
JORNAL DIÁRIO DA SERRA

Propriedade da
AjotA

AssociAção jornAlísticA de tAngArá dA serrA
CNPJ: 29.464.235/0001-16

Av. Tancredo Neves  - 1247 W - Parque Mansões
78300-000 Tangará da Serra-MT

DIREÇÃO DE JORNALISMO
Fabíola tormes
CONTATO
ds@diariodaserra.com.br

REDAÇÃO

FUndAdo eM 11 de noVeMBro de 1996
EDIÇÃO ON-LINE DESDE 06 DE SETEMBRO DE 1997

Endereço: Av. Tancredo Neves - 1247 W
Parque Mansões - CEP:78300-000

Tangará da Serra - MT - Brasil

www.facebook.com/jornalds

PUBLICIDADE ASSINATURA
PUBLICIDADE LEGAL 
Associação jornalística de tangará
da serra - AjotA

SERVIÇOS GRÁFICOS
e. tormes e cia. ltdA
CNPJ: 14.048.123/0001-07

CONTATO: adm@diariodaserra.com.br
Fone: (65) 3326-4724

DEPARTAMENTO COMERCIAL

CENTRAL DO ASSINANTE

(65)3326.6501

www.diariodaserra.com.br
www.ds.jor.br

Tangará da Serra, Nova Olímpia, 
Barra do Bugres, Porto Estrela, 
Campo Novo do Parecis, 
Sapezal, Denise, Arenápolis, 
Nortelândia e Santo Afonso.

1 MIL EXEMPLARES

CIRCULAÇÃO

TIRAGEM

Envie Pautas, Fotos Sugestões 
e Vídeos para o whatsapp do
DIÁRIO DA SERRA
(65) 99809.2921 

2 QUINTA-FEIRA - 01 DE OUTUBRO DE 2020
TANGARÁ DA SERRA - MT - BRASIL Diário da Serra www.facebook.com/jornalds

FALE COM O DS:
ds@diariodaserra.com.brOpinião

issn 22386467 

@diariodaserra

ARTIGO

Se ele roeu mesmo, ninguém sabe. Mas que a fonoaudiologia usa 
a palavra para trabalhar a fala das pessoas que têm problemas com 
a pronúncia da letra "R", isso é verdade. Como também é certo que 
ninguém gosta de ser chamado de "rato", sinônimo de ladrão. E da pior 
espécie, pequeno e furtivo, que ataca de noite.

Por outro lado, se você é conhecido como "rato de livraria", isso já 
significa um outro status. Condição sofisticada, atraente, que remete 
à intelectualidade. Camundongo, ratazana, rato-preto, rato-de-esgoto, 
rato-branco o que importa o tipo? São, todos, ratos que assustam até 
mesmo os elefantes, um dos maiores animais do planeta.

Quando, entretanto, estamos falando de Mickey Mouse, da dupla 
Bernardo e Bianca, do Remy (do "Ratatouille"), de Little Stuart ou, até 
mesmo, do Topo Gigio (lembra dele?), tudo se torna mais inteligente, 
terno, afetuoso e engraçado. São alguns dos ratos que, sem entrar em 
considerações sobre as agruras causadas por sua espécie, tornaram-se 
famosos e queridos em todo o mundo.

Os ratos, segundo os limites da ciência, são originários da Ásia e há 
mais de 1.700 espécies. O rato-preto, por exemplo, invadiu a Europa à 
época das Cruzadas. A ratazana, por sua vez, apareceu nas cortes do 
Velho Mundo apenas no século XVIII. Todos trazendo muitos males, 
graves enfermidades ao homem: peste bubônica, tifo, leptospirose, febre 
do rato, hantavirose e por aí vão. Segundo a Organização Mundial de 
Saúde (OMS), ratos podem transmitir aproximadamente 200 doenças.

Em contrapartida, o rato-branco (uma variedade albina) e os ratos 
cinzas já velhos têm — com o sacrifício da própria vida —, salvado 
os humanos de inúmeras doenças. São cobaias de laboratório, usados 
por cientistas para inocular os vírus e pesquisar a melhor maneira de 
combater seus próprios estragos à saúde humana. E por sua atuação no 
Camboja, uma rata africana gigante acaba de ser premiada com honras 
e glórias por, "corajosamente", farejar minas deixadas pela guerra. A 
medalha de ouro foi entregue pela Associação Veterinária Britânica 
(PDSA). Magawa, a rata, já "limpou" com segurança o equivalente a 20 
campos de futebol.

Ratos se amam de maneira intensa, um casal pode ter mais de 
200 filhotes em apenas um ano. Ratos adultos podem alcançar 50 cm 
de comprimento e pesar até 1 kg. Um casal de ratos em um celeiro, 
apenas durante duas estações, pode consumir cerca de 14 kg de grãos. 
Ratos causam 45% dos incêndios tidos como de origem desconhecida, 
20% dos danos em linhas telefônicas, 31% dos rompimentos de cabos 
elétricos.

Como tudo na vida tem um outro lado, ratos mantêm a cidade limpa. 
Ágeis e flexíveis entram pelo esgoto, correm por apertadas tubulações 
que são suas rodovias, promovendo necessária desobstrução. Sem eles, 
haveria ainda mais entupimentos e enchentes.

Em uma entrevista que nos tempos de repórter fiz para a mídia, ouvi 
do veterinário italiano Angelo Boggio, um dos maiores "ratólogos" deste 
planeta então contratado pelo Metrô de São Paulo e carinhosamente 
apelidado pelos colegas como Doutor Ratão, a seguinte máxima: "Ratos 
integram o equilíbrio ambiental. Escorpiões matam e comem ratos. 
Galinhas comem escorpiões. E nós comemos galinhas."

Quem "come" o corrupto que come os recursos do povo?
Essa espécie de rato está no topo da cadeia alimentar, causa doenças 

crônicas como a raiva, move-se com agilidade pelos canais burocráticos 
do sistema e rói a dignidade. Começou a campanha política para as 
eleições deste ano em todo o País. Não deixe o seu voto ser roído pelos 
ratos, escolha bem os seus candidatos.

RicaRdo ViVeiRos, jornalista e escritor, é autor de vários 
livros, entre os quais "Justiça seja Feita", "a Vila que descobriu o 

Brasil" e "educação s/a".

o Rato Roeu a Roupa do Rei de Roma
Jefferson Souto e Juvenal Alexandre
disputam Prefeitura em Nova Marilândia

Quatro candidatos concorrem a
Prefeitura de Nortelândia

Santo Afonso tem três candidatos
a prefeito e 42 a vereador

Eleitores de Nova Mari-
lândia irão as urnas no dia 
15 de novembro para eleger 
seus próximos representan-
tes nos Poderes Executivo e 
Legislativo Municipal.

Na majoritária eles escolhe-

Athaides Galdino dos 
Santos Oliveira, Gilmar 
Gomes de Souza, Mariano 
Gomes Miranda e Jossimar 
José Fernandes (Zema) são 
os candidatos a prefeito no 
Município de Nortelândia.

Athaide é radialista e dispu-
ta a eleição em chapa pura pelo 

O Município Santo Afonso 
terá três candidaturas a prefeito 
e vice-prefeito nas Eleições 
Municipais deste ano, que 
ocorrerão em novembro, 
conforme dados do portal de 
Divulgação de Candidaturas 
e Contas Eleitorais.

Registraram pedidos de can-
didaturas Venceslau Botelho 

candidatos a prefeito jefferson souto e juvenal Alexandre

Athaides galdino; gilmar gomes; Mariano Miranda; Zema

gordo salim; joabe Xiru; luiz Fernando Falcão

rão entre dois representantes, 
sendo o atual vereador no 
Município Jefferson Souto 
como candidato a prefeito 
pela coligação 'Novas ideias 
e oportunidades para todos', 
composta pelo PP e MDB. Ao 
seu lado, como candidato a vi-
ce-prefeito, Juarez José da Silva.

A outra via tem o atual prefeito 

Juvenal Alexandre em busca da 
reeleição, ao lado de Adriano Dal-
fior como candidato a vice-pre-
feito, pela coligação 'Nós ama-
mos, nós cuidamos', composta 
pelo PSDB e Democratas.

Já à corrida a Câmara Mu-
nicipal, 36 candidatos colo-
caram seus nomes a disposi-
ção dos eleitores.

PSB, sem coligação. O agricul-
tor Josafá é seu candidato a vice.

Gilmar Gomes é advogado 
e disputa a eleição pela coliga-
ção 'Nortelândia – Mudança 
com Competência e Experi-
ência', composta por MDB e 
PL. A contadora Marileide é 
candidata a vice na chapa.

Mariano Gomes é empre-
sário e disputa a eleição pelo 
DEM, sem coligação. Seu 

vice é o também empresário 
Irineu Miranda.

Zema é o atual prefeito e dis-
puta a reeleição pela coligação 
'Unidos Por Nortelândia', com-
posta por PP e SD. Regis Meira 
é seu candidato a vice.

Com relação aos pedidos de 
candidaturas de postulantes ao 
cargo de vereador por Nortelân-
dia, foram registrados 42 pedi-
dos de candidaturas.

de Campos (Gordo Salim), pela 
coligação 'Com Deus e o povo, 
Santo Afonso voltará a crescer 
de novo', composta pelo PL, 
MDB e SD. Seu vice é o em-
presário Precatinha.

A outra via é composta pelo 
atual prefeito do Município, 
Joabe Almeida dos Santos 
(Joabe Xiru), que tentará a 
reeleição ao lado da servi-
dora pública Nalvinha. Eles 
disputam pela coligação 

'Unidos Somos Mais Fortes', 
composta por PSDB e PSB.

Já o enfermeiro Luis Fernan-
do Ferreira Falcão e Adelvane 
Coelho da Rocha são os can-
didatos pela coligação 'Novas 
ideias, novos caminhos', com-
posta pelo PP e pelo DEM.

Com relação aos pedidos de 
candidaturas de postulantes ao 
cargo de vereador por Santo 
Afonso, foram registrados 42 
pedidos de candidaturas.
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