
Com tanta tecnologia à disposição, crianças estão desaprendendo a brincar. Objetos de casa, como panelinhas, são bons para ensinar convivência e 
sentimentos, mas a data pode prescindir de presentes e virar um dia de atividades simples e prazerosas.                                      Página -3

DIA DA CRIANÇA

Comprar brinquedos ou desenvolver
brincadeiras junto às crianças?

DANÇA DAS CADEIRAS

Polícia
apreende
R$ 1 mi em
agrotóxicos
Uma carga de agrotóxi-
co roubada, avaliada em 
aproximadamente R$ 1 
milhão, foi recuperada e 
apreendida em um sítio a 
zona rural de Arenápolis. 
De acordo com a Polícia 
Civil, uma pessoa presa 
em flagrante, além da 
apreensão de duas armas 
de fogo.                       Página  -8

Demitido pelo Inter após um ano, 10 meses e 15 dias no cargo, Odair Hellmann amplia a dança 
das cadeiras na elite do Campeonato Brasileiro. O técnico é o 14º treinador a deixar o cargo no 
decorrer da competição, seja por demissões ou pedidos de saídas.                                           Página -6

PÉSSIMO SERVIÇO

PESQUISA

CPI vai
investigar
Energisa

Celular
antes de
dormir
afeta sono

Foi anunciado durante a 
sessão extraordinária da ALMT 
o requerimento que pede a 
instauração de uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito, para 
investigar possíveis irregularida-
des cometidas pela concessio-
nária de energia elétrica de Mato 
Grosso, Energisa.

                          Página - 3

Crianças que têm acesso 
a eletrônicos, como celulares e 
tablets, na hora de dormir, estão 
sujeitas a desenvolver uma série 
de problemas de comportamen-
to e de saúde. O modo como os 
jovens têm usado a tecnologia 
têm sido diversos e cada vez 
mais intenso.
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Contemporaneidade vive um paradoxo: 
o comportamento líquido, consumista e 
individualizado versus o comportamento 
sólido, solidário e coletivo

A contemporaneidade vive um para-
doxo: o comportamento líquido, consu-
mista e individualizado versus o compor-
tamento sólido, solidário e coletivo. Coube 
ao pensador polonês Zygmunt Bauman 
(1925 – 2017)  explicitar essa contradição, 
inclusive naquilo que, aos olhos de mui-
tos, move o mundo: o amor.

Para Bauman, os relacionamentos 
amorosos contemporâneos são essen-
cialmente conflitantes à medida que o ser 
humano sem vínculos deseja conectar-se, 
ou seja, criar laços, ainda que virtuais.

Provavelmente, o que engendra esse 
antagonismo sejam as mudanças pelas 
quais passa a sociedade: se, por um lado, 
o ser humano se sente constantemente 
desligado dos demais; por outro, anseia 
por estabelecer conexões com o próximo, 
mesmo que fugazes.

Daí a origem do conflito, a ambivalên-
cia perpetrada por sentimentos, a um só 
tempo, perenes e possessivos; e efême-
ros e libertadores. Existe um desejo de 
permanecer (estabildade) e de dissipar-
-se (instabilidade) em um momento de 
transição entre o pensar sólido e o pensar 
liquido. O amor sólido parece ser coisa 
do século passado, mas como toda cons-
trução social, ele teima em resistir com 
seus preceitos e formas. Chico Buarque 
(no prelo com o “Essa Gente”), vencedor – 
duplamente, segundo o próprio – do prê-
mio Camões 2019, na época em que não 
existiam os celulares, nem aplicativos, 
tampouco internet, compôs “Mil perdões” 
(1984): Te perdoo/ Por fazeres mil pergun-
tas/ Que em vidas que andam juntas/ Nin-
guém faz/ (...)/ Por me amares demais/Te 
perdoo por ligares/ Pra todos os lugares/ 

Criança tem que ser criança
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estão falando com pessoas adultas 
que se passam por crianças. Os riscos, 
nesses casos, são inimagináveis.

Devemos proteger nossas crian-
ças, o que não é nada fácil quando a 
internet entra em cena. Não apenas 
por negligência dos pais, o que já vi 

várias vezes, mas tam-
bém por desconhecimen-
to ou mesmo impossibili-
dade de se monitorar um 
universo tão vasto quanto 
a grande rede.

Deixe a criança ser 
criança. Brincar, intera-
gir com as outras, usar a 
imaginação, fazer coisas 

de criança. Tecnologia é bom, mas 
sob extrema supervisão e em perío-
dos curtos de tempo.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são 
muito importantes, e você pode entrar 
em contato pelo fone (66) 99971-6500, 
pelo e-mail, lsmussi@hotmail.com ou 
visitar nosso perfil em facebook.com/
paginadocareca. Do mais um grande 
abraço, e até a próxima, se Deus qui-
ser!
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Todas as manifestações de motivos para o ensaio 
de debandada do presidente Jair Bolsonaro do PSL não 
passam no teste da autenticidade, apreciada por seus 
seguidores. Trata-se simplesmente de disputa para sa-
ber quem controlará o pote de ouro, financiado pelos 
contribuintes, em que de repente se converteu a legen-
da outrora irrelevante.

Na esteira da onda neoconservadora que varreu 
o Brasil em outubro de 2018, o Partido Social Liberal 
elegeu 52 deputados (são 53 hoje), o que lhe rendeu a 
segunda maior bancada na Câmara. Isso significa, de 
acordo com as regras do financiamento público de 
partidos e campanhas, o aporte de R$ 110 milhões ao 
PSL neste ano de 2019.

No ano que vem, em razão das eleições muni-
cipais, a quantia a ser despejada pelo erário na sigla 
presidida pelo notório Luciano Bivar poderá atingir 
até R$ 500 milhões —se os congressistas conseguirem 
aumentar a dotação do fundo eleitoral para o volume 
que almejam.

Enfrentando a resistência do velho oligarca pelo 
controle dessa montanha de recursos, os emissários do 
pretendente a oligarca cogitam abandonar o partido. 
Mas não gostariam de sair sem a certeza de que vão 
manter os cargos eletivos.

No intuito de estimular a fidelidade partidária, a 
jurisprudência das cortes superiores e a legislação pu-
nem o abandono da sigla com a perda do mandato. 
Além disso, mantêm na sigla de origem a prerrogativa 
de acessar as verbas públicas para campanhas eleito-
rais e custeio das agremiações. Há, porém, exceções à 
regra geral, como situações em que o partido se desvia 
substancialmente de seu programa. Nesses casos, a lei 
e as cortes poderão autorizar a troca de legenda sem 
perda do mandato, embora seja menos provável en-
dossarem também a transferência de recursos ao par-
tido de destino.

Daí todo o contorcionismo dos bolsonaristas do 
PSL e de seus advogados para expor contrariedades de 
princípio com a forma pela qual vem sendo comanda-
do o partido. Tudo não passa de simulação.

Repassada do início, a história da filiação de Jair 
Bolsonaro ao PSL e da relação errática do presiden-
te com a legenda evidencia a dose de farsa contida na 
propaganda de que sua ascensão significou mudança 
de paradigmas nos usos e costumes da política nacio-
nal.

Um deputado com sete mandatos no currículo, 
acostumado a mudar de partido como se troca de ca-
misa, encontra um oligarca de uma legenda nanica 
disposto a fazer negócios. Eles selam um pacto opor-
tunista, que jamais envolveu ideias ou programas par-
tidários. A aposta dá certo, como bilhete premiado de 
loteria, e agora os dois disputam a divisão dos lucros. 
Nesse aspecto, não há nada de novo sob o céu da polí-
tica brasileira.

Editorial

Duelo de oligarcas

Ranking dos Políticos - Facebook

De onde eu vim (...)/ Quando anseio 
pelo instante de sair/ E rodar exube-
rante/ E me perder de ti...” expressou 

poeticamente o sentimento amoroso cons-
truído durante o século XX.

Marcado não apenas pelo sentimento 
de posse mas também pelo ciúme. Isso re-
vela, antes de tudo, que aqueles relaciona-
mentos eram feitos para durar, para serem 
sólidos, exclusivos.

A deterioração desse tipo de relação 
deu-se (ou dá-se) com o advento da tec-
nologia e com supremacia da sociedade 
de consumo, que liquefez o Amor Ágape 
(duradouro), substituindo-o pelo Eros (mo-
mentâneo).

Rita Lee e Roberto de Carvalho, inspi-
rados por uma crônica do Arnaldo Jabor, 
compuseram “Amor e sexo” (2003): “Amor 
é um/ Sexo é dois/ Sexo antes/ Amor de-
pois/ Sexo vem dos outros/ E vai embora/ 
Amor vem de nós/ E demora (...) Amor é la-
tifúndio/ Sexo é invasão/ Amor é divino/ 
Sexo é animal/ Amor é bossa nova/ Sexo 
é carnaval”.

Os roqueiros brasileiros e polêmico es-
criba parecem ter captado a essência do 
conflito que perpassa os relacionamentos 
contemporâneos. De maneira antitética, 
mas sem ser paradoxal, revelam a difícil 
coexistência dessas duas formas de amor: 
o bíblico (1 Coríntios 13) e a paixão (Eros).

Decididamente, não há equilíbrio entre 
eles, sempre um deles se sobressai; então, 
resta-nos a reflexão baumaniana: “No lí-
quido cenário da vida moderna, os relacio-
namentos talvez sejam os representantes 
mais comuns, agudos, perturbadores e 
profundamente sentidos da ambivalên-
cia”.

SÉRGIO CINTRA É PROFESSOR DE RE-
DAÇÃO E DE LINGUAGENS EM CUIABÁ

Tempos líquidos

CONTRATO
O Detran vai gastar R$ 2.452.138,76 em 

uma obra de adequação de acessibilidade e 
sinalização viária em sua sede, no Centro 
Político e Administrativo de Cuiabá. O con-
trato, que tem validade até outubro de 2021, 
foi assinado com a construtora W. Mendes 
EPP, com sede na Capital. A empresa foi es-
colhida por meio de uma tomada de preços 
realizada este ano pelo órgão.

MAIS DINHEIRO
A Defensoria Pública conseguiu uma 

“brecha” na Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) de 2020 e garantiu a possibilidade de 
suplementação de seu orçamento. A peça, 
que foi aprovada nesta semana pelos depu-
tados estaduais, estabelecia o congelamento 
dos duodécimos dos poderes por conta do 
Teto de Gastos ainda em vigência em Mato 
Grosso. Entretanto, a Defensoria afirmou que 
a medida era imprópria.

DADOS CONSISTENTES
Apesar de o ex-deputado José Riva não 

ter assumido a autoria do documento vazado 
à imprensa, contendo o relato de pagamento 
de propinas na Assembleia, muitos dos cita-
dos já estão de “cabelo em pé”. Isso porque 
os relatos são muito pontuais, repletos de 
detalhes, e sabe-se que, de fato, há muitas 
evidências sobre os supostos esquemas de 
desvios de dinheiro em contratos - e os con-
sequentes repasses a figuras ditas públicas. 
“O documento é muito consistente. Os no-
mes de assessores que pegavam a propina, 
ou citados como testemunhas, por exemplo, 
são factíveis”, disse alguém que ocupa cargo 
relevante no Legislativo.

Vai ser meu primeiro dia das crianças com meu filho e 
ele, embora ainda tenha seis meses (completa dia 11) vai 
ter seu “momento dia das crianças”. Por mais que ele 
não se lembre no futuro, uma foto dessa primeira data 
vai fazer parte de seus arquivos e, com certeza, trazer 
boas histórias. Nada melhor que passar momentos es-
peciais com quem a gente ama!

CLIC 
FINAL 

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

KEIT DIOGO GOMES

SÉRGIO CINTRA

Crédito: Arquivo pessoal
IMAGEM DO DIA

“Isso significa, de acordo com as regras 
do financiamento público de partidos e 
campanhas, o aporte de R$ 110 milhões 
ao PSL neste ano de 2019

“

 www.diariodoestadomt.com.br

ASSINATURAS

Sinop - R$ 600,00 anual
Outras cidades - R$ 800,00 anual

66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338

Hoje, confesso, sinto saudades dos 
meus tempos de criança. Com 40 anos 
completados no mês passado me sinto 
extremamente feliz com as ações do 
tempo, mas a infância é uma fase mais 
do que especial, onde temos poucas 
preocupações e obrigações, coisa que 
não volta mais.

Hoje em dia a 
vida está diferen-
te. A tecnologia to-
mou conta de tudo 
e as crianças co-
meçam a ter aces-
so exagerado a ela 
antes do que deve-
riam. Não são raros 
os casos em que bebês começam a ser 
entretidos por horas a fio com celulares 
e tablets.

Cada família tem uma forma de en-
carar a situação, mas uma coisa é fato: 
nossas crianças estão sendo expostas 
a situações potencialmente arriscadas 
na internet e estão brincando pouco da 
forma que, de fato, deveriam brincar.

A maioria das vezes os pais não fa-
zem ideia do acesso que a criança pode 
ter e, muitas vezes, do que estão aces-
sando ou com quem conversam. Não 
são raras as vezes em que os pequenos 

Um temporal derrubou árvores, destelhou casas e deixou duas pessoas fe-
ridas na quinta (10) em Lucas do Rio Verde. A chuva com granizo caiu durante 
a tarde e deixou estragos pela cidade. Segundo os moradores, os ventos foram 
muito fortes, que inclusive destelharam casas e até danificaram o telhado de 
uma igreja. O Corpo de Bombeiros atendeu um homem e uma mulher com 
ferimentos leves que foram encaminhados ao hospital. Em algumas ruas e 
avenidas da cidade, moradores relataram várias árvores derrubadas.
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Abertura de CPI teve parecer favorável 

ALMT vai instaurar CPI 
para investigar Energisa
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Foi anunciado durante 
a sessão extraordinária da 
Assembleia Legislativa o re-
querimento que pede a ins-
tauração de uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito 
(PCI), para investigar possí-
veis irregularidades come-
tidas pela concessionária 
de energia elétrica de Mato 
Grosso, Energisa.

De acordo com o presiden-
te Eduardo Botelho (DEM), 
que há algumas semanas já 
havia se manifestado indig-
nado com os abusos come-
tidos pela Energisa, a Pro-
curadoria-Geral da ALMT 
emitiu parecer favorável à 
instalação da CPI. “Há cerca 
de um mês venho fazendo 
duras críticas ao que classifi-
ca de péssimo serviço pres-
tado pela Energisa em Mato 
Grosso”, disse Botelho.

Botelho confirmou que 
19 dos 24 parlamentares 
assinaram o requerimento 
para a abertura da CPI e já 
determinou que os blocos 
parlamentares já iniciem a 
indicação de nomes para 
compor a comissão, com 
um prazo de cinco dias. O 
presidente, porém, já adian-
tou que o deputado Elizeu 

Nascimento (DC) será o pre-
sidente da CPI da Energisa.

“Temos o parecer da Pro-
curadoria da Assembleia 
Legislativa favorável e nós 
vamos mandar publicar. 
Agora, cada bloco tem cinco 
dias para indicar os mem-
bros participantes, lem-
brando que o [deputado] 
Elizeu deve presidir a CPI”, 
destacou o presidente do 
Legislativo. Uma audiência 
pública já foi marcada, para 
a próxima terça-feira (15), 
com início às 9h, com o ob-
jetivo de discutir as críticas 
feitas contra a concessioná-
ria. Os diretores da Energi-
sa foram convocados para a 
audiência para que também 
possam prestar esclareci-
mentos. O deputado Elizeu 
justificou a instauração da 
CPI, argumentando com 
uma manifestação popular 
através de um abaixo-assi-
nado com 10 mil assinatu-
ras. “O pedido teve como 
base um abaixo-assinado 
que reuniu 10 mil assina-
turas de consumidores que 
estão revoltados com o alto 
preço da tarifa e o péssimo 
atendimento da Energisa 
S/A, que por alguns meses 
lidera as reclamações no 
Procon”, salientou o parla-
mentar.

INVESTIMENTO | Deputados se movimentam para apurar críticas pelos serviços prestados pela Energisa
FOTO: JLSIQUEIRA / ALMT
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FÓRUM DE INVESTIMENTOS

Bolsonaro culpa “questões ambientais” 
por entrave do crescimento de Mato Grosso

SEGURANÇA

Prefeitura e empresários cobram melhorias 
da Rota do Oeste às margens da BR-163

RANKING

Sinop está mais uma 
vez entre as melhores
cidades do Brasil para 
fazer investimentos

Apenas Sinop e Cuiabá de MT aparecem no ranking 

Legislação ambiental impede crescimento de MT 

Parlamentares definiram lei orçamentária do Governo 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

O presidente Jair Bol-
sonaro, afirmou, durante sua 
participação no Fórum para 
Investimentos Brasil 2019, 
que o motivo para o estado 
de Mato Grosso sofrer com 
entraves em seu crescimento 
se deve às questões ambien-
tais.

Bolsonaro fez questão 
de salientar o poderio eco-
nômico do Estado, por ser 
o maior produtor de com-
modities do Brasil, mas que 
a atual legislação ambiental 
impede o seu crescimento.

“Se formos ali na re-
gião Centro-Oeste do nosso 
querido governador Mauro 
Mendes veremos o seu po-
tencial agrícola e os proble-
mas que têm por causa de 
alguma legislação, não é fá-
cil a sua mudança porque a 
agenda mundial está calcada 
na legislação ambiental e nós 
queremos preservar o meio 
ambiente e mais do que isso, 
casá-lo com o progresso. Isso 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Na manhã de quinta-
-feira (10), o Prefeito Ari La-
fin (PSDB), recebeu repre-
sentantes de empresas que 
estão localizadas às margens 
da BR-163, como Marom-
bi Alimentos, Posto Aldo, 
Mosaic, entre outras, junta-
mente com os secretários da 
Cidade, Ednilson Oliveira, 
Segurança Pública, Trânsito 
e Defesa Civil, José Carlos 
Moura, Desenvolvimento 
Econômico, Cláudio Drusina 
e Polícia Rodoviária Federal, 
que cobraram dos repre-
sentantes da concessionária 
Rota do Oeste, melhorias 
nos acessos (entrada e saída 
de veículos) até as empre-
sas, localizadas ás margens 
da BR-163, bem como, da 
estrada que fica próximo a 
estas empresas. Segundo os 
empresários, o fluxo, prin-
cipalmente de veículos mais 
pesados, é grande e a entra-
da e saída se torna um ris-
co devido o movimento da 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A revista Exame, publi-
cou o ranking 2019 das 100 
melhores cidades do Brasil 
para investir em negócios. 
Apesar de ter caído um pou-
co no ranking em relação ao 
ano passado [quando estava 
na 26ª posição e agora apa-
rece na 33ª], Sinop continua 
sendo, ao lado de Cuiabá 
as únicas cidades de Mato 
Grosso a aparecer na relação 
das cem melhores. 

A capital Cuiabá, subiu 
uma posição em relação ao 
ranking de 2018. Antes apa-
recia na 18ª colocação e ago-
ra está na 14ª.

O levantamento foi fei-
to pela empresa Urban Sys-
tems que presta consultoria 
sobre mobilidade urbana e 
indicadores de desenvolvi-
mento econômico susten-
tável, utilizados em padrões 
internacionais que ajudam a 
minimizar riscos e sinalizam 
oportunidades de negócios.

Dentro da metodolo-
gia da pesquisa, foram ava-
liadas as cidades que obtém 
acima de 100 mil habitantes. 

E dentro desse levantamen-
to, Sinop superou algumas 
capitais como foi o caso do 
Manaus (AM), Teresina (PI), 
João Pessoa (PB), Fortaleza 
(CE), Aracaju (SE) e Campo 
Grande (MS). Além de outras 
grandes cidades brasileiras, 
como Balneário Camboriú, 
e Joinville em Santa Cata-
rina, Uberaba e Uberlândia 
em Minas Gerais, Sorocaba, 
e São Bernardo do Campo 
em São Paulo.

Cuiabá também se po-
sicionou melhor que outras 
capitais como Florianópolis 
(SC), Goiânia (GO), Recife 
(PE) e até a capital federal 
Brasília.  

No ranking 2019, a 
consultoria avaliou 27 indi-
cadores sociodemográficos, 
econômicos, educacionais, 
financeiros, de infraestrutu-
ra, de transporte e de saúde. 
Segundo o estudo, as 10 me-
lhores cidades para investir 
em negócios são: São Caeta-
no do Sul (SP), Vitória (ES), 
São Paulo (SP), Barueri (SP), 
Santos (SP), Porto Alegre 
(RS), Belo Horizonte (MG), 
Osasco (SP), Campinas (SP) e 
Paulínia (SP).

que está aqui é nosso, pode 
ser explorado para o bem de 
todos nós”, disse o presiden-
te.  

Presente também no 
evento, o governador Mauro 
Mendes (DEM), avalizou o 
discurso de Bolsonaro e che-
gou até a publicar em suas 
redes sociais as falas do pre-
sidente. Segundo Mendes, o 
presidente deixou claro para 
os investidores que vai traba-
lhar pelo desenvolvimento 
sustentável. 

Durante o Fórum, Bol-
sonaro voltou a falar que a 
Amazônia é uma área extre-
mamente rica, que o Gover-
no Federal ficou desgastado 
com a repercussão do perí-
odo intenso das queimadas 
na região, mas que o Brasil 
conseguiu “inserir no debate 
uma nova vertente sobre a 
floresta”.

O presidente garantiu 
também, que o Governo vai 
estudar uma forma de ga-
rantir a legalização dos ga-
rimpos, inclusive dentro das 
aldeias indígenas.

BR-163. O Prefeito Ari Lafin 
e os empresários cobraram 
da concessionária Rota do 
Oeste, uma medida paliativa 
para amenizar os riscos.

“Pedimos uma solução 
paliativa imediata para que 
não aconteça algo pior na-

quele trecho de saída e en-
trada de veículos, por isso, 
precisamos encontrar uma 
solução para o problema. 
A Rota do Oeste irá estudar 
termos de segurança eficaz e 
ajudar os empresários”, de-
clara o prefeito Ari Lafin.

No dia 05 de novem-
bro, o prefeito e empresá-
rios, receberão dos repre-
sentantes da Rota do Oeste, 
o orçamento, bem como, a 
medida que será implantada 
para amenizar o problema 
de acesso às empresas.
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TV  e Entretenimento

Pabllo Vittar é eleita uma 
das ‘líderes da próxima 
geração’ pela revista Time

A cantora Pabllo Vittar foi eleita uma das 
dez personalistas “líderes da próxima geração” 
pela revista Time. Além dela, estão listadas ou-
tras “estrelas ascendentes que estão mudando 
o mundo da política, esporte, moda e mais.” 
Na descrição de seu perfil na revista norte-
-americana, “Vittar tem usado seu megafone 
global para celebrar tanto sua identidade – se 
apresentando na World Pride Parade (em Nova 
York), na sede da ONU, e no carnaval do Rio – 
quanto para denunciar seus terríveis perigos.”

Ao lado da brasileira, a lista do segundo se-
mestre de 2019 traz um blogueiro russo que de-
nunciou abusos do presidente Vladimir Putin, 
uma skatista japonesa e um cantor de ópera 
americano.

CHARGE DO DIACRUZADAS
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 46

FBT
PROTEINAS

CRITICAVO
BOTAHSACI

CUCALICE
BERLIMCADA

SAFELLD
SBOLICHE

AUTOSTAI
ARREDORN

ELIOEAID
IVBELAEI
SIRIMONGE

TAITIPEN
PALCOBRASA

Expressão
latina:
"assim

mesmo"
O mesmo
que "cor-
cundez"
(Ortop.)

Negrinho
que

assusta
viajantes

Calçado
protetor
contra
cobras

Sucesso
de Milton
e Chico

(?) Caval-
canti, co-
mentaris-
ta de F1

Cidade
dividida

após a 2ª
Guerra

Uma
unidade

num
conjunto

Perten-
cente a

ele

(?)-5:
cassou
direitos

no Brasil

Moeda do 
Japão (pl.)

Unidade
mínima
da Infor-
mática

Band-(?):
protege
feridas

Ingredi-
ente de

moqueca

Interjei-
ção que
designa
espanto

A maior
ilha da

Polinésia
Francesa

Religioso
que vive

em
mosteiro

Mundo ou
Sunset,
no Rock 
in Rio

A ponta
do cigarro

aceso

Caneta,
em inglês
Consoan-
te de "era"

Em volta
(?)

Gaspari,
jornalista 

Bonita;
esbelta
Farto;

opulento

Enxofre
(símbolo)
Registros
jurídicos

Jogo com
pinos

(bras.)
Banal

Secreção
do fígado
Seu sím-
bolo é "B"

Grupo que recepcio-
nou Colombo e

Cabral, na
América

Iguaria rica em
colesterol

Especialista em ação
judicial

Nutrientes
da carne

Censura

Sufixo de
"cipriota":
natural de

Molho à base de
farinha,
leite e

manteiga
Desmora-
liza (bras.)

Profes-
sora

(bras.
inf.)

3/aid — pen — sic. 4/lito. 5/palco. 6/cálice. 7/fritura. 8/bechamel. 14/processualista.

Heloisa Périssé comemora fim 
de tratamento contra câncer

Heloisa Périssé usou suas redes so-
ciais nessa quarta-feira, 9, para come-
morar o fim do tratamento contra um 
câncer nas glândulas salivares.

A atriz iniciou a batalha contra a 
doença em agosto, quando passou por 
uma cirurgia para a retirada do tumor. 
Após o procedimento, ela iniciou as ses-
sões de quimioterapia (cinco no total) 
e de radioterapia (33 ao todo). Acabou! 
Fim! Saí do deserto. A noite foi escura, 

mas o dia nasceu. Acabou a guerra. E 
meu corpo, meus ‘soldadinhos’ bravos, 
vai poder descansar. Continuo mais do 
que nunca com o bordão que me acom-
panhou esse tempo todo: nada a pedir, 
muito a agradecer”, escreveu.

Em seu discurso, a humorista ainda 
falou sobre sua fé e fez questão de agra-
decer o apoio dos familiares, amigos, 
fãs e da equipe médica que cuidou de 
seu caso.

Após a postagem, vários famosos 
enviaram mensagens à artista. “Deus 
está contigo, Lolo. E nós também”, es-
creveu Viviane Araújo. “Viva!!! Quanto 
tempo esperando por esse texto. Graças 
a Deus, à sua perseverança, ao foco dos 
médicos. Parabéns”, comemorou As-
trid Fontenelle. “Que linda você, minha 
amiga vitoriosa! Emocionada com sua 
capacidade de superação e compreen-
são de tudo isso”, elogiou Vanessa Lóes.



7222 / (66) 99633-6623

CASA - Contendo: Cozinha 
e área de serviço conjugada, 
01 sala e 01 suíte. Endereço: 
Rua Roma, nº 535, Bairro 
Jardim Itália II na cidade de 
Sinop/MT. Valor: R$ 950,00 
(novecentos e cinquenta 
reais) mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-623

SALA COMERCIAL medindo 
aproximadamente 60 m² 
contendo: 01 Banheiro 
social. Endereço: Avenida 
das Figueiras, nº 1646, 
Centro na cidade de Sinop/
MT. Denominado Sala 06. 
Valor: R$ 1.500,00 (um mil e 
quinhentos reais) mensais. 
Contato: (66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623.

SALA COMERCIAL Medindo 
aproximadamente 60 
m² Endereço: Rua das 
Castanheiras, nº 1001, sala 
806, 8º andar do Edifício 
Classic Center, Setor 
Comercial na cidade de 
Sinop/MT. Valor: R$ 1.600,00 
(um mil e seiscentos 
reais) mensais + taxa de 
condomínio. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-6623

SALA COMERCIAL 
medindo aproximadamente 
60 m² contendo: 02 
Compartimentos e 01 
Banheiro social. Endereço: 
Avenida das Figueiras, nº 
1646, Centro na cidade de 
Sinop/MT. Denominado 
Sala 05. Valor: R$ 1.500,00 
(um mil e quinhentos reais) 
mensais. Contato: (66) 3531-
7222 / (66) 99633-6623.

SALA COMERCIAL medindo 
aproximadamente 45 
m² contendo: 01 Copa, 01 
lavabo. Endereço: Avenida 
das Itaúbas, nº 4891, Bairro 
Jardim das Palmeiras 
na cidade de Sinop/MT. 
Disponível Sala 01, 02. 
Valor: R$ 1.500,00 (um mil e 
quinhentos reais) mensais. 
Contato: (66) 3531-7222 / 
(66) 99633-6623

RESIDENCIAL CARIAMA 
- R$1.200,00 Detalhes 
do imóvel 3 Quarto(s) , 1 
Banheiro(s) , 1 Cozinha , 
1 Sala , 1 Área Serviço , 60 
m² Descrição Apartamento 
401 bloco a 3 quartos, 
sala, cozinha, banheiro, 
lavanderia, garagem. 
condomínio R$ 150,00. 
Imobiliária Mato Grosso Av. 
dos Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

RESIDENCIAL CARIAMA- 
R$1.100,00 Detalhes do 
imóvel 2 Quarto(s) , 1 
Banheiro(s) , 1 Cozinha , 
1 Sala , 1 Área Serviço , 60 
m² Descrição Apartamento 
302 bloco A 2 quartos, 
sala, cozinha, banheiro, 
lavanderia, garagem. 
condomínio R$ 150,00. 
Imobiliária Mato Grosso Av. 
dos Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

JARDIM BOTANICO- 
R$1.000,00 Edifício 
Prudente salas 02 e 13 (+ 
condominio de 120,00, água 
e IPTU). Imobiliária Mato 
Grosso Av. dos Tarumãs, 
1443 - Jardim Botânico, 
Sinop – MT. Telefone: (66) 
3532-4489  

B A R R A C Ã O / G A L PÃ O 
Valor: R$ 12.000,00 ÓTIMA 
LOCALIZAÇÃO   FRENTE 
PARA BR 163  ÁREA DE 
1.820,00 M². Menino Jesus 
- Sinop / MT. Ref: 13870.603. 
Telefones 66 3511 2030. 66 
98112 0282.

APARTAMENTO- Jardim 
Das Primaveras - Sinop / 
MT. Ref: 00173.001. Valor: 
R$ 2.000,00.
1 suite, 2 quartos, garagem, 

Vagas de Emprego
1-Ajudante de serviços gerais, para marmoraria;
2-Atendente Virtual, com experiência em redes 
sociais;
3-Auxiliar administrativo, com experiência e curso 
superior completo ou cursando;
4-Auxiliar de avicultura, com experiência;
5-Auxiliar de cozinha, com experiência;
6-Auxiliar de farmácia, com experiência;
7-Auxiliar de mecânico, com experiência;
8-Auxiliar de produção, com experiência em gráfica;
9-Cozinheiro, com experiência;
10-Designer gráfico, com experiência;
11-Eletricista automotivo, com experiência;
12-Enfermeiro (a), com COREN;
13-Estoquista, com experiência em peças agríco-
las;
14-Estoquista, com experiência em peças hidráu-
licas;
15-Mecânico, com experiência;
16-Motorista de entrega, com CNH D, com 
experiência
17-Operador de ponte rolante, com curso e certifi-
cado, com experiência comprovada;
18-Pessoa com deficiência;
19-Secretária do lar, com experiência e referência;
20-Serrador, com experiência em fita deitada;
21-Supervisor comercial, com experiência em 
vendas e logística, para gráfica;
22-Técnico em enfermagem, com COREN;
23-Vendas, com conhecimento em informática e 
redes sociais;
24-Vendas, com experiência em artigos esportivos;

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

LOCAÇÃO / ALUGUEL
KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
01 quarto, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: Rua 
Sonia Maria, nº 12 , Bairro 
Jardim das Azaleias na 
cidade de Sinop/MT. Valor: 
R$ 500,00 (quinhentos 
reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 99633-
6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 02 
quartos, 01 banheiro social, 
01 área de serviço, portão 
eletrônico e cerca elétrica. 
Endereço: Avenida Notre 
Dame, Quadra 13, Lote 11, 
Bairro Residencial Paris 
na cidade de Sinop/MT. 
Disponível apartamento 
04. Valor: R$ 750,00 
(setecentos e cinquenta 
reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 99633-
6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: Rua 
dos Pássaros, nº 323, Bairro 
Residencial Nossa Senhora 
Aparecida na cidade de 
Sinop/MT. Disponível 
apartamento 08. Valor: 
R$ 750,00 (setecentos e 
cinquenta reais) mensais. 
Contato: (66) 3531-7222 / 
(66) 99633-6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha, 02 quartos, 
01 banheiro social , 
01 área de serviço e 
garagem. Endereço: 
Rua dos Cedros, nº 1292, 
Bairro Jardim Botânico 
na cidade de Sinop/MT. 
Disponível apartamentos 
03 e 06. Valor: R$ 900,00 
(novecentos reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-6623

CIDADE JARDIM - 
R$1.200,00 Detalhes do 
imóvel 1 Quarto(s) , 1 
Banheiro(s) , 1 Cozinha 
, 1 Sala , 1 Área Serviço 
Descrição Casa Mobiliada, 
Com Seguro Residencial 
contra roubo Cerca elétrica 
Portão Eletrônico. 200m da 
UFMT e UNIC Industrial 
Visitas Agendadas. 
Imobiliária Mato Grosso Av. 
dos Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489 

JARDIM BOTANICO  - 
R$3.650,00 Detalhes 
do imóvel 4 Suíte(s) , 4 
Quarto(s) ,   Banheiro(s) 
, 1 Cozinha , 1 Sala , 1 
Churrasqueira , 1 Área de 
Lazer , 1 Área Serviço , 
675 m². Imobiliária Mato 
Grosso Av. dos Tarumãs, 
1443 - Jardim Botânico, 
Sinop – MT. Telefone: (66) 
3532-4489

JARDIM IPORÃ - R$1.100,00 
Detalhes do imóvel 2 
Quarto(s) , 1 Banheiro(s) 
, 1 Cozinha , 1 Sala , 1 Área 
Serviço , 70 m²  Descrição 
cada apartamento 
r$1.100,00 com 2 quartos 
sala e cozinha conjugada  
lavanderia  garagem 
individual casa nova. 
Imobiliária Mato Grosso Av. 
dos Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

CASA - Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: Rua 
dos Azulões, nº 1061, Bairro 
Maria Vindilina II na cidade 
de Sinop/MT. Valor: R$ 
800,00 (oitocentos reais) 
mensais. Contato: (66) 3531-
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

 EASY-TEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZAN-
TES LTDA, CNPJ: 04.064.518/0001-40, torna público que 
requereu junto à SAMA/SORRISOMT renovação da Li-
cença de Operação (LO) para atividade de fabricação de 
adubos e fertilizantes, exceto organo-minerais, localizada 
no Km 01 do entroncamento do Anel Viário com a BR-163, 
Expansão Urbana de Sorriso/MT. NÃO FOI determinado 
EIA/RIMA.

VENDAS VERDE TRANSPORTES LTDA CNPJ: 01.751.730/0001-
97, Localizada Rua dos cajueiros, 42 Sinop-MT, solicita 
o comparecimento do funcionário Rodrigo vieira Souza, 
CTPS  11641 SÉRIE 00017/MT, no prazo de 72 horas sob 
pena da letra “I” do Art. 482 da CLT, o qual configura Aban-
dono de Emprego. Sinop/MT 11 de Outubro de 2019.

11,12,15/10/2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU – MT  
ORDEM DE INICIO DE SERVIÇO 

PROCESSO 019/2019 
A Prefeitura Municipal de Cotriguaçu, estado de Mato Grosso, 
inscrita no CNPJ: 37.465.309/0001-67, AUTORIZA a empresa 
ALFONSO ROBERTO DALMAGRO – ME, inscrita no CNPJ/MF 
sob nº 09.233.598/0001-33, localizada na Rua 20 de dezembro, nº 
925, setor Industrial, Cotriguaçu - MT, CEP: 78.330.000, através 
da Contrato nº 027/2019 celebrado entre as parte de acordo com 
a Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO 002/2019 
Processo de Compra nº 019/2019 OBJETO: ''CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO DE 52KM DE 
ESTRADAS VICINAIS PADRÃO ALIMENTADORAS, NO 
PROJETO DE ASSENTAMENTO NOVA COTRIGUAÇU, 
LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU/MT - 
CONFORME PROJETO EM ANEXO, PELO CONVÊNIO 
856943/2017 - INCRA", a dar início aos serviços da obra objeto do 
Contrato acima, obedecendo os padrões técnicos e as exigências 
descritas no edital e Contrato assinada entre as partes. 
Cotriguaçu, 11 de Outubro de 2019. 

Jair Klasner 
Prefeito Municipal 

Miraldo Gomes de Souza

PREGÃO ELETRONICO N° 005/2019
AVISO DE RESULTADO

O MUNICIPIO DE SORRISO – MT, torna público o RESULTADO DO 
PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2019,  tendo como objeto “REGISTRO 
DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
IMPLEMENTOS ROLL ON ROLL OFF, TANQUE PIPA, TRATOR DE 
PNEUS, TRITURADOR DE PALHA, TRITURADOR DE GALHOS E 
DISTRIBUIDOR DE ADUBO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELAS 
SECRETARIAS SOLICITANTES”, conforme a seguir: EMPRESA 
VENCEDORA: APROCAMPO MAQUINAS, MOTORES E PRODUTOS 
AGROPECUARIOS LTDA ME 03.362.799/0001-54, ITENS DA 
VENCEDORA: COD. 0008412 VALOR UNITÁRIO R$ 97.999,00, COD. 
Nº 418241-3 VALOR UNITÁRIO R$ 24.999,00, COD. 00014046 VALOR 
UNITÁRIO R$ 29.980,00, VALOR TOTAL DA EMPRESA R$ 152.978,00. 
EMPRESA VENCEDORA: JH BORGES COMÉRCIO INDÚSTRIA E 
SERVIÇOS EIRELI 31.446.867/0001-07, ITENS DA VENCEDORA: 
COD. 00021159 VALOR UNITÁRIO R$ 74.966,32, TOTAL R$ 
149.932,64. EMPRESA VENCEDORA: MEGAMAQ EQUIPAMENTOS, 
PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI 32.492.168/0001-58, ITENS DA 
VENCEDORA: COD. Nº 290766-6, Valor Unitário R$ 15.499,00, Valor 
Total R$ 30.998,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Pregoeiro
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Odair Hellmann foi demitido pelo Inter na quinta 

Com saída de Odair, Brasileirão tem
apenas seis técnicos remanescentes
DA REPORTAGEM

Demitido pelo Inter 
após um ano, 10 meses e 15 
dias no cargo, Odair Hell-
mann amplia a dança das 
cadeiras na elite do Campe-
onato Brasileiro. O técnico 
é o 14º treinador a deixar o 
cargo no decorrer da com-
petição, seja por demissões 
ou pedidos de saídas.

Assim, apenas seis trei-
nadores são remanescentes 
em seus respectivos clubes 
desde o início da competi-
ção. São eles: Tiago Nunes 
(Athletico), Rodrigo Santana 
(Atlético-MG), Roger Ma-
chado (Bahia), Fábio Carille 
(Corinthians), Renato Gaú-
cho (Grêmio) e Jorge Sam-

paoli (Santos).
Cabe uma ressalva: o 

Vasco iniciou o campeonato 
com o interino Marcelo Va-
ladares e só contratou Van-
derlei Luxemburgo com o 
Brasileirão em andamento. 
Todos os demais clubes tro-
caram de treinador.

A dança das cadeiras 
se acentuou recentemente. 
Nas últimas três semanas, 
foram sete saídas de treina-
dores. Houve até um perío-
do em que quatro técnicos 
deixaram os cargos em 24 
horas. Odair Hellmann (In-
ter), Eduardo Barroca (Bo-
tafogo), Rogério Ceni (Cru-
zeiro) (Oswaldo de Oliveira 
(Fluminense) e Zé Ricardo 
(Fortaleza) foram demitidos 

DANÇA DAS CADEIRAS | Técnico foi demitido pelo Inter após quatro jogos sem vitórias
Foto: RicaRdo duaRte

Foto: ivan StoRti

Foto: ivan StoRti

Reinaldo marcou dois gols na vitória contra o Timão pelo 
Brasileirão de 2018 

Diego Pituca é o volante clássico do Santos 

QUEM ENTRA?

Tite divide grupo e reservas
treinam em campo reduzido

VOLANTÃO

Pituca revela táticas para
não desfalcar o Santos

LEMBRANÇA POSITIVA

Em 2018, São Paulo 
venceu Corinthians
no Morumbi e 
se aproximou 
da liderança

Foto: divulgação

Jogadores descontraem após empate com Senegal 

DA REPORTAGEM

Depois do frustrante 
resultado contra Senegal, 
a seleção brasileira voltou 
a treinar em Singapura na 
tarde desta sexta-feira – iní-
cio da manhã no horário de 
Brasília. Após empate por 1 a 
1 para 21 mil pessoas, o time 
joga no domingo (13) no Es-
tádio Nacional de Singapura 
contra Nigéria, às 19h.

A comissão técnica di-
vidiu o grupo. Os jogadores 
que iniciaram a partida de 
quinta-feira ficaram no ho-
tel, em trabalho na acade-
mia, para recuperar da parti-
da. Os outros doze jogadores 
em solo asiático foram para 
o treino no campo Kallang 
Hub, próximo ao estádio.

Os goleiros Weverton e 
Santos, os laterais Marcinho 
e Renan Lodi, os zagueiros 
Eder Militão e Rodrigo Caio, 
os meias Fabinho, Matheus 
Henrique e os atacantes 
Everton, Gabriel e Richarli-
son. Destes, quatro entraram 
na partida: Everton, Richar-
lison, Renan Lodi e Matheus 
Henrique. Primeiro, fizeram 

DA REPORTAGEM

Diego Pituca, ao lado 
de Carlos Sánchez, é o joga-
dor mais presente do Santos 
em 2019. O meio-campista 
esteve em campo em 46 das 
51 partidas na temporada e 
é um dos “intocáveis” sob o 
comando de Jorge Sampaoli.

E nas últimas semanas, 
a frequência de Pituca ficou 
ameaçada por conta de uma 
forte torção no tornozelo 
esquerdo. O volante virou o 
pé em 16 de setembro e não 
desfalcou o Peixe contra o 
Grêmio, cinco dias depois. 
Desde então, tem atuado no 
limite, com dor, injeções e 
tratamento em três perío-
dos. Ele enfrentou os gaú-
chos, Fluminense, CSA, Vas-
co e Palmeiras.

“Sacrifício não. Estou 
com dor, não vou mentir, 
mas agradeço à fisioterapia e 

DA REPORTAGEM

Neste domingo (13), São 
Paulo e Corinthians dispu-
tam o clássico Majestoso no 
gramado do Morumbi, pela 
25ª rodada do Campeonato 
Brasileiro. As duas equipes 
fazem duelo direto na bri-
ga por uma vaga na zona de 
classificação direta à Copa Li-
bertadores. No ano passado, o 
confronto no estádio tricolor, 
válido pelo primeiro turno 
do Brasileirão, terminou com 
vitória são-paulina e foi im-
portante para a arrancada do 
time então comandado por 
Diego Aguirre rumo à ponta 
da tabela.

Na ocasião, ambas as 
equipes disputavam a segun-
da partida após a volta da pa-
rada para a Copa do Mundo. 
O Tricolor Paulista, que era 
segundo colocado e havia 
vencido o líder Flamengo na 
rodada anterior, precisava 
do triunfo para seguir pres-
sionando o Rubro-Negro. Já 
o Timão estava no meio da 
tabela e tentava entrar no G6.

Em Morumbi lotado, o 
São Paulo começou superior 

desde os primeiros minutos, 
mas não conseguiu balançar 
as redes na primeira etapa. O 
gol só veio aos dez minutos 
do segundo tempo, quando 
Anderson Martins aprovei-
tou cobrança de escanteio 
de Nenê para completar de 
cabeça. Aos 24, Reinaldo dri-
blou Cássio e chutou, mas 
Henrique cortou. No rebote, 
o lateral bateu por cobertura 
e marcou o dele.

A situação ficou ainda 
melhor para os donos da casa 
aos 36 minutos. Reinaldo, de 
novo, ficou com a sobra após 
escanteio e arriscou de fora 
da área, mas a finalização saiu 
fraca. O goleiro alvinegro, 
porém, aceitou e viu a bola 
passar por baixo de seu cor-
po. No fim, Jonathas recebeu 
passe de Jadson e tocou na sa-
ída de Jean para descontar: 3 
a 1. Agora, os dois rivais se en-
frentam na casa são-paulina 
em outra situação. O Corin-
thias, que foi campeão pau-
lista diante do Tricolor, ocu-
pa a quarta colocação com 42 
pontos. O São Paulo vem logo 
atrás, na quinta posição, com 
três pontos a menos.

trabalho em campo reduzi-
do, sem traves. Depois, em 
sessões de cinco minutos, 
quatro contra quatro trei-
naram com dois goleiros. 
Ao fim da atividade, ainda 
houve desafio de jogadores 
de linha contra Weverton e 
Santos, em que os goleiros 
sofreram. 

O técnico Tite vai me-
xer na equipe para a segun-
da partida. A comissão téc-
nica analisa a quantidade de 
mudanças. O treinador não 
costuma fazer muitas mexi-
das – fez quatro da partida 
contra a Colômbia para a do 
Peru, nos EUA. Na ocasião 
saíram Daniel Alves, Thiago 
Silva, Arthur e Neymar e en-
traram Fagner, Eder Militão, 
Allan e Neymar.

Pelo desgaste físico, 
o fuso horário e até certa 
confissão de que deveria ter 
testado mais jogadores na 
última data Fifa – na pri-
meira partida das seis possí-
veis Tite mexeu apenas três 
vezes. Enquanto o zagueiro 
Samir e o lateral Jorge, por 
exemplo, não entraram um 
minuto sequer em campo.

todo o departamento médi-
co. Eu com três dias de lesão 
estava em campo antes de 
jogar contra o Grêmio. Agra-
deço a minha esposa pelo 
trabalho em casa também. 
Se estou em campo é para 
ajudar, não quero prejudicar 
a equipe e me prejudicar. 
Entro porque sei que posso 
ajudar”, disse Diego Pituca.

“Eu tento descansar 
bastante, sou um cara tran-
quilo. Cansamos um pouco, 
claro, mas tento descansar 
para estar sempre 100% nos 
jogos. Em alguns jogos senti 
dor durante, tomei injeção, 
trabalhei com a fisioterapia. 
Agora tenho menos dor e 
isso tem me ajudado tam-
bém”, completou o santista.

Pituca também comen-
tou sobre a autocobrança. 
O atleta procura melhorar 
na finalização e se irrita a 
cada passe errado. Ele foi 

nos últimos dias. Enderson 
Moreira (Ceará) e Cuca (São 
Paulo) pediram demissão.

Com um ano e 10 me-
ses de Inter, Odair era o 
mais longevo no cargo desde 
Rubens Minelli, bicampeão 
brasileiro pelo clube nos 
anos 70. Ele era o segundo 
treinador com mais tempo 
de comando no futebol bra-
sileiro, atrás apenas de Re-
nato Gaúcho, já há três anos 
no Grêmio.

O Tricolor gaúcho, ali-
ás, é um dos quatro clubes 
da Série A que ainda não 
trocaram de técnico em 
2019. Corinthians, Athletico 
e Santos também mantêm 
seus treinadores desde o iní-
cio do ano.

importante no segundo gol 
do Santos na vitória sobre o 
Palmeiras, ao finalizar antes 
do rebote de Jailson e Mari-
nho aproveitar o rebote.

“Trabalho para isso. 
Não tenho acertado, brinca-

mos que chutes têm ido para 
cima (risos). Trabalho diaria-
mente para melhorar. Sobre 
o passe, fico muito irritado 
quando erro. Trabalho no 
dia a dia para melhorar sem-
pre”, afirmou.

As trocas de técnicos da Série A:

Clube   1ª rodada   Hoje
Athletico  Tiago Nunes   Tiago Nunes
Atlético-MG  Rodrigo Santana  Rodrigo Santana
Avaí   Geninho   Alberto Valentim
Bahia   Roger Machado  Roger Machado
Botafogo  Eduardo Barroca  Bruno Lazaroni
Ceará   Enderson Moreira  Adilson Batista
Chapecoense  Ney Franco   Marquinhos Santos
Corinthians  Fábio Carille   Fábio Carille
Cruzeiro  Mano Menezes   Abel Braga
CSA   Marcelo Cabo   Argel Fucks
Flamengo  Abel Braga   Jorge Jesus
Fluminense  Fernando Diniz Marcão
Fortaleza  Rogério Ceni   Rogério Ceni*
Goiás   Claudinei Oliveira  Ney Franco
Grêmio   Renato Gaúcho   Renato Gaúcho
Inter	 	 	 Odair	Hellmann	 	 A	definir
Palmeiras  Felipão    Mano Menezes
Santos   Jorge Sampaoli   Jorge Sampaoli
São Paulo  Cuca    Fernando Diniz
Vasco   Marcos Valadares  Vanderlei Luxemburgo

* Rogério Ceni deixou o clube para assumir o Cruzeiro e voltou após a saída de Zé Ricardo 
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DA REPORTAGEM

Pais e filhos estão deci-
dindo ou já decidiram quais 
presentes, passeios e surpre-
sas para comemorar o Dia da 
Criança neste 12 de outubro. 
Dá para negar o brinquedo 
da moda que a criança tanto 
insiste em comprar? Como 
tornar a data memorável 
mesmo sem gastar dinheiro 
ou atender os desejos infan-
tis? Que brinquedos são le-
gais de comprar?

UM BRINQUEDO
Bons brinquedos são os 

que oferecem uma varieda-
de de estímulos, experiên-
cias e possibilidades, sejam 
eles comprados ou feitos em 
casa, diz Patrícia Camargo, 
do site de brincadeiras Tem-
po Junto.

“Brinquedo que anda sozi-
nho e fala sozinho não é de 
brincar, é de assistir”, argu-
menta. “Então, uma primei-
ra pergunta a se fazer é: meu 
filho vai conseguir brincar 
com este brinquedo quando 
a pilha acabar? Se sim, óti-
mo. Se não, siga adiante”.

Ao mesmo tempo, ela su-
gere que os pais deem me-
nos atenção ao “resultado 
da brincadeira” — acertar o 
jogo, completar o quebra-ca-
beça — e mais ao processo 
de brincar. “O resultado vai 
chegar em algum momento, 
ela vai completar o quebra-
-cabeça. O mais importante 
é ela brincar.” É nesse pro-
cesso que as crianças apren-
dem a explorar o mundo ao 
redor.

Dito isso, Patrícia lembra 
que a criança não se desen-
volve sozinha — precisa do 
adulto para isso, até mesmo 

na hora de brincar. “É na 
interação, no bate-bola, na 
risada que a criança faz co-
nexões neurais em seu cé-
rebro”, diz. “Mesmo quando 
o adulto acha que não sabe 
brincar, só de ele entrar na 
linguagem da criança já está 
construindo um vínculo 
com ela”.

DA MODA
O mundo real, diz Patrí-

cia Camargo, é repleto de 
marketing e consumo, en-
tão o jeito é “lidar com isso 
sem ser absorvido de for-
ma prejudicial”. “Não acho 
que precisamos ser contra 
o brinquedo da moda, mas 
entender do que nosso filho 
gosta para além do que ele 
pede. O brinquedo que ele 
pediu vai complementar os 
brinquedos que ele já tem? 
Ou ele só quer porque ‘todo 
mundo tem’? Esse presente é 
factível na nossa rotina ou no 
nosso orçamento? Se não for, 
quais outros brinquedos po-
dem proporcionar a mesma 
sensação gostosa?”.

LAÇOS
FAMILIARES
Nada de celulares, apare-

lhos ou jogos eletrônicos. A 
ideia é deixar a tecnologia 
de lado para criar laços entre 
pais e filhos. Que tal resgatar 
brincadeiras “das antigas”, 
como mímicas, estátua, pula 
corda, dança das cadeiras...? 
São infinitas as opções para 
ter bons momentos em fa-
mília. Ou então, já pensou 
em optar por atividades re-
creativas que permitam a di-
versão de todos?

Com pais e familiares cada 
vez mais ocupados e “sem 
tempo”, a relação do brincar 
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PESQUISA

Celular antes de dormir afeta sono,
hormônios e desenvolvimento infantil

ANSIEDADE INFANTIL

Quais são as melhores
formas de lidar com ela?

Mera expectativa de receber mensagens deixa crianças em estado de alerta 

DA REPORTAGEM

Crianças que têm aces-
so a eletrônicos, como ce-
lulares e tablets, na hora de 
dormir, estão sujeitas a de-
senvolver uma série de pro-
blemas de comportamento e 
de saúde.

Uma pesquisa do King’s 
College, de Londres, reuniu 
dados de 125.198 crianças 
e adolescentes entre 6 e 19 
anos de idade, em diversos 
países, e detectou efeitos ne-
gativos do uso do aparelho 
no período de descanso em 
diferentes graus de gravida-
de. Os pesquisadores verifi-
caram de má qualidade do 
sono a doenças como obesi-
dade e depressão infantil.

O modo como os jovens 
têm usado a tecnologia têm 
sido diversos e cada vez mais 
intenso, segundo o estudo 
do King’s College. E, para 
cada uso, há variados impac-
tos gerados na vida deles. A 
médica Roberta Magalhães, 
no Rio de Janeiro, quase to-
dos os dias precisa chamar a 
atenção da filha Roberta, de 
9 anos, para desligar o celu-
lar na hora de dormir. “Com 
certeza atrapalha. Ela fica 
horas navegando na internet, 
no Instagram, WhatsApp, 
Musical.ly, assistindo vídeos 
no YouTube. Depois demo-
ra a dormir. Fica rolando na 
cama”, conta.

Roberta diz ainda não 
ter observado impactos ne-
gativos na rotina, mas ob-
serva atentamente: “Se in-
terferir, tiramos o celular na 
hora”.

Na casa da professora 
carioca Rovana Machado, 
a situação na hora de dor-
mir não é diferente com o 
filho Theo, de 14 anos. “Ele 
fica fissurado olhando a tela. 
Acho que atrapalha bastante 
e, quando vejo, mando desli-
gar, mas adolescente é fogo. 
Fazem as coisas escondidos e 
temos que repetir mil vezes”.

Além dos efeitos sobre 
o sono e a propensão a de-
senvolver doenças, os pes-
quisadores mostraram que 
deixar o celular ou o tablet 
no quarto das crianças, mes-
mo que eles não os utilizem, 
também afeta o período de 
descanso. A mera expecta-
tiva de receber mensagens 
nas mídias sociais deixava as 

DA REPORTAGEM

Toda criança, assim 
como todo adulto, fica an-
siosa às vezes. Mas, para al-
gumas, a ansiedade pode 
tornar-se muito forte, impe-
dindo-as de fazer o que gos-
tam. 

Uma pesquisa re-
cente da professora Cathy 
Creswell, da Universidade 
de Reading, no Reino Uni-
do, demonstrou, no entanto, 
que há atitudes que os pais 
podem tomar para ajudar a 
aliviar a ansiedade dos filhos.

A professora Creswell, 
que também é autora de vá-
rios livros sobre como supe-
rar a ansiedade na infância, 
têm dicas valiosas baseadas 
em sua pesquisa e em outros 
estudos sobre ansiedade. Co-
nheça algumas abaixo.

1) Não diga: ‘Não se 
preocupe! Isso nunca vai 
acontecer’

Crianças de 4 a 8 anos 
podem se preocupar com 
fantasmas, monstros ou ani-
mais violentos. Já as mais 
velhas têm maior probabili-
dade de temer eventos reais, 
mas raros, como assassina-
tos, ações de terrorismo ou 
guerras nucleares.

Não importa em que 
faixa etária seu filho esteja, 
não desconsidere seus me-
dos. Simplesmente dizer que 
os temores nunca vão acon-
tecer ou sugerir que a criança 
é boba por se preocupar com 
aquilo não é útil.

2) Tente não organizar 
a vida em torno das preocu-
pações dos seus filhos

Se a criança tem medo 
de cachorro, por exemplo, 
não é necessário criar uma 
rota alternativa para evitar 
que ela encontre um. Ao fa-
zer isso, você pode negar a 
seu filho a chance de apren-
der a lidar com as situações 
que mais teme.

Se seu filho tem medo 
de cachorro, você pode se 
sentir compelido a atraves-
sar a rua quando um apare-
cer. Mas a mensagem que 
isso passa é que eles estão 
certos em ter medo. Isso não 
significa que você deva for-
çar uma criança a confrontar 
algo que a apavore, mas sim 
apoiá-la a se aproximar do 
objeto de seu medo gradual-
mente.

3) Não pule para uma 
solução - ouça atentamente

A ideia é tentar enten-
der o que eles estão sentindo 
e quando, mas sem pergun-
tar constantemente como 
eles se sentem. Ouça-os para 
descobrir as razões por trás 
de seus medos. É tentador 
aparecer com soluções, mas, 
em vez disso, escute seu fi-
lho enquanto ele explica o 
que teme que possa acon-
tecer - o grande medo, por 
exemplo, pode ser baseado 
em um mal-entendido. Você 
só pode orientar seu filho se 
souber exatamente o que ele 
teme.

4) Faça perguntas para 
ajudá-los a perceber que 
suas preocupações podem 
não ser realistas Por exem-
plo, pergunte a eles que tipo 
de coisas ocorreram no pas-
sado que os levaram a temer 
algo ruim no futuro. Comece 
com pequenos passos para 
ajudá-los a ver que suas ex-
pectativas sobre um evento 
podem não acontecer, ou 
diga que eles são capazes de 
lidar com quaisquer desafios. 
Incentive seu filho a adotar 
estratégias mentais, para que 
ele possa administrar seus 
medos.

5) Gradualmente, teste 
os medos deles

Uma das coisas que 
a equipe da professora 
Creswell faz na Universidade 
de Reading é ensinar os pais 
a fortalecer a confiança das 
crianças ao pedir que plane-
jem dez passos em direção 
à coisa de que têm medo. 
Elogie e recompense seu fi-
lho por tentar cumprir esses 
passos. Isto irá reconhecer 
seu esforço e também irá 
incentivá-los a experimentar 
situações mais desafiadoras.

6) É normal ficar an-
sioso às vezes

Mas se a ansiedade de-
les estiver frequentemente 
causando angústia e levan-
do-os a evitar ações cotidia-
nas ou a perder momentos 
importantes, talvez valha a 
pena procurar mais ajuda.

Busque livros com es-
tratégias que você pode tes-
tar ou converse com seu mé-
dico e peça orientação, que 
pode vir na forma da terapia 
cognitivo-comportamental, 
por exemplo.

crianças e adolescentes em 
estado de alerta.

“Esse tipo de estudo 
endossa o que as pessoas de 
bom senso já sabiam. Os ele-
trônicos dão uma sossegada 
nas crianças por um tempi-
nho, mas, no médio e longo 
prazo, são muito ruins para 
o organismo”, observa o neu-
rologista Leonardo Ierardi 
Goulart, médico especialista 
em doença do sono do Hos-
pital Albert Einstein, em São 
Paulo, onde também recebe 
crianças e adolescentes com 
problemas de sono e relatos 
de uso de eletrônicos à noite.

O estudo do King’s Col-
lege observa que o distúrbio 
do sono na infância é conhe-
cido por causar danos à saú-
de mental e física. Isso in-
cluiria obesidade, queda do 
sistema imunológico, cresci-
mento atrofiado e problemas 
mentais como depressão e 
tendência suicida.

Foto: DIvulGação

Objetos de casa, como panelinhas, são bons para ensinar convivência e sentimentos... 

... mas a data pode prescindir de presentes e virar um dia de atividades simples e prazerosas 

Dia da Criança: brinquedos e brincadeiras
PARA REFLEXÃO | Com tanta tecnologia à disposição, crianças estão desaprendendo a brincar; pais devem participar

Em 2016, um estudo da 
Sociedade Real para Saúde 
Pública (RSPH, na sigla em 
inglês), na Grã-Bretanha, foi 
além e alertou que dormir 
pouco ou mal é um dos fa-
tores que levariam a doenças 
graves como câncer e ata-
ques cardíacos.

Como o uso de eletrô-
nicos atrapalha?

O uso de eletrônicos 
atrapalha o sono, em pri-
meiro lugar, porque o sim-
ples fato de ligar o celular ou 
tablet para brincar com um 
jogo faz com que a criança, 
por exemplo, atrase sua hora 
de ir para cama e durma me-
nos.

Em segundo lugar, diz 
o estudo da King´s College, 
o conteúdo pode ser muito 
estimulante - e gerar uma 
excitação que atrase o início 
do relaxamento.

Em terceiro lugar, a 

forte luz emitida pelas te-
las dos dispositivos gera um 
impacto no corpo, afetando 
o relógio biológico e a per-
cepção do cérebro do que é 
noite ou dia.

A chamada “luz azul” já 
foi alvo de diversos estudos 
nos últimos anos. O mais 
recente, da Universidade de 
Haifa, em Israel, constatou 
que a luz azul, presente nas 
telas de celulares, tablets e 
computadores, inibe a secre-
ção da melatonina, o hormô-
nio que avisa o nosso corpo 
que está na hora de dormir.

O organismo também 
não ativa seu mecanismo na-
tural que reduz a temperatu-
ra corporal. O normal é que 
a temperatura do corpo caia 
durante a madrugada e volte 
a subir quando estamos pres-
tes a despertar. Isso, contudo, 
não ocorre se o cérebro re-
cebe a mensagem que ainda 
estamos em estado de vigília.

em família tem se tornado 
cada dia mais rara.

No entanto, é através da 
brincadeira que as crianças 
desenvolvem a imaginação, 
exercitam o corpo, desen-
volvem habilidades motoras, 
além de ajudar na socializa-
ção e na cooperação. O alerta 
é da professora de educação 
física, especialista em fisiolo-
gia do exercício e proprietá-
ria da Fun Fit Kids academia 
infantil, Larissa Rezende.

Para a especialista, a rela-
ção do brincar em família vai 
além da diversão. “Os benefí-
cios são diversos para todos, 
como aprimorar a relação 
em família, ter um tempo 
para o lazer, estreitar laços, 
além de deixar um pouco de 
lado os eletrônicos, que hoje 
ocupam grande parte do 
nosso dia a dia”, explica. 

Segundo Larissa, as ativi-
dades recreativas bem pla-
nejadas por profissionais 
qualificados, dentro de um 
ambiente adequado para 
crianças, vão além de um 
momento lúdico. “A recrea-
ção contribuiu para um de-
senvolvimento saudável que 
perpetua pela vida toda, pois 
estimula a questão psicomo-
tora ou seja, desenvolve for-
ça, coordenação, flexibilida-
de, socialização, cooperação, 
lateralidade, organização, 
noção espacial, ou seja um 
desenvolvimento global”, 
ressalta.

PARA CADA
FAIXA ETÁRIA
Mas qual a atividade ideal 

para cada faixa etária? Para 
crianças de 2 a 3 anos, La-
rissa recomenda “atividades 
educativas com cores, nú-
meros e letras, musicalidade, 

dança e muita socialização”.
Já para crianças de 4 a 5 

anos, a especialista destaca 
a importância de começar 
“a introduzir a imaginação, 
cooperação, atividades de 
equilíbrio, força, coordena-
ção motora”.

De 6 a 7 anos, a professo-
ra de educação física incen-
tiva que é o “momento de 
introduzir regras, raciocínio 
lógico, aprender a lidar com 
as emoções e deixar as ativi-
dades mais dinâmicas”. Se-
gundo Larissa, “a prática de 
uma boa arte marcial tam-
bém ajuda na concentração, 
disciplina e no desenvolvi-

mento social”. Já para crian-
ças de 8 anos em diante, a 
especialista destaca levar em 
consideração os gostos e pre-
ferências de cada um. “Um 
esporte é muito bem reco-
mendado, uma dança, mas 
sem uma cobrança excessiva 
para a criança não se frustrar 
ou criar alguma aversão a 
atividade física”, enfatiza.

Rezende ressalta que o 
mais importante, indepen-
dente da escolha, é que a 
criança desde cedo seja esti-
mulada com exercícios para 
obter os benefícios para saú-
de, corpo e mente.

“O ideal é incentivar a prá-

tica de exercícios físicos até 
a criança encontrar o que 
ela realmente gosta de fazer, 
deixando também de lado 
um pouco seus eletrônicos e 
reservando um tempo para 
atividades e brincadeiras em 
família”, concluiu.

A pedagoga Nádia Vieira 
também ressalta que “o brin-
car” na infância vai muito 
além do que apenas entreter. 
Segundo ela, é através das 
brincadeiras que a criança 
aflora no processo de apren-
der. “A partir do brincar, vá-
rias ações são estimuladas, 
tanto cognitivas, quanto afe-
tivas e emocionais”, ressalta.
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Galões apreendidos pela Polícia Civil em Mato Grosso

Polícia apreende R$ 1 milhão em
agrotóxicos roubados de fazenda
DA REPORTAGEM

Uma carga de agrotóxico roubada, ava-
liada em aproximadamente R$ 1 milhão, 
foi recuperada e apreendida em um sí-
tio a zona rural de Arenápolis. De acordo 
com a Polícia Civil, uma pessoa presa em 
flagrante, além da apreensão de duas ar-
mas de fogo, um bloqueador de sinal de 
veículo e mais de cinco mil cédulas de 
Certificado de Registro de Licenciamen-
to de Veículos (CRLV) em branco.

Os policiais investigação crimes de 
roubo e receptação de agrotóxicos no in-
terior do estado. A pessoa flagrada com a 
carga roubada foi autuada pelos crimes 
de receptação, posse ilegal de arma de 
fogo de uso restrito, associação crimino-
sa e crime ambiental de armazenar agro-
tóxico inadequadamente.

As investigações iniciaram após os po-
liciais receberem informações sobre o 
descarregamento de uma carga de de-
fensivos agrícolas roubados, na madru-
gada de terça (8), em um sítio a zona ru-
ral de Arenápolis.

Segundo as investigações, os galões de 
veneno foram roubados de uma pro-
priedade rural, na segunda (7), no distri-
to de Deciolândia, em Diamantino. Na 
ocasião, um grupo de aproximadamente 
14 pessoas armadas invadiu o local, ren-
deu vítimas e levaram os produtos.

Com base na denúncia, os policiais fo-
ram até a propriedade, onde em uma 
das casas encontraram a grande quan-
tidade de defensivos agrícolas. No local, 
ainda foram apreendidas cerca de R$ 5 
mil cédulas em branco de CRLV, pos-
sivelmente produto de roubo/furto de 
alguma unidade do Detran, além de um 
aparelho de TV, um tacômetro, um rádio 
amador e munições.

Na mesma região outra pessoa foi pre-
sa e confessou envolvimento no crime. 
Disse que eles utilizaram uma caminho-
nete para transportar os galões de agro-
tóxico. No período de três meses, esta foi 
a quarta vez que a quadrilha descarregou 
defensivo produto de roubo na proprie-
dade.

ARENÁPOLIS | Galões de veneno foram roubados de uma propriedade rural no distrito de Deciolândia, em Diamantino
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