DEU NA CAPITAL DO ESTADO

Trem da alegria: prefeito do PSDB
nomeia esposa, tio, cunhado e primos
com salários de até R$ 14 mil

Foto: Arquivo/PMC

Caso está sendo investigado pelo Ministério Público Estadual
O prefeito de Corumbá, Ruiter Cunha (PSDB), nomeou a própria esposa como
secretaria municipal, assim como cunhados, tio e primos, com salários que chegam a
R$ 14 mil. As nomeações são investigadas pelo Ministério Público Estadual.
A esposa de Ruiter, Beatriz Rosalia Ribeiro Cavassa De Oliveira, exerce a função de
Secretaria Especial De Cidadania e Direitos Humanos, com salário bruto de R$ 14.847,44.
O irmão de Beatriz e cunhado do prefeito, Haroldo Waltencyr Ribeiro Cavassa, é o
secretário municipal de Assistência Social, com remuneração de R$ 8.736,00.
Dois primos de Ruiter Cunha também foram nomeados. Ligeano Moura Cunha,
cargo de Assessor Governamental, com salário de R$ 4.409,60, lotado na Secretaria
Municipal De Governo, e Alexander Von Reginold, ganhando R$ 3.261,31 lotado na
Fundação da cultura de Corumbá.
De acordo com a denúncia no Ministério Público Estadual, o tio do prefeito de
Corumbá, também foi nomeado. Heraldo Santos Cunha foi lotado na Secretaria Especial
De Agricultura Familiar, como Assessor Governamental III e salário de R$ 3.536,91.
O cunhado da esposa de Ruiter Cunha também ocupa cargo na Prefeitura de
Corumbá. Paulo Henrique Batista Da Silva recebe salário de R$ 4.353,03, lotado na
Fundação de Turismo do Pantanal.
A denúncia foi transformada em inquérito civil e está sendo apurada pela 5ª Promotoria
de Justiça de Corumbá, que cuida da defesa do Patrimônio Público e Social.
Fonte: Airton Raes/TopMídiaNews
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Fãs

* Rosildo Barcellos

Me oferece quando quer seus carinhos
Não deixa o meu coração te esquecer
Quando estou me acostumando sozinho
Me vejo outra vez de frente a você
Me rendendo ao seu amor sem pensar
Pedindo a Deus pra nunca acabar
Meu momento com você
Voce pode de repente nem me amar
E fazer quando quer dos meus braços seu abrigo
Na verdade eu só quero te falar
Faça tudo, só não me afaste teu sorriso!

completando a harmonia timbre e voz, que uma dupla de alta qualificação
vocal é capaz. E Rapha é rico em “melismas” entremeados com a emoção
das pessoas do interior e da simplicidade que ele traz consigo, no jeito de
tratar o público. E acredito que é justamente estes meandros que fazem
desta dupla uma daquelas que traz à memória, o carinho e a saudade da
mulher amada. Oh Paixão! (Contatos para eventos com Anderson Queiroz 67
991343648 – Claro).

(Meu momento com Você/Edson Oliveira e Euller Coelho)
Quando eu fui fazer a entrevista com a dupla Rapha & Leo, a primeira
surpresa. Não quiseram fazê-la em estúdio e fomos direto pra beira do Rio
Aquidauana. Mal olhamos a paisagem e já ouvimos: O meu coração é
inconsequente, não consegue disfarçar o que sente. Bate forte em meu
peito...é amor, é alegria e mesmo em silêncio eu leio seu pensamento por
telepatia.
Então toda a equipe começou a cantar junto e a entrevista se tornou um
sarau musical. Leo conta a música para ele veio de berço, afinal ele é filho de
Tangará, (Dupla Tangará e Zé Viola) ainda em Maringá/PR ou seja, cantar e
tocar não foi mero acaso. Rapha por outro lado tem o dom da voz e se
esmera com galhardia, enveredando no passeio dos tons e semitons,
acompanhando os floreios de sustenidos e bemóis do violão de Léo,
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Lula e Aécio
A imprensa tucana cobra do Supremo Tribunal Federal o caso
Lula, mas não cobra o de Aécio Neves.
Lula já tem três inquéritos instaurados contra ele, enquanto
que Aécio tem nove inquéritos.
A imprensa cabotina não toma jeito. Em 1 milhão de pessoas
eles pegaram 1 favorável ao atual presidente Michel Temer. A maioria
esmagadora é contra o peemedebista.

Administrador
Tem um administrador do Hospital local que ganha doze mil
reais ao mês, tendo enfermeiro de vários anos de atividades ganhando
1 mil e 500 reais mensais.
O Dr. Cazzolatto recebe a muito tempo da prefeitura de
Corumbá, mesmo respondendo a processos.

Adversários
Alguns adversários políticos de Ruiter Cunha comentam a toda
hora que o inferno astral, político e eleitoral do novo prefeito começar
O Trem
agora, já com os problemas administrativos como os consignados e
O destino e cheiro de nova viagem agora que o governador
resultado oficial da Operação Decoada, que começou no seu
Reinaldo Azambuja(PSDB) vai a Brasília para tentar salvar a Malha
segundo governo.
Viária de MS, que o partido dele mesmo quase acabou com tudo ao
Algumas pessoas(vítimas) dos consignados, já estão sendo
privatizá-la e hoje ele quer refazer.
ouvidas por um Juiz da Comarca local.
Lembrando que o presidente FHC privatizou, mas antes
acabou com a NOB-Noroeste Oeste do Brasil por preço de sucata.

Compadre

Fotos: Arquivo/Correio de Corumbá

Dizem que o médico cancerologista(oncologista) vindo de Três
Lagoas é muito competente, educado, experiente e solícito.
Muitas pessoas observadas pelo Dr. Godoy o elogiaram e
muito.
Além do salário, segundo alguns irrecusável, em torno de
cinquenta mil reais, uma coisa também teria dado impulso para a sua
contratação ou nomeação: seria compadre de alta autoridade.

bou
val aca
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Carna
Alckmin
Outra do PSDB foi Geraldo Alckmin ir até ao Nordeste para
inauguração do trecho da Transposição do Rio São Francisco. O
Governador de SP disse que participou da Transposição,
emprestando máquinas e ferramentas.
O gozado é que Alckmin não acabou com a seca em São
Paulo, que sempre sofre com a falta de água nos reservatórios,
inclusive na represa principal.

É mesmo. O Carnaval acabou e às vezes até os próprios foliões
precisam de atendimento público nos postos de saúde, no hospital,
Pronto Socorro e os filhos nas creches.
Mais uma vez lembro que nos postos de saúde não tem
remédios, médicos, dentistas. No Hospital também falta
medicamentos, médicos e ainda continua ocorrendo certas situações.
E nas creches as crianças continuam saindo mais cedo(15
horas), porque não tem mais merenda escolas e outros tipos de
alimentação. Saco vazio não para em pé, já dia vovó.
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IDEIAS,
SUGESTÕES
E RECLAMAÇÕES
Por Eneo da Nóbrega
(Membro Efetivo da União Brasileira de Escritores)

Tomou posse no dia 8 de março do corrente
ano, a diretoria eleita denominada UM
SINDICATO DE LUTA INDEPENDENTE.
Eis
os
novos
dirigentes
do
SIMTED
de
Corumbá

Esta obra continua como a de Santa Ingrácia! Será que com os
4 milhões que foram gastos no carnaval, daria para terminar
este sofrimento com a Saúde da Mulher? Perguntar não ofende!

Esta obra que está paralisada. Fica no antigo Clube
Noroeste. Será que com a verba do carnaval daria para
ser concluída? Perguntar não ofende!

Durante o período do carnaval esta porta do Posto de Regulação
ficou escancarada, chamando os ladrões de plantão. Esta é a
Administração dirigida por um suserano. Até quando esta
repartição vai ficar a mercê da irresponsabilidade. Serviço público
para atender ao público, principalmente na Saúde. Amparado pelo
Art. 5º - Inciso IV da Constituição Federal; ARt. 18 e 19 da
Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU e Art. 13 do
Pacto de São José da Costa Rica. Tem direito de resposta.

ATACADO COSTA
Este elefante branco continua desativado. Será que
com os 4 milhões de reais daria para apenas fazer a
pintura de sua parede? Perguntar não ofende!

Distribuidor da Água Mineral
Piracema e Santa Inês
Rua Porto Carreiro, 798.

Disk - Água 3231 - 5656
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Nos Trilhos da Vida
Por Dilson Fonseca (DRT-1583/MS)
Vamos falar sobre a Ferrovia, escrever sobre fatos
históricos e curiosidades. Sou o Professor Dílson Antonio
Morais da Fonseca, Pós Graduado em Gestão
Educacional, Formado em Geografia e professor há mais
de 18 anos, além disso, neto e filho de ferroviário.

MULHERES TRABALHADORAS
NO TRANSPORTE
“As Mulheres Trabalhadoras no
Transporte” desta semana, a CNTTCUT entrevistou a trabalhadora
ferroviária aposentada, Maria do
Amparo Negrão Santos Cordeiro, de
60 anos, que trabalhou no setor
ferroviário na área administrativa da
Vale do Rio Doce. Ela iniciou sua
função no setor de recursos humanos
e depois migrou para o financeiro.
Permaneceu na empresa durante 15
anos, de 1976 até 1991. Atualmente,
Maria trabalha como recepcionista do
Sindicato dos Ferroviários do Espírito
Santo e Minas Gerais Maria falou com
a CNTT-CUT e contou com nostalgia
a época em que trabalhou no setor
ferroviário. Esta é a última entrevista
da série “profissões do transporte”.
Nesta semana, a CNTT-CUT fará um
balanço de todas as trabalhadoras do
transporte entrevistadas nesta série.
A nova série da seção Mulher do
Portal da CNTT-CUT abordará ”Os
direitos das trabalhadoras do
transporte”.
Maria do Amparo Negrão Santos
Cordeiro: natural da Bahia e havia
acabado de chegar a Vitória, no

Maria Amparo
Espírito Santo, quando soube que a
Vale do Rio Doce estava contratando.
Naquele momento fiz a prova
necessária para conseguir a vaga e
passei. O bom salário que a empresa
oferecia também me incentivou a
escolher a profissão. Daí em diante
passei adorar o meu trabalho.
Eu exerceu a profissão durante 15
anos, de 1976 a 1991. Atualmente, esta
aposentada e trabalho como

recepcionista do Sindicato dos
Ferroviários do Espírito Santo e Minas
Gerais, filiado à CUT.
Já sofreu algum preconceito por
ser mulher? Maria do Amparo: Graças
a Deus não. Sempre fui tratada bem.
Naquela época, a maior dificuldade
era trabalhar em um ambiente
majoritariamente
masculino.
Trabalhou na área de Recursos
Humanos, então, a maioria dos
trabalhadores da ferrovia era homens,
e lidava diretamente com eles. Alguns
não gostavam de receber orientações

de uma mulher. Então nessas horas
têm que ter jogo de cintura, se impor
e, principalmente, e exigir respeito no
ambiente de trabalho.
Hoje, as mulheres estão mais
presentes na profissão, mas mesmo
assim considero que é preciso se
impor. Uma boa dose de simpatia
também ajudará a mulher a exercer sua
função melhor.
Original: Assessoria de
Imprensa: Mídia Consulte
Comunicação Criativa &
Marketing
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Programa social do Senar chega a Corumbá
e atenderá três escolas de assentamentos
Por entendimento do Sindicato
Rural de Corumbá junto à Famasul
(Federação de Agricultura e Pecuária
de MS) e agora concretizado, graças
à participação efetiva da atual gestão
do prefeito Ruiter Cunha de Oliveira,
o município passa a integrar o
Agrinho, maior programa de
responsabilidade social do Senar,
que este ano atenderá 184 mil alunos
do ensino fundamental em Mato
Grosso do Sul.
A inclusão de Corumbá entre os
58 municípios que participarão da
edição 2017 do programa foi
confirmada pelo presidente do
Sindicato Rural, Luciano Aguilar
Leite, que hoje também ocupa a
subsecretária municipal de
Produção Rural. Luciano e
representantes da secretaria
municipal de Educação participaram
do lançamento do Agrinho, nesta
quarta-feira, em Campo Grande.
O tema deste ano - “Cultivando
saúde, colhendo qualidade de vida”
-, foi revelado pelo presidente do
Sistema Famasul, Mauricio Saito e o
presidente da CNA (Confederação
Nacional da Agricultura), João
Martins, durante seu lançamento.
Assentamentos
O termo de adesão foi assinado
pelo prefeito Ruiter Cunha de Oliveira,
secretária municipal de Educação,
Maria Eulalia Rocha dos Santos, o
presidente da Famasul, Maurício Saito,
e pelo superintendente regional do
Senar, Rogério Thomitão Beretta. O
Agrinho envolverá os 349 alunos de
1ª a 9ª séries das escolas de período
integral Paiolzinho, Monte Azul e
Eutrópia Gomes Pedroso, nos
assentamentos rurais Taquaral e
Tamarineiro.

O Agrinho tem como objetivo a
complementação de atividades de
aprendizagem para alunos do ensino
fundamental da rede pública,
garantindo que, ainda na fase inicial
de sua formação escolar, tenham
contato com assuntos que os façam
fortalecer a consciência ambiental e
de relevância social promovendo
uma educação crítica e reflexiva. O
programa capacitará ainda oito mil
professores, dos quais 42 de
Corumbá.
O foco do programa é desenvolver
os temas transversais propostos
nos PCN – Parâmetros Curriculares
Nacionais estabelecidos pelo
Ministério da Educação: ética,
pluralidade cultural, meio ambiente,
trabalho e consumo, saúde,
orientação sexual e temas locais
(sustentabilidade, valores e conexão
campo cidade).

Centro de Excelência
Representando o Sindicato Rural
e a subsecretaria municipal de
Produção, Luciano Leite também
participou na Capital da 12ª edição
da Dinapec, aberta pela Embrapa
Gado de Corte e pelo Sistema
Famasul. O encontro ofereceu 18
oficinas que abordam temas
voltados ao cotidiano do trabalho
realizado por produtores e
colaboradores de atividades
agrícolas.
Luciano destacou a iniciativa do
Senar (Serviço de Aprendizagem
Rural) de construir em Campo
Grande o Centro de Excelência em
Bovinocultura de Corte, lançado
durante o Dinapec, em uma área de

aproximadamente 3,2 mil metros
quadrados. “O conhecimento em
relação à agropecuária terá lugar
relevante e poderá ser o caminho
para suprir a falta de mão de obra
especializada no meio rural, um dos
principais gargalos do setor”, disse
o dirigente ruralista.
O Centro tem objetivo de oferecer
educação profissional de nível
médio e técnico e futuramente,
superior, na modalidade presencial
e à distância. O espaço contará com
sete blocos e uma configuração
modular, com um formato moderno,
com laboratórios didáticos, área de
convivência, laboratório de
informática,
entre
outros
departamentos.
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Corumbaenses
que brilham

RAQUELITA CORUMBÁ DE
CORUMBÁ PARA VIENA
Hoje vamos falar de uma corumbaense
de nascimento e de coração Raquel
Monteiro Jarcem, 46 anos, dia 30 de
Março completa 47, Solteira, com uma
Filha de 19 anos. Aqui em Corumbá residia
na Alameda Albino no Bairro da Popular
Nova aonde o seu irmão Rogerio Monteiro
Jarcem e a Nara Nazareth liderança política
da cidade residem.
Foi em Dezembro de 1992 com o apoio
da minha Família, deixou Corumbá, indo
para a Áustria/ Europa. 9.Mora há quase
25 anos aqui na Áustria em Viena. Deixar
Corumbá é abrir mão da Família, dos
Amigos o que se torna tudo um pouco difícil
no começo. È uma situação que tem que
ser pensada antes com muito carinho. Você
tem que estar muito ciente de que não é ali
que você vai. Você vai cruzar um Oceano
a Milhares de Milha de Distância. Morar
fora do País é continuar uma luta ou
continuar uma vida que você já vinha
fazendo antes só que diferente, com outro
idioma, com outros costumes, com outro

ritmo de vida. É ter a certeza de que a sua
Família mesmo distante continua te
apoiando. E isso me dá forças para
continuar. Atualmente é atendente de Caixa
e Garçonete em um Restaurante.
O Brasil tem apenas 513 anos e a Áustria
1.804 anos, por isso o Brasil tem que
crescer muito, acredito que o Futuro do
Brasil se concentra Basicamente na
Educação e na Saúde, Pois somente assim
todos terão um Trabalho, um Estudo e
Formar uma vida Digna. Eu com a minha
Humilde Opinião tenho Consciência de que
o País será salvo pelas atitudes tomada no
momento presente, contudo os Resultados
serão vistos a longo Prazo, diz Raquel.
Raquel não se esquece da Avenida
Generoso Ponce que leva o Nome do meu
Falecido Pai. As festas na rua, as Festas
de São João na Ladeira, os encontros de
Família e amigos aos Domingos em casa.
Os desfiles de 7 de Setembro, e do dia 21
de Setembro isso ela lembra sempre.
“O Povo Corumbaense é um Povo
Abençoado. Corumbá é uma cidade Linda
e Maravilhosa e tem um Tesouro que falta
ser descoberto. Não desistam de Corumbá
pois tenho certeza de que essa cidade será
um dia exemplo para muitas cidades a fora
do País. Parabéns aos Corumbaenses que
Diariamente cumprem a sua Missão,
contribuindo assim com o Desenvolvimento
da Cidade Branca. Buscando sempre
novos Projetos e aceitando desafios de
fazer mais e melhor, não desistindo e não
perdendo de vista a Esperança. Não
Existem Fronteiras ou Limites para
Alcançarmos nossos Objetivos. Agradeço
a Deus por ter meus dois irmos o Rogério
Monteiro Jarcem com a cunhada Nara
Nazareth e a minha irmã Rosiene Monteiro
Jarcem, em Corumbá, assim tenho ainda
Raízes para poder voltar sempre que
quiser, Obrigada a todos da Equipe do
Correio de Corumbá pela Oportunidade,
Desejo a vocês muito Sucesso e Fiquem
com Deus”.
Complementa graças a Deus tenho o
meu trabalho e vivo razoavelmente bem,
compro apenas o necessário sem muita
extravagancia, vivo conforme a minha
Renda mensal.
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Palacio Belvedere. Palacio Barroco Construido pelo Príncipe Eugenio de Saboia
desde a 1. Guerra Mundial. O Belvedere tambem é um Museu hoje.

Acima a foto da Prefeitura de Viena e sempre há um evento em frente no caso
tem uma quadra de Patinação no gelo. A Prefeitura foi construída entre 1.872
e 1883. No topo da Torre fica o Rathausmann um dos símbolos de Viena. E
enfrente a Prefeitura tem um Teatro muito Famoso o BurguerTheater.

A imagem do Edifício do Parlamento Austríaco, o mais imponente na
Ringstrabe, no entanto há muito mais para ser admirado além da
Grandiosidade e Beleza.
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Cantinho do Betãonº150
FLASHES BOTEQUIANOS II
Perder um amigo, seja por morte ou
por afastamento, dói bastante, mas perder
vários ao mesmo tempo, dói mais ainda. É
o que está prá acontecer daqui a poucos
dias com o fechamento do boteco.
Entre os fregueses a gente nota um quê
de tristeza nos comentários e nota-se
também uma maior aproximação entre as
pessoas como se estivessem à beira da
cama de um amigo com os dias contados.
Mas, deixando a tristeza de lado, vamos
viver os últimos dias do moribundo com
alegria, pensando no presente pois, para
o futuro, a gente logo arruma algum lugar
para degustar uma gelada.
- CUMPLEAÑOS NO BOTECO –
Resolvi comemorar meu Setentão com
os amigos no boteco, como numa festa de
despedida. Como no dia do dito cujo eu
iria comemorar com a consorte no
“VARANDAS DO PANTANAL”, resolvi, a
conselho da Silvinha e da Corinthiana,
passar a festança para o domingo, 05 de
março. Galera avisada, alguns não
crendo, alegando que o Joni só abria o
bar depois das quatro nos domingos,
acabaram acreditando quando o
botequeiro deu sua confirmação de que
chegaria cedo. Mas, até eu mesmo tinha
minhas dúvidas, tanto é que só comprei as
carnes na mesma manhã de domingo. Mais
tarde, comprei umas cervejas a mais para
o meu estoque, caso a moagem não desse
certo.
Às onze e meia o Arildo passou em
casa para avisar-me que o Joni já havia
chegado e estava preparando a
churrasqueira. Peguei as carnes: um
pedação de ponta de peito, dois quilos de
costela minga e dois metros de linguiça,
daquelas cujo recheio é cortado na faca,
dois pacotes de mandioca congelada e #
parti boteco.
Lá já estavam Maradona, Negão, Arildo e
Jorginho, que havia levado um saco de
mandioca tirado na hora. Deixando o
material aos cuidados do botequeiro, parti

para a churrascaria do Luizão prá mode
tomar minha cervejinha por conta da casa,
prometida pela proprietária. Na volta,
passei pelo boteco, resgatei umas
mandiocas do Jorginho, levando-as para
um futuro caribéu.
A galera foi chegando aos poucos e,
cada um que chegava, já deixava uma
cerveja paga. Música, sinuca e truco
rolavam solto e, na sessão de fotos, todos
queriam aparecer ao meu lado, inclusive,
tirando selfie comigo. Rolou carne, linguiça,
mandioca e, numa certa altura, a
Corinthiana chegou com costelas suínas.
Às seis da tarde, pedi um tempo para ir
para casa, descansar, tomar banho e voltar
para a festa, retornando às vinte horas e
encontrando a mesma galera ainda
festejando e, como já havia acabado a
comilança, o Xará trouxe uma panelada
de pipocas prá mode salgar as bocas
molhadas de cerveja.
Por isso que digo que vou sentir
saudades quando o boteco fechar. Para
onde irão aqueles amigos que conquistei
aqui na Capital? E o bate-papo de antes
do almoço e da noite?
- MULHER TEMPERADA –
Silvinha, palmeirense fanática, mora ao
lado do boteco e labuta nas feiras de
quarta, sexta e sábado, junto com a
Corinthiana e nas folgas, sempre estão no
boteco degustando uma cervejinha,
jogando sinuca ou batendo um truco.
Sempre naquele bermudão, camiseta do
Palmeiras, cabelinho cortado rente,
Silvinha é querida por todos nós. Sempre
solícita quando fica tomando conta do
boteco nas noites em que o Joni vai para a
igreja. A merreca que ganha cuidando do
bar, gasta em tira-gosto, sempre temperado
com muito sal, limão e pimenta. Sua cerveja
é regada a sal e limão, tanto é que, se
parar nas unhas de um canibal moderno,
não vai precisar de nenhum tempero...
- CHOCADEIRA DE RATOS –
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No boteco corria a solto o papo sobre
as ratazanas da casa do Tonhão. O
próprio dizia que os ratos estavam
comendo suas plantas e fazendo barulho
no telhado. Sabedor de que Ventinha, meu
secretário de limpeza, ia se mudar, Tonhão
ofereceu para que ele fosse morar em sua
casa e, no boteco dizia que iria fazer um
quarto para que o Ventinha morasse de
graça. Baseados nesses dados, os
línguas-pretas iniciaram a história e eu a
finalizei.
Segundo Joni, o Ventinha, a convite do
Tonhão, fora pousar em sua casa, para
um teste. Ventinha, mamado, dormiu no
quarto e o Tonhão, no Fusca. Pela manhã,
o Ventinha amanheceu na cozinha, levado
pelas ratazanas. No boteco, quando foi
pagar a conta, meteu a mão no bolso da
bermuda e só encontrou dinheiro picado
e três filhotes de rato. Dizem que o Ventinha
está criando os ratinhos à base de jacuba
feita de fubá com vodka...
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O gostoso de ser articulista de
um jornal é ter a oportunidade
de mostrar aos leitores seus
dotes com a caneta.
Procurando sempre variar o
assunto, dependendo do estado
de espírito e da inspiração.

Roberto Maciel(Betão)

(Membro da União
- FIGURAS TOMBADAS –
Brasileira de Escritores)
Em todo boteco que se preze, sempre (rmacielbetao@hotmail.com)

existem figuras marcantes ou típicas que
deixam sua marca registrada.
ARILDO – Nascido em Corumbá,
morando na Cap. desde a tenra idade, já
figurou em vários “Causos de Boteco”. Não
chegado ao trampo, andar lento, todos os
dias está presente e, sortudo pacas,
sempre consegue achar em sua
peregrinação, alguma coisa de valor
pouco, para negociar em troca de uma
dose. Arildo era nosso fornecedor de
miúdos galináceos que ganhava nas casas
de frango assado. De quando em quando,
sempre trazia sacoladas de pés, pescoços,
moelas e cabeças de penosas que eram
disputadas por mim e pelo Xará, a troco
de cinco reais. Quem chegasse primeiro,
ficava com a muamba. Hoje, o produto
passou a ser exportado para o
estrangeiro, principalmente os pés, proteína
pura, para o fabrico de gelatina. As moelas
e os fígados viraram pratos de luxo em
restaurante. Para se conseguir um sobrecu
ou um pescoço, temos que comprar o dorso
franguístico num mercado aqui da Carlota.
Cada embalagem congelada vem com três
carcaças a três e poucos reais o quilo.

Arildo chega, mesmo antes do Joni abrir o
boteco e sentado pacientemente em uma
das mesas, espera que alguém lhe pague
uma dose. Não é de ficar pedindo. Sempre
sortudo, na hora do almoço levanta-se,
indo a um restaurante próximo, onde
ganha um marmitex que, muitas vezes
comercia com alguém por cinco pratas.
Bom de papo e diferente de alguns, mesmo
bêbado, não perturba ninguém, só indo
para casa quando o boteco fecha as portas
às onze da noite. Não é um vagabundo.
Mora com a irmã, onde tem casa, cama e
comida. Veste-se bem mas, não é muito
chegado a um banho. Coisas das vítimas
do alcoolismo.
OBS. Apesar da presença quase
maciça dos convidados para o
cumpleaños, mesmo que alguns como
o Jorginho, o Geva, o Ed Som e o
Negão do açougue, que ficaram por
pouco tempo, senti falta de alguns
personagens marcantes como o meu
amigo Tonhão, o Miroski, o Rei e o
Sujinho. Mas, mesmo assim, valeu a
diversão.
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Solenidade na Câmara marca comemoração do Dia Internacional da Mulher
Com plenário lotado, a Câmara
Municipal de Vereadores de Corumbá
celebrou na noite de quarta-feira, 08 de
março, o Dia Internacional da Mulher. O
ato foi durante uma sessão solene com a
participação de inúmeras autoridades da
região e o destaque ficou por conta da
presença feminina, entre as quais, as 15
personalidades homenageadas pelos 15
vereadores corumbaenses, pelos
serviços prestados à cidade nos mais
diferentes segmentos da sociedade.
A sessão foi comandada pelo presidente
da Câmara de Corumbá, vereador
Evander Vendramini. A mesa diretora
contou ainda com as presenças do
prefeito Ruiter Cunha de Oliveira; do
vereador Luciano Costa (autor da
proposição em homenagem à mulher
junto com Evander); Deyvis Ecco, Juiz
de Direto e Diretor do Foro de Corumbá;
contra-almirante Luiz Octávio Barros
Coutinho, comandante do 6º Distrito
Naval.
A mesa contou ainda com a presença
feminina como a vereadora Pastora Lilia,
representando a Câmara de Ladário;
Beatriz Rosália Ribeiro Cavassa de
Oliveira, primeira dama e secretária
especial de Cidadania e Direitos
Humanos; Regina Maria Panovitch
Mesquita Duran, esposa do presidente
do Poder Legislativo, representando as
esposas dos vereadores. Todas foram
homenageadas pela Casa.
A solenidade foi marcada pelas
homenagens a 15 mulheres que
receberam moção de congratulação e um
mimo, pelos relevantes serviços que
prestam à sociedade corumbaense.
Foram homenageadas Tatiane Vilalba
da Costa, Gregória Pereira Fernandes,
Maria Marju Azambuja Venturini, Maria
Angélica Correa Calábria, Maria Juliana
Rodrigues Coelho, Consuelo Migueis,
Maria de Lourdes Gil Lobo, Sylma de
Lima, Conceição Aparecida Ortiz de
Figueiredo Costa, Valda do Amaral,
Glaucy Maria Dib Elias Rodrigues, Rosa
Maria da Silva, Maria Cristina Lanza,
Antônia Elizabeth dos Santos

e Maria Carolina Scheren do Valle.
A professora Cristina Lanza disse que
se sentiu honrada, não só em ter sido
homenageada, mas por ter sido escolhida
para falar em nome de todas as mulheres
“que representam vários setores da
sociedade”, e que “fazem sua parte,
contribuindo para o crescimento da
cidade”.
Luciano Costa, por sua vez, enalteceu
todos os demais vereadores que
aprovaram por unanimidade a proposta
da sessão solene. Ele destacou que “a
mulher tem um papel fundamental dentro
de nossas casas, e na sociedade como
um todo”, e que esta homenagem
“valoriza a mulher que trabalha, nos
mostra a verdadeira forma de agir”.
Rede
Durante a cerimônia o prefeito Ruiter
Cunha assinou o Decreto nº 1.765, de 8
de março de 2017, que instituiu a Rede
Municipal de Proteção e Enfrentamento
à Violência contra a Mulher, um
instrumento criado diante da necessidade
de efetiva implementação de políticas
públicas de defesa das mulheres em
situação de risco, e das discussões
promovidas pela Secretaria Especial de
Cidadania e Direitos Humanos, por meio
da Coordenadoria de Articulação de

Parabéns, Solange Oliveira!
É com grande satisfação
que parabenizamos o
transcorrer de mais um
aniversário da querida
Solange Oliveira,
ocorrido na sexta-feira
dia 10 de março.
Solange recebeu os
cumprimentos de seu
esposo Dr. Oseas Ohara,
de seus filhos, noras e
netos, além de seus
familiares e do vasto
círculo de amizades.

Políticas Públicas para as Mulheres, a
qual envolveu diversos segmentos da
sociedade civil e dos poderes
constituídos.
A Rede Protetiva à Mulher, segundo
o prefeito, foi instituída com o objetivo
integrar ações e serviços de diferentes
setores, no atendimento à Mulher Vítima
de Violência. Observou que com ela será
possível ampliar e melhorar a qualidade
do atendimento; identificação imediata da
violência e encaminhamentos
adequados, e a integralidade e

humanização do atendimento sem o
acometimento de violência institucional.
O presidente da Câmara elogiou a
decisão do Poder Executivo em instituir
a Rede de Proteção, ressaltando que o
Poder Legislativo tem trabalhado
intensamente para combater a violência
contra a mulher, e também pela
igualdade. “Temos que trabalhar mais e
mais em busca da valorização da mulher
que tem que ter os direitos iguais ao do
homem. Precisamos mudar esta
realidade”, concluiu.
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Dr. Gabriel prestou homenagem a
empresária Consuelo Miguéis no
Dia Internacional da Mulher

A homenageada Consuelo Miguéis ladeada pelo
irmão Demétrio e pelo vereador Dr. Gabriel.
Na solenidade na Câmara Municipal de Corumbá que
marcou a comemoração do Dia Internacional da Mulher, o
vereador Dr. Gabriel (PMDB), prestou homenagens a empresária
Consuelo Vieira Nascimento Miguéis, formada em Psicologia. A
homenageada é casada com João Luiz Miguéis, proprietário da
Rede Janjão e mãe do empresário de Turismo Bruno Miguéis.
Consuelo esteve acompanhada do irmão Demétrio Nascimento.
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Tadeu Vieira quer construção da “Casa Reforma da Previdência: Minha missão
é fazer um debate o mais democrático
da Mulher Pantaneira Brasileira”
possível, afirma Marun

A construção em Corumbá da “Casa da Mulher Pantaneira Brasileira” foi
solicitada pelo vereador Tadeu Vieira (PDT) no início desta semana em que
se comemora a Semana da Mulher. O Dia Internacional da Mulher foi celebrado
dia 08 e o vereador pedetista quer que o Poder Executivo, tanto estadual
quanto municipal, se empenhem em viabilizar o empreendimento na região.
A solicitação foi feita por meio de requerimento em regime de urgência especial
aprovado na segunda-feira, 06, com expediente encaminhado para o deputado
federal Dagoberto Nogueira (PDT); ao governador Reinaldo Azambuja; à
vice-governadora Rose Modesto; ao prefeito Ruiter Cunha, e à primeira dama
do município, Beatriz Cavassa de Oliveira, secretária especial de Cidadania e
Direitos Humanos.
“Campo Grande já conta com a Casa da Mulher Brasileira e Corumbá
também necessita de uma benfeitoria como esta. Nesta semana em que
comemoramos o Dia Internacional da Mulher, é nosso dever e obrigação
buscar e ajudar na solução de vários tipos de crimes que atingem a mulher
brasileira. Corumbá, cidade localizada na fronteira, as mulheres também
necessitam desse importante benefício, tanto para sua saúde, segurança,
respeito e melhor convívio na sociedade”, explicou o vereador.

Câmara implanta aplicativo WhatsApp
e amplia contato com a população
A Câmara Municipal de Vereadores de Corumbá está ampliando os seus
serviços para melhor atender a população corumbaense. A partir de agora, o
Poder Legislativo está disponibilizando o Fale com a Câmara, por meio do
aplicativo WhatsApp Messenger, por meio do número 55 67 9947-0478,
para facilitar o acesso aos serviços públicos, por parte dos munícipes.
A Câmara Municipal entende que o aplicativo será de extrema importância
para o cidadão corumbaense, que terá um telefone específico para um contato
mais direto com o Poder Legislativo. Pelo WhatsApp, o cidadão terá como
fazer suas reivindicações, encaminhar sugestões, enfim, tudo que for
relacionado a serviços públicos.
Por meio desse aplicativo, as solicitações da população terão como ser
agilizadas de forma mais rápida, sem burocracia. Basta enviar uma mensagem
para o WhatsApp da Câmara que uma equipe da Casa de Barão de Vila Maria
irá encaminhar as solicitações ao Poder Executivo ou aos setores
responsáveis, de forma mais rápida, visando agilizar a solução do problema.
O aplicativo estará em funcionamento ainda nesta semana e contará com um
servidor exclusivo para atender todos os tipos de demandas nas áreas de
infraestrutura, saúde, meio ambiente, educação, habitação, segurança, enfim,
tudo que estiver relacionado ao serviço público.
Além de mensagens de texto, os moradores de Corumbá poderão enviar
imagens, vídeos e documentos em PDF, sobre o assunto em questão, o que
permitirá agilizar o atendimento.

Há exatamente um mês, o deputado
federal Carlos Marun (PMDB/MS) foi
eleito presidente da comissão especial
da reforma da Previdência – PEC 287/
2016, que dispõe sobre a seguridade
social, estabelece regras de transição
e dá outras providências.
Com o intuito de melhor conduzir
os trabalhos frente à presidência,
Marun tem procurado ouvir a cada
dia, o maior número de pessoas
ligadas a órgãos públicos, privados,
federações, sindicatos, entidades
trabalhistas, entre outras que estão
diretamente envolvidas nessa
questão.
Durante a nona sessão da
comissão e sétima audiência pública,
ocorrida na quinta-feira (9), o
deputado Marun propôs aos
deputados presentes que, nas
audiências públicas possam ser
convidadas pessoas que apresentem
tanto a defesa da reforma proposta
pelo governo quanto àqueles que
estão em defesa dos melhores direitos
dos trabalhadores, propostas para
que os parlamentares analisem a
situação como um todo e possam
fazer se necessário, modificações
como sugestão aos trabalhos do
relator Arthur Maia (PSB/BA). “Ouvir
as categorias nos ajuda muito a levar
as melhores propostas ao relator”
afirma Marun.
Durante participação em um evento
da Central dos Sindicatos Brasileiros,
Marun destacou a extrema
necessidade da reforma e enfatizou
aos presentes que está disposto a
fazer uma discussão ampla sobre o
tema e em todos os setores se for
necessário. “Minha missão é fazer um
debate o mais democrático possível, o
Brasil está vivendo uma realidade
diferente de décadas atrás, com
avanços em área sociais importantes
e, por isso, os brasileiros estão
vivendo mais, essa é a realidade.

Antigamente a gente olhava para uma
pessoa de 55, 56, 58 anos e essa
pessoa parecia mais velha, hoje,
vemos outra realidade em função dos
avanços, como na saúde, por
exemplo,” disse Marun.
Questionado sobre a equiparação
de idade entre os diversos segmentos
profissionais, Marun argumentou que
o estabelecimento de uma idade
mínima para a aposentadoria seria
adequado para garantir o benefício
para as nossas futuras gerações.
Antes de encerrar sua
participação, Marun fez questão de
ressaltar sobre a responsabilidade
que o Estado precisa ter no sistema
previdenciário. “Temos que achar
uma forma para que o Estado tenha
que continuar contribuindo. Não
estamos num sistema onde o Estado
não tenha responsabilidade”,
explicou o deputado.
Quando indagado sobre como os
parlamentares seriam tratados dentro
do projeto de Reforma da Previdência,
o deputado federal Carlos Marun
respondeu que essa PEC vale para
todos, e encerrou questionando
inclusive sobre o sistema de
aposentadoria dos magistrados. “Por
que aposentadoria para juiz e
promotor tem de ser precoce?
Aposentadoria não pode ser punição.
Juiz que fez o que não devia, deve ser
preso, e não aposentado”, ressaltou.
”O governo quer a reforma da
Previdência, mas quer por quê?
Simplesmente porque o Brasil
necessita. Ou alguém acha que nós
somos suicidas e estamos querendo
fazer na marra?”, disse Marun
acrescentando: “Somos críticos,
somos homens públicos, mas só que
somos responsáveis. E, por sermos
responsáveis, nós entendemos, sim,
que deve haver uma modernização da
nossa Previdência e estamos lutando
para isso”, finalizou.
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Vereador Luciano Costa solicita que gerente da Vale
esclareça sobre possível privatização da empresa
Proposta do novo acordo de
acionistas da Vale está causando
preocupação em Corumbá e isto fez
com que a Câmara Municipal de
Vereadores aprovasse requerimento
do vereador Luciano Costa (PT),
solicitando convocação do gerente
da mineradora na região, Olemar
Tibães, para mais esclarecimentos
sobre o assunto.
Como se sabe, acionistas da Vale
durante reunião na Valepar, holding
que controla a mineradora,
apresentaram proposta para
pulverizar seu controle, de modo a
poder listá-la no Novo Mercado, o
mais alto nível de governança da
BM&FBovespa, o que deve ocorrer
após três anos.
Durante este tempo, a estrutura
societária da empresa passará por um
período de transição em que os atuais
acionistas no bloco de controle
perdem poder, e o Conselho de
Administração da empresa ganha
autonomia.
A proposta do novo acordo já foi
classificada como um marco tão
importante quanto a privatização da
Vale. O acordo atual da Valepar foi
assinado em 1997, quando a Vale foi

privatizada, e tinha 20 anos de
duração. Da forma que foi redigido,
ele mantinha forte influência do
Estado sobre a empresa, uma vez que
a Valepar era controlada por fundos
de pensão de estatais que, ao lado do
BNDES, detinham maioria na holding.
Além disso, havia uma classe especial
de ações de propriedade do governo
brasileiro, as golden shares, que
asseguravam poder de veto sobre
matérias como alteração da sede da
empresa e venda ou encerramento de
qualquer das etapas da exploração de
minério de ferro, incluindo reservas
do mineral e os modais para
transportá-lo, como ferrovia e portos.
“Sabemos que a Vale é a maior
empresa arrecadadora de impostos e
geradora de emprego e renda em
nosso Município. Cave a nós
sabermos quais benefícios estas
mudanças vão trazer para a cidade,
especialmente nas áreas de geração
de emprego, investimentos, quais são
estes investimentos, bem como o
tempo de investimento”, disse o
vereador.
Conforme ele, “um dos diretores
das atuais controladoras, disse que a
previsão é multiplicar o capital

investido na Vale. Sendo assim,
queremos saber, conhecer detalhes
em relação à mineradora em nossa
cidade, qual é a perspectiva de
investimento aqui, até porque já
perdemos muito em arrecadação do
ICMS do gás, e o que nos resta é o
minério de ferro”, completou.

Em seu requerimento, Luciano
solicita tanto ao prefeito Ruiter Cunha,
como também ao governador Reinaldo
Azambuja, que intervenham nessa
questão, bem como busquem
informações junto à diretoria da Vale,
no sem tido de apurar todas as questões
relacionados a esta proposta.

Solenidade Dia Internacional da Mulher

Luciano Costa homenagem a sua mãe, Conceição Aparecida Ortiz
Figueiredo Costa, na Sessão Solene de quarta-feira (08), em
Homenagem ao Dia Internacional da Mulher.
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governador, sempre quis mudar o sistema de recolhimento do gás
da origem, no caso Corumbá, para o destino, beneficiando São
Paulo e estados do sul do país.

Promoção merecida

O Gás
Ainda não dá para parodiar o samba do cantor Luiz Américo:
o gás acabou tem pouca comida, acabou meu dinheiro, porque
ainda está vindo de forma reduzida o gás do vizinho país.
A mídia local e estadual tem noticiado que está ocorrendo
lentamente à compra de gás pelo Brasil junto ao Governo boliviano.
A vinda antes da crise gerava receita mensal de até cem
milhões de reais e agora em 2017 o valor arrecadado teria sido de
apenas trinta e três milhões de reais, o que ocasionou a queda brusca
e volumosa da arrecadação no MS.
O governador Azambuja indo a Brasília pediu para o Governo
Federal aumentar a compra do gás boliviano, pois caso não aconteça,
ele terá que fechar 40 agências fazendárias, reduzindo bruscamente
as nomeações, além de ter que extinguir importantes secretarias.
Este último seria mais fácil, pois o que tem de secretarias
inoperantes é de se lamentar. O pior é que o PSDB, partido do

O Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato
Grosso do Sul promoveu o 1.º Promotor de Justiça de Coxim,
Dr. José Arturo Iunes Bobadilla Garcia, de Segunda Entrância,
símbolo MP-23 para a 34.ª Promotoria de Justiça de CAMPO
GRANDE, Entrância ESPECIAL, símbolo MP-24, do Quadro
de Pessoal do Ministério Público do Estado de MS.
Portanto, a partir de agora o promotor corumbaense
Dr. José Arturo Bobadilla passa a atuar na Capital do Estado;
já tendo desenvolvido suas funções também na Comarca de
São Gabriel do Oeste-MS, anos atrás; depois em Corumbá,
sua terra natal.
É filho do Procurador de Justiça aposentado, Dr. Carlos
Bobadilla Garcia, que já foi titular da Advocacia-Geral da
Prefeitura Municipal de Corumbá-MS.
Parabéns, Dr. José Arturo, seus amigos estão vibrando
de contentamento com sua promoção para Entrância Especial
na Capital do Estado.

Longe do título
De acordo com o andar da carruagem, não deverá ser desta
vez que o time do Corumbaense Futebol Clube conquistará o tão
esperando título de campeão do Estado, inclusive já tendo demitido
o seu técnico.
O Carijó da Avenida tem registrado muitos empates, mesmo
diante de sua torcida no Estádio Arthur Marinho, que não deixa de
prestigiar o nosso representante no campeonato da FFMS.
Se continuar nesse ritmo, com muitas falhas no meio de
campo, falam que acabará se transformando no “Galo Depenado”.
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Vereador Domingos Albaneze solicitou à Prefeitura
instalação de banheiros químicos nas feiras-livres
A Câmara de Vereadores de
Corumbá encaminhou expediente à
Prefeitura Municipal, no sentido de que
sejam instalados banheiros
químicos nas feiras livres que
acontecem na área urbana da
cidade. A solicitação foi feita pelo
vereador Domingos Albaneze (PV),
por meio de requerimento
aprovado na sessão de segundafeira, 06 de março de 2017.
O expediente está sendo
endereçado ao prefeito Ruiter Cunha
de Oliveira e também ao secretário de
Infraestrutura e Serviços Públicos,
Ricardo Ametlla.
Domingos argumenta que o fluxo
de pessoas nas oito feiras-livres que
acontecem na cidade, é intenso, e que
não há estrutura adequada para
atender tanto os usuários, bem como
os feirantes. “Entendo que esta
solicitação irá aumentar o conforto tanto
de quem vai às feiras para compras
ou passeios, assim como os feirantes”,
explicou, salientando que “é
necessário também instalação de
banheiros químicos para portadores
de necessidades especiais”.

Merecida Homenagem
Na Sessão Solene em homenagem
ao Dia Internacional das Mulheres(08/
03), o Vereador Doutor Domingos da
bancada do Partido Verde prestou
homenagem à benquista Sra. Maria
Angélica Correa Calábria(TEKA), que
durante anos foi dedicada diretora
do Hospital Infantil Padre Antônio
Muller, cuidando com muito carinho,
atenção e cordialidade as crianças
carentes de Corumbá, sendo também
membro atuante do Rotary Clube
local, participando das ações
beneméritas da Casa da Amizade.
Assessoria de Imprensa do Vereador

Teka Calábria recebendo as homenagens através do Vereador Doutor Domingos.
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Paulo Corrêa e vereador Rufo Vinagre viabilizam
equipamentos para a Maternidade de Corumbá
O deputado Estadual Paulo
Corrêa (PR), o Vereador de Corumbá
Antonio Rufo Vinagre (PR) e o
deputado Beto Pereira (PSDB) se
reuniram nesta semana com o
Secretário de Estado de Saúde,
Nelson Tavares, para solicitar
melhorias para o Hospital de
Caridade e Maternidade de
Corumbá, que funciona junto com a
Santa Casa de Misericórdia.
Durante a reunião o Secretário
confirmou ajuda para compra de
incubadoras, mesa de parto, 20
televisores e 20 aparelhos de ar
condicionado. As melhorias vão
garantir mais qualidade no
atendimento e conforto aos
pacientes.
“Mais uma vez fomos atendidos
pelo Secretário Nelson Tavares, que
se comprometeu a ajudar o
município. As incubadoras e a mesa
de parto são duas grandes
conquistas para a maternidade. E os
televisores e aparelhos de ar
condicionado garantem um pouco
mais de comodidade aos pacientes

que ficam dias internados em um
quarto, muitas vezes sem poder se
locomover. Por isso eu agradeço, em
nome da população de Corumbá, ao
Governo do Estado pela
sensibilidade”, disse Paulo Corrêa.
Já o vereador Antônio Rufo
Vinagre destacou a necessidade dos
equipamentos e também agradeceu
ao parlamentar e ao governo. “Há
uma verdadeira necessidade dessa
mesa de parto e das incubadoras na
unidade e hoje, graças à ajuda do
deputado
Paulo
Corrêa,
conseguimos agendar essa audiência
e explicamos a situação ao Secretário
Nelson Tavares. Ele garantiu o envio
dos equipamentos e também dos
televisores e aparelhos de ar
condicionado. Agradeço ao
deputado e também ao governo do
Estado por atender nossa
solicitação”, disse o vereador.
De acordo com Nelson Tavares,
tudo será encaminhado para a
Secretaria Municipal de Saúde de
Corumbá, que posteriormente fará a
destinação para a maternidade.

Vereador Rufo Vinagre esteve reunido com o Secretário de Saúde
Nelson Tavares e os deputados Beto Pereira e Paulo Corrêa.

Vereador Rufo visita o presidente
do Tribunal de Contas do Estado

O vereador Rufo Vinagre (PR)
esteve na terça-feira em Campo
Grande onde realizou algumas
reuniões políticas, entre elas foi à
visita que fez ao Tribunal de Contas
do Estado.
Nele o vereador se reuniu com o
Presidente do Tribunal de Contas,
Conselheiro Waldir Neves e com, o
amigo e aliado, o deputado estadual
Paulo Corrêa (PR) onde foram
tratados assuntos pertinentes ao
legislativo.
Para o vereador essa visita irá
ajudar a ampliar a transparência dos
atos na Câmara Municipal.
“Essa reunião foi importante para
que possa saber da nova dinâmica
do Tribunal de Contas, pois a partir
do atual exercício, todas as contas
dos gestores serão acompanhadas,
concomitantemente, às atividades.
Essa nova realidade, segundo o
conselheiro, trará mais celeridade no
trabalho do órgão e permitirá aos
gestores
identificar
as
inconformidades que poderão ser
sanadas em tempo hábil”.

SINDICATO RURAL
DE CORUMBÁ

Valorizando a classe! Mantendo as tradições!
Pecuarista de nossa região:
A união faz a força. Torne-se um filiado.

Avenida General Rondon, entre as ruas
Frei Mariano e 15 de Novembro.
Fones: (67) 3231-6988 – 3231-9798.

Durante a reunião o Rufo foi
convidado para participar de uma
palestra que será realizada no dia 24
deste mês, onde serão debatidos
assuntos sobre a administração e
gestão do legislativo.

Na sessão solene da câmara em
homenagem ao dia das mulheres, o
vereador Rufo Vinagre (PR) homenageou a
diretora-presidente da Fundação de
Turismo, Maria Marju Azambuja Venturini.
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DICAS DE BELEZA E PROTEÇÃO DA
PELE COM PATRICIA FONSECA
15 truques de make
que toda mulher
precisa descobrir!
1 – Transforme um lápis de olho em um
delineador em gel com a ajuda de um
fósforo.
Coloque a pontinha do seu lápis preto em uma
chama de fogo por um segundinho e, em seguida,
deixe esfriar por 15 segundos. Você logo vai
perceber a mudança de consistência do produto.
Assim que estiver frio, aplique nos olhos e
prepare-se pra fazer uma expressão de “OMG”.
2 – Cubra sua pálpebra com um lápis
branco pra fazer qualquer sombra ganhar
mais cor.
Pra fazer uma sombra pigmentada ficar ainda
mais colorida, passe um lápis delineador branco
por toda a sua pálpebra. A textura opaca do
lápis vai intensificar qualquer sombra que você
passar em cima.
3 – Faça um traço do olho gatinho e só
depois preencha o restante.
O famoso “cat eye” não é uma tarefa fácil e pra
qualquer um, mas taí uma dica que faz o
processo parecer muito mais possível: faça uma
linha e, em seguida, “pinte” o restante até deixar
o desenho perfeitinho.
4 – Use uma colher pra conseguir deixar o
cat eye ainda mais perfeito.
Segure a haste de uma colher no canto externo
do olho (como uma régua mesmo) e desenhe o
traço reto. Depois, vire a colher e use a parte
arredondada como base pra fazer a bordinha do
delineado. Esta vale testar hoje mesmo, hein?
5 – Desenhe uma #hashtag na pálpebra
externa e conquiste um olho esfumado.
Sério? Uma hashtag? Para os menos próximos
das redes sociais, pode ser o famoso jogo da
velha. Parece estranho, mas é isso mesmo.
Faça o símbolo nas pálpebras com um lápis de
olho preto e, depois, espalhe o próprio desenho
com a pontinha de esfumar. O olho vai ficar
poderoso rapidinho. Fácil, fácil...
6 - Use a colher pra evitar marcas de rímel
na pálpebra.
Pode confessar: você já deu um minisurto ao
perceber que borrou a máscara de cílios, né?
Então anote esta dica pra nunca mais passar
por esse infarto rápido. Segure a colher por trás
dos cílios, como se ela tivesse abraçando os
olhos, e aplique a máscara como sempre faz.
Aproveite a base da colher para “varrer” os
cílios e deixar borrar à vontade. A sua pele vai
continuar limpinha e intacta, já a colher...
7 – Aqueça o seu curvex em um secador.
Calma. Nada de torrar o seu curvex! Mais um
truque “mágico” dos bons. O ar quente do
secador no curvex vai ajudar a modelar os
cílios mais facilmente – além de deixá-los
curvadinhos por mais tempo. Anote aí: coloque
o curvex no vento quente até sentir o
aquecimento. Depois, espere esfriar um
pouquinho pra não se queimar e aplique nos
cílios em uma temperatura morna.
Make caseiro e certeiro (Foto: Thinkstock)
8 – Passe pós translúcido entre uma
camada e outra de rímel.
Se você ama cílios de boneca, vai amar este
truque. Entre uma camada e outra de máscara,
passe pó translúcido nos cílios pra deixá-los
mais grossos e cheinhos.

"Atenção Moradores para a Coleta de
Galhos Setorizada esta semana nas ruas!"
3ª Semana Março 20 a 25/03

3ª SEMANA - CENTRO PARTE BAIXA –
BORROWISK, BEIRA RIO E CERVEJARIA.
Patrícia da Conceição Santos
Fonseca é Esteticista e
Maquiadora Profissional.
9 – Aplique cílios postiços com um
grampo.
Prenda os cílios postiços em um grampo e
passe a cola na raiz. Aguarde alguns
segundinhos até secar e aplique nos olhos. É
só esperar grudar bem e tirar o grampo. Muuuito
mais fácil!
10 – Lenço + pó translúcido nos lábios =
batom pigmentado por muito mais tempo.
Este processo pode tomar uns minutinhos do
seu tempo, mas vale a pena. O pó translúcido
é útil nos olhos e na boca. Passe um batom,
coloque um lenço de papel nos lábios e passe
o pó translúcido por cima pra deixar a cor ainda
mais forte.
11 – Misture pigmentos em uma pomada e
ganhe um brilho labial.
Pegue aquelas sombras em pó que você tanto
ama e misture um tantinho em uma colher de
pomada ou vaselina. A mistureba se transforma
em um gloss poderososo e megapersonalizado.
12 – Desenhe um “x” nos lábios antes de
passar o batom.
Se você tem medo de borrar o batom vermelho
e nunca sabe por onde começar, aí vai a dica:
desenhe um “x” no arco de cupido (aquele
biquinho superior dos lábios) com um lápis ou o
próprio batom. Faça uma linha diagonal da ponta
de um dos bicos e repita o processo na outra
ponta. Com o “x” ali, faça o contorno dos lábios
e, em seguida, preencha a boca com o batom.
13 – Esconda as olheiras criando um
triângulo com o corretivo.
Sofre com as olheiras roxinhas? Experimente
aplicar o corretivo em um formato de um
triângulo com a base dele seguindo a linha dos
olhos. Isso ajuda a cobrir todas as manchinhas
e ainda cria a ilusão de que o rosto está mais
elevado.
14 – Marque os contornos do seu rosto
com um lápis de sobrancelha.
Depois de aplicar a base, marque as áreas que
você quer contornar (maçãs do rosto, queixo,
laterais e ponta do nariz) com um lápis de
sobrancelha em gel. A textura é mais fácil de
misturar e deixar o contorno bem levinho.
Depois, use um creme iluminador. O rosto vai
ficar perfeitinho.
15 – Seque seu rosto com papel limpo de
assento sanitário.
Isso parece um pouco estranho, né? Mas o
papel que cobre o vaso sanitário ajuda a enxugar
o excesso de óleo da sua pele. Se você, de
repente, entrou em um banheiro que possui este
papel, pegue um e dê algumas batidinhas no
rosto.

-ALAMEDA DO TAMENGO
-ALAMEDA RIO DE JANEIRO
-LADEIRA 21 DE SETEMBRO
-LADEIRA MANOEL CAVASSA
-LADEIRA CÁCERES
-LADEIRA CUNHA E CRUZ
-LADEIRA DO CONTORNO
-LADEIRA DONA EMILIA
-LUIS FEITOSA RODRIGUES
-RUA FIRMO DE MATOS ENTRE TRAVESSA ACAMPAMENTO E RUA AMÉRICA.
-RUA MAJOR GAMA ENTRE TRAVESSA ACAMPAMENTO E RUA AMÉRICA.
-RUA SETE DE SETEMBRO ENTRE ALAMEDA ARTHUR
MANGABEIRA E AMÉRICA.
-RUA QUINZE DE NOVEMBRO ENTRE AVENIDA GENERAL RONDON E RUA
AMÉRICA.
-RUA FREI MARIANO ENTRE AVENIDA GENERAL RONDON E RUA AMÉRICA.
-RUA ANTONIO MARIA COELHO ENTRE AVENIDA GENERAL RONDON E
AMÉRICA.
-RUA ANTONIO JOÃO ENTRE AVENIDA GENERAL RONDON E RUA AMÉRICA.
-RUA TIRADENTES ENTRE AVENIDA GENERAL RONDON E RUA AMÉRICA.
-RUA LADÁRIO ENTRE AVENIDA GENERAL RONDON E RUA AMÉRICA
-RUA TENENTE MELQUÍADES DE JESUS ENTRE RUA DELAMARE E RUA
AMÉRICA.
-ALAMEDA VULCANO ENTRE RUA TREZE DE JUNHO E AVENIDA RIO BRANCO.
-RUA GERALDINO M. DE BARROS ENTRE RUA TREZE DE JUNHO E AVENIDA
RIO BRANCO.
-RUA CACÉRES ENTRE RUA VINTE DE SETEMBRO E AVENIDA RIO BRANCO.
-RUA BARÃO DO MELGAÇO ENTRE RUA MATO GROSSO E AVENIDA RIO
BRANCO.
-ALAMEDA SÃO BENTO ENTRE RUA MATO GROSSO E AVENIDA RIO BRANCO.
-ALAMEDA LENON ENTRE RUA MATO GROSSO E AVENIDA RIO BRANCO.
(LESTE OESTE) 3ª SEMANA , CENTRO PARTE BAIXA
-RUA DOMINGOS SAHIB
-TRAVESSA ACAMPAMENTO
-RUA MANOEL CAVASSA
-ALAMEDA ARTHUR MANGABEIRA
-LADEIRA JOSÉ BONIFÁCIO
-RUA MARIANO CAVASSA
-ALAMEDA PORTUGAL
-AVENIDA GENERAL RONDON ENTRE RUA LUIS FEITOSA RODRIGUES E RUA
TENENTE MELQUIADES DE JESUS.
-RUA DELAMARE ENTRE RUA 21 DE SETEMBRO E RUA TENENTE MELQUÍADES
DE JESUS.
-RUA TREZE DE JUNHO ENTRE RUA LUIS FEITOSA RODRIGUES E RUA
TENENTE MELQUÍADES DE JESUS.
-RUA DOM AQUINO ENTRE RUA LUIS FEITOSA RODRIGUES E RUA GERALDINO
M. DE BARROS.
-RUA CUIABÁ ENTRE RUA LUIS FEITOSA RODRIGUES E RUA GERALDINO M.
DE BARROS.
-RUA AMÉRICA ENTRE RUA EDU ROCHA E RUA GERALDINO M. DE BARROS.
-RUA VINTE DE SETEMBRO ENTRE RUA GERALDINO M. DE BARROS E RUA
CÁCERES.
-RUA MATO GROSSO ENTRE RUA CÁCERES E RUA ALBUQUERQUE.
-AVENIDA RIO BRANCO ENTRE RUA GERALDINO M. DE BARROS E RUA
ALBUQUERQUE.
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ETERNO ART CREW
Por Helker Hernany
Retratos do fim do perído da Piracema e a
abertura da pesca no Rio Paraguai.

DESENHO E TEXTO Helker Hernany PRIMO .

PRATIQUE A PALAVRA DE DEUS
“Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá
o que deseja o teu coração.”
(Salmo 37:4)
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“Quem comete uma injustiça é sempre mais infeliz que o injustiçado”.
* * * BALANÇO - O prefeito dos
corumbaenses Ruiter Cunha de Oliveira,
acompanhado do vice-prefeito Marcelo
Iunes, do presidente da Fundação de
Cultura e Patrimônio Histórico, Luiz Mário
Cambará, do presidente da Liesco,
Zezinho Martinez e da Libloc, Catarino de
Oliveira se reuniram com a imprensa na
sede cidade do Sindicato Rural para a
apresentação do balanço geral do
Carnaval 2017. Na oportunidade, o chefe
do executivo local apresentou os dados
coletados durante o período momesco
mostrando a importância do Carnaval não
só para a economia da região, mas
também para a autoestima da população.
Mesmo gastando menos, a cidade ofereceu
mais estrutura, reuniu mais pessoas nos
eventos e atraiu mais turistas que em anos
anteriores. O prefeito dos corumbaenses
Ruiter Cunha de Oliveira falou ainda sobre
os investimentos públicos aplicados na
realização da festa, que contou inclusive
com a presença do governador do Estado,
Reinaldo Azambuja. Segundo o chefe do
executivo local, o Carnaval é um
investimento que dá retorno à cidade e a
economia sul-mato-grossense. Wonderful!
* * * LEGISLATIVO - Estivemos em
bate-papo com o presidente da Casa do
Barão de Vila Maria, vereador Evander
Vendramini que nos contou como serão os
trabalhos daquela Casa de Leis durante o
seu mandato. Uma das prioridades é
aproximar a população do legislativo. Por
conta disso, foi criado um aplicativo que
será uma espécie de canal direto entre os
munícipes e os vereadores. No aplicativo
a população poderá estará solicitando
melhorias para a sua rua, o seu bairro,
fazendo as suas reivindicações, sejam elas,
de esfera municipal, estadual e federal,
para que os vereadores possam estar
fazendo os encaminhamentos aos órgãos
competentes e tentar na medida do possível
solucionar os mais diversos problemas que
afligem à população. O aplicativo que já
está disponível por meio do WhatsApp é o
9 9947-0478. Evander também pretende
juntamente com os demais pares da Casa
retornar com as sessões itinerantes nos
bairros da cidade. Muito bom!

* * * GOSPEL - Estivemos no último
sábado, dia 04, na Praça Generoso Ponce,
prestigiando o show gospel do cantor
Anderson Freire, numa realização do
executivo local, juntamente com o Governo
do Estado e o Conselho de Pastores de
MS. A praça esteve repleta reunindo não
só a comunidade evangélica, mas todas
as tribos e credos. O prefeito dos
corumbaenses Ruiter Cunha de Oliveira
aplaudido pelo público presente ao
anunciar que o show gospel irá a partir de
agora, fazer do calendário de
encerramento dos festejos momesco em
sua gestão. The happening contou ainda
com caravanas de diversas cidades aqui
do Estado que aterrissaram em terras
pantaneiras para este momento de louvor
e adoração a Deus. Wonderful!
* * * EDUCAÇÃO - O vereador
Manoel Rodrigues apresentou no plenário
da Casa do Barão de Vila Maria, na sessão
do último dia 06, forma de projeto de lei
que obriga os estabelecimentos de ensino
executar a aplicação de atividades com
fins educativos, como penalidade posterior
à advertência verbal ou descrita. A iniciativa
visa não só melhorar a segurança nas
escolas, mas principalmente proteger a
vida de crianças e adolescente do
Município. O projeto de lei prevê dois tipos
de atividades, o PAE - Prática de Ação
Educacional e a MAE - Manutenção
Ambiental Escolar. Trata-se de um projeto
de lei para proteger a vida, tendo em vista
a onda de violência e criminalidade, fruto
de uma série de fatores econômicos,
políticos, sociais e culturais, que desafia
cada vez mais a sociedade. As atividades
alternativas serão importantes para
prevenir atos de indisciplina e o
crescimento da onda de violência no
ambiente escolar. Show de bola!
* * * SOLENE - Na quarta-feira, dia
08, participamos da Sessão Solene em
homenagem ao Dia Internacional da
Mulher. The happening teve lugar no
plenário da Casa do Barão de Vila Maria
e foi presidida pelo vereador Evander
Vendramini, presidente daquela augusta
Casa de Leis. Na oportunidade, 15
mulheres foram homenageadas pelos

nobres edis, dentre elas a pedagoga
Cláudia Araújo de Lima, que atua há mais
de 30 anos na implementação de políticas
públicas para mulheres, crianças e
adolescentes. Autoridades civis e militares
participaram da solenidade, dentre os
quais, o prefeito dos corumbaenses Ruiter
Cunha de Oliveira; a secretária especial
de cidadania e direitos humanos, Beatriz
Rosália Ribeiro Cavassa de Oliveira; o
comandante do 6º DN, C. Alte. Luiz Octavio
Barros Coutinho, juiz de direito, diretor do
Fórum local, Daniel Scaremella; José
Antônio Assad e Faria; Luiz Mario
Cambará; Andrea Sampaio, Marju
Azambuja – uma das homenageadas,
dentre outros. Show de bola!
* * * CONQUISTA - Durante a sessão
solene em homenagem ao Dia
Internacional da Mulher realizada na Casa
do Barão de Vila Maria, dia 08, o prefeito
dos corumbaenses Ruiter Cunha de
Oliveira e a secretária especial de
cidadania e direitos humanos, Beatriz
Cavassa de Oliveira, assinaram o Decreto
que institucionaliza a Rede de
Enfrentamento à Violência contra a Mulher.
Um a grande conquista para as mulheres
pantaneiras, pois, o decreto institui a Rede
Municipal de Proteção e Enfrentamento à
Violência contra a Mulher. O chefe do
executivo local, ao usar da palavra disse
que: Diferente de outras datas
comemorativas, o Dia Internacional da
Mulher nos leva à ação, para que os
direitos delas sejam, de fato, respeitados e
mantidos. Momento de emoção também foi
a Moção de Congratulação outorgada à
professora Claudia Araújo, reconhecida
internacionalmente pelo trabalho de
combate à violência, que recebeu a
homenagem por indicação da primeira
dama da city, Beatriz Cavassa. Wonderful!
* * * REDE - Também estivemos na
quarta-feira, dia 08, participando da
solenidade de posse da nova diretoria da
Rede Feminina de Combate ao Câncer
aqui da city. The happening teve lugar na
sede cidade do Sindicato Rural local e
contou com as presenças do secretário de
saúde da city, Rogério Leite que esteve
acompanhado da esposa Letícia, dos

P á g . 18

Aniversariantes
da Semana
Edivaldo Francisco Mendes - 12/03
Adriana Viana Alvarenga - 12/03
Nelson Fuzeta Peres - 12/03
José Roberto Aparecido da Costa - 12/03
Ligia Figueiredo da Costa Urdan - 12/03
Antônio Manoel Moreira Neto - 13/03
Marley Silva - 13/03
Kátia Rufino de Carvalho Garcia - 13/03
Gláucia Villany - 13/03
Cláudio M. dos Santos - 13/03
Donizete Ayres Cardoso - 14/03
Rafaelle Vasconcellos - 14/03
Nathan Henrique Alves Baiaroski - 14/03
Anderson Nascimento Braga - 14/03
Emmanuel Gomes Castro - 14/03
Airton Pereira Junior - 14/03
Leila Louveira - 14/03
Maria Lúcia Ortiz Ribeiro - 15/03
Luiza Marizene Dias Dantas - 15/03
Arthur de Barros Marinho - 16/03
Sinval Ramos Neves - 16/03
Patrícia Bedotti Peres - 17/03
Andrezza das Neves Felski - 17/03
Carlos Grezzi Filho - 17/03
Clai Anderson Correa Paravisini - 17/03
Leonardo Avelino Duarte - 17/03
Saulo Acosta da Costa - 17/03
Ângela Maria de Bulhões Lima - 18/03
Waldir Staut Albaneze - 18/03
José Carlos Ribeiro da Cruz - 18/03
Marluci Brasil de Castro - 18/03
Lucas Ângelo Anunciação de Moraes - 18/03

médicos oncologistas Willer Fontanelli da
Silveira e Antônio Godoy, do representante
do Legislativo pantaneiro; da secretária
especial de cidadania e direitos humanos,
Beatriz Cavassa de Oliveira; do vicepresidente do Lions Clube Corumbá, Heitor
Batista da Silva e sua esposa Silvana
Auxiliadora, dentre outros. Ao usar da
palavra, o secretário de saúde, Rogério
Leite destacou o momento atual em que
vive a Oncologia aqui em nossa urbe, após
uma luta de mais de seis para que
tivéssemos aqui médicos oncologistas
residentes para que os pacientes
pudessem receber o atendimento com
humanização sem precisar seguir viagem
até a Capital do Estado. Hoje, contamos
com um clinico oncológico e um cirurgião.
Rogério disse que muitas outras conquistas
estão por vir. A nova presidente da Rede,
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Em dia de paletó e gravata, Moysés Fonseca da Silva; o
aniversariante de hoje, dia 12, vice-presidente do Carijó da
Avenida, José Roberto Costa; Clóvis Coelho e Jorge de Freitas.

Em noite de homenagens as mulheres, Regina Panovitch Duran
e o esposo, o presidente da Casa do Barão de Vila Maria,
vereador Evander Vendramini (vitrine virtual).

O prefeito dos corumbaenses Ruiter Cunha de Oliveira e a primeira dama
Beatriz, juntamente com integrantes da assistência social em nossa urbe,
durante solenidade em homenagens ao Dia Internacional da Mulher.
Cláudia Maria disse que espera contar com momento da raiva e da decepção dizemos
o apoio das voluntárias, bem como das coisas impensadas, mas, não se pode
pacientes para que possa realizar uma atacar família, pessoas etc....Afinal perder
ótima gestão. Show de bola!
faz parte do jogo, saber perder e saber
* * * REFLEXÃO - Passado o período ganhar é sinal de maturidade, de bom
momesco vimos nas redes sociais senso, enfim, ser sensato. Se sentiram-se
comentários dos mais variados a respeito lesados, ou ludibriados, a justiça ai está
deste Big Happening que é a cara da para corrigir as injustiças, agora, querer
nossa urbe, o Carnaval, comentários que fazer justiça com as próprias mãos, em um
foram do elogio à crítica, da euforia ao momento em que tanto se fala de Paz,
desespero, até ai nada demais, tudo mostra apenas falta de bom senso e
normal, afinal, não se pode agradar equilibro. Foi uma festa maravilhosa, a
gregos a troianos. Agora, os comentários melhor dos últimos tempos, os foliões
maldosos, não só sobre o resultado do brincaram com alegria e entusiasmo. A
desfile, ataque pessoal a dirigentes de organização preparou tudo para que a folia
entidades carnavalescas e dirigentes da momesca fosse tranquila e de fato, assim
organização do carnaval foram em sua aconteceu. Portanto, esfriem a cabeça e
maioria desnecessários. Sabemos que no repensem suas ideias e seus ideais.
* * * Entre em contato com a coluna pelos e-mails:asartory@ibest.com.br
- desartory@uol.com.br - desartory@hotmail.com - desartory@gmail.com sartory@bysartory.com.br ou ainda pelos fones (67) 3231-8360 e (67) 92488999, endereço para correspondência: Rua Major Gama, 761- A, Centro –
Corumbá-MS, CEP: 79331-010. A coluna também pode ser visualizada nos
sites: www.correiodecorumba.com.br www.bysartory.com.br
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O casal João Mário Esteves e Marcela Magda Lima. Ela, homenageada
pelo Legislativo pantaneiro, por ocasião do Dia Internacional da Mulher .

A aniversariante de amanhã, segunda-feira, dia 13, Marlei Silva,
aqui com o maridão, o CL Benedito Carlos Miranda da Silva.

Estreando idade nova no próximo dia 17, o jovem Saulo Acosta,
aqui com a mamãe “coruja” Sabina Acosta da Costa.
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