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A CULTURA DO ESTUPRO: 
MEXEU COM UMA, MEXEU 
COM TODAS

No feriado da Sema-
na Santa somente haverá 
expediente nas agências 
dos Correios na quinta-
feira, 13, das 9 às 17 ho-
ras. Na sexta-feira, 14, e 
no sábado, 15, as agên-
cias não funcionarão. O 
retorno do atendimento 
ao público ocorre normal-
mente na segunda-feira. 
Já as agências bancárias, 
paralisam o atendimento 
nesta sexta.

Em virtude dos feriados 
da Páscoa, comunicamos 
aos nossos prezados lei-
tores que o Diário da Ser-
ra não terá edições nesta 
Sexta-feira Santa, 14, e 
sábado, 15. No entanto, 
na próxima segunda-feira, 
17, o editorial mais lido de 
Tangará da Serra e região 
estará de volta, recheado 
das informações que mo-
vimentaram o feriado da 
páscoa.

A Central de Atendi-
mento aos Clientes dos 
Correios – (CAC) funcionará 
normalmente de segunda 
à sexta-feira, das 8 às 20 
horas e, aos sábados, das 8 
às 14 horas, exceto feriados 
nacionais. No site dos Cor-
reios as manifestações po-
dem ser feitas a qualquer 
momento, pelo endereço 
eletrônico, http://www2.
correios.com.br/sistemas/
falecomoscorreios.

A Câmara Municipal 
de Vereadores trabalha 
nesta quinta-feira, 13, 
com expediente até às 
13:00 horas. Na sexta, o 
órgão paralisa as ativida-
des, com retorno normal 
na segunda, 17. Já a Pre-
feitura Municipal atende 
ao público normalmente 
nesta quinta-feira, fecha 
na sexta-feira da paixão e 
retorna também na próxi-
ma segunda-feira.
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“Potencial” Citado

Temer Outros inquéritos

Piscicultura

Ministros Citados

Negou

A lista

“Tangará da Serra tem 
hoje mais de 3 mil peque-
nos agricultores da agri-
cultura familiar e há ne-
cessidade de algum tipo 
de incentivo. Nós temos 
estudos que demonstram 
que a piscicultura é viá-
vel economicamente em 
Tangará, temos potencial, 
mas ele precisa ser melhor 
explorado. E a Prefeitura, 
precisa incentivar de algu-
ma forma”, avalia.

O nome de Eder apa-
rece na decisão em que 
o ministro Edson Fachin, 
relator da operação Lava 
Jato no Supremo Tribunal 
Federal (STF), autoriza a 
abertura de inquérito con-
tra Maggi e o deputado 
federal e ex-governador 
de MS, José Orcírio Miran-
da dos Santos, o “Zeca do 
PT”. Spinelli afirmou que 
tomaram conhecimento 
do fato pela imprensa.

O ex-secretário de Es-
tado Eder Moraes negou, 
por meio de sua defesa, 
qualquer atuação junto a 
construtora Odebrecht no 
sentido de pleitear R$ 12 
milhões, via caixa 2, para a 
campanha eleitoral de 2006 
do hoje ministro da Agricul-
tura, Pecuária e Abaste-
cimento, Blairo Maggi. O 
advogado Ricardo Spinelli 
afirmou que Eder não era 
secretário à época.

O ministro Edson Fa-
chin, relator da Operação 
Lava Jato no Supremo Tri-
bunal Federal, autorizou a 
Procuradoria Geral da Re-
pública (PGR) a investigar 
39 deputados, além de 8 
ministros e 3 governado-
res. Os pedidos se baseiam 
na chamada lista de Janot, 
feita com base em delações 
de ex-executivos da em-
preiteira Odebrecht. 

Questionado nesta quar-
ta-feira, 12, se está preocupa-
do com o fato de haver oito 
ministros do governo na lista 
do ministro Edson Fachin, o 
presidente Michel Temer dis-
se que vai “deixar o Judiciário 
agir”. A declaração foi dada à 
imprensa, após Temer parti-
cipar de um ato de assinatura 
de uma portaria no Planalto 
para desburocratizar o exame 
de patentes na Anvisa.

Dezenas de outros in-
quéritos foram enviados 
por Fachin a outros tribunais 
porque os envolvidos não 
têm direito a foro no Supre-
mo Tribunal Federal, como 
os governadores de estado, 
que têm de ser julgados pelo 
Superior Tribunal de Justiça. 
Nesta, há nomes como Fer-
nando Henrique Cardoso 
(PSDB), Fernando Haddad 
(PT) e muitos outros.

Rogério Silva (PMDB) 
cobrou esta semana do 
prefeito Fábio Junqueira 
(PMDB) a volta das ações 
do Programa Municipal 
de Incentivo à Piscicultu-
ra. O vereador lembrou 
que o Município investiu 
cerca de R$ 1 milhão na 
aquisição de maquiná-
rios para a abertura de 
tanques nas proprieda-
des de pequenos produ-
tores rurais. 

Eliseu Padilha, da Casa 
Civil, Moreira Franco, da Se-
cretaria-Geral da Presidên-
cia da República, Gilberto 
Kassab, da Ciência e Tecno-
logia, Helder Barbalho, da 
Integração Nacional, Aloy-
sio Nunes, das Relações 
Exteriores, Blairo Maggi, da 
Agricultura, Bruno Araújo, 
das Cidades, e Marcos Pe-
reira, da Indústria, Comér-
cio Exterior e Serviços.

A juíza Selma Arruda, da 7ª Vara Criminal aceitou denúncia contra 
o ex-governador de Mato Grosso, Silval Barbosa e mais 10 servidores 

públicos e empresários por desvio de R$ 5,1 milhões dos cofres públi-
cos entre os anos de 2013 e 2014, durante a gestão de Silval. De acordo 
com a sentença, o montante foi desviado com abastecimento fictício da 
frota da extinta Secretaria Estadual de Transportes e Pavimentação Ur-

bana (Setpu-MT). A decisão foi proferida na terça-feira, 11, e divulgada 
nesta quarta-feira, 12.

Segundo a magistrada, a fraude era realizada com o auxílio de empre-
sários que inseriam informações falsas no sistema eletrônico de gestão 

de abastecimento dos postos de combustível. Ao todo, foram desviados 
R$ 5.123.500,00 milhões entre fevereiro de 2013 e outubro de 2014. A 

fraude é apurada na Operação Sodoma 4.

Recentemente alguns episódios tiveram grande visibilidade 
da mídia nacional, fazendo que uma campanha entre artistas 
e uma grande emissora de TV repercutisse em redes sociais e 
novamente fosse discutido o tema de violência contra a mulher.

Em um primeiro acontecimento foi de uma denuncia de 
uma figurinista contra um ator em relação a suas atitudes 
depreciativas e constrangedoras contra a mesma sendo expostas 
para o conhecimento público, e a segunda do BBB 17 de um 
relacionamento amoroso entre dois participantes em que foi 
instaurado um inquérito após visualizado entre o casal violência 
física e psicológica.

A hashtag “mexeu com uma, mexeu com todas” foi exposta 
com as diversas formas que isso pode acontecer, sendo ela física, 
moral, psicológica, sexual, patrimonial e econômica, repudiando 
qualquer tipo delas.

Mas do que verdadeiramente se trata a expressão ‘cultura do 
estupro’ e o que representa na sociedade algumas pessoas não 
sabem, mesmo tendo a dimensão da gravidade dessa violência. 
A expressão foi criada no ano de 1970, por um grupo feminista 
em que definiu nesta frase a cultura social de que se aceita que 
uma mulher seja estuprada. Um assunto muito delicado.

Juridicamente o estupro consiste no fato de o agente 
“constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter 
conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique 
outro ato libidinoso” (CP, art. 213, caput), sendo que são quatro 
os elementos para configurar.

Este ato, fere a liberdade sexual e a dignidade da pessoa 
que possa vir se tornar uma vitima, sendo que “Ato libidinoso” 
refere-se a qualquer ação que tem como objetivo a satisfação 
sexual. Ou seja, não tem a ver somente com o ATO SEXUAL de 
obrigar alguém a transar.

Mas o que isso reflete no nosso cotidiano, o que isso pode ser 
feito ou até mesmo ‘passado despercebido’ entre nós? Ai que 
mora o perigo.

Os dois casos noticiados são graves, mas no primeiro, entre 
a figurinista e o ator é óbvio e latente a violência e abuso ali 
contidos, já que em um ambiente laboral o agente constrangia 
constantemente a vitima, casos que infelizmente quase todas as 
mulheres já passaram, seja na rua, no trabalho, em casa ou em 
qualquer outro local. 

Mas e no segundo caso? Em que foi mostrado em um 
reality show para todos os espectadores a tamanha dor física 
e psicológica da vitima em se sentir culpada por tudo aquilo, 
achando que estava prejudicando seu agressor.

Quando nos envolvemos com alguém, envolvemos nossos 
sentimentos e alguns atos passam despercebidos, não me 
referindo apenas no caso de exemplo exposto acima, mas de 
relatos, de acontecimentos que diariamente escutamos de amigas, 
colegas e familiares.

Numa roda de conversa é comum escutar que entre discussões 
de um casal ouve ofensas, agressões verbais e até mesmo física, 
sendo que chegando as vias de fato “meu namorado me machucou 
sem querer” é encarado com naturalidade.

É um assunto muito sério, que embora possa parecer que uma 
campanha em rede social não tenha credibilidade ou vista como 
leviana não devemos tratar tal assunto com desprezo.

Também se faz importante ressaltar que embora isto é 
corriqueiro contra as mulheres, os homens também podem sofrer a 
violência e isso nunca foi a solução para problemas nas relações.

Tomem cuidado com seus parceiros, com suas relações e 
caso sofram isso não achem que é uma atitude normal, deixe 
o sentimento de lado, reflita e coloque um basta no abuso ou 
até mesmo na relação caso seja necessário e procure o devido 
apoio, sendo das amigas, do trabalho, da família ou da delegacia 
especializada.

Os abusos podem ser de várias formas e não só físicos, não 
trate com normalidade qualquer ato que lhe cause infelicidade, 
isto já é um indicio de um relacionamento abusivo, que pode sim 
evoluir para coisas mais graves, sendo que o ‘direito da dúvida’ 
para certas pessoas não é o melhor caminho. Denuncie.

Alice Cazzuni Defant
Acadêmica de Direito.

Leo Clube e Assistência Social entregam ovos de páscoa
O Leo Clube Tangará da Serra entregou na tarde desta terça-feira, 12, o total 

de 100 ovos de páscoa para alunos da Escola Estadual Laura Vieira, localizada na 
Vila Alta III. De acordo com o presidente do Leo Clube no município, Renan Gual-
berto, a iniciativa partiu dos próprios jovens que participam do clube.“Nós que 
fizemos esses ovos de páscoa. As crianças do 1º ao 5º ano fizeram apresentações 
para a gente de músicas que eles ensaiaram, nós assistimos e fizemos a entrega 
a elas, uma a uma. Foram 100 ovos de páscoa”, ressaltou o presidente da enti-
dade ao enaltecer a alegria das crianças ao receberem os mimos entregues com 
carinho pelos membros do clube.Outra ação no mesmo sentido  também está 
sendo realizada ao longo desta semana pela Secretaria Municipal de Assistência 
Social, que na terça-feira, 11, entregou ovos de páscoa no Albergue Municipal, 
na Casa da Criança e na Casa do Adolescente. Ontem, a ação ocorreu no CRAS da 
Vila Araputanga.

Quadrilha desviou R$ 5 milhões com abastecimento fictício de frota em MT


