
 AssessoriA

José roberto GonçAlves

EM 2 ANOS

Governo economiza cerca 
de R$ 181 mi em licitações

A Sinfra economizou R$ 181,2 milhões nos processos licitató-
rios realizados pela secretaria nos últimos dois anos. Os valores cor-
respondem a contratação de projetos empresas de engenharia, além 
das aquisições de materiais para execução de obras e fornecimento 
de equipamentos.   Página - 8

AssessoriA

O primeiro dia de trabalho do prefeito Roberto Dorner foi de reunião de urgência com representan-
tes da Aces, Unesin, CDL, secretários e outras autoridades para discutir medidas de combate ao 
Covid-19. Ficou definida a recriação de um comitê de trabalho que definirá ações conscientização, 
fiscalização, prevenção e gestão do sistema de saúde destinado ao tratamento dos casos.     Página -3

SINOP

Dorner define com entidades
medidas de combate a Covid

Apreensões
renderam
8 milhões
aos cofres
públicos
Os cofres públicos tiveram 
um retorno de aproxima-
damente R$ 8 milhões com 
a realização de 12 leilões 
de bens provenientes do 
tráfico de drogas e lava-
gem e dinheiro.    Página  -4

EVITAR DEPRESSÃO INFANTIL

Dores de cabeça, de estômago e alteração no apetite e no sono são alguns 
sinais de alerta da depressão infantil. Os pais também devem ficar atentos a di-
ficuldade de atenção, angústia, agressividade, isolamento e cansaço.     Página  3
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ATAQUE VIRA
UM QUEBRA-
CABEÇA PARA
ABEL FERREIRA

FAZENDA DÁ
INÍCIO À
COLHEITA
DE SOJA

FURTOU CASA,
DORMIU NO
SOFÁ E SAIU
DE LÁ PRESO

STJ MANTÉM
PROJETO QUE
PREVÊ BRT EM
VEZ DE VLT

PALMEIRAS SAPEZAL FELIZ NATAL CUIABÁ
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nós somos os sobreviventes do ano 
desastroso de 2020, foi muito difícil por-
que o perigo estava em todos lugares, e 
o inimigo era invisível e atuava contra o 
normal, ficamos sem armas e sem prepa-
ro para lutar contra aquilo que é novo e 
destruidor

    

As grandes mudanças são sempre 
recheadas de resistências e quando 
elas são realizas por necessidade, po-
dem ser mais traumatizantes. Porém, 
são mais prazerosas quando se con-
cretizam de formas planejadas e na 
possibilidade de viabilizar novos ru-
mos e novas conquistas.

Pior é zerar as possibilidades de 
mudança pelo simples fator do co-
modismo, e permanecer na mesmi-
ce, posicionando antecipadamente 
acreditando que nada dará certo.

Mesmo diante dos resultados que 
são aparentemente mais fácil, ficar a 
reclamar do que é possível mudar e 
não dar o primeiro passo, fatalmente 
as oportunidades não ficarão a espe-
rar por você, abrace todas os leques 
de opções que vida lhes proporciona 
em cada amanhecer, e busque a mu-
dança para a melhoria do crescimen-
to e de conquistas.

Devemos preparar os nossos pen-
samentos para aceitar cada mudança 
que acontece todos os dias, pois nada 
continua exatamente igual. Tudo se 
transforma com o tempo, principal-
mente em nós mesmo, a cada aniver-
sário, a cada ano que acaba, encerra 
e inicia novos ciclos, dependendo do 
seu entendimento, por isso, devemos 
estar preparados para aceitar e en-
tender o enfraquecimento do corpo e 
a fortificação da alma.

Ao fim do clico das células, são re-

tratado o envelhecimento da pele; a 
diminuição das forças dos músculos 
provocando a lentidão dos reflexos. 
Mas, muitos sofrem por não enten-
der que a vida é formada de etapas e 
a cada fim do dia encerra parte uma 
etapa e ao amanhecer inicia outra.

Tentar minimizar o poder da insa-
tisfação contra o envelhecimento faz 
parte de uma tentativa inútil brigar 
contra a natureza e o poder do real, 
porque a vida é formada de quadros 
que registram os instantâneos das 
transformações das nossas figuras, 
e fará parte da nossa realidade, que 
queira ou não.

Os anos passam, e amanhã será 
um novo ano, muitos ficaram nas nos-
sas lembranças, pois partiram antes 
da HORA, nós somos os sobreviventes 
do ano desastroso de 2020, foi muito 
difícil porque o perigo estava em to-
dos lugares, e o inimigo era invisível e 
atuava contra o normal, ficamos sem 
armas e sem preparo para lutar contra 
aquilo que é novo e destruidor.

O importante é que passamos por 
cima de tudo, porque somos fortes 
e atentos aos socorros divinos, com 
muita humildade dobramos os joe-
lhos e buscamos as bênçãos de JE-
SUS. Ao chegar à meia noite desde dia 
31/12/2021, temos que ser grato pela 
proteção que recebemos, somos um 
vencedor e feliz porque vamos entrar 
2021 com muitas experiências e ainda 
mais fortes, nos desejos é que venham 
muitos anos, e todos cheios de amor 
e prosperidade para todos nós. Feliz 
Ano novo.

WILSON CARLOS FUÁH É ESPE-
CIALISTA EM RECURSOS HUMANOS 
E RELAÇÕES SOCIAIS E POLÍTICAS

As mudanças são necessárias

Ano novo, velhos cuidados
claro, sempre que tiver dúvidas, prefira 
não acreditar e não compartilhe com nin-
guém até ter certeza.

Fora isso, é dedicar todo o empenho, 
esforço e energia para que o ano de 2021 

seja realmente produti-
vo, para que possamos 
conquistar tudo que 
sonhamos, caminhar 
rumo aos nossos obje-
tivos.

Esteja pronto para 
encarar dificuldades, 
superar obstáculos e 
ir em busca de tudo 
que você deseja, tendo 
sempre em mente que 
absolutamente nada 
cai do céu, e que preci-
samos de muito esforço 
para fazer com que o 
ano novo seja, de fato, 
um ano diferente.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são muito 
importantes, e você pode entrar em con-
tato pelo fone (66) 99971-6500, pelo 
e-mail, lsmussi@hotmail.com ou visitar 
nosso perfil em facebook.com/pagina-
docareca. Do mais um grande abraço, e 
até a próxima, se Deus quiser!

Sei que o ano passado foi “pesado” para muita gente, com 
perdas profissionais, pessoais e familiares. Mas é hora de 
tentar focar em fazer de 2021 um ano melhor. Busque todas 
as possibilidades, ajude o próximo, seja humilde, afinal, mais 
do que nunca pudemos o quão “frágeis” somos. Pensamento 
coletivo sempre é algo importante para nos fortalecer, não 
apenas agora, mas para adotar como estilo de vida.

CLIC 
FINAL 

I.N.T.E.R.L.I.G.A.D.O
POR  LEANDRO CARECA

O ano novo chegou e, com ele, a espe-
rança de que muita coisa melhore. A vaci-
na está próxima de ser uma realidade, as 
possibilidades de retomar a vida normal 
e tentar reaquecer a economia, a vontade 
de viajar (no caso de 
pessoas como eu, que 
não quiseram arriscar 
viajando em plena 
pandemia) e, claro, 
o fato de saber que 
temos um ano novo 
inteirinho pela frente, 
para tentar recuperar 
o tempo perdido em 
2020 ou ao menos 
minimizar os impac-
tos das perdas.

Diferentemente 
do que estamos acos-
tumados, algo impor-
tante não vai mudar, 
ao menos por hora: 
os cuidados com a saúde. As “regras de 
ouro” continuam as mesmas, e devemos 
evitar aglomeração, fazer uso de álcool 
em gel, usar máscaras e tudo mais que 
você cansou de aprender no decorrer de 
2020.

Devemos, também, estar atentos às 
famosas fake news, as mentiras disfar-
çadas de notícias para tentar enganar 
e manipular as pessoas. Fuja da desin-
formação, confirme tudo que receber e, 

WILSON CARLOS FUÁH

As trocas sucessivas e conturbadas no comando 
federal da cultura ao longo de 2020 constituem bom 
parâmetro para dimensionar o desgoverno de uma 
área, que, como se sabe, conforma um dos campos de 
batalha do bolsonarismo.

Do delirante projeto de “guerra cultural” contra a 
esquerda do ex-secretário Roberto Alvim à inoperân-
cia truculenta do atual, Mario Frias, passando por Re-
gina Duarte e sua nostalgia do ufanismo dos tempos 
da ditadura militar, a gestão do setor notabilizou-se 
pela tentativa de promover a agenda retrógrada do 
círculo presidencial.

Tal ofensiva não esteve restrita ao topo, espraian-
do-se para outros órgãos ligados à secretaria, que pas-
saram a servir de veículos de um revisionismo históri-
co infame e sinecuras de apaniguados sem preparo ou 
experiência na área.

As agruras do setor ganharam dimensão dramá-
tica na pandemia. Com a retirada do público das apre-
sentações, artistas e companhias se viram sem a prin-
cipal fonte de financiamento e renda. Nesse contexto, 
a Lei Aldir Blanc, proposta pelo Congresso e sanciona-
da em junho, representou inegável alento.

O socorro financeiro de R$ 3 bilhões, repassado 
a estados e municípios, foi destinado ao pagamen-
to de um benefício temporário de R$ 600 mensais a 
profissionais da área, a subsídios para manutenção de 
espaços culturais, pequenas empresas, cooperativas e 
organizações do setor cultural, e a financiamento de 
projetos e prêmios.

Seu volume e capilaridade sem precedentes na 
política cultural brasileira, em tese justificáveis num 
país de produção tão vasta e dispersa pelo território, 
constituem também sua fragilidade, diante da ingló-
ria tarefa de fiscalizar o uso correto dos recursos.

Dado o tempo exíguo para a execução da vultosa 
verba prevista na legislação, terminou sendo acertada 
a decisão da Presidência de prorrogar esse prazo, de 31 
de dezembro de 2020 para a mesma data deste ano, 
atendendo o pedido de artistas e parlamentares.

O governo Jair Bolsonaro também vem se empe-
nhando em tomar para si todo o crédito pela iniciativa, 
a exemplo do que fez no caso do auxílio emergencial, 
embora o projeto da lei cultural seja obra do Poder Le-
gislativo.

Trata-se de mais uma mostra de oportunismo —o 
que será mal menor se ao menos houver esforço em 
cotejar prós e contras da iniciativa, divulgar resultados 
com transparência e propor alternativas.

Editorial

Mais Aldir Blanc

NENHUMA
CHANCE
O senador Jayme Campos negou a possi-

bilidade de o seu partido lançar a agora ex-
-prefeita de Várzea Grande, Lucimar Campos, 
ao Governo do Estado, em 2022, caso o gover-
nador Mauro Mendes não tente a reeleição. 
Todos são filiados ao Democratas. Questio-
nado sobre o assunto pela imprensa, nesta 
semana, o senador disse que sua esposa “já 
cumpriu sua missão”. “Nenhuma chance. Lu-
cimar cumpriu a missão que Deus deu a ela e 
o povo de Várzea Grande permitiu: ser prefeita 
da cidade”, afirmou.

REDUÇÃO DA TIRAGEM 
EM RESPEITO AOS 
FUNCIONÁRIOS

Em virtude da crise causada pelo coro-
navírus, o Diário do Estado MT informa aos 
seus leitores que seguirá presando pela 
qualidade da informação neste período, 
porém, em tiragem menor em respeito, 
principalmente, aos seus funcionários. Da 
apuração à distribuição, muita gente está 
envolvida, e na maior parte do tempo, pró-
ximos uns aos outros. Tudo ficará bem!

ELOGIO A
MENDES
Para o analista político Onofre Ribeiro, o go-

vernador Mauro Mendes tomou a postura correta 
quanto à pandemia do coronavírus ao delegar a 
função de lidar com a situação ao secretário de 
Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, e não poli-
tizar a doença. “No Plano Nacional, [o presidente 
Jair] Bolsonaro ficou o tempo todo segurando a 
doença na mão, segurando a vacina na mão, e 
sofreu um desgaste profundo com isso. O Mauro 
não se meteu nessa pandemia hora nenhuma. O 
Gilberto assumiu todo o protagonismo: o desgas-
te e os méritos”, avaliou.

Crédito: Arquivo pessoal

IMAGEM DO DIA

terminou sendo acertada a decisão da 
Presidência de prorrogar esse prazo, de 
31 de dezembro de 2020 para a mesma 
data deste ano, atendendo o pedido de 
artistas e parlamentares

“ “ Com um suspeito apreendido, a Polícia Civil de São José do Rio Claro 
agora investiga como Letícia Santos, 18 anos, morreu. O corpo dela foi en-
contrada em um matagal com o mesmo vestido que estava na última vez 
que foi vista com vida. Vítima estava sem roupas íntimas. A suspeita princi-
pal é que ela tenha sido estuprada antes de ser morta. Ela tinha vários sinais 
de facadas pelo corpo e por conta do local de difícil acesso, com muita ve-
getação em volta, o estado do cadáver já era de putrefação. Peritos dizem 
que ela estava no local há mais de 48 horas.

Ranking dos Políticos - Facebook
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Dorner define com entidades
medidas de combate a covid
DA REPORTAGEM
Só Notícias

O primeiro dia de traba-
lho do prefeito Roberto Dor-
ner (Republicanos) e o vice, 
Dalton Martini (Patriota), foi 
de reunião de urgência com 
representantes da Associação 
Comercial e Empresarial de 
Sinop, União das Entidades 
de Sinop (Unesin), Câmara 
de Dirigentes Lojistas (CDL), 
secretários e outras autori-
dades para discutir medidas 
de combate ao Covid-19. Fi-
cou definida a recriação de 
um comitê de trabalho que 
definirá ações conscientiza-
ção, fiscalização, prevenção e 
gestão do sistema de saúde 
destinado ao tratamento dos 
casos.

De acordo com o se-
cretário de Desenvolvimento 
Econômico, Klayton Gonçal-
ves, a preocupação é como 
encontrar meios de reduzir os 
índices de contágio e com as 
empresas abertas, mantendo 
a economia da cidade e saú-
de em equilíbrio. “Somente 
com o compromisso de todos 
é que poderemos salvar vidas 
e empregos”, alertou.

Na reunião, a Unesin se 
comprometeu ainda com a 
doação de máscaras à secre-
taria municipal de Saúde, que 
fará destinação aos profis-
sionais da linha de frente na 
fiscalização e atendimento a 

pacientes. “Conscientização 
e prevenção são as únicas 
alternativas para salvar vidas 
e garantir a saúde da econo-
mia”, destacou o presidente 
da Unesin, Carlos Henrique 
Soares da Fonseca.

Já a diretora da ACES, 
Mari Tavares, garantiu que 
os trabalhos da entidade de 
conscientização continuarão 
e serão redobrados. “Temos 
trabalhado muito para orien-
tar nossos associados, mas 
vamos intensificar esse pro-
jeto já a partir dessa semana”, 
ressaltou.

Segundo o presidente 
da CDL, Marcos Antônio Al-
ves, a entidade nunca dimi-
nuiu as ações de conscienti-
zação com seus filiados, mas 
garantiu que intensificará a 
abordagem. “De fato o novo 
coronavírus exige a união e o 
cuidado de todos, e lembrar 
as medidas protetivas é o me-
lhor caminho, por isso sem-
pre pedimos a população que 
use a máscara, o álcool 70% e 
evite as aglomerações”.

Sinop registrou, desde o 
início da pandemia, 9.765 da 
doença. Destes, 9.329 estão 
recuperados, 266 em isola-
mento domiciliar e 23 inter-
nados, sendo nove em Unida-
des de Terapia Intensiva e um 
em enfermarias do hospital 
regional. Além disso, são 147 
vítimas fatais e um óbito sob 
investigação.

SINOP. Foi definida recriação de comitê de trabalho para definir ações
Foto: AssessoriA

Reunião foi realizada no primeiro dia de mandato 

ação judicial foi o primeiro ato de Emanuel Pinheiro 

ação judicial foi o primeiro ato de Emanuel Pinheiro 

ação judicial foi o primeiro ato de Emanuel Pinheiro 
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DA REPORTAGEM

No decreto assinado na 
última quinta (31), o prefeito 
Emanuel Pinheiro (MDB) de-
terminou que todos os servi-
dores municipais de Cuiabá 
que fazem parte do grupo 
de risco vão continuar tra-
balhando em sistema home 
office até o dia 28 de feverei-
ro.

O decreto destaca que 
fazem parte desse grupo as 
servidoras grávidas ou lac-
tantes, acima dos 60 anos 
de idade, imunodeprimidos 
e/ou portadores de doenças 
crônicas, mediante a apre-
sentação de laudo médico. 
A medida visa minimizar os 
riscos de contaminação a es-
sas pessoas que, conforme 
apontado pelas entidades de 
saúde, são mais suscetíveis à 
infecção do novo coronavírus.

A volta ao trabalho pre-
sencial para os demais servi-
dores da Prefeitura de Cuiabá 
foi estabelecida pelo Decreto 
nº 8.147, editado no dia 13 de 
outubro de 2020. A normati-
va fixou que o retorno deve-
ria acontecer acompanhado 
da adoção de uma série de 
medidas de biossegurança 

DA REPORTAGEM

Para o presidente esta-
dual do MDB, deputado fede-
ral Carlos Bezerra, o Diretório 
Municipal de Cuiabá está sem 
presidente. O imbróglio polí-
tico passa por uma discussão 
entre o advogado Francisco 
Faiad e a deputada Janaina 
Riva. Pelo cacique do parti-
do, Janaina já estaria à fren-
te desde o mês de dezembro 
“para aparar as arestas entre 
os blocos pró e contra Ema-
nuel Pinheiro”. Mas o grupo 
de Faiad reagiu e não deixou 
a parlamentar tomar posse. 
Na sexta (1º) durante a posse 
de Kalil Baracat como prefei-
to de Várzea Grande, Carlos 
Bezerra disse que em Cuiabá 

como: distanciamento míni-
mo de 1,5 m entre as pessoas; 
uso obrigatório de máscaras 
de proteção; oferta perma-

o MDB está sem presidente. 
“Hoje está sem presidente. 
Está sem presidente”, confir-
mou. “Vai ter uma conversa 

NA CAPITAL

Servidores do grupo de risco continuam
em home office até 28 de fevereiro

FAIAD X JANAÍNA

‘MDB está sem presidente em
cuiabá’, dispara Bezerra

DA REPORTAGEM

O presidente do Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ), 
ministro Humberto Martins, 
indeferiu, no sábado, liminar 
em mandado de segurança 
impetrado pelo município 
de Cuiabá a fim de paralisar 
possível mudança na polí-
tica pública do transporte 
intermunicipal, que estaria 
em andamento por meio de 
projeto desenvolvido pelo 
governo de Mato Grosso em 
conjunto com o Ministério 
do Desenvolvimento Regio-
nal, sem a participação dos 
municípios interessados – 
Cuiabá e Várzea Grande.

A capital alega que um 
projeto diferente do já ini-
ciado em 2009 estaria em 
andamento sem qualquer 
participação dos municí-
pios integrantes da Região 
Metropolitana do Vale do 
Rio Cuiabá, área que seria 
diretamente afetada pelo 
novo transporte. 

O projeto teria sido 
anunciado pelo governa-
dor do estado em entrevista 

coletiva à imprensa. A ação 
judicial foi o primeiro ato do 
prefeito reeleito Emanuel 
Pinheiro (MDB) após a pos-
se na sexta. 

“Não há fumaça do 
bom direito, como também 
não está configurado peri-
go da demora, porquanto 
não foram colacionados aos 
autos provas inequívocas 
pré-constituídas da existên-
cia concreta do ato coator, 
que seria, segundo alega, 
possível autorização do Mi-
nistério do Desenvolvimen-
to acerca de um início de 
procedimento licitatório 
que poderia, ao final, even-
tualmente levar à substitui-
ção da política pública esco-
lhida”, observou o ministro 
Martins ao analisar e rejeitar 
a liminar. Para Humberto 
Martins, “meras conjecturas 
factuais no sentido de que 
pode ser que no futuro o su-
posto ato coator possa ser 
implementado não emba-
sam a caracterização de um 
direito líquido e certo apto à 
concessão do mandado de 
segurança”.

CUIABÁ

StJ nega liminar 
e mantém projeto
que prevê mudança 
do Vlt para BRt

nente de álcool em gel 70%.
Conforme dados divul-

gados pela Secretaria Es-
tadual de Saúde (SES) nes-

se sábado, Cuiabá registra 
40.940 casos confirmados 
de Covid-19 e 1.179 mortes em 
decorrência da doença.

em janeiro. Essa discussão 
entre Janaina e Faiad é quei-
rera de eleição. O partido não 
é um convento. O MDB é um 

partido de discussão. A presi-
dência passa por um proces-
so de negociação”, comple-
tou Bezerra sobre o assunto.
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Leilões de gados, imóveis e veículos do
crime: R$ 8 milhões aos cofres públicos
DA REPORTAGEM

Os cofres públicos tive-
ram um retorno de aproxima-
damente R$ 8 milhões com a 
realização de 12 leilões de bens 
provenientes do tráfico de 
drogas e lavagem e dinheiro. 
O montante de edições e valo-
res é o maior dos últimos seis 
anos. No período de janeiro a 
dezembro foram leiloados ve-
ículos, gado, imóveis e imple-
mentos agrícolas. Os dados 
são da Secretaria de Estado de 
Segurança Pública (Sesp-MT), 
por meio da Adjunta de Jus-
tiça, que é quem coordena as 
ações que resultam em leilões 
de bens. Ao todo, 143 veículos 
foram leiloados. Em sua maio-
ria, são veículos utilizados no 
tráfico de drogas.

A secretária Lenice Silva 
explicou que todos os bens 
dispostos para arremate por 
meio do leilão atendem a de-
cisão judicial. “É notório o au-
mento de edições que reali-
zamos este ano. Este trabalho 
tem a ver com a política de 
governo do Estado e do secre-
tário de Segurança Pública. A 
nossa meta é ampliar ainda 
mais a realização de leilões”, 
enfatizou.

Somente com os bens 
provenientes do tráfico de 
drogas foram arrecadados 
R$ 3.442.180 milhões. Já em 
relação aos bens do crime or-
ganizado foram R$ 4.335.550 
milhões. Boa parte dos bens é 
denominado com perdimento 
para a União, que são de ações 
judiciais já transitado em jul-
gado (encerrado).

A maior arrecadação foi 
na venda dos veículos, que 
totalizou pouco mais de R$2,9 
milhões, seguido de bovino, 
que arrecadou mais de R$ 2,7 
milhões. Outros valores foram 
da venda de imóveis, R$ 480 
mil e implementos agrícolas, 
com pouco mais de R$ 359 
mil. Dos bens leiloados do trá-
fico de drogas parte dos recur-
sos vai retornar para os cofres 
do estado para serem reverti-
dos em ações de repressão a 
estes tipos de crime. “Ainda 
não nos foi informado qual a 
porcentagem que iremos re-
ceber, mas este recurso deve 
estar em conta no primeiro 
semestre de 2021”, enfatizou.

DISPONIBILIDADE
Atualmente, 475 veícu-

los estão no pátio da Saju e 
aguardam autorização para 

Foto: ChiCo Valdiner

Gado foi um dos itens apreendidos 

RENDEU.... Montante de edições e valores é o maior dos últimos seis anos

leilão. Destes, 80 unidades fo-
ram recebidas em 2020. Neste 
ano, a maior parte dos leilões 

foram realizados na modalida-
de virtual devido as medidas 
de prevenção da Covid-19. To-

dos os bens eram listados com 
a especificação no site oficial 
com data de início e fim dos 

DA REPORTAGEM

Em meio à crise provo-
cada pela pandemia de Co-
vid-19, um setor da economia 
brasileira encerrou 2020 em 
ritmo de superação. 

De janeiro a outubro, os 
financiamentos imobiliários 
concedidos com recursos 
da poupança totalizaram R$ 
92,7 bilhões, crescimento de 
48,8% em relação ao mesmo 
período de 2019, segundo os 
dados da Associação Brasilei-
ra das Entidades de Crédito 
Imobiliário e Poupança (Abe-
cip).

Beneficiado pelos juros 
baixos, depósitos recordes na 
poupança, atuação dos ban-
cos públicos e pela aprova-
ção do programa Casa Verde 
Amarela, o setor imobiliário 
ganhou impulso no segun-
do semestre. No entanto, en-
frenta desafios para manter o 
crescimento em 2021, como o 
encarecimento de materiais 
de construção e as incertezas 
sobre a recuperação da eco-
nomia. 

Outro fator que ali-
menta uma interrogação 
em torno do crescimento 
do mercado imobiliário em 
2021 reúne as incertezas em 
relação à velocidade da re-
cuperação do emprego e da 
renda. Ao apresentar a proje-
ção de crescimento de 4% do 
Produto Interno Bruto (PIB) 
da construção civil em 2021, 
o presidente da Cbic, José 

DA REPORTAGEM

A tarde da última terça 
(29) foi agitada na Fazenda 
Tucunaré em Sapezal. Ali foi 
dado o pontapé para o início 
da primeira colheita de soja 
no estado da safra 2020/2021. 
As colheitadeiras aceleraram 
na retirada de grãos de soja 
dos primeiros talhões da área 
de 850 hectares plantados. 
Foram usadas ali cultivares 
precoces, com ciclo de 92 a 95 

DA REPORTAGEM

O conhecimento como 
caminho para a transforma-
ção. É assim que centenas de 
produtores rurais em Mato 
Grosso estão conseguindo 
melhorar o desempenho 
no campo, aprimorando a 
atividade desenvolvida ou 
mesmo diversificando a fon-
te de renda de propriedade. 
O apoio vem da equipe do 
programa de Assistência 
Técnica e Gerencial (ATeG) 
do Senar-MT, que fornece as 
informações e orientações 
necessárias para que os re-
sultados para cada produtor 
apareçam.

“A ATeG é um dos prin-
cipais produtos que temos, 
senão o principal. Ela tende 
a crescer muito e a ocupar 
espaço muito grande dentro 
do Senar-MT, porque a gen-
te entende que ela transfor-
ma vidas. O produtor de lei-
te que tira 100 litros dia, por 
exemplo, recebe assistência 
técnica gratuita e passa a 
tirar 300 litros. Temos várias 
histórias assim”, comenta o 
superintendente do Senar-
-MT, Chico de Castro.

O sucesso do traba-
lho também é comprovado 

pela crescente demanda. Em 
2020 mais de 600 produtores 
participaram dos programas 
da ATeG em 33 municípios 
do estado. Para 2021, o leque 
de atuação vai aumentar. 
“Nós não vamos restringir a 
ATeG. 

Vamos formatá-la para 
conseguir atender o máxi-
mo de produtores. Em 2021 
devemos atender mais 22 
municípios, que estão com 
a demanda em estudo neste 
momento. Quando o sindi-
cato rural solicita o trabalho 
da ATeG, a gente inicia um 
estudo de viabilidade, não 
podemos falar ‘sim’ antes de 
realizar este estudo”, explica 
Castro.

Caso a demanda seja 
atendida em sua totalidade, 
subirá para 55 o número de 
municípios com produtores 
assistidos pela equipe da 
ATeG. Ou seja, produtores ru-
rais de mais de um terço das 
cidades mato-grossenses 
(o estado tem 141 ao todo) 
poderão melhorar o desem-
penho da propriedade por 
meio da orientação técnica 
em áreas como bovinocultu-
ra de corte, bovinocultura de 
leite, horticultura, fruticultu-
ra e piscicultura.

Ritmo da construção civil contribuiu para criar empregos em 2020 

Foi dado o pontapé para início da colheita 
600 produtores participaram dos programas da ATeG em 

33 municípios 

EM 2021

Financiamento imobiliário tem
desafios para manter ritmo

SAPEZAL

Fazenda dá início à colheita de soja

SENAR-MT

Programa de orientação 
técnica pode chegar 
a mais de 50 cidades 
em 2021Foto: José Paulo laCerda

Foto: diVulgação

Foto: diVulgação

dias, semeadas em 20 de se-
tembro. O uso das sementes 
precoces teve como objetivo 
garantir a janela ideal para 
cultivar o algodão de segun-
da safra.Na propriedade, que 
pertence ao grupo Amaggi, 
foram cultivados no total cer-
ca de 32 mil hectares de soja 
nesta safra. A expectativa é de 
que nesses primeiros talhões 
a produtividade média fique 
em torno de 55 sacas por hec-
tare.

lances. Os interessados po-
diam agendar as visitas para 
verificar cada item disponível.

Carlos Martins, classificou 
de “otimista conservadora” a 
expectativa da entidade. As 
avaliações para o próximo 
ano, no entanto, dividem-se.

O presidente da Comis-

são da Indústria Imobiliária 
da Cbic, Celso Petrucci, diz 
que o déficit habitacional no 
Brasil e mudanças de com-
portamento da população 
depois da pandemia, como 

a procura por imóveis mais 
afastados de áreas densa-
mente povoadas, ajudarão a 
manter aquecida a procura 
pelos financiamentos imobi-
liários.



AGS MADEIRAS LTDA-EPP, CNPJ: 02.747.584/0001-99, 
localizada na Rodovia BR163, KM 820,2, Setor A– Bairro 
Distrito Industrial, CEP: 78.550-000, Sinop-MT. Torna publi-
co que requereu a Secretaria de Estado de Meio Ambiente 
– SEMA a RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO, 
para atividade Serrarias com desdobramento e Beneficia-
mento de madeira. Não EIA/RIMA

GTO MADEIRAS LTDA-EPP, CNPJ: 86.915071/0001-30, 
localizada na Rodovia BR163, KM 820,2– Bairro Setor In-
dustrial, CEP: 78.550-000, Sinop-MT. Torna publico que re-
quereu a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA 
a RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO, para ativi-
dade Serrarias sem desdobramento de madeira – Benefi-
ciamento de madeira. Não EIA/RIMA

ADEMIR TOMELIN, brasileiro, casado CPF 
362.733.501-59requereu junto a SEMA-MT para o Plano 
de Exploração de Florestal –PEF para a Fazenda Colina, 
localizada no município de Itaúba - MT com dispensa de 
EIA/RIMA.

NEI FRANCIO, CPF 405.587.111-20, torna público que 
requereu junto a Secretária de Estado de Meio Ambien-
te – SEMA/MT, a Licença por Adesão e Compromisso – 
LAC referente ao Armazém e silo localizado na Fazenda 
Jaboticabal, zona rural de Vera/MT. Com capacidade de 
armazenamento de 100 mil toneladas por ano. Não foi de-
terminado Estudo de Impacto Ambiental

Vagas de Emprego
1-Atendente de padaria, com experiên-
cia em atendimento e disponibilidade de 
horários;
2-Atendente para cafeteria;
3-Auxiliar Administrativo, com experiência 
no faturamento;
4-Auxiliar Administrativo, com experiência 
no financeiro;
5-Auxiliar de Almoxarifado, com experiên-
cia;
6-Auxiliar de cozinha;
7-Auxiliar de Escrita Fiscal.
8-Auxiliar de farmácia, 12/36 – período 
diurno e noturno, cursando ensino superior.
9-Auxiliar de Garçon;
10-Auxiliar de Higienização;
11-Auxiliar de Logística, com experiência;
12-Auxiliar de Manutenção, com conheci-
mento em ferramentas e soldas;
13-Auxiliar de serralheiro, com experiência 
e referências; 
14-Barista;
15-Biomédica, sem experiência;
16-Contador, com experiência;
17-Cozinheira, com experiência para 
cafeteria;
18-Enfermeira, com COREN ativo;
19-Engenheiro de Produção, com experi-
ência;
20-Entregador, CNH AB, conhecer bem a 
cidade de Sinop – MT;
21-Fiscal Contábil, com experiência;
22-Gestão de Departamento Pessoal, com 
experiência em escritório contábil;
23-Lavador de ônibus;
24-Mecânico com experiência em injeção 
eletrônica;
25-Mecânico de Motos, com experiência;
26-Montador de Móveis, com experiência;
27-Motorista, com experiência e disponibili-
dade para viagens;
28-Patroleiro, com experiência;
29-Pessoa com Deficiência;
30-Pintor, com experiência em estruturas 
metálicas;
31-Repositor para supermercado, disponi-
bilidade de horário;
32-Secretária do Lar, com experiência e 
referência;
33-Secretária Hospitalar, 12/36 diurno;
34-Soldador, com experiência de montagem 
de cobertura;
35-Soldador, com experiência em solda 
mig;
36-Técnica de enfermagem, com COREN 
ativo;
37-Técnico em Ar Condicionado Residen-
cial, com experiência;
38-Telefonista, conhecimento e curso no 
pacote office;
39-Vendedor (a), para boutique;
40-Zeladora, com experiência.

Para verificar nossas vagas diariamente vocês podem 
nos seguir no Instagram e acompanhar nossos stories: 

https://www.instagram.com/adestecobrapadre/

Caso tenha alguma vaga ao qual se interessem fiquem 
à 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 – e-mail: rh@adestec.org.br 

CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE LICITAÇÃO

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 08:00 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 18 DE JANEIRO DE 2021, na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, Centro 
– Sorriso – MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2021, 
objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM BUSSINESS 
INTELLIGENCE (BI) PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO 
DE SOLUÇÃO DE BI COM A CAPTAÇÃO E PROCESSAMENTO DE 
DADOS AUTOMATIZADA E PLATAFORMA PARA ACESSO A ANÁLISE 
DOS DADOS E DASHBOARDS EM AMBIENTE WEB E MOBILE (APP) E 
APOIO TÉCNICO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 
ELABORADO PELAS SECRETARIAS SOLICITANTES. 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.

PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2021

O Município de Sorriso – MT, comunica aos interessados a continuidade 
do julgamento do procedimento licitatório de CONCORRÊNCIA PÚBLICA 
Nº 005/2020, tendo como objeto a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE COLÉGIO 
ESTADUAL MILITAR TIRADENTES LOCALIZADO NO BAIRRO 
PORTAL KAIABI, CONFORME PROJETOS, PLANILHAS, MEMORIAL 
DESCRITIVO E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO AO EDITAL”, a 
realizar-se-á no DIA 12 DE JANEIRO DE 2021, ÀS 11:00 HORAS 
(HORÁRIO OFICIAL DE SORRISO – MT), onde, serão abertos os 
envelopes de propostas de preços da(s) empresa(s) habilitada(s). 
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.

Marisete Marchioro Barbieri
Comissão Permanente de Licitação

AVISO CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 005/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
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Ataque do Palmeiras vira
‘quebra-cabeça’ para Abel
DA REPORTAGEM

O Palmeiras volta aos 
gramados nesta terça-feira 
(5) contra o River Plate, na 
Argentina, pelo jogo de ida 
da semifinal da Copa Liber-
tadores. Entretanto, o téc-
nico Abel Ferreira deve ter 
problemas para definir o 
ataque alviverde que entra-
rá em campo.

O Palestra conta com 
uma série de desfalques no 
setor ofensivo. Na última 
partida, contra o América-
-MG, a equipe teve os des-
falques de Wesley, Gabriel 
Silva e Gabriel Veron e Luan 
Silva, todos machucados.

Além disso, Luiz Adria-
no, que se recuperou re-
centemente de lesão e par-
ticipou da vitória sobre o 
Coelho, foi substituído com 
dores no segundo tempo. 
No jogo, o treinador escalou 
o time com Willian e Rony 
fazendo companhia ao ca-
misa 10 no ataque, ficando 
sem jogadores ofensivos no 
banco de reservas.

Por outro lado, o por-
tuguês terá Breno Lopes 
como uma opção para o 
duelo diante dos argenti-

nos, pois o atacante não 
pode disputar a Copa do 
Brasil por ter jogado pelo 
Juventude. Já Gabriel Silva e 
Gabriel Veron participaram 
da última sessão de treina-
mentos e deram sequência 
a suas recuperações.

APOIO E
AGLOMERAÇÃO
O Palmeiras viajou do-

mingo para Buenos Aires, 
na Argentina, onde enfren-
ta o River Plate. Membros 
de uma organizada do Ver-
dão foram até o aeroporto 
de Guarulhos dar apoio ao 
elenco. As imagens foram 
publicadas pela Mancha 
Verde em uma rede social. É 
possível ver torcedores sem 
máscara na aglomeração, o 
que desrespeita protocolos 
de segurança contra a Co-
vid-19.

Mais cedo, o técnico 
Abel Ferreira comandou um 
treinamento na Academia 
de Futebol. Recuperados, 
Zé Rafael e Gabriel Veron 
participaram de toda a ati-
vidade. A volta do confron-
to semifinal está marcada 
para o dia 15, no Allianz Par-
que.

Foto: Instagram

Palmeirenses deram apoio ao elenco antes de viagem 

LIBERTADORES. Treinador sofre com lesões e tem dúvidas para compor setor ofensivo

Hoje no Bahia, Capixaba tem contrato com o Grêmio até 
2023 

Foto: FelIpe olIveIra

DA REPORTAGEM

Ainda que a temporada 
2020 não tenha terminado, 
ela adentra 2021 em reta fi-
nal. Enquanto o Grêmio ava-
lia o próprio elenco, precisa 
saber também com quais 
jogadores emprestados pre-
tende contar no futuro. São 
oito atletas cedidos a outros 
clubes atualmente - dois de-
les com vínculo já expirado.

Os contratos dos volan-
tes Kaio e Machado vence-
ram no dia 31 de dezembro. 
Ambos estão emprestados 
a Paraná e Cruzeiro, respec-
tivamente, onde permane-
cem até o fim da Série B. A 
tendência é que não reno-
vem com o Grêmio. Situação 
semelhante vive o também 
meio-campista Matheus Fri-
zzo. Primeiro, ele foi cedido 
ao Atlético-GO em 2020. Pou-
co aproveitado, seguiu para 
o Vitória e lá tem aparecido 
com frequência na Série B. 
O contrato com o Grêmio vai 
até 2022.

Na Série A estão o ata-
cante Léo Chú e o meia Lima, 
ambos no Ceará. Ao encerra-
mento da competição, retor-
nam ao Tricolor. O primeiro 
tem contrato até dezembro 
de 2024, enquanto o segun-
do possui vínculo até o fim 
de 2021. Antes alternativa a 
Bruno Cortez na lateral es-
querda, Juninho Capixaba 
tem mais um ano de emprés-
timo com o Bahia. Participou 
de 41 jogos em Salvador, mas 
não faz falta em Porto Ale-
gre após a chegada de Diogo 
Barbosa.

Por fim, há duas pro-
messas da base gremista no 
exterior que voltam no meio 
do ano. O goleiro Phelipe 
Megiolaro e o meia-atacante 
Jhonata Robert vestem as 
camisas de FC Dallas (Es-
tados Unidos) e Famalicão 
(Portugal), respectivamente. 
Os dois são os que têm mais 
chance de aproveitamento 
no elenco tricolor, pois subi-
ram ao profissional bem ava-
liados e ganharam novos ares 

GRÊMIO

Como está a situação
dos emprestados 
para 2021???

DA REPORTAGEM

O Ação/Santo Antô-
nio acertou a contratação 
do técnico Odil Soares para 
a disputa do Campeonato 
Mato-grossense 2021. Odil 
estava no Dom Bosco, onde 
terminou o Estadual na 4ª co-
locação, mas ele também foi 
o treinador responsável por 
levar o Ação Santo Antônio 
para a elite mato-grossense 
com o título de forma invicta 
da Segunda Divisão de 2020.

Agora, o técnico cuiaba-
no terá a missão de manter 
o time de Leverger na divi-
são principal. Com isso, ele 
já conta com alguns atletas 
garantidos que estavam no 
Azulão da Colina, como o 
zagueiro Odail Junior, o vo-
lante Peixinho e o atacante 
Deivisson Pikachu. O volante 

Jean, ex-Cuiabá e Luverden-
se, também reforça a equipe.

A estreia do Ação San-

Odil foi campeão da Segunda Divisão e retorna ao Ação/Santo Antônio 

ESTADUAL 2021

Ação/Santo Antônio contrata
Odil Soares e garante reforços

Foto: DIvulgação

Foto: assCom

DA REPORTAGEM

A equipe do Cuiabá 
treinou na manhã de domin-
go na Arena Pantanal, em 
preparação para o primeiro 
jogo em 2021, válido pela 33ª 
rodada da Série B, diante do 
Juventude, nesta terça, às 
20h30, na Capital.

O duelo marca um con-
fronto direto pelo G4 da com-
petição, já que o time gaúcho 
está em 3º lugar com 52 pon-
tos, e o Auriverde vem na 5ª 
posição, com um ponto a 
menos. Entre os times, em 4º, 
está o CSA, com os mesmos 
51 pontos do Dourado, porém 
com uma vitória a mais e me-
lhor saldo de gols nos crité-
rios de desempate.

Para tentar voltar ao G4 
da Série B, o técnico Allan Aal 
conta com retornos de joga-
dores importantes do elenco, 
considerados titulares, como 
o lateral-esquerdo Romário e 
o volante Auremir, que cum-
priram suspensão automáti-
ca pelo terceiro cartão ama-
relo diante do Cruzeiro, no 
empate sem gols da última 

terça (29/12).
O meia Elvis, jogador de 

maior regularidade do Cuia-
bá em 2020, também retorna 
ao time após se recuperar de 
lesão muscular. 

Nos últimos jogos, a 
equipe sentiu muito a falta 
do atleta nas armações das 

SÉRIE B

Cuiabá terá retornos para
jogo contra o Juventude

Elvis e Auremir em treino pelo Cuiabá na Arena Pantanal 
jogadas, atuando todo o tem-
po na retranca. O último jogo 
do Camisa 10 foi no empate 
em 3 a 3 contra o Vitória, no 
dia 8 de dezembro, quando 
saiu machucado aos 34 mi-
nutos do primeiro tempo, em 
duelo na Arena Pantanal.

Outra peça importan-

to Antônio no Campeonato 
Mato-grossense 2021 será 
contra o Nova Mutum, atual 

te que vive a expectativa de 
voltar é o volante Rafael Gava, 
que teve um desconforto 
muscular na coxa logo no iní-
cio do jogo contra o Náutico-
-PE, no dia 22 de dezembro. 
Ele foi preservado contra o 
Cruzeiro, mas treina com o 
elenco.

campeão da competição. A 
estreia está prevista para o 
dia 28 de fevereiro.



Estado de Mato Grosso, terça-feira, 05 de janeiro de 2021 07 | CIDADES | www.diariodoestadomt.com.br

DA REPORTAGEM

Três homens foram pre-
sos suspeitos de furtarem 
uma carga de 47 toneladas 
de milho em um silo de uma 
fazenda em Santa Cruz do 
Xingu, no último sábado (2). 
A operação mobilizou 20 po-
liciais das unidades de Santa 
Cruz do Xingu, Confresa e Vila 
Rica.

A ação começou na ma-
drugada de 31 de dezembro 
e se estendeu ao longo do 
dia. A PM recebeu a denún-
cia no momento que estava 
ocorrendo o furto dos grãos. 
A informação de um funcio-
nário era de que havia uma 
carreta e um carro de passeio 
no armazém e pessoas fur-
tando grãos, fazendo o car-
regamento de milho. O furto 
ocorria no escuro para não 
chamar a atenção.

Com as características 
da carreta e do carro supos-
tamente usado como apoio, 
uma equipe da PM conseguiu 
interceptar a carreta a pou-
cos quilômetros do armazém. 
Quando abordavam o condu-
tor, um homem de 49 anos, 
os policiais perceberam que 
o carro que vinha logo atrás, 

S.C.XINGU

3 são presos por 
participação em furto 
de 47 toneladas de milho

Carga foi recuperada pela PM 

Foto: PM/Mt 

retornou ao ver os policiais e 
fugiu em alta velocidade no 
sentido contrário.

A equipe da PM ainda 
fez o acompanhamento pela 
estrada de acesso a Vila Rica 
e Confresa até a ponte do 
Rio Fontoura, mas o perdeu 
de vista e requisitou o apoio 
das unidades dos dois mu-
nicípios. Na região da Vila do 
Caxangá, em Vila Rica, uma 
equipe da Força Tática avis-
tou o carro e nele estava o 
segundo suspeito preso, 35 
anos. Conforme narrativa dos 
policiais, o motorista do carro 
receberia R$ 15 mil do moto-
rista da carreta. A terceira pri-
são, do suspeito de 26 anos, 
ocorreu próximo da fazenda 
onde foi registrado o furto. 
Ele era funcionário e estaria 
dando apoio à ação crimino-
sa.Os três presos e os no

mes dos demais supos-
tos envolvidos foram coloca-
dos à disposição da Delega-
cia de Confresa. A carreta e a 
carga de milho foram levadas 
para a delegacia de Santa 
Cruz do Xingu, enquanto o 
carro, sem condições de tra-
fegar, ficou no pátio do Co-
mando Regional da PM de 
Vila Rica.

Rotina com atividades divertidas
ajuda a evitar depressão infantil
DA REPORTAGEM

Dores de cabeça, de es-
tômago e alteração no apeti-
te e no sono são alguns sinais 
de alerta da depressão infan-
til. Os pais também devem 
ficar atentos a dificuldade de 
atenção, angústia, agressivi-
dade, isolamento e cansaço. 
Segundo especialistas, o iso-
lamento social enfrentado 
neste período de pandemia 
de Covid-19 pode agravar a 
ansiedade e depressão nas 
crianças, já que a maioria das 
tarefas estão restritas ou até 
mesmo proibidas.

A psicanalista Elizandra 
Souza destaca que nesta rea-
lidade de pandemia, as crian-
ças tiveram que se adaptar 
ao novo, “tentando entender 
também o comportamento 
de todos dentro de casa, pois 
esta mudança não se restrin-
ge unicamente a elas, já que 
os pais também tiveram que 
se reinventar”.

Passados 9 meses do 
início da pandemia, anuncia-
da pela Organização Mun-
dial de Saúde (OMS) em 11 de 
março, nada mais é novidade. 
A psicanalista ressalta que, no 
início, “ficar em casa, não ir à 
escola parecia algo bom”. “O 
novo virou tédio! As crianças 
acabam ficando entediadas 
pela falta do que fazer e é aí 
que podem começar a surgir 
os problemas”, destaca.

ROTINA
Para ajudar a vencer o 

tédio durante o isolamento, a 
psicanalista orienta a seguir 
uma rotina as crianças. “A 
rotina gera segurança e sen-
sação de proteção”. Ela ainda 
acrescenta que é preciso in-
centivá-las a fazer atividades 
motoras. “As crianças preci-
sam se mexer”, ressalta.

A psicopedagoga Thaisa 
Rocha Moura concorda que 
manter uma rotina é essen-
cial, tanto para as crianças, 

quanto para os pais e acon-
selha a criar juntos um qua-
dro de rotina com atividades 
que sejam prazerosas para 
a criança. “Brincar com ani-
mais, pesquisar receitas e co-
zinhar juntos, resgatar brin-
cadeiras da infância dos pais, 
fazer uma sessão pipoca com 
filme escolhido por ambos 
e participar de brincadeiras 
que a criança propor”, sugere 
Thaisa.

SENSAÇÃO DE
NORMALIDADE
Na opinião da psicana-

lista, a aproximação da apli-
cação da vacina contra a co-
vid-19 no próximo ano ainda 
não é fator que possa ajudar 
a melhorar os sintomas das 
crianças depressivas.

Ela explica que as crian-
ças precisam da “sensação” 
de normalidade. “Portanto, 
mais que a questão da vacina, 
que é muito racional e cogni-
tiva, o que melhora o humor 
das crianças é parecer se inte-
grar com outras crianças, ain-
da que em quantidade redu-
zida, bem como participar de 
atividades onde o corpo pos-
sa se expressar”, diz Elizandra.

Ela destaca ainda que a 
criança tem menos elemen-
tos linguísticos para expressar 
sua dor e seus conflitos. “Con-
tudo, o corpo, os movimentos 
são mais afetados e sofrem 
mais. Se a criança está há 
muito tempo em isolamento, 
dar uma volta no quarteirão 
já ajuda”, diz. Ela acrescenta 
que o medo e insegurança 
dos pais são “os piores vilões, 
pois aqueles que deveriam 
ser fortes e proteger, também 
estão sem chão”, afirma Eli-
zandra.

SINTOMAS
Entre as prováveis cau-

sas da depressão infantil, 
pode estar uma experiência 
frustrante como separação 
dos pais, morte de um pa-

Foto: Divulgação

Brincadeiras são fundamentais às crianças 

EFEITO PANDEMIA Segundo especialistas, a rotina faz a criança sentir-se segura

DA REPORTAGEM

Uma idosa, 75 anos, 
foi assassinada na ma-
drugada de domingo (3), 
em Sorriso, e a filha, 39, 
foi esfaqueada. O princi-
pal suspeito de cometer 
os crimes é o marido da 
vítima que morreu e pai 
da mulher de 39, um ido-
so de 89 anos. Conforme 
boletim de ocorrência fei-
to pela Polícia Rodoviária 
Federal (PRF), um vizinho 
socorreu as mulheres, as 
encaminhou até o hospital 
e acionou a equipe de po-
liciais, que se deslocou até 
a casa, que fica localizada 
nos fundos da unidade 
operacional da PRF.

No local, os policiais 
encontraram o idoso sen-
tado em uma cadeira, 
com uma faca nas mãos. 
Ele estava ferido e com a 
fala confusa e descone-
xa. Após ser convencido a 
largar a faca, o homem foi 
encaminhado ao Hospi-
tal Regional para receber 
atendimentos médicos. 
Aparentemente, segundo 
os policiais, ele tentou sui-
cídio.

Lucinda de Oliveira, 
75 anos, passou por cirur-

DA REPORTAGEM
Só Notícias

Um homem dormiu 
após invadir e tentar roubar 
objetos de uma residên-
cia em Feliz Natal. Quando 
acordou, o suspeito se se-
parou com a Polícia Militar 

Crime foi registrado em Sorriso 

SORRISO

Idoso mata esposa e esfaqueia a filha

FELIZ NATAL

Homem tenta roubar residência,
dorme no sofá e acaba preso

Foto: Divulgação

e foi preso em flagrante. Se-
gundo a PM, o criminoso in-
vadiu o imóvel quando não 
tinha ninguém, recolheu 
vários objetos, mas antes de 
sair deitou no sofá e dormiu.

Em seguida, de acor-
do com a assessoria da PM, 
quando uma funcionária da 

gia e foi encaminhada a 
uma Unidade de Terapia 
Intensiva UTI. Durante a 

madrugada, sofreu uma 
hemorragia e morreu. A fi-
lha teve um corte na mão, 

foi medicada e liberada. O 
caso passa a ser investiga-
do pela Polícia Civil.

residência chegou, se depa-
rou com a cena e acionou 
uma guarnição.

Ao chegar no local, 
os militares acordaram o 
suspeito que ainda tentou 
reagir, mas acabou sendo 
preso com uma espingarda 
e duas munições. Também 

foram apreendidos roupas e 
perfumes que haviam sido 
furtados em outra casa.

O suspeito recebeu voz 
de prisão e foi encaminha-
do à delegacia de Polícia 
Civil para os procedimentos 
necessários. O caso foi regis-
trado no sábado.

rente, bullying na escola. A 
psicanalista Elizandra explica 
ainda que a probabilidade da 
criança desenvolver algum 
transtorno aumenta consi-
deravelmente quando há ca-
sos de depressão na família. 
“O fator genético também 
pode exercer influência, mas 

a convivência com pessoas 
depressivas ou com histórias 
de depressão na família, faz a 
criança ‘aprender’ a ser”, diz a 
especialista.

Mas, é possível con-
tornar a situação para que, 
mesmo com adultos com 
depressão no convívio fami-

liar, diminua a tendência da 
criança a desenvolver a do-
ença. “É comum que crian-
ças apresentem os mesmos 
sintomas que um adulto 
apresenta. Isso por causa da 
identificação e necessidade 
de pertencimento que crian-
ças e adolescentes buscam, 

de forma mais evidente. Para 
contornar, é interessante 
apresentar para a criança ou-
tras formas de ser e de lidar 
com o mundo. Na infância, os 
exemplos de comportamento 
e pensamento são os maiores 
influenciadores de personali-
dade”, frisou.
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Economia de R$ 181 mi em licitações
DA REPORTAGEM

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
Estado de Infraestrutura e 
Logística (Sinfra), econo-
mizou R$ 181,2 milhões nos 
processos licitatórios rea-
lizados pela secretaria nos 
últimos dois anos. Os valo-
res correspondem a con-
tratação de projetos em-
presas de engenharia, além 
das aquisições de materiais 
para execução de obras e 
fornecimento de equipa-
mentos.

Os dados fazem parte 
dos levantamentos reali-
zados pela Comissão Per-
manente de Licitação da 
Sinfra e também Secreta-
ria Adjunta de Administra-
ção Sistêmica, responsável 
pela Superintendência de 
Aquisições. Ao todo foram 
realizados 58 processos lici-
tatórios nesse período, sen-
do estimado R$ 1,014 bilhão 
em contratação e R$ 832,9 
milhões efetivamente con-
tratados.

Conforme o secretário 
de Estado de Infraestrutu-
ra e Logística, Marcelo de 
Oliveira, a economia regis-
trada é reflexo do trabalho 
realizado pela atual gestão 
do Governo de Mato Gros-
so, logo no início, para ree-
quilibrar as contas públicas 
através de políticas auste-
ras e controle de despesas, 
para que Mato Grosso pu-
desse sanar as dificulda-
des financeiras oriundas de 
anos anteriores.

“Na administração do 
governador Mauro Men-
des, Mato Grosso recupe-
rou a credibilidade perante 
os fornecedores. O Gover-
no está pagando em dia, 
corretamente, sem criar 
nenhum mecanismo não 
republicano para auferir 
qualquer tipo de vanta-

gem. Isso é motivo de or-
gulho para a Secretaria de 
Infraestrutura. Mostrarmos 
para Mato Grosso que as 
determinações do governa-
dor Mauro Mendes foram 
cumpridas e que estamos 
aqui para realmente con-
sertar o Estado. Isso é uma 
demonstração clara e ine-
quívoca de que estamos no 
caminho certo”, afirmou.

Dos R$ 181,2 milhões 
economizados, R$ 113,4 
milhões correspondem às 
licitações realizadas direta-
mente para contratação de 
projetos e de empresas de 
engenharia para execução 
de obras rodoviárias em 
todo Mato Grosso, além da 
retomada das obras previs-
tas para a Copa do Mundo 
de 2014. Muitas das obras 
de pavimentação contrata-
das já foram concluídas.

Foram realizados 30 
processos licitatórios, sen-
do cinco no ano de 2019 
e outros 25 neste ano, e o 
valor estimado para as lici-
tações era de R$ 667,4 mi-
lhões. No entanto, foram 
contratados por R$ 563,8 
milhões. A economia regis-
trada foi em média de 15% 
em relação ao estimado.

A licitação de maior 
vultuosidade foi a realizada 
para a retomada das obras 
do novo hospital Universi-
tário Júlio Müller.  Inicial-
mente havia sido estimado 
o valor de R$ 216,273 mi-
lhões para a retomada e 
conclusão do hospital, mas 
elas foram contratadas por 
R$ 207,485 milhões, ge-
rando uma economia de 
R$ 8,788 milhões. “Esta foi 
uma grande licitação, mui-
to criteriosa, e que obtive-
mos uma importante eco-
nomia”, disse o secretário.

Já a economia regis-
trada nas licitações realiza-
das pela Secretaria adjunta 

Governo economizou R$ 181 milhões em licitações feitas pela Sinfra 

EM 2 ANOS. Valores correspondem a contratação de projetos empresas de engenharia e aquisições de materiais
Foto: Secom-mt

de Administração Sistêmi-
ca, para aquisições de ma-
teriais para execução de 
obras e fornecimento de 
equipamentos, somou ou-
tros R$ 67,7 milhões. Foram 
feitos 28 pregões e o valor 
estimado para todos os 
processos era de R$ 336,8 
milhões, mas o valor licita-
do foi de R$ 269 milhões. A 
economia média registra-

da foi de 20% em relação ao 
que estava estimado.

O maior pregão reali-
zado foi de registro de pre-
ço para a contratação dos 
serviços de implantação e 
manutenção da sinalização 
na malha rodoviária pavi-
mentada, para cinco lotes 
de obras. O valor estimado 
era de R$ 99,6 milhões, mas 
o valor licitado foi de R$ 66,1 

milhões. Isso representou 
uma redução de R$ 33,4 
milhões, ou seja, uma eco-
nomia de 33,6% em relação 
ao estimado.

Ainda segundo Mar-
celo de Oliveira, todos es-
ses valores economizados 
serão aplicados em novas 
obras para atender a popu-
lação mato-grossense de 
todas as regiões do Estado. 

“Trabalhamos incansavel-
mente para aplicar melhor 
os recursos públicos, para 
fazer mais obras, melhorar 
o Estado de Mato Grosso e 
garantir o direito que o ci-
dadão tem de ir e vir por 
nossas estradas e pontes 
com segurança. Com mui-
to menos, estamos fazendo 
muito mais por Mato Gros-
so”, encerrou.


