras e ser-
viços, sendo tocadas com 
investimentos de 460 mi-
lhões, oriundos do Fethab, 
Commodities e recursos 
de programas de financia-
mento.                    Página  - 3

Craque da Libertadores e do Brasileirão, Bruno Henrique é protagonista em um Flamengo que 
impressiona e quebra recordes. No melhor ano de sua carreira, o atacante do Rubro-Negro tem 
uma temporada muito acima da média.                  Página -6

SINOP

PESQUISA

Vereadores
reajustam
próprios
salários

Eucalipto
cresce mais
em sistemas
ILPF

Os vereadores aprovaram 
o reajuste do salário da prefeita 
Rosana Martinelli, em 3,27%, 
além do reajuste em 2% dos 
próprios salários para 2020. O 
aumento dos salários dos par-
lamentares foi o assunto mais 
polêmico da sessão. A Câmara 
também votou o aumento, do 
mesmo percentual, para 2021.
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A inserção de árvores 
nos sistemas integrados de 
produção agropecuária, como 
a integração lavoura-pecuária-
-floresta (ILPF), ainda encontra 
resistência por parte de alguns 
produtores. Cada vez mais, 
entretanto, dados de pesquisas 
mostram que, se bem manejado, 
o componente arbóreo gera ga-
nhos produtivos e econômicos.
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A 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso manteve a prisão 
de Jackson Furlan, 29 anos, preso acusado de matar a engenheira agrônoma 
Júlia Barbosa de Souza, 28, no dia 9 de novembro, após ser baleada na nuca, 
quando estava dentro da caminhonete do namorado, em Sorriso.        Página  -7

Justiça mantém prisão de
assassino de agrônoma



Só espero que essa não seja apenas mais 
uma lei, sem efetividade e resultado práti-
co capaz de salvar uma vida. Que ela não 
seja utilizada com afinco tão somente de 
registrar dados estatísticos

O ano de 2019 foi marcado por mui-
tos acontecimentos e mudanças, mui-
tas delas deixarão marcas e lembranças 
por anos a fio. Na casa legislativa, tam-
bém foi um ano bastante movimentado 
e composto de muitas novidades signi-
ficativas, com repercussão na vida e no 
dia a dia da população brasileira.

O ano está quase indo embora, e neste 
dia 11 de dezembro, quase no apagar das 
luzes, foi publicada a Lei n° 13.931/19, que 
obriga serviços de saúde públicos ou pri-
vados a comunicarem à polícia, no pra-
zo de até 24 horas, indícios de violência 
contra a mulher.

E de fato precisava, pois, foi um ano 
muito violento para nós, mulheres. O cri-
me de feminicídio foi capa de jornal em 
quase todos os dias da semana nesses 
365 dias do ano, noticiando a morte de 
mais uma mulher. O ano foi de muita dor 
e luto para o nosso público.

A Lei em referência se originou do PL 
2.538/19 na Câmara e PLC 61/17 no Sena-
do, que inclusive havia sido vetado pelo 
Presidente da República, Jair Bolsonaro, 
no fim de novembro, por intermédio do 
(veto 38/2019), sob justificativa de “con-
trariedade ao interesse público”.

Entretanto, para o nosso bem, o veto 
foi derrubado pelos parlamentares que 
compõem o Congresso Nacional.

A lei em comento estabelece de for-
ma categórica que após o atendimento 
da mulher, vítima de violência, os pro-
fissionais da saúde em até 24 horas de-

Tem quer dar atenção!
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fica “dormindo no ponto”, demorando 
para responder e pode, além de deixar 
seu cliente insatisfeito, perder boas 
oportunidades de negócios.

Já passei por situações, inclusive, 
em que o contato, oferecido como pro-

fissional, sequer res-
pondeu. Em outra situ-
ação uma empresa me 
perguntou, três sema-
nas após minha tenta-
tiva de contato, em que 
poderia me ajudar.

Dê atenção aos 
seus contatos profis-
sionais ou retire da 
lista de possibilida-
de de comunicação 
os meios eletrônicos. 
Uma coisa extrema-
mente desagradável é 

tentar falar com uma empresa, presta-
dor de serviço ou profissional liberal e 
não ter uma resposta imediata (ou, ao 
menos, em tempo hábil).

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são mui-
to importantes, e você pode entrar em 
contato pelo fone (66) 99971-6500, pelo 
e-mail, lsmussi@hotmail.com ou visi-
tar nosso perfil em facebook.com/pagi-
nadocareca. Do mais um grande abraço, 
e até a próxima, se Deus quiser!
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Depois de exame e liberação pelo Tribunal de 
Contas do Estado, deve ser relançado pelo governo 
de São Paulo o edital para privatização de quatro 
unidades prisionais, o primeiro do tipo no estado.

Nessa licitação inédita, o objetivo é contratar 
empresas que compartilharão a gestão dos presí-
dios com o poder público —funções-chave como 
seguranças das muralhas e diretor-geral permane-
ceram com servidores, enquanto a maioria das res-
tantes ficará com empregados pela concessionária.

O plano do governo João Doria (PSDB) é que, 
em acertos futuros, o setor privado faça construções 
e cuide da administração de cadeias ao longo de 35 
anos. Os modelos de concessão ou de PPP (parceria 
público-privada) pode ajudar o estado a ampliar o 
sistema carcerário com mais rapidez —hoje existe 
déficit de cerca de 85 mil vagas em São Paulo.

Há dúvidas sobre o custo dos presos nas unida-
des privatizadas. O próprio governo enviou ao TCE 
dados de pesquisa com empresas do setor que in-
dicam gasto per capita em média até 58% maior do 
que o do setor público —hoje de R$ 2.428,57 men-
sais. No entanto a comparação simples de gastos 
não leva em conta que, ao não fazer a contratação 
direta do funcionário, o estado deixa de ter encar-
gos previdenciários, aliviando os cofres no futuro.

É certo, de todo modo, que a desestatização 
não resolverá todos os problemas dos presídios 
paulistas, de resto observados, em grau variado, em 
quase todo o Brasil: superlotação, estruturas pre-
cárias, falta de atendimento médico, violência e —
pior— ampla presença de facções criminosas.

No Amazonas, por exemplo, cabe a uma em-
presa a gestão de prisões em que houve ao menos 
122 mortes em chacinas em dois anos. A privati-
zação deve ser debatida sem preconceitos, já que 
pode representar uma saída para a construção mais 
rápida de unidades e enfrentar dificuldades crôni-
cas como a contratação de médicos.

É necessário, porém, que as concessionárias 
sejam fiscalizadas e cobradas por indicadores de 
qualidade, como já exigiu o TCE. Também cabe 
estudo sobre quais funções devem permanecer nas 
mãos do estado, para que não se criem focos de 
abuso de poder e corrupção.

Ainda melhor seria uma revisão da política ge-
ral de encarceramento, de modo a privilegiar penas 
alternativas, desde que rigorosas, e a reduzir a su-
perlotação.

Editorial

Prisão público-privada

Ranking dos Políticos - Facebook

verão notificar à autoridade policial, 
assim como às providências neces-
sárias deverão ser tomadas, e ainda, 
registrada para fins estáticos.

Não é demais dizer, que a citada 
lei foi uma iniciativa da deputada 

Federal, Renata Abreu, que nos bastidores 
justificou o projeto e disse que “grande 
parte das mulheres violentadas e agredi-
das recorre, muitas vezes, aos hospitais 
para curar as suas lesões físicas, mas não 
recorre às autoridades policiais para bus-
car justiça”.

Na verdade, a Lei 13.931/19 alterou a 
Lei 10.778/03 e inseriu nova redação em 
seu artigo 1.º para estabelecer que cons-
titui objeto de notificação compulsória, 
em todo o território nacional, os casos 
em que houver indícios ou confirmação 
de violência contra a mulher atendida em 
serviços de saúde públicos e privados. A 
rede de saúde já era obrigada a notificar, 
contudo, não havia prazo para tal comu-
nicação.

Em outras palavras, a lei obriga os pro-
fissionais de saúde registrar no prontuá-
rio médico da paciente e comunicar à po-
lícia, em 24 horas, indícios de violência. 
Reitera que a regra vale tanto para os ser-
viços de saúde públicos, quanto privados.

Só espero que essa não seja apenas 
mais uma lei, sem efetividade e resultado 
prático capaz de salvar uma vida. Que ela 
não seja utilizada com afinco tão somen-
te de registrar dados estatísticos. E para 
finalizar, esta lei entrará em vigor após 
decorridos 90 (noventa) dias de sua publi-
cação oficial.

GISELE NASCIMENTO 
É ADVOGADA EM MATO GROSSO

Violência 
doméstica

ESTOURO
Ela lembrou que nenhuma conta dos mu-

nicípios de Mato Grosso foi aprovada com 
um estouro tão grande dos limites estabe-
lecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal 
(LRF), como ocorreu com Taques. O curio-
so é que, em 2015, em seu primeiro ano de 
mandato, Pedro Taques fez o mesmo ques-
tionamento da parlamentar, em relação às 
contas de Silval Barbosa. Hoje, beneficiado 
pela leniência do TCE-MT, Taques pontuou, 
à época, que o parecer do Ministério Público 
de Contas foi contrário à aprovação das con-
tas de Silval.

QUEDA DE
 PRESSÃO
O deputado estadual Sílvio Fávero passou 

mal durante sessão matutina da Assembleia 
Legislativa na quarta-feira, quando eram 
julgadas as contas do ex-governador Pedro 
Taques. Inicialmente ele foi atendido por 
médicos da Assembleia e pelos deputados 
estaduais Doutor Eugênio e Doutor João, que 
também são médicos. Logo em seguida, Fá-
vero foi levado para o Hospital São Mateus, no 
Bairro Bosque da Saúde. Segundo a assesso-
ria de imprensa do deputado, ele sofreu uma 
queda de pressão e teve tontura.

PRÓPRIO 
VENENO
O ex-governador Pedro Taques está pro-

vando do próprio veneno em relação à re-
provação de suas contas, referentes a 2018, 
pela Comissão de Fiscalização e Acompa-
nhamento da Execução Orçamentária da 
Assembleia. Apesar das irregularidades 
gravíssimas, o TCE-MT já havia votado pela 
aprovação das contas, numa demonstração 
de “frouxidão” na análise técnica. As contas 
serão apreciadas, no ano que vem, em ple-
nário. Segundo a deputada Janaina Riva, os 
conselheiros se utilizaram de argumentos 
“questionáveis” para pedir a aprovação.

Se você usa meios eletrônicos para comunicações 
profissionais, não descuide. Responder rápido e-mails, 
comunicadores instantâneos, contatos em redes sociais e 
outros é uma das melhores formas de criar uma imagem 
positiva no mundo virtual e isso, com toda a certeza, vai 
ser de grande valia para seus negócios.

CLIC 
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I.N.T.E.R.L.I.G.A.D.O

POR  LEANDRO CARECA

GISELE NASCIMENTO
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“A privatização deve ser debatida sem 
preconceitos, já que pode representar 
uma saída para a construção mais rápi-
da de unidades e enfrentar dificuldades 
crônicas como a contratação de médicos

“
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Ao longo da minha história com a 
tecnologia já me comuniquei de todas 
as formas possíveis, desde e-mail até 
comunicadores instantâneos, passando 
por redes sociais e uma infinidade de ou-
tros recursos. Vejo, ao longo desse tem-
po, pessoas que 
dão atenção aos 
seus contatos e 
pessoas que sim-
plesmente não 
estão “nem aí” 
para quem tenta 
se comunicar de 
forma eletrôni-
ca, respondendo 
sem qualquer 
pressa e, por ve-
zes, deixando o 
usuário mais do 
que insatisfeito.

Existe, claro, uma diferença bem 
grande entre contatos pessoais e profis-
sionais, e quando sua comunicação está 
apenas na esfera pessoal tudo pode ser 
encarado com mais tranquilidade, afinal, 
sua família e seus amigos precisam en-
tender que você trabalha, estuda, se di-
verte e que não precisa, nesses momen-
tos, estar “grudado” ao telefone.

Quando a comunicação é profissional, 
porém, você precisa, sim, responder com 
agilidade. A tecnologia é utilizada justa-
mente para agilizar nossas vidas, aí você 

Se você usa meios eletrônicos para comunicações profissionais, não des-
cuide. Responder rápido e-mails, comunicadores instantâneos, contatos em 
redes sociais e outros é uma das melhores formas de criar uma imagem posi-
tiva no mundo virtual e isso, com toda a certeza, vai ser de grande valia para 
seus negócios.
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Sinfra fecha ano com 140 ações entre
obras e serviços em todas as regiões
DA REPORTAGEM

Nos últimos 11 meses, o 
Governo do Estado enfren-
tou uma das piores crises 
financeiras da história, in-
clusive com decretação de 
situação de calamidade. 
Mesmo diante do cenário 
crítico, a Secretaria de Es-
tado de Infraestrutura e 
Logística (Sinfra) encerra 
2019 com balanço positivo. 
De janeiro a novembro, já 
são cerca de 140 ações, en-
tre obras e serviços, sendo 
tocadas com investimentos 
de 460 milhões, oriundos do 
Fundo Estadual de Trans-
porte e Habitação (Fethab) 
Commodities e recursos de 
programas de financiamen-
to.

O montante de ações exe-
cutadas pela pasta engloba 
obras rodoviárias (estradas 
e pontes), pavimentação 
urbana, além de convênios 
firmados com prefeituras, 
associações e consórcios 
para construção e reforma 
de pontes, manutenção de 
estradas pavimentadas e não 
pavimentadas e construção 
de estradas novas.

Somente na área de obras 
rodoviárias, carro-chefe da 
pasta, as obras executadas 
durante o ano somam 103, 
sendo que 37 delas já estão 
concluídas. São contratos 
de pavimentação e restau-
ração/revitalização de rodo-
vias, além de pontes, tota-
lizando mais de 1,2 mil km 

BALANÇO | Investimentos em 2019 chegam a R$ 460 milhões, entre Fethab e programas de financiamento

Ações de asfaltamento em diversas regiões de MT 
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atendidos.
Do montante de mais de 

100 obras rodoviárias, ao 
menos 70% integram o pa-
cote de 114 ordens de serviço 
autorizadas pelo governador 
Mauro Mendes no mês de 
março, visando a retomada 
de obras e o andamento de 
contratos. Também entram 
nessa lista a renovação de 10 
contratos para manutenção 
de rodovias já pavimenta-
das. O resultado, segundo o 
secretário de Infraestrutura 
e Logística, Marcelo de Oli-
veira, é fruto de uma gestão 
focada, no planejamento, na 
transparência e no controle 
dos gastos públicos. Em me-
nos de 12 meses, prossegue o 
titular da pasta, foi possível 
retomar obras rodoviárias 
que se arrastam há mais de 
oito anos oriundas de pro-
gramas de financiamento e 
selar convênios com prefei-
turas, associações e consór-
cios, levando melhorias de 
infraestrutura a todas as re-
giões do Estado.

Ainda, conforme Marce-
lo de Oliveira, o ano foi de 
muito trabalho, primeira-
mente, devido também à 
fusão da Sinfra com a Secre-
taria de Estado das Cidades 
(Secid) e à herança do pas-
sivo das obras da Copa do 
Mundo.

“Mas também foi um ano 
de muita coragem por par-
te do governador Mauro 
Mendes, que propôs leis 
aprovadas pelos deputados 

Foto: Fablício rodrigues/alMt
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MANIPULAÇÃO

PGR pede afastamento de Emanuel
Pinheiro e sua prisão domiciliar

SINOP

Vereadores aprovam reajuste dos
próprios salários e de prefeita

APÓS POLÊMICA

Deputados aprovam 
projeto que prevê
reajuste de taxas 
do Detran

Deputados aprovam reajuste de taxas do Detran 

Aumento dos salários foi o assunto mais polêmico da 
sessão 

Para PGR, prefeito repassou crédito suplementar para a 
Câmara 

DA REPORTAGEM

A Procuradoria-Geral 
da República pediu o afas-
tamento do cargo e a prisão 
domiciliar do prefeito de 
Cuiabá Emanuel Pinheiro 
(MDB). O pedido data de 
2017, mas só foi analisado 
pelo MPF em Mato Grosso 
no dia 28 de novembro e en-
caminhada à 5ª Vara Federal 
Criminal de Mato Grosso. A 
PGR tenta reverter uma de-
cisão anterior do Supremo 
Tribunal Federal (STF), que 
negou o afastamento de Pi-
nheiro do cargo, em setem-
bro de 2017.

No pedido de prisão 
domiciliar, a PGR defende 
que o prefeito voltou a “ma-
nipular” recursos públicos 
quando concedeu crédito 
adicional de R$ 6,7 milhões à 
Câmara Municipal de Cuia-
bá em 30 de agosto de 2017, 
mesmo dia em que os vere-
adores decidiram negar um 
pedido de abertura de Co-
missão Parlamentar de In-
quérito (CPI) para investigar 
um suposto recebimento de 
propina pelo mandatário.

Segundo a PGR, a con-

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Em uma sessão con-
vocada pela presidência da 
Assembleia Legislativa após 
as 16h de quarta-feira (18), 
quando os parlamentares já 
haviam sido dispensados e 
retornaram ao plenário, foi 
votado o projeto que reajusta 
as taxas dos serviços presta-
dos pelo Departamento Es-
tadual de Trânsito (Detran-
-MT).

Na semana passada, 
houve polêmica e o projeto 
foi retirado da pauta. De acor-
do com o deputado Lúdio 
Cabral (PT), a proposta altera 
mais de 100 taxas cobradas 
pelo Detran e cria 36 novas 
taxas. Na época, ele afirmou 
que a proposta não tinha sen-
tido. “Aumentar mais de 30 
taxas em 31%, em situação e 
crise e desemprego não tem 
sentido. O governo quer cor-
rigir a inflação de 2014 até 
agora, com uma majoração 
que vai de 30% a 597%”, disse.

Entretanto, segundo o 

DA REPORTAGEM

Os vereadores de Si-
nop aprovaram o reajuste 
do salário da prefeita Ro-
sana Martinelli, em 3,27%, 
além do reajuste em 2% dos 
próprios salários para 2020. 
O aumento dos salários dos 
parlamentares foi o assunto 
mais polêmico da sessão. A 
Câmara também votou o 
aumento, do mesmo per-
centual, para 2021.

Com a aprovação, o 
salário da prefeita ou do 
prefeito da próxima gestão 
ficou em R$ 25,6 mil e o de 
vice-prefeito será metade 
desse valor. 

E os secretários muni-
cipais a partir de 2021 irão 
receber R$ 12,3 mil. Já o 
vale-alimentação de todos 
os servidores da prefeitura 
subiu 14%, o que vai custar 
R$ 1 milhão a mais para os 

presidente Eduardo Botelho 
(DEM), o projeto foi total-
mente alterado com a emen-
das parlamentares e, por isso 
foi aprovado. 

Além disso, ele afirmou 
que os valores das taxas esta-
vam defasados há muito tem-
po.

O projeto original tinha 
seis artigos. O primeiro trata-
va da criação de novas taxas 
conforme o anexo I. O segun-
do, previa readequação de 
valores de taxas descritas no 
anexo II, o terceiro, propu-
nha o reajuste de valores de 
taxas conforme o anexo III, 
o quarto, extinguia algumas 
taxas constantes no anexo IV, 
e o artigo quinto, dizia que as 
taxas que tratam os anexos I, 
II e III, poderiam ser reajus-
tadas anualmente mediante 
decreto com base no Índice 
Geral de Preços (IGP).

Na nova versão, segun-
do Botelho, ficou acordado 
que nenhuma taxa deve ser 
alterada sem que antes uma 
proposta seja encaminha à 
ALMT.

cofres públicos para o pró-
ximo ano.

Com a soma dos valo-
res aprovados, a remunera-
ção dos representantes do 
Legislativo vai subir de R$ 
9.997 para R$ 10.649, o que 
significa R$ 672 a mais. A 
Câmara também aprovou 
aumento do auxílio-alimen-
tação, que era de R$ 400 
desde 2015, e subiu para R$ 
700 mensais para os funcio-
nários do Legislativo.

Foram feitas duas ses-
sões e votados 28 projetos 
de lei. Para votar os projetos 
que sobraram na pauta, a 
Câmara convocou uma ses-
são extraordinária, mas na 
pauta da sessão extra esta-
va um projeto que alterava 
o calendário legislativo – já 
cumprido – criando uma 
nova sessão ordinária.

Essa sessão foi realiza-
da em sequência da sessão 

cessão de crédito à Câmara 
foi utilizada pelo prefeito 
obter “imunidade” junto aos 
vereadores. A Procuradoria 
solicita medidas como o uso 
de tornozeleira eletrônica, a 
proibição de manter contato 
com investigados e testemu-
nhas, a proibição de acesso à 
internet e telefone, além do 
pagamento de fiança de R$ 
300 mil.

Segundo o site Con-
gresso em Foco, que publi-
cou a informação em pri-
meira mão, a assessoria de 
imprensa do prefeito de 
Cuiabá informou “que não 
vai se manifestar sobre o 
mérito do pedido da PGR 
por entender que ele perdeu 
a validade quando a compe-
tência sobre a ação foi decli-
nada para a Quinta Vara da 
Justiça Federal”. Ainda se-
gundo o Congresso em Foco, 
que obteve a informação, o 
processo é sigiloso.

O pedido de prisão foi 
feito na ação cautelar que 
tramita na Justiça Federal e 
tem ligação com o inquérito 
aberto a partir da delação do 
ex-governador Silval Barbo-

sa. As investigações começa-
ram no Supremo Tribunal 
Federal (STF) por conta da 
prerrogativa de foro de al-
guns citados, como o ex-mi-
nistro da Agricultura Blairo 
Maggi (PP), mas foram redis-
tribuídas depois que a maio-
ria dos envolvidos perdeu o 

foro. Agora, diante do novo 
contexto - a suposta prática 
de crime (manipulação de 
vereadores) em função do 
cargo que ocupa e para se 
manter nele - o caso pode ser 
remetido ao TRF1, já que se 
trata de crime na atual ges-
tão.

estaduais e que nos deram 
condições de trabalho ao 
longo de 2019, entre elas 
o novo Fundo Estadual de 
Transporte e Habitação (Fe-
thab). Quero inclusive agra-
decer aos nossos parlamen-
tares o apoio dado logo no 
início da gestão”, destacou.

ASFALTO
O titular da Infraestrutura 

acrescentou ainda que boa 
parte do esforço da equipe 
da Sinfra na área de obras 
rodoviárias esteve concen-
trado em destravar os pro-
gramas de financiamento 

que foram herdados das 
duas gestões anteriores do 
Governo do Estado.

Entre os programas abran-
gidos estão o MT Integrado, 
criado para interligar as ci-
dades mato-grossenses por 
meio de rodovias asfaltadas; 
o Prodestur, que tem como 

alvo a realização de inves-
timentos de infraestrutura 
nas regiões que formam o 
chamado “Corredor Turís-
tico”; o Pró-concreto, desti-
nado à construção de pontes 
de concreto no Estado; e o 
Restaura – voltado à restau-
ração de rodovias.

extra, com intervalo de 10 
minutos. Entre os assuntos 
discutidos, o projeto que 

prevê reajuste de salários de 
servidores e aumento na re-
muneração de vereadores.
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TV  e Entretenimento

De peruca, Ana Hickmann 
é comparada a Pabllo 
Vittar: “Irmã”

Ana Hickmann surgiu com cabelão no espe-
cial “Tamanho Família”, da Record, exibido nes-
ta terça-feira (18). A apresentadora colocou uma 
peruca com longos fios loiros para o tradicional 
amigo secreto da emissora e virou assunto nas 
redes sociais.  Isso porque os internautas ale-
garam que a âncora estava muito parecida com 
Pabllo Vittar e compararam as duas nas redes 
sociais.   Alguns seguidores, aliás, chegaram 
a dizer que Hickmann era a “irmã perdida” da 
cantora.  Veja a repercussão:
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Após infarto, Maurício Mattar 
recebe alta e volta para casa

Maurício Mattar recebeu alta médica e 
já está em casa após sofrer um infarto, no 
começo da semana em Bauru, no interior 
de São Paulo. O cantor foi liberado para re-
tornar ao Rio de Janeiro depois de ir à ca-
pital paulista para realizar uma bateria de 
exames no no Instituto do Coração (Incor). 
O músico se sentiu mal durante um evento 

Estado de Mato Grosso, sexta-feira, 20 de dezembro de 2019

em Bauru e foi internado com suspeita de 
infarto. Ele foi transferido para Botucatu e 
submetido a um procedimento de catete-
rismo.  

Em suas redes sociais, Mattar agrade-
ceu o carinho do público e a equipe médi-
ca que realizou seu tratamento. 

“Olha, a todos vocês que enviaram 

mensagens de carinho, de fé, orações, esse 
cuidado é tão auspicioso, gratificante. Que 
faz a gente crer que a vida vale a pena, ain-
da mais no nosso ofício, que nós artistas 
lidamos o tempo todo com cultura, e mais 
do que isso, é muito bom a gente perceber 
o trabalho profissional da medicina no 
nosso país”, escreveu.
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

Vagas de Emprego
1-Vendedor/entregador, CNH AC, com experi-
ência;
2-Técnico em enfermagem, com COREN;
3-Operador de máquina plasma cnc, com expe-
riência comprovada, conhecimento no autocad
4-Açougueiro, com experiência; 
5-Analista de APR, com experiência;
6-Atendente virtual, com experiência em redes 
sociais; 
7-Auxiliar de Açougueiro, com experiência; 
8-Auxiliar de avicultura, com experiência;
9-Auxiliar de produção, com experiência em 
gráfica;
10-Auxiliar de recepção, com experiência; 
11-Comprador, com experiência e referência; 
12-Desenhista, com experiência em AutoCad;
13-Designer gráfico, com experiência; 
14-Eletricista automotivo, com experiência; 
15-Garçom, com experiência; 
16-Montador/Entregador, com experiência e 
CNH C;
17-Operadora de Caixa, com experiência;
18-Pessoa com deficiência;
19-Secretária do lar, com experiência e refe-
rência;
20-Serviços gerais para trabalhar em clínica 
veterinária;
21-Supervisor comercial, com experiência em 
vendas e logística, para gráfica; 
22-Vendas, com experiência em artigos espor-
tivos;
23-Vendedor (a), com experiência;
24-Zeladora, com experiência;

Caso tenha alguma vaga ao qual se interessem 
fiquem a vontade em nos procurar, teremos o 
maior prazer em recebê-los. Lembrando que o 

encaminhamento é feito de acordo com o perfil e 
são realizados das 07h30min às 10h30min e das 

13h30min às 16h30min.

ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS
Rua dos Coqueiros, 1000 – Jd. Botânico

Fone: (66) 3531-2259 
Cel:(66) 9 9632-1922 / 9 9634-7208

www.adestec.org.br –
 email: rh@adestec.org.br

Marcelo Jardel Bresolin
Ipiranga do Norte – MT, 1 9 de Dezembro de 2019.

Presidente da CPL

AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 031/2019

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 051/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT
A Comissão Permanente de licitações do Município de Ipiranga do Norte-
MT nomeada pela Portaria 001/2019, torna público que atendendo a 
solicitação da Secretaria Especial de Coordenação Geral e a competente 
autorização do Senhor Prefeito Municipal procedeu à Adesão a Ata de 
Registro de Preços n.° 031/2019– Pregão Presencial 019/2019- 
DETENTORA: Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato– MT. 
PROMITENTE FORNECEDRA: Cooperativa de Trabalho dos 
Prestadores de Serviços – COOPSERV'S. OBJETO: “Registro de Preços 
Para Futura e Eventual Contratação de Prestadora de Serviços de Mão 
de Obra de Apoio Às Atividades Operacionais Subsidiárias Para Atender 
As Demandas da Prefeitura Municipal, Conforme Condições, 
Quantidades Necessárias, No Termo De Referência E Demais Anexos”.

PREGÃO PRESENCIAL N° 019/2019

Ercilio Nesi Me ( Recapadora de Pneus Macapá) Cnpj 
03.233.145/0001-20 localizada na rua João  Adão schee-
ren  n. 17 setor industrial  Sinop MT, solicitá o compare-
cimento  do funcionário  Isaias Massao Nishijima, CTPS 
3468293 Série  0020 MS, tratar assunto de interesses 
pessoais.

20,21,24/12

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 10:00 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 10 DE JANEIRO DE 2020, na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, 
CENTRO – SORRISO – MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
118/2019, objetivando a “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, 
TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE 
SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, 
DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA ELABORADO PELA(S )  SECRETARIA (S )  
MUNICIPAL(IS)”. O julgamento da referida licitação será através do 
MENOR PREÇO GLOBAL O Edital poderá ser obtido junto à Prefeitura 
Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, durante o horário 
normal de expediente ou através do site www.sorriso.mt.gov.br. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, das 
07:00 às 13:00 horas ou através do telefone (66) 3545-4700.

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri
Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 08:30 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 13 DE JANEIRO DE 2020, na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, 
CENTRO – SORRISO – MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
119/2019, objetivando a “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIÊNE, 
COPA, COZINHA, UTENSÍLIOS, DESCARTÁVEIS E OUTROS 
MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES DAS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA(S) 
SECRETARIA(S) MUNICIPAL(IS)”. O julgamento da referida licitação 
será através do MENOR PREÇO GLOBAL O Edital poderá ser obtido 
junto à Prefeitura Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, 
durante o horário normal de expediente ou através do site 
www.sorriso.mt.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal em horário 
normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas ou através do telefone 
(66) 3545-4700.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 119/2019

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

PREGÃO PRESENCIAL N° 118/2019
SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Nova Mutum - MT, 19 de Dezembro de 2019.

AVISO DE RESULTADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

O Município de  Nova Mutum – MT, torna público o resultado do 
Julgamento da licitação supramencionada, julgada no dia 9 de Dezembro 
2019, com início às 08:00, tendo como objeto contratação de empresa 
para implantação de novas instalações elétricas no prédio da Escola 
Tancredo Neves, conforme planilha orçamentária, cronograma físico 
financeiro e memorial descritivo que compõe o projeto básico da qual foi 
vencedora a Empresa: Item 828401, ELETRO TARTARI LTDA inscrita no 
CNPJ sob o número 15.062.235/0001-85 no valor de R$ 73.696,25.

Fabrício Luiz Gonçalves

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 012/2019

Nova Mutum - MT, 19 de dezembro de 2019.

DA TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS,
AVISO DE RESULTADO

Presidente da CPL
Fabrício Luiz Gonçalves

Nova Mutum - MT, 19 de Dezembro de 2019.

DA TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS,

Objeto: Concessão de uso das instalações da “CANTINA DA UVA” a título 
oneroso para exploração das áreas comerciais internas e externas, nos 
termos deste Edital e do Termo de Referência. Data de Abertura: 21 de 
janeiro de 2020. Horário: 08:00 horas. Tipo: Maior Lance ou Oferta. Edital 
e  a n e x o s :  P o d e r á  s e r  o b t i d o  n o  s i t e  
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo e-mail 
licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.

OU MATERIAIS PARA OBRAS/MANUTENÇÃO N° 044/2019

AVISO DE PUBLICAÇÃO

Presidente da CPL

SERVIÇOS DE ENGENHARIA
OU MATERIAIS PARA OBRAS/MANUTENÇÃO N° 045/2019

O Município de Nova Mutum- MT, torna público o resultado do Julgamento 
da licitação supramencionada, julgada no dia 9 de Dezembro 2019, com 
início às 14:00, tendo como objeto contratação de empresa para 
execução de rede de 13,8 kv e baixa tensão com posto de transformação 
de 15 kva na Avenida Brasil, e extensão de rede de baixa tensão com 
posto de transformação de 45 kva na avenida araras (área urbana do 
município) da qual foi vencedora a Empresa: Lote 001 - Itens 834677, 
835095, ELETROTÉCNICA CENTRO OESTE LTDA inscrita no CNPJ sob 
o número 21.428.665/0001-70 no valor de R$ 172.328,35.

Presidente da CPL

O Município de Nova Mutum – MT, torna público o resultado do 
Julgamento da licitação supramencionada, julgada no dia 17 de 
Dezembro 2019, com início às 08:00hs, tendo como objeto contratação 
de empresa para execução de sistema de tratamento de efluentes na 
Creche Recanto dos Encantos, conforme planilha orçamentária, 
cronograma físico financeiro e memorial descritivo que compõe o projeto 
básico da qual foi vencedora a empresa: Item 825982, RAYLSON 
SANTOS DA SILVA inscrita no CNPJ sob o número 29.742.141/0001-61 
no valor de R$ 33.430,03. Nova Mutum - MT, 19 de Dezembro de 2019.

Presidente da CPL

OU MATERIAIS PARA OBRAS/MANUTENÇÃO N° 047/2019

AVISO DE RESULTADO

Fabrício Luiz Gonçalves

DA TOMADA DE PREÇO PARA OBRAS,

Fabrício Luiz Gonçalves

SERVIÇOS DE ENGENHARIA
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B. Henrique: temporada mais decisiva dos últimos 5 anos no futebol brasileiro 

Bruno Henrique tem temporada mais
decisiva dos últimos cinco anos
DA REPORTAGEM

Craque da Libertadores 
e do Brasileirão, Bruno Hen-
rique é protagonista em um 
Flamengo que impressiona e 
quebra recordes. No melhor 
ano de sua carreira, o atacan-
te do Rubro-Negro tem uma 
temporada muito acima da 
média. Ainda mais se com-
parado seu poder de decisão 
em momentos importan-
tes das partidas. Ele é quem 
mais resolve em situações de 
aperto no futebol brasileiro 
em 2019. Vice-artilheiro do 
Fla com 35 gols, BH é desta-
que por ser personagem de-
cisivo na equipe. Neste ano, 
o camisa 27 do time carioca 
conseguiu se isolar como jo-
gador mais decisivo do fu-
tebol brasileiro nos últimos 
cinco anos. São 34 lances 
decisivos, com 26 gols e oito 
assistências assim.

O critério para ser de-
cisivo é o atleta resolver no 
aperto: é quem marca um 
gol ou dá assistência quan-
do o time está empatando 
ou perdendo por um gol de 
diferença. Ou seja, coloca o 
time à frente do placar ou 
evita uma derrota.

Se BH está sobrando 
em 2019, há algum jogador 
que repetiu a façanha no 
passado recente? Não. Nin-
guém ultrapassou a marca 
de 30 lances decisivos em 
um mesmo ano. Quem mais 
chegou perto foi o centro-
avante Fred, quando atuou 
pelo Atlético-MG, em 2017. 

Naquela temporada, o Galo 
marcou 114 gols e o expe-
riente atacante mineiro foi 
destaque, com 29 lances de-
cisivos. Apesar de não ser o 
mais decisivo de 2019, Gabi-
gol também faria bonito na 
disputa entre os jogadores 
mais decisivos do futebol 
brasileiro nos últimos cinco 
anos. O camisa 9 participou 
de 28 lances decisivos neste 
ano, sendo 21 gols e sete as-
sistências desta maneira.

Abaixo de Bruno Hen-
rique e Fred, três atletas fi-
cam na terceira colocação 
entre os mais decisivos dos 
últimos anos. O trio Arrasca-
eta (Cruzeiro de 2016), Gra-
fite (Santa Cruz de 2016) e 
Jadson (Corinthians de 2015) 
participaram de 22 lances 
decisivos cada um nas res-
pectivas temporadas. Em 
alta com o Flamengo, Bruno 
Henrique ganhou o apelido 
de Rei dos Clássicos graças 
ao seu poder de decisão con-
tra os rivais cariocas. Logo 
em sua estreia pelo Rubro-
-Negro, foram dois gols con-
tra o Botafogo. No total, ele 
marcou 11 gols e deu três as-
sistências nos clássicos.

Além disso, ele foi o 
responsável por colocar o 
Fla com uma mão na taça 
do Carioca ao marcar os gols 
da partida de ida da decisão. 
Nos jogos decisivos da tem-
porada, ele apareceu diver-
sas vezes. Confira o compila-
do do principal:

- Semifinal do Carioca 
contra o Fluminense: assis-

OUTRO PATAMAR! | Atacante marcou 26 gols e deu 8 assistências quando o time estava empatando ou perdendo
Foto: Divulgação

tência para Renê;
- Jogo de ida da final do 

Carioca contra o Vasco: dois 
gols;

- Estreia no Brasileirão 
contra o Cruzeiro: dois gols;

- Jogo de ida das oitavas 
da Copa do Brasil contra o 

CHAPECOENSE

Por que Neto se 
aposentou como jogador? 
Os médicos explicam
DA REPORTAGEM

A resposta mais sim-
ples e fácil de entender é: a 
dor venceu. Neto tentou por 
quase três anos voltar a jogar 
em alto nível e chegou per-
to de retornar aos gramados, 
mas, por fim, optou, em con-
junto com o corpo médico 
da Chapecoense, pelo en-
cerramento a carreira como 
atleta. “Não é que o Neto 
quis parar, mas a dor é muito 
intensa”, disse o médico da 
Chape, Carlos Mendonça.

De fato. Neto lutou bra-
vamente para se recuperar 
das sequelas da queda do 
avião na Colômbia, em no-
vembro de 2016, que matou 
71 pessoas. Foram seis cirur-
gias no joelho. No entanto, 
este não foi o principal pro-
blema para abreviar a car-
reira de jogador. “A dor era 
grande. O sacrifício do ser 
humano era grande. Não é 
que o Neto quis parar, mas 
a dor é muito intensa. Fute-
bol exige muito, ele se cobra 
muito, então não dava mais. 
Temos que pensar no ser hu-
mano. Em comum acordo 
achamos por bem que era 
hora de parar”, disse Men-

donça. O impacto do avião 
gerou uma lesão na região 
lombar da coluna. Para se 
recuperar completamente, o 
zagueiro deveria ser subme-
tido a uma cirurgia de corre-
ção ainda na Colômbia, mas 
isso não era possível pela 
grave situação clínica.

“Pelo trauma pulmo-
nar, não podia nem trans-
ferir para fazer ressonância 
no hospital. E, com o tempo, 
calcificou. Se vou levar para 
cirurgia, tenho que trazer 
ele melhor. Como é atleta, 
tem uma reserva muscular, 
mas a musculatura atrofiou, 
a parte óssea calcificou, não 
da maneira correta, mas cal-
cificou”, explicou Marcos 
Sonaglio, médico de coluna. 
Depois de esgotadas as ten-
tativas de Neto voltar a jo-
gar, os médicos conversaram 
com o atleta sobre a possibi-
lidade de encerrar a carreira 
e focar em outras atividades. 
A grande preocupação era 
com o ser humano, que mes-
mo tendo sobrevivido a uma 
queda de avião, seria cobra-
do dentro de campo para ter 
o rendimento que encantou 
a torcida verde e branca en-
tre 2015 e 2016.

ATLÉTICO-MG

71% dos ex-técnicos 
na década estão 
sem clube

PARA 2020

Campeão brasileiro 
pelo Flu assina 
com o Cuiabá

Foto: Divulgação

Foto: Márcio cunha

Foto: Divulgação

Vágner Mancini não fica no Atlético em 2020 

Neto tentou retorno aos gramados por três temporadas 

Meia-atacante Willians Santana estava há duas tempora-
das no CRB 

DA REPORTAGEM

Se o planejamento dos 
clubes do futebol brasileiro 
já começou para a tempora-
da 2020, ele acontece sem a 
presença de um treinador no 
Atlético-MG. O Galo termi-
nou os jogos de 2019 tendo 
como certa a dispensa de 
Vagner Mancini, contratado 
para um período curto de 
três meses, suficientes para 
livrar qualquer risco de que-
da. Em busca de um novo 
comandante há semanas, o 
Atlético não dá indícios de 
negociação avançada por ne-
nhum nome que terá a mis-
são de chegar a Belo Hori-
zonte e encerrar a “ciranda” 
da função no alvinegro.

Nos últimos 10 anos, de 
2010 a 2019, o Atlético teve 14 
treinadores, incluindo a pre-
sença de interinos. Destes, 

DA REPORTAGEM

O Cuiabá tem mais um 
jogador experiente enca-
minhado para a temporada 
2020. Titular do CRB em 
alguns jogos da Série B, o 
meia-atacante Willians San-
tana, 31 anos, tem novo de-
safio. O jogador ex-Palmei-
ras e Fluminense, onde foi 
campeão brasileiro, Vitória, 
Sport, América-MG, Bahia, 
Atlético-GO, Avaí e CRB vai 
vestir a camisa do Cuiabá. 
Ele também tem passagens 
pelo futebol do Japão e do 
Catar.

“Estou muito feliz em ter 
assinado com o Cuiabá, que 
é um clube que vem crescen-
do muito nos últimos anos. 
Vou lutar muito para fazer a 
minha história no clube. Te-
nho certeza que o próximo 
ano será muito especial para 
todos”, afirmou.

No CRB, ele foi coman-
dado pelo técnico Marcelo 
Chamusca, que é o atual téc-

nico do Cuiabá, renovado 
para o próximo ano. Segun-
do o meia, a pré-temporada 
será muito intensa visando 
as competições em 2020. 
“Será muito importante o 
grupo fazer um trabalho for-
te a pré-temporada para bri-
garmos pelo título estadual e 
chegarmos bem na Série B”, 
completou.

O elenco do Cuiabá passa 
por reformulação. A maioria 
dos jogadores que atuaram 
pela equipe em 2019 não 
teve seus contratos renova-
dos e foram para outros clu-
bes, como o goleiro Victor 
Souza (CRB), o zagueiro Ed-
nei (Guarani), os meio-cam-
pistas Alê (América-MG) e 
Jean Patrick (Sport), além do 
atacante Felipe Marques, que 
tem propostas da Série A do 
Brasileiro.

A diretoria do Cuiabá ain-
da não se pronunciou sobre 
a contratação dos jogadores 
para o ano que vem, mas se-
gundo bastidores, o elenco 

Corinthians: assistência para 
Willian Arão;

- Jogo de volta das oita-
vas da Libertadores contra o 
Emelec: assistência para Ga-
bigol;

- Jogo de ida das quar-
tas da Libertadores contra o 

Inter: dois gols;
- Jogo de volta das 

quartas da Libertadores con-
tra o Inter: assistência para 
Gabigol;

- Jogo de ida da semifi-
nal da Libertadores contra o 
Grêmio: um gol;

- Jogo de volta da semi-
final da Libertadores contra 
o Grêmio: gol que abriu a 
goleada de 5 a 0;

- Semifinal do Mundial 
contra o Al Hilal: assistência 
para Arrascaeta e gol da vi-
rada.

apenas quatro estão ativos no 
futebol: Luxemburgo deixou 
o Vasco e foi para o Palmei-
ras; Diego Aguirre voltou ao 
Catar (dirige o Al-Rayyan, 
vice-líder do campeonato 
local); Diogo Giacomini, que 
foi interino nas demissões 
de Marcelo Oliveira (2016) e 
Roger Machado, é o técnico 
do Coimbra-MG, campeão 
do Módulo II do Mineiro; e 
Roger é o quarto empregado 
da lista, tendo permanecido 
à frente do Bahia.

Os outros 10 nomes res-
tantes estão desempregados. 
Levir Culpi, figura marcante 
na história do futebol minei-
ro, com cinco passagens pelo 
Atlético, anunciou recente-
mente a aposentadoria. Pau-
lo Autuori deixou de ser téc-
nico e virou dirigente, com 
saída também recente do 
Santos. Dorival Junior, Cuca, 

Marcelo Oliveira, Rogério 
Micale, Oswaldo de Oliveira, 
Thiago Larghi, Rodrigo San-
tana e Vagner Mancini estão 
sem clube. 

Mancini tem contrato no 
Atlético até 31 de dezembro, 
mas não ficará. O diretor de 
futebol Rui Costa disse que 
não tocaria no assunto sobre 

quem irá ocupar a cadeira 
vaga até o fim do Brasileirão, 
em respeito ao treinador. 
Depois, os comentários a 
respeito ficaram restringidos 
até a comunicação oficial de 
que Vagner Mancini não te-
ria o vínculo renovado. Já são 
dias de espera e expectativa 
da torcida.

está sendo remontado com 
boas peças, como o golei-
ro João Carlos (ex-CSA), o 

lateral-direito Hayner (ex-
-Louletano-POR), e o volan-
te Ferrugem (ex-CRB).
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DA REPORTAGEM

A 3ª Câmara Criminal do 
Tribunal de Justiça de Mato 
Grosso (TJMT) manteve a 
prisão de Jackson Furlan, 29 
anos, preso acusado de ma-
tar a engenheira agrônoma 
Júlia Barbosa de Souza, 28, 
no dia 9 de novembro, após 
ser baleada na nuca, quando 
estava dentro da caminhone-
te do namorado, em Sorriso.

A defesa tentou negar a 
periculosidade, mas foi re-
batida pelos desembargado-
res, que entenderam existir 
elementos suficientes para 
justificar a prisão preventiva. 
O pedido de habeas corpus 
foi julgado na sessão da 3ª 
Câmara Criminal de quarta-
-feira (18). A defesa justificou 
que Jackson possuía uma 
arma de fogo para se prote-
ger, já que três dias antes te-
ria sido vítima de furto.

O advogado de Jack-
son ainda explicou que seu 
cliente estaria embriagado 
no momento do disparo, e 
que ele teria mirado na jane-
la traseira, porém a bala teria 
atingido uma caixa com ma-
teriais e desviado, atingindo 
a engenheira.

Ele ainda alegou que Ja-
ckson só ficou sabendo da 
morte de Júlia horas depois e 
que teria procurado a polícia 
mesmo sabendo que seria 
preso. Ele pediu a revogação 
da prisão argumentando que 

seu cliente não oferece peri-
culosidade, pois não ostenta 
ficha criminal.

O desembargador Juvenal 
Pereira da Silva, porém, re-
bateu os argumentos do ad-
vogado. O magistrado citou 
que o crime foi noticiado em 
diversos veículos de impren-
sa, inclusive de alcance na-
cional, e que nas reportagens 
foi possível ver vídeos do dia 
do crime.

“Pelo que consta na de-
núncia o namorado da víti-
ma saiu [do veículo] e ele foi 
atrás [...] diz que deu um tiro 
a erro, sem saber que atin-
giu alguém, um homem que 
assim o age não representa 
periculosidade para a socie-
dade? Por garantia à ordem 
pública, se vê uma pessoa in-
sensível. Se houve discussão, 
qual foi o motivo dele ter ati-
rado, isto será discutido na 
instrução, mas para a prisão 
preventiva há elementos su-
ficientes, a própria esposa do 
paciente confirmou que ele 
é o autor do disparo”, disse o 
magistrado.

O desembargador então 
votou por negar a revogação 
da prisão preventiva de Jack-
son, e foi seguido por unani-
midade pelos demais magis-
trados. “Autoria há indício, 
materialidade indiscutível, 
modus operandi reprovável”, 
disse ainda o desembargador 
Juvenal.

Foto: AssessoriA

L.R.VERDE

Avanço na universalização
do esgotamento sanitário

FERIADO DE NATAL

Movimento começa nesta sexta
com aumento de 71% no tráfego

CUIABÁ

Advogado é preso 
ao tentar entrar 
com celular 
escondido 
em presídio

Trecho de 6 km terá investimento superior a R$ 2 milhões 
Foto: PolíciA civil

Foto: DivulgAção

Advogado tentava entrar com celular na PCE, em Cuiabá

Previsão é de um aumento médio de 44% no número de 
automóveis 

DA REPORTAGEM

Para dar continuidade 
à universalização do esgo-
tamento sanitário em Lucas 
do Rio Verde, equipes da 
Secretaria de Obras e Infra-
estrutura e do Serviço Au-
tônomo de Água e Esgoto 
(Saae) começaram a instalar 
a tubulação da rede mestre 
de captação na Avenida dos 
Desbravadores, na altura da 
rotatória de acesso à MT-449 
(Monumento da Preciosa).

O trecho, de aproxi-
madamente seis km, terá 
um investimento acima de 
R$ 2 milhões e se estenderá 
desde a rotatória da Avenida 
Universitária, no bairro Par-
que das Emas V, vindo pela 
Avenida dos Desbravadores 
até o local onde está sendo 
construída a Estação de Tra-
tamento de Esgoto (ETE), ao 
lado das lagoas de decanta-
ção, nos fundos do Bairro 
Industrial. “O nosso objetivo 
é deixar tudo pronto para 
fazer, de imediato, capta-
ções do Parque das Emas V, 
do Bandeirantes IV e V e do 

DA REPORTAGEM

As viagens para come-
moração do Natal começa-
rão alterar o fluxo do trecho 
sob concessão da BR-163 
nesta sexta-feira (20), quan-
do o tráfego de veículos de 
passeio deverá subir 71% e a 
presença dos ‘pesados’ pode-
rá ser reduzida em até 23%, 
de acordo com a estimativa 
da Concessionária Rota do 
Oeste. Segundo a previsão 
da empresa, no período en-
tre 20 e 25 de dezembro, 
haverá um aumento médio 
de 44% no número de auto-
móveis, enquanto a redução 
de carretas e caminhões cir-
culando na rodovia será de 
50%.

Os dados da Rota do 
Oeste preveem ainda que o 
maior movimento será sába-
do, quando o fluxo de ‘leves’ 
poderá chegar ao dobro, se 
comparado com a média re-
gistrada no decorrer do ano. 
No domingo (22), a presença 

DA REPORTAGEM

Um advogado, que não 
teve o nome divulgado, foi 
detido na quarta-feira (18) na 
Penitenciária Central do Es-
tado (PCE), em Cuiabá. Ele 
foi flagrado com um celular 
desmontado escondido nos 
envelopes lacrados onde fi-
cam guardadas as mídias do 
processo do cliente dele, que 
está preso na unidade por 

tráfico de drogas.
Ao passar pelo escâner 

no corpo de guarda da PCE, 
os agentes penitenciários 
desconfiaram do envelope, 
abriram e confirmaram a 
suspeita de que se tratava de 
um celular. A direção da uni-
dade acionou a Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), 
seccional de Mato Grosso, 
acompanhou o advogado até 
a Central de Flagrantes.

Foto: DivulgAção

Jackson matou agrônoma com tiro na nuca 

Tribunal de Justiça mantém prisão
de assassino de engenheira agrônoma
SORRISO | A 3ª Câmara Criminal manteve a prisão de Jackson Furlan; defesa alegou falta de periculosidade

Loteamento Dalmaso, uma 
vez que nestas áreas já existe 
rede de esgoto e, mais tarde, 
bastará apenas interligar”, 
explica o secretário de Obras 
e Infraestrutura, Gerson 
Franke.

Além do mais, disse 

dos veículos de passeio con-
tinua alta, com tráfego 46% 
maior que o habitual. Os dias 
mais calmos na BR-163 serão 
na segunda (23) e terça (24), 
voltando a subir no dia 25 
em até 39%. 

Em contrapartida, o 
movimento dos veículos de 
carga estará em baixa todos 
os dias, com maior queda na 
segunda (71%) e terça (84%).

Diante desse cenário, 
o gerente de Operações da 
Rota do Oeste, Wilson Fer-
reira, alerta sobre a impor-
tância de viajar com calma, 
tranquilidade e paciência. 
Reforça a importância da 
revisão veicular, antes de ir 
para a rodovia, verificando as 
condições do motor e itens 
de segurança, como pneus, 
lanternas, faróis, paleta do 
limpador de para brisa, entre 
outros.

“Outro fator funda-
mental para ter uma viagem 
segura é o respeito às leis 
de trânsito. Não precisa ter 

ele, “a preparação dessa rede 
mestre ocorrerá paralela-
mente à construção da ETE 
para que quando a estação 
estiver pronta para darmos 
início ao tratamento do bair-
ro Menino Deus, também 
possamos começar a fazer o 

tratamento desses bairros”.
Atualmente, Lucas do 

Rio Verde conta com cerca 
de 30% de cobertura da cida-
de com coleta e tratamento 
de esgoto sanitário, o que re-
presenta aproximadamente 
6,5 mil ligações.

pressa para chegar, o mais 
importante é fazer uma via-
gem tranquila e em seguran-
ça com a família. Não exce-
dam na velocidade, usem o 
cinto de segurança e jamais 
ultrapassem em locais proi-

bidos ou arrisquem uma ma-
nobra, caso não esteja seguro 
para tal. Esse é um período 
festivo, vamos aproveitar a 
data com nossos familiares 
da melhor forma possível”, 
recomenda.
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Eucalipto cresce mais em sistemas ILPF
comparado ao plantio em monocultura
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A inserção de árvores nos 
sistemas integrados de pro-
dução agropecuária, como 
a integração lavoura-pecu-
ária-floresta (ILPF), ainda 
encontra resistência por 
parte de alguns produtores. 
Cada vez mais, entretanto, 
dados de pesquisas mos-
tram que, se bem maneja-
do, o componente arbóreo 
gera ganhos produtivos e 
econômicos.

Pesquisa realizada na 
Embrapa Agrossilvipasto-
ril, em Sinop, em uma área 
de ILPF com Eucalyptus 
urograndis plantado em li-
nhas triplas e renques dis-
tantes 30 metros, mostrou 
que nos cinco anos iniciais, 
as árvores no sistema inte-
grado cresceram 18% a mais 
do que árvores plantadas 
em monocultura. As árvo-
res da ILPF ganharam em 
média 3,8 cm/ano, enquan-
to aquelas em silvicultura 
solteira ganharam 3,2 cm/
ano. De acordo com o pes-
quisador da Embrapa Pe-
cuária Sul Hélio Tonini, a 
diferença evidencia a maior 
competição por luz na mo-
nocultura. Embora o cres-
cimento fosse distinto, não 
havia se verificado variação 
significativa no volume de 
madeira entre os indivídu-
os comparados.

O manejo das árvores, 
com a retirada das linhas 
laterais e manutenção da 
linha central, entretanto, 
mudou esse quadro. Em 
dois anos, o ganho em vo-
lume da área de ILPF com 
linha simples chegou a ser 
54% maior do que na área 
com monocultura e 25% 
maior do que na área com 

PESQUISA | e bem manejado, o componente arbóreo gera ganhos produtivos e econômicos

Crescimento do eucalipto é maior em sistemas ILPF 

Foto: Gabriel Faria

renques de linhas triplas.
“Antes do desbaste (foto à 

direita) havia um efeito de 
competição muito grande. 
As linhas das bordas aca-
bam suprimindo o cresci-
mento da linha central. A 
média de crescimento do 
renque era alta, mas, se pe-
gássemos somente a linha 
central, pensando em ser-
raria, ela estava perdendo 
em crescimento. Quando 
fizemos o desbaste, con-
vertendo de linhas triplas 
para simples, ele retomou 
o crescimento e isso pos-
sibilitou o ganho”, explica 
o pesquisador da Embrapa 
Maurel Behling.

As árvores suprimidas no 
decorrer do experimento 
foram utilizadas para pro-
dução de postes, outdoors 
e também como lenha. Em 
uma situação de fazenda, 
isso representa renda para 
o produtor antes mesmo do 
corte final da madeira.

BENEFÍCIOS
Esse manejo das árvores 

suprimindo as linhas late-
rais do renque triplo tam-
bém resultou em maior 
ganho para o sistema. Nos 
tratamentos em que havia 
lavoura, a soja chegou a ter 
perda de produtividade de 
24% no quinto ano, quando 
comparada a uma lavoura 
solteira. Após o desbaste, 
porém, recuperou a produ-
tividade, igualando à lavou-
ra sem árvores. A pecuária 
também se beneficiou da 
maior entrada de luz para 
as pastagens, preservando 
a sombra para os animais. 
No sistema com árvore, o 
ganho de peso de novilhos 
nelore por hectare em um 
ano foi de 40 arrobas, cer-
ca de 30% maior do que em 

um sistema sem árvores.
Behling explica que a de-

cisão sobre o manejo das 
árvores deve ser tomada de 
acordo com a estratégia de-

finida e com o propósito do 
uso da madeira.

“Se o objetivo é usar 
como biomassa, quanto 
menos intervenções, me-

lhor, já que há um custo 
elevado de mão de obra 
para as podas e desramas. 
Agora, se o objetivo é ter 
madeira de qualidade para 

serraria, os manejos são ne-
cessários. Para isso, o valor 
agregado da madeira tem 
que compensar as despesas 
do produtor”, pondera.


