
REGIÃO OESTE

A região de Mato Grosso na fronteira com a Bolívia passou por diferentes 
processos desenvolvimento ao longo da história para garantir a ocupação 
das áreas e atualmente a integração de tecnologias nas atividades econô-
micas aumenta a expectativa de uma nova fase de crescimento       Página -4

ROLÉ ALEATÓRIO

POR ADULTERAÇÃO

R10 e documentos falsificados

Deputado quer punir postos

O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho e seu irmão, Roberto de As-
sis, não serão acusados pelo Ministério Público do Paraguai pelo uso 
de passaportes falsos.          Página - 6

Projeto de lei que busca punir postos de combustíveis que por 
ventura vieram a comercializar à população álcool, gasolina e diesel 
adulterados. a previsão é de multa de R$ 15 mil, além da interdição 
do estabelecimento por até 30 dia.       Página - 3

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

FASE DE CRESCIMENTO

As multas de trânsito por excesso de velocidade emitidas 
entre os dias 27 de setembro e 11 de novembro do ano pas-
sado, serão canceladas pela Prefeitura de Sinop e excluídas 
do sistema do Detran e do Denatran, sem necessidade de o 
motorista ter que fazer requerime                                    Página -8

SINOP

Multas de trânsito 
serão canceladas

AS frases
machistas
que ainda
marcam
Embora o Dia da Mulher seja 
um momento de celebrar as 
conquistas já alcançadas, tam-
bém deve ser uma data para re-
fletir sobre atitudes e práticas 
machistas que ainda marcam a 
vida das mulheres. 
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Uma mulher é morta a cada 7 horas no 
país, por violência doméstica ou condição 
de gênero

A mitologia grega já descrevia a justiça 
como uma mulher. Têmis, a deusa primor-
dial, filha do sol e da terra, ainda hoje em-
punha a balança com que equilibra a razão 
do julgamento e nos serve de símbolo maior 
nas atividades relacionados ao Direito. Nas 
narrativas mitológicas, Têmis foi persegui-
da por Zeus e enfrentou diversos percalços.

Assim como ela, muitas outras mulheres 
foram perseguidas, lutaram e precisaram 
ter muita coragem para que chegássemos 
até aqui. Hoje podemos discutir abertamen-
te questões como a igualdade de gênero, 
empoderamento feminino, paridade sala-
rial. Um avanço feito sobre suor e lágrimas 
de muitas mulheres que buscaram justiça. 
Podemos comemorar, mas ainda estamos 
longe de ser igualitários e justos.

Nos desafios da advocacia moderna, o 
universo feminino ainda enfrenta situa-
ções particulares e trava lutas medievais 
para provar seu valor. As mulheres são qua-
se 50% dos inscritos na Ordem dos Advoga-
dos do Brasil (OAB) e ainda assim sofrem 
com a desigualdade salarial, com as condi-
ções de trabalho, com o desrespeito.

Construir uma carreira e ter reconheci-
mento demanda muito mais esforço porque 
elas são preteridas pela possibilidade de 
engravidar ou pelas atividades da mater-
nidade, são ameaçadas em suas atividades 
profissionais, são excluídas dos cargos de 
liderança. Essa cultura machista precisa 
chegar ao fim. Basta.

Travamos uma luta diária na Caixa de 
Assistência dos Advogados (CAA/MT) e na 
OAB-MT para quebrar esse ciclo. Contamos, 
atualmente, com 70% da diretoria formada 
por mulheres.

No interior de Mato Grosso, 55% dos re-
presentantes da CAA/MT também são mu-
lheres. Pagamos auxílio maternidade para 
advogadas e estagiárias adimplentes, con-
quistamos o direito de preferência à advo-

gada gestante e lactante em audiên-
cias e sustentações orais, assim como 30% 
das vagas em palestras realizadas pelo Sis-
tema OAB-MT são destinadas às mulheres.

Incentivamos a participação femini-
na nos torneios esportivos, ampliamos os 
convênios nos segmentos de saúde, beleza 
e moda e desenvolvemos uma ampla pro-
gramação durante todo o mês de março, em 
Cuiabá e no interior, para atividades que va-
lorizam a mulher e nos ajudam a encontrar 
caminhos para avançar cada vez nessa bus-
ca por igualdade.

Não podemos deixar de falar sob um dos 
aspectos mais espinhosos do universo femi-
nino: a violência. O Brasil é o quinto país em 
número de feminicídios no mundo.

Uma mulher é morta a cada 7 horas no 
país, por violência doméstica ou condição 
de gênero, segundo os registros oficiais. E os 
índices crescem a cada ano. Por isso, foi im-
plementada a cláusula de inidoneidade para 
bacharel que requer carteira da OAB. Se ele 
tiver processo de violência contra a mulher, 
não pode ser inscrito na Ordem. 

As mulheres sempre lutaram e seguem 
firme no seu propósito de conquistar espaço 
pelo profissionalismo e competência. Mas 
cabe a nós homens, sermos o grande vetor 
de mudança.

Somos nós que precisamos entender e 
mudar de posicionamento para acelerar esse 
processo e alterar as estatísticas. A igual-
dade, a paridade entre homens e mulheres 
tem que ser lugar comum e as nossas lutas 
devem ser por outras questões que possam 
melhorar a qualidade de vida de todos nós, 
sem distinção de gênero. Que a balança de 
Têmis nos inspire e nos permita encontrar 
o ponto de equilíbrio, porque a advocacia é 
muito maior com as mulheres.

ITALLO LEITE É PRESIDENTE DA CAI-
XA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DE 
MATO GROSSO (CAA/MT)

Às Mulheres, o Direito!

ITALLO LEITE

Passado o período de noivado, conforme a ex-
pressão que as duas partes empregaram, sacramen-
tou-se na quarta-feira (4), enfim, o casamento entre a 
atriz Regina Duarte e o governo Jair Bolsonaro.

Artista de longa e reconhecida carreira, Regina 
passa a comandar a gestão da cultura, área que ficou 
marcada até agora por turbulências, embates ideoló-
gicos, intervenções de extração autoritária e sucessi-
vas trocas de comando.

O primeiro a ocupar a secretaria especial des-
tinada ao setor, Henrique Pires, deixou o cargo em 
agosto, acusando o governo de censura, após a sus-
pensão de um edital que contemplava séries com te-
mática LGBT. Seu substituto, o economista Ricardo 
Braga, permaneceu poucas semanas no posto.

Na sequência, o órgão teve à frente o diretor de 
teatro Roberto Alvim, com seu delirante projeto de 
“guerra cultural” contra a esquerda. O desvario foi 
interrompido em janeiro, após a veiculação de um 
grotesco vídeo no qual ele aparecia repetindo trechos 
de um discurso de Joseph Goebbels, ministro da Pro-
paganda de Adolf Hitler, em meio a outras alusões ao 
nazismo.

Diante desse histórico deplorável, afigura-se sem 
dúvida auspiciosa a intenção de Regina, manifestada 
em seu discurso de posse, de trazer pacificação à área e 
manter constante o diálogo com setor cultural, socie-
dade e Congresso. Já de início, a atriz procedeu a uma 
ampla e sem dúvida necessária limpeza nos postos da 
secretaria, incluindo nomes ligados ao ideólogo-mor 
do obscurantismo bolsonarista, Olavo de Carvalho.

O caminho para debelar do órgão o revanchis-
mo e compor uma equipe comprometida com as re-
ais necessidades do setor, contudo, não estará livre de 
obstáculos.

Talvez já antevendo dificuldades, Regina subli-
nhou, em seu pronunciamento, a promessa presiden-
cial de que teria “carta branca” para escolher os in-
tegrantes da secretaria.Falando na sequência, porém, 
Bolsonaro deixou claro que não abrirá mão de inter-
vir numa área que sua paranoica militância enxerga 
como dominada pela doutrinação de esquerda.

Tais falanges, a propósito, desde já se unem a ra-
dicais de esquerda no ataque à atriz nas redes sociais 
—num movimento açulado por Carvalho, que, diante 
da demissão de seus seguidores, passou a provocá-la a 
desistir do cargo.

Por sua trajetória, Regina Duarte parece reunir 
qualidades necessárias para ao menos apaziguar o se-
tor e conter a irracionalidade da gestão governamen-
tal. Todavia, como se vê, o sucesso desse casamento 
não dependerá apenas dela.

Editorial

A carta de Regina

Ranking dos Políticos - Facebook

EXAGERO
O deputado estadual João Batista, ex-pre-

sidente do Sindicato dos Agentes Penitenci-
ários do Estado (Sindspen), tem sido incisivo 
na defesa dos servidores públicos enquanto 
parlamentar. Tanto que, nesta semana, su-
biu o tom em uma de suas falas ao criticar 
os projetos enviados pelo governador Mauro 
Mendes. “Peço que os servidores abram o olho 
e se mobilizem, porque a cada dia que passa 
vocês têm seus direitos mais atacados e da-
qui uns dias estarão pagando para trabalhar”, 
afirmou.

NOVA ESTRELA
Sem perceber, os vereadores de situação de 

Cuiabá estão dando uma projeção absurda ao 
colega Abílio Júnior, alvo de um processo de 
cassação. Mal exagerando, é mais ou menos o 
que aconteceu com a facada no então candi-
dato à presidência Jair Bolsonaro. Depois de 
ferido, aumentou sua aura de “mito”. Nos últi-
mos meses, são manchetes e manchetes sobre 
o caso Abílio. Um verdadeiro palanque eletrô-
nico em ano eleitoral. Mais: se for mesmo cas-
sado, poderá se colocar como “vítima do sis-
tema” e usar tal fato para fortalecer e projetar 
ainda mais sua imagem política.

ESCOLHA
EM PLEITO
Pré-candidato ao Senado na eleição su-

plementar, o deputado federal José Medeiros 
criticou o processo de escolha do candidato 
do PSDB na eleição extemporânea. O ex-depu-
tado federal Nilson Leitão foi o escolhido na 
semana passada. Nesta semana, o ex-gover-
nador Pedro Taques anunciou a desfiliação da 
sigla. “O PSDB se comporta em Mato Grosso 
muito semelhante ao PT, ao não permitir par-
ticipação do ex-senador Pedro Taques, no pro-
cesso de escolha interna dos candidatos, para 
eleição ao Senado”, disse em uma publicação 
no Twitter.

Crédito: Divulgação

IMAGEM DO DIA

“O caminho para debelar do órgão o revanchis-
mo e compor uma equipe comprometida com 
as reais necessidades do setor, contudo, não 
estará livre de obstáculos

“
A imagem do dia deste sábado é em homenagem ao Dia Internacio-

nal da Mulher. É uma data que não deve ser lembrada apenas para se 
presenteá-las, e sim refletir sobre seus direitos e o digno respeito que 
merecem. Muita coisa melhorou, mas há muita coisa ainda a ser feita.

Testando com antecedência
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isso é desagradável. Você sabe que o 
recurso está ali e atende plenamente 
suas necessidades, mas não consegue 
tirar proveito dele.

Me lembro da primeira vez que, em 
viagem, recebi uma localização envia-

da via comunicador 
instantâneo. 

O serviço não era 
dos melhores, ainda 
muito “cru”, e minha 
falta de conhecimen-
to me atrapalhou para 
caramba com as in-
terações, ainda muito 
necessárias naquela 
época. Hoje você clica 

em um link e tudo acontece quase que 
automaticamente.

Não adianta você ter o recurso e 
não conhecer seu funcionamento. Não 
são raros os casos em que a falta de co-
nhecimento faz com que o usuário seja 
mais prejudicado que “ajudado”.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são mui-
to importantes, e você pode entrar em 
contato pelo fone (66) 99971-6500, pelo 
e-mail, lsmussi@hotmail.com ou vi-
sitar nosso perfil em facebook.com/
paginadocareca. Do mais um grande 
abraço, e até a próxima, se Deus quiser!
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Por mais que seja praticamente impossível estar “por 
dentro” de toda nova tecnologia disponibilizada no mer-
cado é interessante, ao menos, acompanhar o que está 
sendo lançado. Isso permite que você consiga “filtrar”, 
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útil, tentando conhecer melhor essas opções. Por mais 
que não resolva todos os problemas, pode minimizar um 
pouco as dificuldades.
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A tecnologia nos permite desfrutar 
de uma infinidade de novos recursos 
a cada dia, e muitas vezes chegamos a 
nos surpreender com toda a facilidade 
que passamos a ter em nossas vidas. 
Costumo dizer, inclusive, que não con-
seguiríamos viver 
atualmente sem as 
facilidades do mun-
do moderno.

Só que, com tan-
tos recursos dis-
poníveis, algumas 
vezes não sabemos 
nem o que exata-
mente vamos utili-
zar. Não são raras 
as vezes em que utilizamos algum re-
curso pela primeira vez na hora em que 
a necessidade aparece, o que, eviden-
temente, passa longe de ser uma boa 
ideia.

O recomendável, evidentemente, é 
que conheçamos todos os recursos que 
possamos precisar para não “passar 
aperto” na hora da necessidade, mas 
isso nem sempre é fácil: com tanta coi-
sa disponível nesse mundão tecnológi-
co é difícil prever, com antecedência, o 
que vai ser útil ou necessário em nossa 
vida.

Quem já precisou utilizar um recur-
so tecnológico sem ter a menor ideia de 
como ele funciona sabe bem o quanto 



PROJETO PREVÊ

Punição aos postos que adulterarem combustível
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CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Como representante do 
governo municipal, o secre-
tário de Desenvolvimento 
Econômico de Sorriso, Claú-
dio Drusina, esteve ontem 
(06) em Brasília para acom-
panhar o andamento do pro-
jeto que manutenção da pista 
do aeroporto Adolino Bedin.  
As reuniões ocorreram no 
ministério da Infraestrutura 
e também na Agência Nacio-
nal de Aviação Civil (ANAC). 

“No mês passado uma 
equipe da ANAC esteve em 
Sorriso para a realização de 
uma vistoria no aeroporto. 
Agora viemos verificar os 
apontamentos existentes e, 
para nossa surpresa, houve 
ressalva apenas para a ques-
tão técnica da pista. Já ha-
víamos apresentado para a 
equipe da ANAC o projeto 
de revitalização e, com base 
nessa vistoria, em breve te-
remos nossa certificação de-
finitiva”, comenta Drusina.       

Durante a visita ao minis-
tério o pedido do secretário 
foi de ter mais agilidade na 
aprovação do projeto, para 
que o município possa dar 
entrada de forma emergen-
cial no processo de licitação 
da obra. “Viemos pedir mais 
agilidade na aprovação do 
projeto para que possamos 

SORRISO | O secretário Brusina cumpriu agenda no ministério da Infraestrutura e ANAC

Obra deve custar R$ 8 milhões 

FotoS: DIVULGAÇÃo
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APENAS POR AUTORIDADES

Governo disciplina uso 
de aeronaves da FAB 

Ministro da Defesa pode autorizar benefício 

AGÊNCIA

BRASIL

Decreto publicado on-
tem (6), no Diário Oficial da 
União disciplina o uso de 
aeronaves da Força Aérea 
Brasileira (FAB) por autori-
dades. De acordo com o do-
cumento, poderão requerer 
o transporte oficial o vice-
-presidente da República, os 
presidentes do Senado, da 
Câmara e do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), os mi-
nistros de Estado, os coman-
dantes das Forças Armadas 
e o chefe do Estado-Maior 
Conjunto das Forças Arma-
das.

Pelo decreto, autorida-
des que ocuparem esses car-
gos como interinos ou subs-
titutos não poderão usufruir 
do benefício. Entretanto, o 
ministro da Defesa poderá 
autorizar o transporte aéreo 
dessas e outras autoridades, 
nacionais ou estrangeiras.

O presidente Jair Bolso-
naro já havia orientado que 
apenas os ministros titulares 
do governo poderiam uti-
lizar os aviões da FAB para 
viagens.

A decisão veio depois 
que o ex-secretário execu-
tivo da Casa Civil, Vicente 
Santini, usou um avião da 
FAB para ir de Davos, na Su-
íça, onde participou do Fó-
rum Econômico Mundial, 
para Nova Delhi, durante vi-
sita de Bolsonaro à Índia. O 
fato ocorreu em janeiro des-
te ano. Na ocasião, Santini 
substituía o então ministro 

da Casa Civil, Onyx Loren-
zoni, no cargo. Ao retornar 
ao Brasil, o presidente exo-
nerou o secretário.

As regras do decreto 
publicado hoje não se apli-
cam ao presidente da Repú-
blica, às comitivas presiden-
ciais ou às equipes de apoio 
às viagens presidenciais e 
nem às viagens de autorida-
des em linhas aéreas comer-
ciais.

As solicitações de trans-
porte poderão ser feitas por 
motivo de emergência médi-
ca, segurança e viagem a ser-
viço, nessa ordem de prio-
ridade. Caso haja solicitação 
para a mesma prioridade 
quando não houver possibi-
lidade de compartilhamento 
de aeronave, será observada 
a seguinte preferência: vice-
-presidente da República, 
presidente do Senado, da 
Câmara e do STF e, por úl-
timo, os ministros de Estado.

Compete à autoridade 
que solicitou a viagem ana-
lisar e comprovar a efetiva 
necessidade da utilização de 
aeronave da FAB em subs-
tituição a voos comerciais. 
Pelo decreto, presume-se em 
situação de risco permanen-
te o vice-presidente, ou seja, 
podendo usufruir do benefí-
cio em qualquer situação.

Os presidentes do Se-
nado, da Câmara e do STF 
poderão utilizar os aviões 
oficiais para o local de resi-
dência permanente pois isso 
é considerado motivo de se-
gurança.
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JOGADA ESTRATÉGICA

Ulisses usa tática para tirar Janaína do páreo

Há um alto índice de reclamação em MT 

Ulysses quer impedir Janaina de concorrer 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

COM ASSESSORIA

O deputado tucano 
Wilson Santos, apresentou 
na Assembleia Legislativa, 
projeto de lei que busca pu-
nir de forma administrativa, 
postos de combustíveis que 
por ventura vieram a comer-
cializar à população álcool, 
gasolina e diesel adulterados.

De acordo com o texto 
do PL, a previsão é de mul-
ta de R$ 15 mil, além da in-
terdição do estabelecimen-
to por até 30 dias. Com a 
arrecadação das multas, o 
dinheiro será revertido ao 
Fundo Estadual de Defe-
sa do Consumidor.  Caso os 
postos caiam a reincidência, 
eles podem ter cassadas as 
licenças de funcionamento, 

CLEMERSON SM

Clemersonsm@msn.com

Já está em curso pela As-
sembleia Legislativa de Mato 
Grosso a corrida pela eleição 
da nova Mesa Diretora para 
o biênio seguinte. Marcada 
para o mês de setembro, a 
eleição entre os deputados 
estaduais está causando uma 
contenda entre os parlamen-
tares.

A deputada Janaina 
Riva (MDB) que atualmen-
te é vice-presidente da Mesa 
Diretora quer concorrer à 
reeleição, mas justamente no 
período da eleição, ela estará 
de licença maternidade. Foi 
então que a emedebista arti-
culou com o presidente Edu-
ardo Botelho (DEM), uma 
medida para que a eleição 
fosse antecipada 25 de agos-
to, antes de seu filho nascer e 
entrar em licença.

Segundo o regulamento 
da Casa, deputados que esti-
verem afastados no período 
de eleição, não podem con-
correr. Foi então que o de-
putado Ulysses Moraes (PSL), 
utilizou um recurso estraté-
gico para buscar tirar Janaina 
do páreo. Ele pediu vista ao 
Projeto de Emenda Consti-
tucional (PEC) que propõe a 
modificação da data da elei-
ção, com isso, a decisão pode 
ser protelada até que Janaina 
se afaste, não podemos assim 
concorrer.

com seus sócios proibidos 
de exercer essa atividade por 
cinco anos. Na justificativa, o 
parlamentar argumenta que 
o projeto de lei é necessário 
diante do alto índice de re-
clamações em Mato Grosso 
que relatam fraudes relacio-
nadas à utilização de bombas 
de abastecimento de com-
bustíveis adulteradas. Ainda 
são citadas as inovações tec-
nológicas para o aperfeiçoa-
mento da prática criminosa 
com o intuito de obter lucro.

“Metodologias inova-
doras para ludibriar são cria-
das para dificultar a iden-
tificação das alterações no 
abastecimento que lesam o 
consumidor. Mecanismos 
com chips nas bombas, alte-
rações na placa eletrônica e 
outras técnicas são utilizadas 
pelos criminosos para obter 

A deputada utilizou das 
redes sociais para criticar a 
jogada do adversário políti-
co. “Faltou, no mínimo, gen-
tileza do colega, pois estamos 
na semana da mulher. Mas 
sabemos que não é possível 
contar com o bom senso de 
todos. Eu quero pedir um 
mês e meio de prazo para 
que eu possa ter tranquilida-
de durante a minha gestação, 

Secretário busca agilidade 
em obras do aeroporto

iniciar o processo licitatório 
o quanto antes. O termo de 
fomento que prevê os recur-
sos para a execução das obras 
já está na Secretaria de Avia-
ção Civil – SAC e aguarda-
mos os trâmites legais para 
podermos fazer a licitação”, 
explica. Com as obras con-
cluídas, há a expectativa para 
que o aeroporto possa rece-
ber novas modalidades de 
aeronaves, como os Embraer 
190, 195 e similares. “Prefei-
tura e o ministério da In-
fraestrutura celebraram um 
termo de compromisso para 
a realização de obras de re-
forço e recuperação da pista 
de pouso e decolagem (PPD 
05/23), taxiway e pátio de ae-
ronaves do Aeroporto Regio-
nal Adolino Bedin no valor 
de obra é de R$ 8.090.983,95 
que será totalmente repas-
sado pelo Minfra ao muni-
cípio”, explica. Com a am-
pliação, o aeroporto terá 
um reforço na ampliação 
da segurança das operações, 
como também da vida útil 
do pavimento, com previsão 
de durabilidade de 20 anos.  
As obras serão executadas 
de acordo com o projeto de 
revitalização, recuperação 
e sinalização horizontal da 
pista de pousos e decolagens 
elaborado pela Infraero e 
entregue ao município em 8 
de novembro de 2019.

na minha licença-maternida-
de, porque eu quero usufruir 
dela também. Eu queria pe-
dir que ela passasse por una-
nimidade, não por mim, mas 
por todas as mulheres que 
enfrentam dificuldade na sua 
vida profissional quando es-
tão gestantes”, disse.

No plenário Janaina 
ainda tentou fazer com que 
o projeto fosse votado, ao 

menos, em primeira votação 
para que houvesse tempo há-
bil de adequações serem fei-
tas pela Comissão de Cons-
tituição e Justiça, mas nem 
assim o deputado Ulysses se 
sensibilizou. 

Ele tem cinco dias para 
devolver a medida para pas-
sar pela primeira votação. Ao 
todo, para passar a valer, são 
necessárias duas votações.

vantagem indevida”, conclui.
Atualmente, na esfe-

ra penal, a venda de com-
bustível adulterado é delito 
previsto no artigo 1º, inciso 
I, da Lei 8176/91, segundo o 
qual constitui crime contra a 
ordem econômica adquirir, 
distribuir e revender deriva-

dos de petróleo, gás natural e 
suas frações recuperáveis, ál-
cool etílico hidratado, carbu-
rante e demais combustíveis 
líquidos carburantes, em de-
sacordo com as normas esta-
belecidas na forma da lei. A 
pena prevista é de detenção 
de 1 a 5 anos.
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Região tem plantio diversificado, além de 5 indústrias frigoríficas 

Região Oeste avança e entra
em nova fase de crescimento
DA REPORTAGEM

A peste suína africana e 
o A região de Mato Grosso na 
fronteira com a Bolívia pas-
sou por diferentes processos 
desenvolvimento ao longo 
da história para garantir a 
ocupação das áreas e atual-
mente a integração de tecno-
logias nas atividades econô-
micas aumenta a expectativa 
de uma nova fase de cresci-
mento. Mais de 1,3 milhão de 
cabeça de gado bovino, cer-
ca de 2 milhões de hectares 
plantados de soja, algodão e 
milho, cinco indústrias fri-
goríficas, campus universitá-
rio. Em números, isso resu-
me um pouco da região do 
Guaporé.

A chegada da agricultu-
ra na região traz aos antigos 
produtores a perspectiva de 
aumentar a renda e agregar 
valor à pecuária de corte. 
Aos poucos, a soja e o milho 
passam a ocupar parte dos 
campos e os primeiros silos 
começam a ser construídos. 
Junto a isso, o início das ope-
rações na hidrovia do Rio 
Paraguai, ligando Cáceres a 
Corumbá, e a retomada das 
obras da Zona de Proces-
samento para Exportação 
(ZPE) devem acelerar o de-
senvolvimento econômico 
da região.

Não é de hoje que a re-

gião Oeste passa por ciclos 
de crescimento, desde o 
tempo da colonização, havia 
preocupação em ocupar a 
região. Primeiramente para 
não perder as terras para os 
espanhóis, visto que ultra-
passava o limite do Tratado 
de Tordesilhas – acordo Por-
tugal e Espanha que dividia 
leste e oeste da América do 
Sul entre eles. Anos depois, 
já na segunda metade do sé-
culo XX, a preocupação do 
governo era colonizar a re-
gião da fronteira que já esta-
va novamente esvaziada.

Foi nesta segunda fase 
de ocupação, entre os anos 
de 1950 e 1970, que surgiram 
grande parte dos municí-
pios, como Pontes e Lacerda 
e Nova Lacerda. João Carlos 
Vicente Ferreira, historia-
dor, explica que a ocupação 
da imensa região Oeste com 
fins econômicos ocorre com 
os programas de incentivo 
do governo federal. A mine-
ração é a primeira atividade 
sistematizada e depois é se-
guida pela pecuária e agri-
cultura.

O pecuarista Pedro 
Lacerda, que possui pro-
priedade em Vila Bela da 
Santíssima Trindade, conta 
que seu pai começou a tra-
balhar com compra de gado 
ainda na década de 40. “Meu 
pai vinha de Cáceres com-

DESENVOLVIMENTO | São mais de 1,3 mi de cabeças de gado, além de 2 mi de hectares plantados
Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação

APONTA IMEA

Pecuaristas enfrentam dificuldade
em encontrar animais de reposição

PECUÁRIA

Aprosmat apresenta informações
sobre pastagem e tecnologia

Período de chuvas compromete transporte de animais

Receita espera receber 32 milhões de documentos neste ano

Associação participa do Acrimat em Ação 

DA REPORTAGEM

De acordo com o le-
vantamento realizado pelo o 
Instituo Mato-Grossense de 
Economia Aplicada (Imea), 
os pecuaristas em boa parte 
do estado estão relatando di-
ficuldade em encontrar ani-
mais no mercado de reposi-
ção. Na semana passada, os 
preços estavam ao redor de 
R$ 1.625,10/cab do bezerro.

Apesar da oferta de ani-
mais ainda ser restrita no 
estado, as programações de 
abates apresentaram uma 
leve queda de 0,35 dias se 
comparado com a semana 
passada que encerrou com 
uma média de 6,94 dias. “O 
equivalente físico (EF) tam-
bém apresentou alta de 1,01% 
ante a semana passada, uma 
vez que o mercado segue 

IMPOSTO DE RENDA

Mais de 1,6 mi de 
contribuintes já 
entregaram a 
declaração
DA REPORTAGEM

Agência Brasil

O Ministério da Agri-
culNo quarto dia de entrega 
da declaração do Imposto de 
Renda Pessoa Física (IRPF) 
2020, pouco mais de 1,6 mi-
lhão de contribuintes acer-
taram as contas com o Leão. 
O total equivale a 5% dos 32 
milhões de declarações espe-
radas para este ano. O prazo 
de entrega vai até as 23h59 de 
30 de abril. Quem declara no 
início do prazo tem priorida-
de para receber a restituição, 
caso não a preencham com 
erros e omissões. Pessoas 
com mais de 60 anos, com 
moléstias graves ou deficiên-
cia física também recebem a 
restituição primeiro.

A declaração do Impos-
to de Renda é obrigatória para 
quem recebeu rendimentos 
tributáveis superiores a R$ 
28.559,70 no ano passado, 

DA REPORTAGEM

Próxima de completar 
seus 40 anos de criação, a As-
sociação dos Produtores de 
Sementes de Mato Grosso 
(Aprosmat) participa, mais 
uma vez, do maior progra-
ma itinerante da pecuária 
de corte mato-grossense, o 
Acrimat em Ação, que che-
ga à sua 10ª edição e, nestes 
10 anos, alcançou uma au-
diência de 40 mil pessoas. 
O programa, realizado pela 
Associação de Criadores de 
Mato Grosso (Acrimat), em 
Pontes e Lacerda.

O diretor da Aprosmat, 
Pierre Marie Jean Patriat, 
destaca que participar de 
ações como essa é funda-
mental para o crescimento 

o equivalente a R$ 2.196,90 
por mês, incluído o décimo 
terceiro. A multa por atraso 
de entrega é estipulada em 1% 
ao mês-calendário até 20%. O 
valor mínimo é R$ 165,74.

O programa gerador da 
declaração está disponível 
no site da Receita Federal. 
Quem optar por dispositi-
vos móveis, como tablets ou 
smartphones, poderá baixar 
o aplicativo Meu Imposto de 
Renda nas lojas Google Play, 
para o sistema operacional 
Android, e na App Store, para 
o sistema operacional iOS.

A declaração do Impos-
to de Renda é obrigatória para 
quem recebeu rendimentos 
tributáveis superiores a R$ 
28.559,70 no ano passado, 
o equivalente a R$ 2.196,90 
por mês, incluído o décimo 
terceiro. A multa por atraso 
de entrega é estipulada em 1% 
ao mês-calendário até 20%. O 
valor mínimo é R$ 165,74.

com leve queda nas ofertas 
de animais e com a deman-
da satisfatória”, informou o 
Imea. O transporte de ani-
mais acabou sendo compro-
metido no estado devido ao 
período chuvoso, diante dis-
so os preços para o boi gordo 
e a vaca gordo tiveram um 
aumento no comparativo se-
manal. Na semana passada, 
os preços do boi gordo e da 
vaca gorda foram cotados a 
R$ 182,17/@ e R$ 171,57/@, 
respectivamente. Aumento 
de 0,95% para o macho e de 
1,17% para a fêmea.

Com o período chuvo-
so, a logística afetou a oferta 
de animais em parte do es-
tado. Com isso, na semana 
passada, os preços do boi 
gordo e da vaca gorda foram 
cotados a R$ 182,17/@ e R$ 
171,57/@, respectivamente. 

do agronegócio. “Estamos 
convictos da necessidade 
de participar de programas 
como o Acrimat em Ação, 
pois, por meio deles, é pos-
sível mostrar para o produ-
tor produtos como o apli-
cativo Pasto Certo e o selo 
Semente Legal”.

O Pasto Certo é um 
aplicativo para dispositi-
vos móveis que permite o 
acesso, de forma rápida e 
integrada, às características 
das principais cultivares de 
forrageiras tropicais. Esse 
aplicativo contribui para 
identificar e diferenciar cul-
tivares, além de informar as 
principais recomendações e 
restrições de cada cultivar.

O usuário pode enviar 
dúvidas, sugestões e críticas 

Aumento de 0,95% para o 
macho e de 1,17% para a fê-
mea no comparativo sema-
nal.

Por conta do feria-
do de carnaval, o instituto 
não registrou os valores das 
principais regiões do estado, 

mas os preços registraram 
altas na variação semanal na 
maioria das praças, com base 
no levantamento realizado 
em 27 a 28 de fevereiro. A 
região Noroeste foi a que re-
gistrou a maior valorização, 
com 71,62% na semana.

prar gado na Vila Bela para 
as charqueadas. Depois, em 
1958 eu comprei a primeira 
fazenda”. O produtor ain-
da não faz integração com 
agricultura, mas acredita que 
este é um caminho sem vol-
ta para os produtores da re-
gião. “Estamos vendo a soja 
chegar e com a hidrovia, os 
custos devem reduzir. A agri-
cultura reduz os custos da 
pecuária e garante uma ren-
da melhor. Vamos viver um 
novo tempo”.

O incremento do de-
senvolvimento agrícola na 
região, em consórcio com a 
pecuária, traz um enorme 
ganho em qualidade de vida 
à população que passa a ter 
uma melhor remuneração 
devido aos investimentos em 
mão-de-obra e qualificação. 
O comércio também cresce 
dando suporte ao aumento 
de produção e até o poder 
público tem sua arrecadação 
aumentada com o cresci-
mento em cadeia.

Lacerda também acre-
dita que a tão sonhada ZPE 
também deverá beneficiar a 
região com a chegada de in-
dústrias até Cáceres. “Tere-
mos mais agroindústrias na 
região e isso vai incentivar 
os produtores a investir para 
colocar tecnologia”.

O Governo Estadual 
anunciou em fevereiro des-

te ano a retomada das obras 
da ZPE, que é uma área de 
livre comércio com o exte-
rior, destinadas à instalação 

de empresas voltadas para 
a produção de bens a serem 
comercializados no exterior. 
As empresas que se instalam 

em ZPE têm acesso a trata-
mentos tributário, cambiais 
e administrativos específi-
cos.

à equipe responsável e, com 
isso, auxiliar na melhoria 
do aplicativo. O aplicativo 
é um veículo de comunica-
ção e de orientação técnica 
de fácil acesso, gratuita e di-
nâmica, que pode, inclusive, 
ser operado offline. Já o selo 
Semente Legal é uma cria-

ção da Unipasto em parceria 
com a CEPTIS Agro, líder 
global no setor de certifica-
ção, que reúne informações 
sobre a origem das semen-
tes forrageiras e garante a 
origem das cultivares prote-
gidas pelo convênio Embra-
pa/Unipasto.
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Por que Ronaldinho foi acusado
de usar documentos falsificados?
DA REPORTAGEM

O ex-jogador Ronal-
dinho Gaúcho e seu irmão, 
Roberto de Assis, não serão 
acusados pelo Ministério Pú-
blico do Paraguai pelo uso 
de passaportes falsos. Segun-
do a promotoria, os brasilei-
ros assumiram que erraram, 
mas colaboraram com as in-
vestigações.

O procurador Federico 
Delfino atualizou a situação 
dos irmãos Assis e comentou 
a decisão das autoridades, 
reiterando que o caso ainda 
passará pelo Juizado Penal 
de Garantias. Assim, a defini-
ção será de responsabilidade 
de um juiz.

“O senhor Ronaldo 
de Assis Moreira, mais co-
nhecido como Ronaldinho, 
forneceu vários dados rele-
vantes para a investigação 
e, atendendo a isso, foram 
beneficiados com uma saída 
processual que está a consi-
deração do Juizado Penal de 
Garantias”, declarou. Os bra-
sileiros ainda devem fazer 
alguma “reparação social” 
por conta do caso.

Contudo, Federico Del-
fino afirmou que outras três 
pessoas foram acusadas. O 
empresário brasileiro Wil-
mondes Sousa Lira, res-

ROLÉ ALEATÓRIO | Ex-craque e o irmão colaboraram com investigação e não são acusados pelo MP do Paraguai

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A temporada de jogos no 
futebol americano está cada 
vez mais próxima, e o Cam-
peonato Mato-grossense é o 
primeiro desafio das equipes 
da região. Cuiabá Arsenal, 
Sorriso Hornets, Alta Flo-
resta Lumberjacks, Lucas 
do Rio Verde Jaguars e Si-
nop Mavericks se dividem 
em oito confrontos, entre os 
meses de abril e junho, na 
busca da taça de 2020.

Em um acordo realizado 
entre os próprios times par-
ticipantes (vide que que o 
estado possui mais equipes, 
mas apenas essas aceitaram 
participar da disputa), Cuia-
bá Arsenal e Sorriso Hornets 
já estão garantidos na semi-
final para disputarem uma 
vaga para à decisão com ou-
tros dois times classificados.

Em 2019, o Cuiabá Arse-

BOLA OVAL

Estadual de futebol 
americano é confirmado 
com cinco times

Foto: Ivan StortI

Início previsto para abril

nal garantiu o terceiro título 
de campeão mato-grossen-
se em um desafio contra o 
Sorriso Hornets, num jogo 
acirrado e uma vitória de 
7x6. Este ano, a expectativa é 
para jogos tão emocionantes 
quanto esse.

A primeira edição do 
campeonato ocorreu em 
2015, e teve Cuiabá Arsenal 
como campeão. Naquele 
ano, o time venceu o Sinop 
Coyotes por 40 a 8, em Si-
nop, no estádio Gigante do 
Norte. Os grandes rivais se-
guem em disputa, com Sor-
riso Hornets tendo dois títu-
los e Arsenal três.

Assim como Cuiabá Ar-
senal e Sorriso Hornets, as 
equipes do Sinop Coyotes e 
Rondonópolis Hawks, que 
preferiram não disputar o 
Estadual 2020, estão garanti-
das no Brasileiro de Futebol 
Americano – Centro-Oeste 
2020, com início em julho.

ponsável pelos passaportes, 
segundo os advogados de 
Ronaldinho, e as paraguaias 
María Isabel Galloso e Es-
peranza Apolonia Caballero, 
donas dos documentos adul-
terados. O MP, inclusive, pe-
diu pela prisão preventiva de 
Wilmondes. “Acabamos de 
terminar as acusações em re-
lação a um cidadão brasileiro 
e a duas cidadãs paraguaias. 
Sousa Lira está imputado e 
exigimos prisão preventiva. 
É imputado por produção de 
documentos não autênticos, 
uso de documento público 
de conteúdo falso, associa-
ção criminal e outro. As duas 
mulheres paraguaias são 
imputadas por uso de docu-
mento de conteúdo falso e 
abuso de identidade”, com-
pletou.

PREJUÍZO
A detenção de Ronaldi-

nho Gaúcho no Paraguai por 
suspeita de uso de passaporte 
falso caiu como uma bomba 
na Globo. Na quarta-feira (4), 
a emissora iniciou a divulga-
ção massiva da série R40, em 
homenagem aos 40 anos do 
ex-jogador, prevista para es-
trear domingo (8), no Espor-
te Espetacular. A estreia foi 
suspensa e agora toda a equi-
pe do programa corre contra 

Foto: norberto Duarte/aFP

Ronaldinho e Assis foram investigados por uso de documento falso 

ESTADUAL

Confronto contra Nova Mutum
vale vice-liderança ao Sinop

REFORÇO

Cruzeiro chega a acordo com
Palmeiras e anuncia Jean

Foto: JúlIo tabIle

Sinop terá em campo Robinson, artilheiro do 
Estadual com 7 gols

Foto: reProDução

Emprestado pelo Palmeiras, Jean é o novo 
reforço do Cruzeiro

SÓ NOTÍCIAS

O Sinop está na 3ª colo-
cação do Campeonato Mato-
-grossense e pode terminar 
a primeira fase como vice-
-líder. O próximo compro-
misso do Galo do Norte é 
neste domingo (8), às 15h30, 
contra o Nova Mutum, no 
Estádio Valdir Doilho Wons. 
Se vencer e o União Rondo-
nópolis perder para o líder 
Cuiabá, o Galo do Norte vai 
para a segunda colocação.

O técnico Marcos Birigui 
teve o grupo completo à dis-
posição para treinamentos 
durante a semana. Parte dos 

DA REPORTAGEM

O experiente Jean é novo 
reforço do Cruzeiro. Por 
meio de nota publicada em 
seu site oficial, o clube mi-
neiro anunciou a contrata-
ção do versátil jogador de 33 
anos de idade, ainda vincu-
lado ao Palmeiras.

Pelo acordo estabelecido 
entre os dois clubes, Jean de-
fenderá o Cruzeiro por em-
préstimo – ele tem contrato 
com o Palmeiras até o final 
de 2020. 

Capaz de jogar na lateral 
direita e na cabeça de área, o 
jogador foi apresentado on-
tem pelo novo clube.

Autor de 12 gols em 132 
partidas pelo Palmeiras, 
Jean participou dos títulos 
das edições de 2016 e 2018 

jogadores fez trabalhos com 
acompanhamento de fisiote-
rapeutas para assim eliminar 
o desgaste físico acumulado 
pela sequência de compro-
missos do Estadual.

O jogo de domingo será o 
primeiro da história entre os 
dois times e pode se tornar 
um clássico, já que há possi-
bilidade de um novo embate 
na próxima fase, no mata-
-mata do mato-grossense. 
Ambas as equipes já alcan-
çaram a classificação. Para o 
compromisso, a delegação 
viajará hoje. O grupo será 
integrado por atletas, direto-
ria, e comissão técnica.

do Campeonato Brasileiro. 
Ele foi um dos protagonis-
tas da primeira conquista 
nacional, mas sofreu com 
problemas físicos e caiu de 
rendimento nas últimas 
temporadas.

“Ele foi bicampeão bra-
sileiro com a nossa camisa, 
sendo fundamental na con-
quista do enea e eleito o me-
lhor lateral-direito da com-
petição. Obrigado pelos 132 
jogos, Jean! Muito sucesso 
no decorrer de sua carreira”, 
postou o Palmeiras em seu 
perfil oficial no Twitter.

Fora dos planos do técni-
co Vanderlei Luxemburgo, 
Jean estava em busca de um 
novo clube desde o começo 
desta temporada. 

Formado nas categorias 
de base do São Paulo, com 

passagem pela Seleção Bra-
sileira, ele também defen-
deu o Fluminense e, aos 33 

anos, poderá contribuir com 
o processo de reconstrução 
do Cruzeiro.

o tempo para tapar o buraco 
da programação. R40 foi di-
vidida em três episódios de 
40 minutos de duração cada. 
A série começaria a ser vei-
culada neste fim de semana e 
se encerraria em 22 de mar-
ço, um dia depois do aniver-
sário de 40 anos de idade de 
Ronaldinho. Com o desfal-
que do capítulo de estreia, 
todos estão trabalhando a 
toque de caixa para produzir 
materiais improvisados para 
este fim de semana.

A série contaria toda a 
história do jogador de fute-
bol, enaltecendo suas prin-
cipais conquistas, sobretudo 
na Seleção Brasileira. Além 
de depoimentos de grandes 
nomes da modalidade, tam-
bém mostraria Galvão Bue-
no narrando o primeiro gol 
de Ronaldinho com a camisa 
verde e amarela, marcado 
em 30 de junho de 1999.

Ronaldinho, nomeado 
pelo presidente Jair Bolso-
naro como Embaixador do 
Turismo, foi detido na noite 
de quarta (4) no hotel em que 
está hospedado em Assun-
ção, no Paraguai. Ele e seu 
irmão são investigados pelo 
Ministério Público por sus-
peita de uso de passaportes e 
documentos de identificação 
paraguaios falsos.
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DA REPORTAGEM

Embora o Dia da Mu-
lher seja um momento de 
celebrar as conquistas já al-
cançadas, também deve ser 
uma data para refletir so-
bre atitudes e práticas ma-
chistas que ainda marcam a 
vida das mulheres. Pensando 
nisso, linguistas do aplicati-
vo Babbel, em 12 países, se 
reuniram para analisar ter-
mos mais falados em seus 
idiomas de origem e montar 
uma lista de frases machis-
tas que o mundo já deveria 
ter abolido do dia a dia. De 
comportamentos a expres-
sões cotidianas, o patriar-
cado ainda se faz presente, 
impondo regras às mulheres. 
Não é diferente na lingua-
gem. Contudo, discussões 
sobre o tema têm feito com 
que toda a sociedade reflita 
sobre a importância de uma 
mudança

BRASIL
“Como uma mulher tão 

bonita como você está sol-
teira?”

Obviamente, essa frase 
implica que apenas mulheres 
feias ficam solteiras – como 
se a opinião dos homens so-
bre estética feminina tivesse 
o poder de decidir seu status 
civil. Nem os próprios ho-
mens saem ganhando com 
esta frase, já que ela comu-
nica que eles são tão fúteis 
ao ponto de basearem suas 
escolhas apenas em aparên-
cias.

ARGENTINA
“Sabes cocinar, ahora ya 

te podes casar (significado: 
sabe cozinhar, agora já pode 

se casar).”
Apesar de já estarmos em 

2020, esta frase remonta à 
primeira metade do século 
passado, quando as mulhe-
res eram majoritariamente 
donas de casa. Contudo, ela 
continua sendo repetida não 
só na Argentina, mas no Bra-
sil e em muitos outros países.

CHILE
“Con ese carácter, nadie 

te va a aguantar (significado: 
com essa personalidade, nin-
guém vai te aguentar)”

Esta frase tem a ver com o 
termo “mal-amada” em por-
tuguês. Mais uma vez, mu-
lheres que apresentam opi-
niões fortes e não são sempre 
“doces” acabam sendo vistas 
como desagradáveis – o que 
supostamente as impedi-
riam de ter um parceiro.

COLÔMBIA
“Eso fue que se lo dio al 

jefe (significado: ela deve ter 
dormido com o chefe)”

Apesar de o mercado de 
trabalho estar cada vez mais 
igualitário, esta frase, que 
ainda é muito proferida, 
denuncia o longo caminho 
que ainda é preciso percor-
rer. “Eso fue que se lo dio al 
jefe” supõe que uma mulher 
só chega a ser bem-sucedida 
se dormir com seu próprio 
chefe. “A verdade é que a 
persistência da desigualdade 
salarial e o abuso generali-
zado de mulheres dentro e 
fora do trabalho destacam 
desigualdades profunda-
mente enraizadas – tanto na 
sociedade quanto na lingua-
gem” comenta David Marín, 
linguista colombiano da Ba-
bbel.

Foto: Divulgação

DIREITOS HUMANOS

Não aceitar fim de 
relação é causa
de 33% das agressões 
a mulheres

SORRISO

USF-Rota do Sol muda forma de agendamento

EM 2019
Brasil registra alta no
número de feminicídios

Pesquisa marca Dia da Mulher, a ser 
comemorado domingo

Foto: Divulgação
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São 3.739 homicídios dolosos de mulheres no ano passado

Objetivo é melhor atender os usuários 

DA REPORTAGEM

A Defensoria Pública 
do Estado do Rio de Janeiro 
analisou 107 processos em 
tramitação nos tribunais do 
júri fluminense, que julgam 
casos de atentado contra a 
vida. Mulheres entre 21 e 
40 anos, atacadas em casa, 
à noite ou de madrugada, a 
faca ou a tiros, pelo compa-
nheiro ou ex-companheiro, 
é o perfil mais comum das 
vítimas de tentativa de fe-
minicídio e de feminicídio 
constatado pela pesquisa, 
que traçou um panorama 
dos assassinatos de mulheres 
no estado. O levantamento 
foi divulgado para marcar o 
Dia Internacional da Mulher, 
que será comemorado no 

DA REPORTAGEM

Quem precisar de 
atendimento na Unidade de 
Saúde da Família do Rota 
do Sol, em Sorriso, terá sua 
consulta agendada diaria-
mente a partir de agora, não 
mais duas vezes por mês 
como era antes. 

A mudança veio como 
forma de agilizar o atendi-
mento dos moradores da-
quela região.

“Sabemos que aque-
la região cresceu muito, já 
colocamos dois médicos 
para atender lá, mas estáva-
mos tendo dificuldade para 
agendar apenas duas vezes 
por mês, esperamos que 
com o agendamento diário 
facilite o acesso a todos que 
precisar” pontuou o secre-
tário de Saúde e Saneamen-
to, Luis Fábio Marchioro.

Ainda segundo Mar-
chioro, em breve a nova 

DA REPORTAGEM

O Brasil teve um au-
mento de 7,3% nos casos de 
feminicídio em 2019 em 
comparação com 2018, apon-
ta levantamento feito pelo G1 
com base nos dados oficiais 
dos 26 estados e do Distrito 
Federal. São 1.314 mulheres 
mortas pelo fato de serem 
mulheres – uma a cada 7 ho-
ras, em média.

A alta acontece na con-
tramão do número de assas-
sinatos no Brasil em 2019, o 
menor da série histórica do 
Fórum Brasileiro de Segu-
rança Pública. O país teve 
19% menos mortes em 2019 
que em 2018. Se forem con-
sideradas apenas as mortes 
de mulheres, o que inclui 
também os casos que não são 

classificados como feminicí-
dios, houve uma diminuição 
de 14% – menor, mas, ainda 
assim, um recorde. É o se-
gundo ano seguido em que 
o número de mulheres víti-
mas de homicídios cai, mas 
os registros de feminicídios 
crescem no país. Em 2019, 
houve uma alta de 12% nos 
feminicídios e uma queda de 
6,7% nos homicídios dolosos 
de mulheres. 

O levantamento faz 
parte do Monitor da Violên-
cia, uma parceria do G1 com 
o Núcleo de Estudos da Vio-
lência da USP e o Fórum Bra-
sileiro de Segurança Pública. 
O primeiro levantamento 
sobre feminicídios no país 
foi publicado no Monitor em 
2018 e, desde então, ele é fei-
to todos os anos.

Foto: Divulgação

Frases machistas existem em diferentes idiomas... 

AS frases machistas que
ainda marcam 12 países
DIA DA MULHER | Linguistas se reuniram para analisar termos mais falados em seus idiomas de origem

ESPANHA
“A los hombres se les con-

quista por el estómago (sig-
nificado: homem se conquis-
ta pelo estômago)”

Esta frase remonta à ar-
gentina Sabes cocinar, aho-
ra ya te podes casar. As duas 
impõem a ideia de que mu-
lheres precisam cuidar dos 
homens. Do contrário, não 
são “boas mulheres”.

ITÁLIA
“Tanto a voi basta aprire le 

gambe (significado: você só 
precisa abrir as pernas)”

No mesmo sentido da co-
lombiana Eso fue que se lo 
dio al jefe, esta frase, ainda 
muito usada na Itália, anula 
a capacidade profissional e 
intelectual das mulheres em 
alcançar seus objetivos.

FRANÇA
“C’est une affaire 

d’homme (significado: isso é 
negócio de homem)”

Geralmente usada para 
excluir mulheres de assuntos 
intelectuais ou sobre negó-
cios. Um exemplo é quando 
uma mulher tenta participar 
de uma conversa, mas é blo-
queada com esta frase. Esse 
“não é da sua conta” subesti-
ma, mais uma vez, a capaci-
dade intelectual da mulher, 
além de cancelar sua opinião 
sobre certo tema.

ALEMANHA
“Bis du heiratest ist das 

weg (significado: quando ca-
sar passa)”

Também na Alemanha, 
quando uma garotinha se 
machuca ainda dizem “quan-
do casar passa” – como se o 
casamento fosse eliminar to-

das as dores de sua vida. 

REINO UNIDO
“Man up (significado: seja 

homem!)”
Esse imperativo é usado 

para exigir que alguém se 
endureça e enfrente as coisas 
de frente. A frase implica que 
só através da masculinidade 
é possível vencer desafios.

EUA
“Bubbly (tradução literal: 

espumante/com gás)”
O termo é usado para des-

crever um suposto traço de 
personalidade feminina ex-

trovertida, que é feliz, bobo, 
comunicativo, mas sem con-
teúdo. O fato de bubbly não 
ser usado para homens, por 
si só, já denuncia o proble-
ma.

AUSTRÁLIA
“Don’t be such a girl (signi-

ficado: não seja um mariqui-
nha)” Frase frequentemente 
dita a meninos, comunican-
do que sensibilidade e tris-
teza são traços de fraqueza 
reservados a meninas. 

NOVA ZELÂNDIA
“Cook the man some (fu-

cking) eggs (tradução literal: 
cozinhe alguns ovos para o 
homem!)”

Esta é uma frase de um 
filme da Nova Zelândia cha-
mado Once were warriors. 
Nele, um personagem mas-
culino ordena sua esposa a 
cozinhar alguns ovos para o 
amigo dele. 

Ela se recusa e o marido a 
agride violentamente. Des-
de então, é usado na popu-
larmente com o significado 
“faça algo por mim”. Contu-
do, seu uso como piada mi-
nimiza a gravidade da vio-
lência doméstica.

domingo (8).
Segundo a pesquisa, 

uma em cada três agressões 
é atribuída, pelo autor do 
crime, à dificuldade em acei-
tar o fim do relacionamento. 
Outros motivos foram dis-
cussão por razões diversas, 
vingança, ciúme, estupro e 
recusa da vítima em manter 
relação sexual.

A maior parte dos cri-
mes ocorreu entre pessoas 
que namoravam, estavam 
casadas ou vivendo em 
união estável (40%) ou ti-
nham uma relação anterior 
(42%), sendo que 62% dos re-
lacionamentos eram de até 
cinco anos. Quase todas as 
mulheres foram submetidas 
a episódios anteriores, regis-
trados ou não em delegacia, 

unidade estará pronta para 
atender a população. “Peço 
um pouco de paciência a 
todos da região do Rota do 
Sol, pois a unidade está fun-
cionando provisoriamente 
em um local improvisado, 
apertado com pouco con-
forto, mas logo estaremos 
na unidade nova, trazendo 
um novo conceito de aten-
dimento e com um con-
forto maior aos moradores 
que usam os serviços de 
saúde deste bairro, pois eles 
merecem”, ressaltou o se-
cretário.

A nova forma de agen-
damento já está em funcio-
namento na unidade, que 
funciona anexo ao Centro 
de Evento José Ari Riedi, de 
segunda-feira a sexta-feira, 
nos horários das 7h às 11h 
e das 13h às 17h. Outras in-
formações podem ser obti-
das pelo telefone (66) 3545-
0130.

de violência doméstica. Se-
gundo o estudo, muitas não 
denunciaram os agressores 
por medo ou porque foram 
coagidas por eles.

A maioria dos crimes 
ocorreu de noite (39%) ou de 
madrugada (34%). Juntos, ob-
serva-se que 73% dos crimes 

foram praticados no perío-
do de descanso. Além disso, 
em 72% dos casos, a agressão 
ocorreu na residência da ví-
tima. 

Os autores utilizam, em 
44% dos casos, uma faca para 
cometer o crime, seguida da 
arma de fogo (17%).
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Multas serão canceladas em Sinop
DA REPORTAGEM

Só Notícias

As multas de trânsito 
por excesso de velocida-
de emitidas entre os dias 
27 de setembro e 11 de 
novembro do ano pas-
sado, serão canceladas 
pela Prefeitura de Sinop 
e excluídas do sistema do 
Departamento Estadu-
al de Trânsito (Detran) e 
Departamento Nacional 
de Trânsito (Denatran), 
automaticamente, sem 
necessidade de o moto-
rista ter que fazer reque-
rimento. A determinação 
é da prefeita Rosana Mar-
tinelli.

Já os motoristas que 
pagaram essas infrações 
serão reembolsados pela 
Secretaria de Trânsito, 
localizada na avenida dos 
Jacarandás e no Ganha 
Tempo, na Avenida das 
Acácias. 

A data ainda não foi 
definida. A informação 
foi confirmada  pelo se-
cretário Herman Friede-
rich, que não informou 
número total de multas 
canceladas, valores nem 
qual o montante que terá 
que ser devolvido.

Friederich explicou 
que o cancelamento é de-
vido a uma falha técnica 
identificada no Serviço 
Federal de Processamen-
to de Dados (Serpro). A 
partir do cometimento 
da infração e o seu re-
gistro, estabelece prazo 
de 30 dias contados para 
que a multa esteja na mão 
do motorista, mas hou-
ve atraso e o documento 
foi encaminhado após o 
período estabelecido, im-
possibilitando o direito 
de recorrer.

“Ocorreu uma falha na 
Serpro, empresa que re-

TRÂNSITO| No período entre 27 de setembro e 11 de novembro, cobranças serão canceladas
Foto: Divulgação

Multas serão canceladas, e motoristas reembolsados

gistra a infração e repassa 
ao Denatran, ao mesmo 
tempo, ela encaminha ao 
Correios que imprime e 
leva aos motoristas. Es-
tamos reparando a falha 
e colocando em modo de 
ofício esse cancelamento 
de todas as infrações ge-
radas no período de 27 de 
setembro a 11 de novem-
bro”.

“Estamos fazendo esse 
cancelamento, mas te-
mos que salientar que 
todas essas infrações que 
estão sendo canceladas 
existiram sim a infração, 
o excesso de velocidade. 
Por um erro do Serpro, 
vamos cancelar, mas a in-
fração ocorreu”, expôs o 
secretário.

O secretário informou 
ainda que haverá altera-
ção do limite de velocida-
de em algumas avenidas 
do município, mas não 
adiantou em quais nem 
quando deve ocorrer. 

Em Sinop, há 12 pontos 
com fiscalização de velo-
cidade que variam de 40 
a 60 km/hora. De acordo 
com a Prefeitura, desde a 
implantação do radar o 
número de mortes caiu 
de 43, em 2018, para 22, 
em 2019.Os radares estão 
instalados na Avenida Jo-
aquim Socreppa sentido 
Avenida das Itaúbas, Ave-
nida das Tarumãs próxi-
mo à Rua das Avencas nos 
dois sentidos, na Avenida 
Figueiras próximo à pon-
te no Jardim Delta nos 
dois sentidos, na Avenida 
Alexandre Ferronato pró-
ximo ao Grande Templo 
sentido BR-163, Av. Júlio 
Campos, na Rua das Or-
quídeas próximo à Escola 
Municipal Sadao Watana-
be nos dois sentidos e na 
Rua das Avencas próximo 
à Rua Juçaras.
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