GOVERNO “TRIPARTITE”

Ops! “Pra nossa gente”???
CMAP

CORREIODECORUMBA.COM.BR

Corumbá/MS, 19 a 25/03/2017

Pág.
02
Pág.02

Aspirações aromatizadas
e adocicadas
* Rosildo Barcellos
Tem sido comum depararmo-nos
com pequenos grupos de amigos,
unidos de certa forma por liames
com teor romântico, seguro e
benigno para utilizar o narguilé,
naguilê, nargue, hookah, shisha ou
como preferir denominar. Certo é, que
ele realmente se transforma no
centro da atenções, quando as
pessoas começam a ilusionarem e
soltar fumaça pelo nariz, fazer anéis
e bolinhas de fumaça.
Historicamente está no livro:
Aventuras de Alice no País das
Maravilhas” (1865), de Lewis Carrol,
a personagem Lagarta Azul, sentada
sobre um cogumelo, de braços
cruzados, fumava tranquilamente
um longo narguilé, quando Alice a
encontrou. Entre as palavras aqui e
ali e entre uma tragada e outra, a
Lagarta Azul, com voz lânguida,
conversava com Alice. Atualmente
algumas
variações
nos
componentes: fumo de limão com
cachaça em lugar da água ou fumo
de cappuccino e café gelado; ou
ainda fumo de frutas (laranja,
pêssego, limão e uva) com vinho ou
espumante no lugar da água fazem a
alegria dos jovens. Outras variações
já na forma de consumir, como por
exemplo a “peruana” que consiste
no ato de puxar uma quantidade
razoável de fumaça e soprar na boca
do homem amado.
Na verdade o “narguilé” teve
origem no Oriente, onde é
largamente usado, e é um “cachimbo
de água”. Além desse nome, de
origem árabe, também é chamado de
hookah (na Índia e outros países que
falam inglês), shisha ou goza (nos
países do norte da África), e
independente das variações de
nome há diferenças regionais no
formato e no funcionamento, mas o
princípio comum é o fato de a fumaça
passar pela água antes de chegar ao
fumante. Uma das versões é a de que
o narguilé teria sido inventado na
Índia do século XVII, pelo médico
Hakim Abul Fath, como um método

para retirar as impurezas da fumaça.
O funcionamento desse cachimbo é
bem simples: Ao aspirar o ar pela
mangueira, o ar aquecido pelo
carvão (que pode ter pólvora, fibras
de coco ou de caroço de azeitona)
passa pelo tabaco, produzindo a
fumaça que passa pela água onde é
resfriada e segue pela mangueira até
ser aspirada pelo usuário e aparenta
nas condições que está sendo
utilizado no Brasil as característica
de serenidade e hospitalidade.
O alerta a ser feito é que o
cachimbo produz as mesmas
substâncias tóxicas do cigarro e
torna-se ainda mais perigoso,
certamente, por conta do
compartilhamento e das substâncias
liberadas na queima do carvão.
Sendo compartilhado, existe a
possibilidade de se contrair doenças
infectocontagiosas, como a herpes
labial, por exemplo. Não obstante,
como o segundo derivado de tabaco
mais consumido entre os jovens, o
narguilé pode levar ao câncer,
enfarte, aneurisma e doenças
respiratórias, além de ser
considerado uma porta de entrada
para o cigarro, já que tem a mesma
capacidade de dependência química.
Alguns legisladores se adiantaram
a pensar sobre o assunto. Em Campo
Grande, capital do estado, projeto
de lei do vereador Ayrton Araújo
instituiu campanha permanente de
orientação sobre os malefícios do
uso de cachimbo do tipo “narguilé”.
Além de projetos de lei em Três
Lagoas e Nova Andradina. Em
Corumbá, no plenário da Casa do
Barão de Vila Maria, o vereador
Yussef Salla no ano passado usou a
“palavra livre’ para reiterar os
cuidados da população acerca da
manutenção e preservação da saúde
do cidadão. E esse ano já conversei
com o vereador Chicão e ele será
incansável nesta pauta de proteção
e cuidado com o adolescente. Na
Assembleia Legislativa o então
amigo e Deputado Barbosinha, hoje

EXPEDIENTE
Fundado em 03/09/1960

Secretário de Segurança Pública,
elaborou projeto que autoriza a venda
do narguilé apenas a consumidores
que comprovarem a maioridade, por
meio da apresentação de documento
pessoal com foto. Em caso de
descumprimento a multa seria de, R$
2.127,00
Mato Grosso do Sul é o Estado
onde mais se fuma narguilé no Brasil
com dados de pesquisa realizada
pelo Ministério da Saúde. O Estado
sul-mato-grossense concentra 10%
dos usuários de narguilé do país.
Paraná, com 6%. São mais de 212 mil
brasileiros que admitem usar o
cachimbo. Recentemente dois
jovens, foram encaminhados para a
delegacia de Nova Andradina,
detidos por indução, instigação ou
auxílio ao uso de entorpecente ou
substância
que
determina
dependência física ou psíquica. Para
tanto, é claro que a lei, por si só,
apesar de seu comando coercitivo,
não carrega o condão mágico para
solucionar a prática.
Entretanto fez um ano em 17 de
março a lei 13.106 que altera o Eca
tornando crime tal ato. Com efeito, o
novo artigo 243 do referido diploma
legal passou a ter a seguinte
redação:

Vender, fornecer, servir, ministrar ou
entregar, ainda que gratuitamente,
de qualquer forma, a criança ou a
adolescente, bebida alcoólica ou,
sem justa causa, outros produtos
cujos componentes possam causar
dependência física ou psíquica:
Pena - detenção, de 2 (dois) a 4
(quatro) anos, e multa, se o fato não
constitui crime mais grave.
Certamente mesmo que ainda
poucas
cidades
estejam
preocupadas com a questão
seguiremos atuantes na atuante na
mobilização, conscientização,
educação e, quando necessária, na
repressão às condutas agressivas
aos interesses e direitos das
crianças e dos adolescentes, pois
não se descura do problema do
acesso desses à bebida alcoólica, ao
cigarro, aos solventes, ao “cheiro da
loló”
e
outros
produtos
considerados como “drogas lícitas”,
bem como, propugnar por alertar da
competição com o maciço apelo
publicitário, principalmente em
relação programas de televisão e
patrocínio de eventos musicais
dirigidos, em grande parte dos casos,
exatamente ao público juvenil. Esse
é mais um desafio.
*Articulista
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da saúde pública, seguindo a sina da família que se destaca
pelo profissionalismo imposto aos cidadãos.
E em início de mandato, na Câmara de Corumbá já se
destaca com preocupação com a reivindicação popular do
momento: SAÚDE.

Outra do Ruiter
O Ministério Público Estadual abriu outras investigações sobre
o anterior governo de Ruiter, principalmente no que diz respeito às
licitações fraudulentas e outros possíveis delitos cometidos.
Parece que agora estará se confirmando as previsões de que
a partir deste mês de março, começará o INFERNO ASTRAL DO
RUITER, com tudo vindo à tona e sendo julgado a toque de caixa,
incluindo os consignados e Operação Decoada que aconteceu no
seu segundo mandato.
Dizem que agora se correr o bicho pega, se ficar, o bicho
come...

Moder
nizando o rroubo
oubo
Modernizando
Antigamente roubava os cofres públicos na ida. Hoje os
ladrões inverteram as demandas.
Depois que o fornecedor recebe é na volta que saem os
recursos escusos dos corruptos. É na volta.

Tempos do P
asquim
Pasquim
Um dos periódicos de maior sucesso de todos os tempos em
nosso país foi o Pasquim, que enfrentou a linha dura da ditadura
militar com coragem, inteligência e truques.
Como a Globo era a porta voz do regime militar, ela era
também a mais visada pelos inteligentes jornalistas do Pasquim.
Uma das previsões feitas a mais de trinta anos foi de que o fim
da Globo dar-se-ia pela perda de credibilidade e, isso, já está
acontecendo, ainda mais com o reforço das redes sociais em tempo
real e com mobilização veloz.
O jornal O Estadão(São Paulo) também apoiava o Golpe,
mas depois de uma semana os Mesquitas desistiram.
A Folha de São Paulo com os Frias, em troca do monopólio
da exportação de café no Porto de Santos também se entregou aos
militares da época.

7. Inquérito Civil nº 45/2012
5ª Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social da
comarca de Corumbá
Requerente: Ministério Público Estadual
Requeridos: Município de Corumbá e outros
Assunto: Apurar eventual prática de atos de improbidade
administrativa consistentes na sistemática fraude a
licitações e atuação de grupo organizado aproveitando as
facilidades criadas pelos fraudadores em investigação
conjunta realizada pela Polícia Federal, Controladoria Geral
da União e Ministérios Públicos Federal e Estadual.
(Extrído do Diário Oficial de quinta-feira 16/03/2017)

Zamlutti

Em tudo que fez, ele foi um dos maiores empreendedores
do nosso Estado e do nosso município. Certamente a maior atuação
sua foi a de conquistar as maiores glórias de Corumbá nos esportes
com o título de campeão estadual de futebol.
A redenção do Corumbaense Futebol Clube; do futebol
profissional de Mato Grosso do Sul; o Banco Financial; acionista
do Bamerindus; as modernas propriedades rurais, a evolução da
pecuária; a recuperação da Associação Comercial e Empresarial
de Corumbá e nos últimos anos se destacando como presidente
da Federação das Associações Comerciais do Estado(FAEMS),
Secretaria Municipal de Saúde
sendo um homem de palavra, que cumpre com tudo que fala e faz.
O fato que identificou a posse do novo secretário de Saúde
Na atualidade, homens como esse, em Corumbá, com essa
da Prefeitura, Dr. Rogério Leite, foi o amontoado de contratações, visão...
inclusive de gente sem conhecimento e experiência.
Um fato que identifica a nova Secretaria de Saúde é a
colocação de poltronas nos corredores do Hospital...
UP
A ou P
AU
UPA
PA
Comentários de frequentadores e funcionários da UPA é de
que nos dois primeiros meses do atual Governo Municipal já
morreram quatro pessoas, enquanto que durante os quatro anos de
Paulo Duarte, teria sido registrada apenas uma morte.
Agora é só fazer Carnaval, porque é aí que a coisa rende,
inclusive com a locação de dezenas de banheiros químicos, que fazem
a alegria de alguns dos mais chegados do comandante da folia.

briel
Gabriel
Dr.. Ga
Dr
Com tanta carência de líderes em nossa cidade, está
surgindo um com inteligência, visão, coragem e conhecimento
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IDEIAS,
SUGESTÕES
E RECLAMAÇÕES
Por Eneo da Nóbrega
(Membro Efetivo da União Brasileira de Escritores)

COM FILHOS (AS) CANALHAS QUE
ROUBAM E AMEAÇAM OS PAIS
A constituição é bem clara quando diz textualmente: “Artigo 229: Os pais
têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores e os filhos maiores
têm o dever de amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade”.
Além da proteção da Carta Magna, os idosos também tem o apoio da Lei
Federal que aprovou o Estatuto do Idoso que defende os que já prestaram
serviço à sociedade e aos filhos. Tem até punições para aqueles que cometem
violência contra os idosos. O que mais nos chama atenção, são os filhos (as)
que não gostam de trabalhar ou são incompetentes à frente de algum
empreendimento e fracassam. Alguns filhos (as) canalhas usam e abusam até
do cartão de aposentadoria. Quando vão ao Banco sacar aquela quantia
miserável, ainda se apoderam de parte da aposentadoria dos velhos.
Estes (as) imbecis deveriam ser punidos (as) na forma da lei, quando os
irmãos desconfiarem que o (a) próprio (ia) irmão (ã) está desviando dinheiro
dos pais, dos tios ou de alguma pessoa da família que já passou dos 60 anos.
Estes (as) vermes no lugar de ajudar os pais que já estão velhinhos, com a
magra aposentadoria, ainda ameaçam roubar parte do seu patrimônio. São os
verdadeiros sanguessugas da vida! Nos países mais adiantados, estes maus
filhos (as), sobrinhos (as), netos (as), seriam condenados e ficariam presos
me presídios federal para aprender a respeitar o dinheiro sagrado dos que já
prestaram serviço à sociedade.
Outro dia eu estava no interior do Banco do Brasil, quando uma idosa
com mais de 70 anos nos pediu para verificar o seu saldo. Não tinha nada,
nadica de nada em sua conta. Era aproximadamente 6:30min da manhã. Alguém
de sua família já esteve na agência bancária e sacou sua miserável
aposentadoria. Ela desconfiava do seu filho pilantra, vagabundo ou do seu
sobrinho, canalha de marca maior que roubou sua aposentadoria. Nesta hora
gostaria de ser delegado de Polícia para pegar a idosa no meu carro e ir até
sua moradia.
Lá daria voz de prisão para os dois safados para explicar quem retirou da
conta da avó todo seu dinheiro.
Aquele ou aquela filho (a), sobrinho (a), neto (a) que quiser responder
esta matéria têm direito desde que coloque o nome completo e diz de quem
ele ou ela rouba dinheiro da aposentadoria da mãe, avó, tio, pai e outros...!!!

DEVERIA TER PENA DE MORTE PARA
OS LADRÕES DO DINHEIRO PÚBLICO
Já que o Brasil tem fama de gente desonesta, corrupta, ladrões de dinheiro
público, os políticos mais honestos que estão instalados em Brasília,
deputados e senadores deveriam apresentar uma PEC para mudar a
Constituição Federal, instituindo a pena de morte para estes tipos de
bandidos. Não são chamados de pés de chinelos, mas estão infiltrados nos
dois poderes da República em alguns órgãos públicos e que aproveitam dos
momentos em que pegam o dinheiro público para administrar, fazem trapaças
com notas frias, recibos fantasmas, “prestação” de serviços fajutos. Assim é
a realidade brasileira. Se tivermos a pena de morte, que deveria ser por
fuzilamento, muitos voluntários se apresentariam para executar os canalhas,
facínoras, bandidos de pior espécie, filhos de uma égua, assaltantes do povo
que paga seus impostos em dia. Se algum canalha gestor público ou não que
se sentir ofendido, tem direito de resposta desde que mencione a apropriação
indébita do dinheiro público, em qual repartição ou evento. Coloque o nome
completo, a quantia desviada, o dia e o que fez com a grana desonesta.
Estou amparado pelo Artigo 5º - Inciso IV da Constituição Federal; Artigo
18 e 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos aprovado pela ONU e
Artigo 13 do Pacto de São José da Costa Rica.
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HISTÓRIA DE AMOR
Era uma vez uma ilha, onde moravam todos os sentimentos: a Alegria, a
Tristeza, a Sabedoria e todos os outros sentimentos. Por fim o amor. Mas, um
dia, foi avisado aos moradores que aquela ilha iria afundar. Todos os
sentimentos apressaram-se para sair da ilha.
Pegaram seus barcos e partiram. Mas o amor ficou, pois queria ficar mais
um pouco com a ilha, antes que ela afundasse. Quando, por fim, estava
quase se afogando, o Amor começou a pedir ajuda. Nesse momento estava
passando a Riqueza, em um lindo barco. O Amor disse:
- Riqueza, leve-me com você.
- Não posso. Há muito ouro e prata no meu barco. Não há lugar para você.
Ele pediu ajuda a Vaidade, que também vinha passando.
- Vaidade, por favor, me ajude.
- Não posso te ajudar, Amor, você esta todo molhado e poderia estragar
meu barco novo.
Então, o amor pediu ajuda a Tristeza.
- Tristeza, leve-me com você.
- Ah! Amor, estou tão triste, que prefiro ir sozinha.
Também passou a Alegria, mas ela estava tão alegre que nem ouviu o amor
chamá-la.
Já desesperado, o Amor começou a chorar. Foi quando ouviu uma voz
chamar:
- Vem Amor, eu levo você!
Era um velhinho. O Amor ficou tão feliz que esqueceu-se de perguntar o
nome do velhinho. Chegando do outro lado da praia, ele perguntou a
Sabedoria.
- Sabedoria, quem era aquele velhinho que me trouxe aqui?
A Sabedoria respondeu:
- Era o TEMPO.
- O Tempo? Mas porque só o Tempo me trouxe?
- Porque só o Tempo é capaz de entender o “AMOR”.”
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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.

Trem de passageiros da
Estrada de Ferro Carajás

Um novo trem de passageiros
começou a circular em setembro na
Estrada de Ferro Carajás (EFC). A
renovação do transporte de
passageiros, que interliga os estados
do Pará e Maranhão, é um marco na
história de 30 anos de operações da
EFC. Responsável pelo transporte de
cerca de 1.300 pessoas por dia, o Trem
de Passageiros da Estrada de Ferro
Carajás (EFC) atende a 27 municípios,
sendo 23 no Maranhão e 4 no Pará.
Em funcionamento desde 1986, o trem
– que completou 29 anos em 2015 – é
uma excelente opção de viagem entre
os dois estados. Suas tarifas são mais
baratas que as dos transportes
rodoviários e, no período das chuvas,
ele é o único meio de transporte de
algumas localidades. No ano, em

média, 350 mil pessoas são
beneficiadas com o transporte
ferroviário. Única empresa do país a
oferecer o transporte ferroviário de
passageiros em longa distância, a Vale
investiu US$ 55,6 milhões na frota da
EFC. Foram adquiridos 39 carros, dos
quais 6 são executivos, 21
econômicos e 12 de serviços que
incluem lanchonete, restaurante,
especial para cadeirantes, bagageiro
e gerador. Cada carro executivo da
EFC tem capacidade para transportar
60 passageiros. Já nos econômicos
haverá 79 lugares. Além disso, toda a
composição conta com detector de
fumaça, aumentando a segurança dos
usuários. Os vagões, que
desembarcaram em São Luís (MA) no
segundo semestre de 2014, obedecem
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a padrões europeus de qualidade.
Mais modernos, os banheiros
receberam novo layout e tecnologias
voltadas a priorizar o uso sustentável
dos recursos naturais, como a
substituição do papel toalha por ar
quente para a secagem das mãos. O
sistema de descarga é a vácuo,
semelhante ao utilizado na indústria
da aviação, o que reduz o consumo
de água. Os novos carros também são
equipados com monitores de vídeo.
Os carros da classe executiva contam
com sistema de som e iluminação
individualizados para dar maior
conforto e comodidade aos viajantes.
Outro diferencial são as poltronas,
mais confortáveis. As novidades
contemplam também os carrosrestaurante e cadeirante. O primeiro
possui 72 lugares, o que representa
um acréscimo de 56% em relação às
composições que operam atualmente.
O investimento prevê ainda um novo
sistema de abertura e fechamento das
portas externas, bem como as
localizadas entre um carro e outro, que
é automático. A travessia entre os
carros também mereceu melhorias e
ficará ainda mais segura e confortável.
Os novos carros de passageiros
contam ainda com displays externos
e internos, que exibem informações
gerais sobre a viagem. Dados como
destino e trajeto do trem, número dos
carros, estações e paradas de
embarque e de desembarque, entre
outros, são algumas das orientações
voltadas a facilitar ainda mais a
viagem.Com a entrada em operação
da nova frota do trem de passageiros
da Estrada de Ferro Carajás e a
climatização de todos os carros, as
pessoas que vendem alimentos às
margens da ferrovia – as chamadas
“bandequeiras” – deixarão de
comercializar seus produtos na janela
do trem. Para criar uma alternativa de
renda que represente uma melhora na
vida dessas pessoas, a Fundação Vale
implantou o Programa AGIR EFC
(Apoio à Geração e Incremento de
Renda). Em parceria com instituições
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especializadas, a Fundação Vale está
promovendo capacitações e
auxiliando esse público na busca por
novos mercados consumidores.
Centenas de famílias de seis
municípios maranhenses foram
beneficiadas no início deste processo.
Foram criados 22 negócios sociais em
seis municípios do Maranhão e um
no Pará. Os benefícios do projeto
incluem a qualificação e formalização
do trabalho, a capacitação em gestão
integrada do negócio, a remodelagem
de embalagens e criação de logotipos,
o fomento ao trabalho coletivo e o
fortalecimento da autonomia e
autoestima das participantes. O trem
parte da Estação Ferroviária de São
Luís (MA) com destino a
Parauapebas, no sudeste do Pará, às
segundas, quintas-feiras e sábados.
Às terças, sextas-feiras e aos
domingos, realiza o percurso de volta.
Só não há viagem na quarta-feira,
quando é realizada a manutenção dos
carros e locomotivas. A Vale opera
com reserva de duas passagens
interestaduais gratuitas para idosos
por viagem. Quando esgotadas as
duas passagens, os demais idosos
têm direito a 50% nos bilhetes para
os assentos da classe econômica, nos
trechos interestaduais. Para tanto, é
preciso que se comprove ter 60 anos
ou mais e renda igual ou inferior a dois
salários mínimos, conforme o Estatuto
do Idoso – Decreto Federal Nº 5.130 e
com a Resolução Nº 654 da Agência
Nacional de Transportes Terrestres
(ANTT), de julho de 2004.Pela internet
ou pelo Alô Ferrovias (0800-285-7000),
o passageiro obtém os horários de
chegada e partida do trem, bem como
os preços das passagens, dicas de
viagem, mapa da ferrovia, locais de
compra de bilhetes, entre outras
informações. O valor das passagens,
apesar das melhorias apresentadas
pela mineradora Vale com o novo trem,
não sofrerão nenhum reajuste. De
Parauapebas à São Luis-MA a tarifa
no executivo é de R$ 130,00, já na classe
econômica, o valor é de R$ 70,00.
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A proibição da pesca do Dourado nos
rios do Estado foi debatida na quartafeira (15) no plenário Júlio Maia, da
Assembleia Legislativa do Mato Grosso
do Sul. O veto está previsto no Projeto
de Lei (PL) 237/2016, do deputado
estadual Beto Pereira (PSDB), vice-líder
do governo na Casa de Leis, autor do
projeto e propositor da Audiência.
O deputado considera a causa
ambiental. “Estamos aqui pelos
pescadores, pela preservação do meioambiente e a manutenção da fauna e flora
nos rios de Mato Grosso do Sul. De
acordo com o meu projeto, a proibição
deverá ser por oito anos, para haver
aumento da população do peixe nos rios.
Isso promove a manutenção, procriação
e repovoamento da espécie nos rios do
Estado”, ressaltou.
Durante a audiência vários
deputados, representantes na área do
turismo, pesquisadores, presidente da
Federação dos Pescadores, técnico do
Ibama e representante do Instituto do
Homem Pantaneiro tiveram a palavra e
colocaram a sua opinião, uns foram a
favor outros foram contra, mas ambos
colocaram e explicaram sua posição
entre eles o vereador Rufo Vinagre (PR)
também teve a sua oportunidade de
colocar a sua opinião.
“A Audiência Pública é o momento que
temos para debater qualquer assunto de

Fotos: André Maganha

Rufo participa de Audiência Pública sobre a proibição da pesca do Dourado

interesse da população, e esse tema é
muito importante porque o Dourado é um
peixe que é topo de cadeia e não se
trata só disso, isso envolve vários setores
de nossa sociedade e precisamos pensar
em alternativas para o sustento das
famílias dos pescadores. Como Corumbá
é a maior planície alagada e é onde se
encontra a maior parte do Rio Paraguai,
levantei essa bandeira para a nossa
cidade e para a colônia Z-1, pois temos
que pensar em dar melhores condições
para esses pescadores e criar um
entreposto da pesca”, colocou Rufo.
Ao final do debate o propositor
concluiu que com democracia é possível
o avanço nesta questão. “A primeira
sugestão é que a PMA, o Instituto do Meio
Ambiente de Mato Grosso do Sul

(Imasul), o Ibama e Marinha do Brasil
trabalhem em conjunto, construam
normativas, afinal um rio não pode ser
regido por duas legislações diferentes,
isso é inconcebível. Não estou aqui para
defender a pesca esportiva, amadora ou
o trade turístico, ou o pescador
profissional do Dourado, e sim para
legislar medidas que defendam o meioambiente. A minha luta e bandeira é o
meio-ambiente, ele tem um símbolo, o rei
do rio, o Dourado. Temos que defender

o que temos de mais precioso no estado
de Mato Grosso do Sul e no Brasil”,
concluiu Beto Pereira.
Também estiveram presentes na
audiência pescadores profissionais e
esportivos, pesquisadores, biólogos,
representantes dos órgãos oficiais ligados
à proteção e fiscalização do meio ambiente.
Atualmente já existem Leis que proíbem
a pesca do Dourado em Estados como
Paraná, Mato Grosso e Goiás, e em
países como a Argentina.

Vereador Rufo solicita regulamentação
do endereço da Colônia Z-1
A regulamentação do endereço da sede própria da Colônia Z-1, localiza na
Alameda Sem Denominação no Bairro Cervejaria, é uma reclamação que o vereador
Rufo Vinagre (PR) recebeu da presidente da colônia, Angélica de Lima Silva.
“Durante uma reunião que tive com a Angélica ela me disse que alguns
documentos importantes para a melhoria da colônia Z-1 não tinham saído pela falta
de um endereço completo, pois o local tem somente o nome da Alameda, que ainda
assim chama-se Alameda Sem Denominação por não ter um nome vindo da prefeitura
e também não possui número e nem CEP”, explicou o vereador que ainda lembrou
que mesmo assim “eles pagam o DAM para o município”.
Para o vereador é um absurdo que a Colônia consiga pagar um documento
oficial do município como o DAM (Documento de Arrecadação Municipal) e não
possa fazer outros documentos pela falta de um endereço completo ou um CEP.
Segundo a presidente da Colônia Z-1, Angélica de Lima Silva, a falta do CEP foi
a que gerou maior problema para a comunidade, “como a nossa antiga sede não
tinha o endereço completo, pois não temos o CEP, não conseguimos tirar junto a
Receita Federal a nossa Inscrição Estadual e isso acabou nos prejudicando muito”.
O requerimento será apresentado a Secretaria de Infraestrutura e Serviços
Públicos para que o mesmo faça um estudo para a regulamentação do endereço
dessa Alameda, para assim melhorar não só a vida da Colônia, mas de todos os
moradores daquela região.

CORREIODECORUMBA.COM.BR

REPORTAGEM
ESPECIAL

COM DÍLSON FONSECA
(DRT-1583/MS)

A música sertaneja
como forma de protesto
Quem é um pouco mais jovem, talvez
não conheça bem a história, mas o público
um pouco mais velho, que viveu na época,
sabe o quanto foi difícil a ditadura militar. Foram
anos que, para muitos, só merecem ser
lembrados em livros de escola, para mostrar
que não existe nenhum bem comparável à
liberdade. Na época, muito se falava sobre
as canções de protesto, que, mesmo de forma
subliminar,
extravasavam
o
descontentamento do povo com o regime.
Um problema sério, pois qualquer letra,
mesmo sutil e aparentemente inocente,
poderia ser taxada de subversiva, e seu
intérprete ser perseguido, exilado ou até
mesmo morto. Apesar de não ter uma forte
tradição política e tratar de temas muito mais
ligados à natureza e problemas de
relacionamento, a música sertaneja também

teve seus momento de protesto. Em 1984,
quando a discussão sobre o processo de
democratização estava no auge e o grito de
liberdade não cabia mais dentro do peito dos
brasileiros, Duduca & Dalvan lançaram
“Espinheira”, disco que fazia críticas ao
governo e à ditadura:
Veja abaixo um
trecho de “Espinheira”
“Êta, espinheira danada, que o pobre
atravessa para sobreviver, vive com a carga
nas costas e as dores que sente não pode
dizer.
Sonha com as belas promessas, de gente
importante que tem ao redor:
Quando entrar o fulano, sair o ciclano será
bem melhor
Mas entra ano e sai ano, e o tal de fulano
ainda é pior…”
Duduca & Dalvan já eram um pouco
conhecidos, pois anos antes, em 1980, a
canção “Mulher Maravilha” chegou a tocar
nas rádios e fazer algum sucesso. Em 1984, o
estouro do disco “Espinheira” se deu por
dois motivos: A forte crítica social da canção
que dá nome ao LP e “A Pequetita”, uma
inocente canção que falava da relação de
um caminhoneiro com seus filhos.
Trabalhadas juntas, as duas músicas
estouraram e o disco vendeu mais de 2
milhões de cópias e alçou em definitivo a dupla
para o sucesso. Para reforçar a posição
política dos cantores, o disco trazia ainda “Pra
não dizer que não falei das flores”, música de
Geraldo Vandré que ficou conhecida como
“hino da democracia”. “Espinheira”
(atualíssima, por sinal), passaria hoje
despercebida, mas soava na época como
uma afronta. E, mesmo com a ditadura
enfraquecida, o Brasil ainda tínha um
presidente militar no poder, que era João
Figueiredo. Obviamente a ousadia fez a
dupla correr riscos. Apesar de tudo isso, a
canção não foi censurada e as rádios não
deixaram de tocar a canção que rapidamente
se tornou um grande sucesso. Em 1986, a
dupla repete a dose e no LP “Massa Falida”
faz novamente críticas ao sistema e seus
governantes. O trabalho traz novas canções
de protesto e de forma ainda mais incisiva
sugere que o povo deve lutar pelos seus
ideais, como você pode conferir no verso de
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“Massa Falida”:
“Não aborte os seus ideais no ventre da
covardia
Vá a luta empunhando a verdade
Que a liberdade não é utopia!”
A ditadura militar terminou oficialmente em
1985. Mesmo assim, o país ainda respirou
ares do regime por mais alguns anos. Em
conversa por telefone, Dalvan contou que
ele e o parceiro, Duduca, chegaram a sofrer
sim algumas perseguições pelo teor de suas
canções, mas que nunca deixaram de cantar

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.
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a liberdade em suas músicas. Dalvan contou
ainda que ele e Duduca militaram fortemente em
prol da democracia, e que sempre que possível
participavam de encontros e passeatas. Histórias
comoestassão,infelizmente,omitidaspelaprópria
história. Os livros escolares, por exemplo, dão a
entender que apenas cantores de mpb e do
rock militavam contra o regime, o que passa
longe da verdade. É muito gratificante saber
que a nossa música também lutou junto e serviu
de ferramenta de protesto no período mais
obscuro da história do Brasil.
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Cantinho do Betãonº151

DESPEDIDA
Já se vão quase 8 anos com você
Compartilhando alegria
Chorando tristeza
Cerveja gelada na mesa
Bolas se chocando aos toques dos
tacos
No veludo verde decidindo a peleja.
Papos jogados fora
Ontem, hoje, agora...
Bom dia a uma da tarde porque ainda
não almocei
Na churrasqueira, carne assando
Gente comemorando
Gente dançando
Ao som da música estridente
Que atrapalha o papo da gente.
Na mesa adiante, copos tinindo
Gente brindando
Se abraçando
Mais adiante, mesa caindo
Garrafas, no chão se partindo
O pau tá quebrando
Naquele contraste: festa, briga
Gente correndo
Gente gritando
Mãos apartando...
E, logo depois, mãos se apertando
E a paz volta a reinar
No ambiente do bar.
Continua o papo
Continua a música
Continuam os tacos
Mandando as bolas pros buracos
No pano verde da mesa
Rolando cachaça

Descendo cerveja
Noite caindo
Etílico subindo
Gente caindo
Gente partindo sem rumo
Catando cavaco
Medindo muro
Fio sem prumo
E eu, sentado num canto
Tentando conter o pranto
Observo a tudo, com tristeza,
Tomando a última cerveja.
Do dia em que cheguei
Sem amigos, sem ambiente,
No meio daquela gente
Humilde, sofrida
Profissionais lutando pela vida
Gente de todos os níveis se
inteirando.
Hoje comemorando
Amanhã, discutindo
E depois, mãos se apertando
Num gesto de amor
Sem ressentimento ou rancor...
Penúltimo gole, veja!
O botequeiro catando do chão
Os últimos cacos das garrafas de
cerveja
Da batalha do mão a mão
Naquela noite de despedida
Em que nenhuma das feras fora
ferida
Terminando tudo em paz.
Lá se vão Antonios, Manoéis,
Belmiros, Luízes e Josés

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
Brasileira de Escritores)
(rmacielbetao@hotmail.com)
Adeus receitas, adeus moagem,
adeus muvuca...
Bebo o último gole e a conta acerto
Ainda meio incerto.
- Até mais ver, Professor, disse ele
com tristeza
Enquanto recolhia a última mesa
E o velho Professor sem jaleco
Despediu-se tristemente
De seu querido boteco.
- Que me perdoe o Vate C. G. Lima
Por estes versos pobres de rima
Pois é com o peito ferido
Que despeço do meu boteco querido.
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Paulo Duarte será a “ponte” entre Assembleia e entidades de MS

Foto: Marcos Ermínio/CGNews

Ex-prefeito fará a articulação política com os sindicatos e federações

O ex-prefeito de Corumbá, Paulo
Duarte (PDT), vai ser o responsável por
fazer a articulação e interlocução política
da Assembleia, com sindicatos e instituições
da sociedade civil. A intenção é aproximar
o legislativo destas entidades, tendo uma
discussão mais ampla sobre os projetos e
convênios que envolvem os setores.
O presidente da Assembleia, o
deputado Junior Mochi (PMDB), explicou
que o ex-prefeito foi escolhido pelo ótimo
diálogo e acesso que tem com estas
entidades, fruto da sua experiência
adquirida como secretário estadual,
parlamentar e chefe do executivo em
Corumbá. “Tem muita qualificação
profissional para fazer esta interlocução e
vai nos ajudar muito”.
Mochi explicou que os deputados
sentiram a necessidade de ter uma
articulação mais direta com estas entidades
e federações, em função dos projetos

enviados ao legislativo e discussões que
afetam diretamente os setores. ”Temos que
aproximar as relações, até para realizar
convênios e parcerias, além da votação
das propostas”.
Paulo Duarte vai ocupar a função de
assessor técnico Institucional da
Assembleia, vinculado ao gabinete da
presidência. Ele exercia no momento o
cargo de auditor fiscal da Receita Federal,
lotado na Sefaz (Secretaria Estadual de
Fazenda) e foi cedido pelo governo, para
assumir esta tarefa no legislativo.
Economista de formação, Duarte iniciou
a carreira política em 1999, como
superintendente de Administração
Tributária, depois ocupou os cargos de
secretário de Fazenda, chefe da Casa Civil
e de Infraestrutura e Habitação, durante a
gestão de Zeca do PT.
Em 2006 foi eleito deputado estadual,
conseguindo a reeleição em 2010. No

meio do seu segundo mandato
Entramos em contato com Paulo
parlamentar, foi eleito prefeito da cidade Duarte, mas ele estava no meio de uma
de Corumbá, onde permaneceu no cargo viagem, por isso não pôde atender as
até dezembro de 2016.
nossas ligações. Leonardo Rocha/CGNews
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No dia 07 de março de 2017, o
digníssimo Procurador-Geral de
Justiça do Estado de Mato Grosso do
Sul, Dr. PAULO CÉSAR PASSOS,
assinou o ato de promoção do 1.º
Promotor de Justiça de Coxim, Dr.
JOSÉ ARTURO IUNES BOBADILLA
GARCIA, da Segunda Entrância, 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.
O Dr. José Arturo é filho da inesquecível
Sra. Anice Iunes Bobadilla Garcia, de
tradicional família de nossa região, que
infelizmente nos deixou aos 77 anos em
2014 e do benquisto Dr. Carlos Bobadilla
Garcia, 82 anos, ex-Advogado Geral do
Município e Procurador Geral de
Justiça aposentado do Ministério
Público de MS.
Aqui cabe muito bem os ditos
populares de que “Filho de Peixe,
Peixinho é” e Tal Pai, Tal Filho”, pelas
vitoriosas carreiras de ambos no
Ministério Público, pelo caráter,
dignidade, honradez, trabalho,
lealdade sempre aos amigos,
solidariedade aos seus semelhantes,
principalmente
aos
menos
favorecidos da sorte e julgamentos
justos.
O cidadão José Arturo é genitor do
jovem Dr. Carlos Bobadilla Garcia
Neto, Bacharel em Direito na capital
de São Paulo, seguindo a profissão do
seu pai e do avô e também genitor do
inteligente e vivaz Pedro Paulo
Guadanhim Bariani Bobadilla Garcia,
de 6 aninhos.
Dr. José Arturo é corumbaense
nato e de coração, tendo na sua infância
e adolescência sido aluno do Colégio
Marechal Rondon e do Colégio Salesiano
de Santa Teresa, aqui na Capital do
Pantanal. Depois seguiu para São Paulo,
onde estudou no Colégio Liceu Pasteur. É
formado em Direito com curso de Pós
Graduação em Direito Processual
Penal
pelas
Faculdades
Metropolitanas Unidas de São Paulo.
Retornando a sua terra natal, o Dr. José
Arturo Bobadilla exerceu a digna profissão
de advogado durante 8 anos. Após ter sido
aprovado em 1.º lugar em concurso
público, tornou-se Promotor de Justiça,
tendo sido designado para a Comarca do
progressista município de São Gabriel do
Oeste, sendo depois transferido para atuar
na Comarca de Corumbá, tendo inclusive
atuado em incontáveis júris popular no
Fórum local. Possui um extenso
currículo com mais de 60 cursos de
aperfeiçoamento que enobrecem
ainda mais a sua pessoa e,
merecidamente, já recebeu inúmeras

Foto: Alle Yunes/Correio de Corumbá

Dr. José Arturo Bobadilla, um corumbaense que brilha

Dr. José Arturo Bobadilla esteve está semana na Redação do Jornal Correio de Corumbá, em visita ao
diretor-proprietário Farid Yunes e na oportunidade encontrou com o ex-vereador Carlos Alberto Machado.
homenagens e condecorações, inclusive
da nossa gloriosa Marinha, através do
6.º Distrito Naval sediado em Ladário,
do Exército Brasileiro, possuindo vasta
coleção de Diplomas de Honra ao Mérito,
Medalhas e Troféus, tendo mais
recentemente sido homenageado como
benemérito dos esportes no Corumbaense
Futebol Clube, em evento organizado pelo
comunicador Adnam Haymour e ontem,
sábado, dia 18 de março, no Estádio Arthur
Marinho lhe foi prestada homenagem pela
Rádio Fronteira, através do radialista
Jonas de Lima e equipe esportiva,
durante mais um jogo do Carijó da Avenida.
O benquisto e bem relacionado Dr. José
Arturo é membro do Rotary Clube de
Corumbá, onde já prestou relevantes
serviços a nossa cidade na área de
inclusão social.
É torcedor do Fluminense, o tricolor
das Laranjeiras do Rio de Janeiro. Sempre
deu apoio as entidades carnavalescas
daqui da Capital do Pantanal, como
escolas de samba e blocos, ao futebol
amador e eventos realizados nos bairros
daqui da Cidade Branca.
No setor político foi candidato a
prefeito de Corumbá no ano 2000,
enfrentando o então prefeito Eder Moreira
Brambilla que concorria à reeleição por
um grande partido, o PSDB, coligado com
outras destacadas agremiações políticas e
estava com a “máquina” da prefeitura na
mão; o candidato do PT, Manoel Vitório,
que tinha o respaldo do então governador
Zeca do PT e a “máquina” do Governo do
Estado, além de outros concorrentes,
tendo o Dr. José Arturo obtido expressiva
votação, apesar de ter sido candidato por
um partido nanico, o PSD, com apenas 1
minuto no Rádio e TV, sem nenhum

recurso financeiro. Tornou-se conhecido
da população, já que percorreu toda
Corumbá rua por rua, de casa em casa
durante a campanha de 2000, batendo o
récord em realizações de comícios aqui
na Cidade Branca, num só período
eleitoral. Devido ao seu enorme prestígio
em todas as camadas sociais, seu nome é
sempre lembrado e cogitado por partidos
políticos para voltar a concorrer ao cargo
de prefeito da sua querida terra natal.
O Dr. Carlos Bobadilla Garcia é
Procurador de Justiça aposentado do
Ministério Público do Estado de Mato
Groso do Sul e ex-Advogado Geral do
Município (Prefeitura de Corumbá). É
pai da Dra. LÉA CATARINA BOBADILLA
GARCIA e do Dr. JOSÉ ARTURO IUNES
BOBADILLA GARCIA. Netos e netas:
Carolina Garcia Ribeiro, formada em
Educação
Física
pela
Universidade Católica Dom Bosco, em
Campo Grande, MS; Carla Garcia
Ribeiro, formada em Educação Física
pela Uniderp - Anhanguera, Campo
Grande/MS; Carlos Bobadilla Garcia
Neto, formado em DIREITO pela FMU FACULDADES METROPOLITANAS
UNIDAS de São Paulo-Capital e PEDRO
PAULO GUADANHIM BARIANI

BOBADILLA GARCIA, de seis anos de
idade. Na sua juventude o Dr. Bobadilla
atuou no mesmo escritório do Dr.
Vicente Bezerra Neto, que foi senador
da República pelo estado de Mato
Grosso uno. Antes de se formar em
Direito, foi um dos primeiros
radialistas da Rádio Clube de
Corumbá no início dos anos 1960. Foi
Secretário Geral e também Secretário
de Administração da Prefeitura
Municipal de Corumbá. E dentre as
suas incontáveis condecorações e
homenagens já recebidas, destacamos
a Comenda da ORDEM DO MÉRITO
NAVAL, no grau de Oficial, concedida
pelo Excelentíssimo Senhor
Presidente da República, FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO e imposta em
11 de junho de 1999, no Comando do
VI Distrito Naval, em Ladário/MS, por
ocasião da solenidade comemorativa
da BATALHA NAVAL DO RIACHUELO.
Portanto, deixamos patenteados aqui,
nossas felicitações ao Dr. José Arturo
Bobadilla, pelo reconhecimento do seu
trabalho ao longo de sua carreira no
Ministério Público e ao seu amado genitor
Dr. Carlos Bobadilla Garcia por tudo que
já fez por nossa região e MS. DA REDAÇÃO

Extraído do Diário Oficial do MPE do dia 08 de Março de 2017.
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Prefeitura de Ladário vai pagar dívida milionária de
administração passada com o Hospital de Corumbá

Visando dar moralidade à
administração pública e garantir o
atendimento ao cidadão ladarense, a
Prefeitura Municipal de Ladário
fechou, esta semana, acordo judicial
que vai garantir o pagamento de R$
1,120 milhão ao Hospital de Caridade
de Corumbá (HCC). A dívida vinha se
acumulando ao longo dos últimos
quatro anos e chegou ao patamar de
R$ 5 milhões, sendo reduzida a partir
do comprometimento por parte do
município, de quitar os débitos feitos
pela administração anterior, por conta
da intervenção no hospital.
O acordo foi firmado entre a
Justiça, a Advocacia Geral do
Município e a Secretaria de Finanças
e Planejamento que contaram com a
anuência do Ministério Público
Estadual. A partir da agora, a
Prefeitura de Ladário começa a quitar
uma dívida acumulada a partir de um
negócio mal feito e de uma assinatura
errada de um Termo de Ajustamento
de Conduta “TAC”. “Esse termo,
previa que a contribuição de Ladário
fosse eterna ao Hospital, e não apenas
enquanto durasse a intervenção”,
explicou o advogado geral do
município, Newton Nascimento de
Moraes.
Além do pagamento da dívida, o
município também continuará
contribuindo com o HCC. Serão
repassados R$ 20 mil por mês, o que

prevê a manutenção do acordo de
uma administração tripartite, firmado
entre o Governo do Estado, a
Prefeitura Municipal de Corumbá e a
Prefeitura Municipal de Ladário. Os
três órgãos governamentais passaram
a injetar dinheiro na entidade para
garantir a manutenção do atendimento
médico à população, já que somente
o Sistema Único de Saúde (SUS), não
vem conseguindo.
“Tudo foi feito dentro da busca de
uma justiça, do que é justo para o
município de Ladário, do que é justo
para com o Hospital de Caridade de
Corumbá”, comemorou Newton.
“Nós conseguimos formular esse
acordo em audiência, e nós estaremos
buscando uma melhora do
atendimento. E nós vamos fiscalizar
esse dinheiro, vamos buscar junto à
direção do hospital, onde é gasto esse
dinheiro e prestaremos contas à
população. Essa é nossa obrigação,
não só repassar o dinheiro, mas saber
de que forma ele está sendo gasto
com a nossa população”, se
comprometeu.
“Esse acordo foi feito com base em
um levantamento que fizemos aqui e
temos condições de cumprir o que foi
acordado”, disse o secretário de
Finanças e Planejamento, Nereu
Rodrigues dos Santos. Ele será o
responsável por fazer os repasses
mensais ao hospital e garantir a

pontualidade da quitação das
parcelas.
“Acredito que nós demos um
passo muito importante para a saúde
do munícipe de Ladário. Nós
assumimos um compromisso que não
era nosso, era um compromisso da
administração anterior, que deixou de
cumprir, e nós regularizamos essa
situação, para dar maiores condições
de atendimento aos munícipes
ladarenses que estão precisando e
nós vamos cumprir porque isso foi

prometido e determinado pelo
prefeito Carlos Ruso”, afirmou Nereu.
O Hospital de Caridade de
Corumbá é o único na região da
fronteira oeste brasileira, para atender
aos moradores de Corumbá, Ladário
e cidades bolivianas de fronteira. São
cerca de 30 mil atendimentos mês, e
com a demanda do país estrangeiro,
as dificuldades aumentam. Por isso,
vem sendo necessária a participação
dos municípios e do Estado para
sustentar o HCC. Assessoria PML
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Em requerimento, vereador Dr. Gabriel
pede melhoria dos serviços de saúde
O vereador Gabriel Alves de Oliveira (PMDB) está solicitando
à Prefeitura de Corumbá, ampliação dos serviços de saúde como
forma de melhor atender a população corumbaense. A solicitação
foi feita durante a primeira sessão ordinária da semana e aprovada
pela Câmara Municipal de Vereadores.
Na oportunidade, o vereador requereu envio de expediente
ao prefeito Ruiter Cunha de Oliveira e ao secretário de Saúde,
Rogério dos Santos Leite, para que autorizem as unidades de
saúde de Corumbá a aceitar pedidos de exames complementares
e, principalmente, receituários médicos emitidos pela rede privada
de Saúde, e que esta autorização seja afixada em local visível ao
público e nas recepções dos postos de saúde.
Enfermeiros
Já na sessão de terça-feira, 14, foi aprovado requerimento
do vereador também endereçado ao prefeito e ao mesmo
secretário, solicitando providências no sentido de equacionar a
carga horária dos enfermeiros, auxiliares de enfermagem e
técnicos de enfermagem no município de Corumbá, em 30 horas
semanais.
Além disso, solicitou que reajuste do salário desses
servidores. “O que eles recebem hoje está muito abaixo do valor
que merecem. É preciso reconhecer o empenho e a qualidade do
trabalho desses profissionais”, ressaltou.

Empalha-se Cadeiras
Tratar com NORMA MAIA ATAGIBA.
Rua Cabral n.º 1115, entre as ruas Frei Mariano e 15 de
Novembro, em frente à Sanesul no centro de Corumbá.
Décadas de experiência no setor. Serviço de qualidade!
Fones: 3231-0412 e (67) 9 9673.9291.
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Tadeu pede apuração de
denúncia de assédio moral
e perseguição política

RUSO – Pepino grande
Quando Ruiter Cunha assinou o acordo de intervenção no
Hospital, ficou firmado que Corumbá daria trezentos mil reais
mensais e Ladário vinte mil por mês. Depois de nove anos a
Prefeitura de Ladário no decorrer da administração anterior a de
Ruso, NÃO pagou nenhuma parcela de sua responsabilidade. O
Ministério Público abriu inquérito e denunciou o não cumprimento
ao Judiciário que mandou a prefeitura de Ladário, agora no governo
Ruso, pagar cinco milhões de reais atrasados.
Observando a precária situação do município de Ladário,
com dívidas e queda na arrecadação, conseguiu uma substancial
redução, ficando o débito a pagar no valor de 1 milhão e 200 mil
reais, com o prefeito Ruso se comprometendo a repassar a partir
de agora os vinte mil reais mensais, por ser sabedor que a saúde
está em primeiro lugar para os munícipes.
MARUN
Sempre cito que tem que se respeitar o deputado federal
MARUN, que é convicto daquilo que fala, defende suas ideias e
ideais e está sempre presente nos eventos. Pode estar certo ou
errado, mas assume, tem postura e é fiel aos seus aliados.
Não se omite e com atitude sempre participando e colocando
as suas opiniões através da mídia, sem nada a temer.
Esse tem que se respeitar.
Político apagado
Ao contrário de MARUN, o senador do PMDB de MS,
Valdemir MOKA é um político insosso e sem tempero, não se sabe
o seu ideal e caso fosse colocado exposto aos eleitores, poucos
saberiam identificar sua origem. Não têm objetivos e não se sabe
qual o ideal que defende. Lembrando que ano que vem(2018) tem
eleições e os eleitores poderão optar por um novo senador na
bancada de MS.
LULA
No dia do protesto nacional muitos políticos se esconderam
com medo da reação popular. A Globo não foi e não mandou ninguém
também com medo do povo.
Mas no meio da multidão lá estava LULA aplaudido,
ovacionado, abraçado por todos e tudo mais.
Por outro lado, Aécio Neves foi inocentado por estar
prescrito seu crime.

O vereador Tadeu Vieira (PDT) solicitou a apuração de eventual prática
de assédio moral e perseguição política “por parte de servidores da Prefeitura
de Corumbá que integram um grupo apelidado de Comissão do Facebook”.
A solicitação foi feita por meio de requerimento aprovado em regime de
urgência especial na noite de segunda-feira, 13, durante sessão ordinária da
Câmara de Vereadores, com encaminhamento de expediente ao Procurador
Geral do Município, José Luis Aquino.
O vereador pedetista disse ter recebido relatos e denúncias de que
“servidores de alto escalão que integram essa comissão, estão avaliando,
perseguindo e constrangendo diversos servidores com base na opção
política declarada nas redes sociais, em fotos com adversários do partido
do prefeito, bem como obrigando a compartilhar postagens favoráveis ao
atual governo municipal”.
Em sua explanação, Tadeu disse que, conforme as denúncias, “alguns
servidores são ameaçados com corte de salários e demissões”, continuou,
ressaltando que “isto fere a Lei 12.965, conhecida como Marco Legal da
Internet, artigo 3º que garante a liberdade de expressão, comunicação e
manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal, assim
como diversas outras leis e estatutos dos servidores que garantem sua
liberdade de expressão”, concluiu.

Água
Além desse requerimento, a Câmara de Corumbá aprovou na mesma
sessão uma solicitação do mesmo vereador em que pede providências à
Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul, regional de Corumbá, no
sentido de resolver problemas no fornecimento de água nos bairros Guarani,
Guanabara, Jardinzinho, João de Deus, Primavera, Nova Corumbá (grande
parte) e adjacências.

98474
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"Atenção Moradores para a Coleta de
Galhos Setorizada esta semana nas ruas!"
4ª Semana Março 27/02 a 01/04
4ª SEMANA - DOM BOSCO, GENEROSO E ARTHUR
MARINHO – SENTIDO NORTE/SUL

DINARTE NATHAN SANTOS MENDONÇA .... é o nome da
FERA, grande profissional de educação física, simpático e atencioso
com todos os alunos, é um destes professores que ficam na memória
de todos os alunos. Nosso amigo NATHAN é licenciado e bacharelado
em educação física na tradicional Universidade ANHANGUERA
UNIDERP, formado no ano 2010 em Campo Grande, a nossa capital.
O Prof. NATHAN vem se destacando muito no esporte, na
modalidade FUT-SAL, inclusive foi um dos palestrantes no
CONGRESSO LATINO-AMERICANO realizado em COCHABAMBA agora em Janeiro último. O Prof. NATHAN recentemente
foi o vencedor do prêmio PROFESSOR INOVADOR 2016, pela
REME com o projeto de inclusão no esporte chamado UM MUNDO
COM OUTRA VISÃO.
O mestre NATHAN já coleciona mais de 15 cursos específicos
na área e também mais de 15 títulos de conquistas, incluindo aí títulos
de CAMPEÃO e VICE-CAMPEÃO, o nosso grande mestre está
trabalhando na nossa cidade desde 2011, e com certeza ainda vai dar
muito orgulho para o esporte corumbaense... PARABÉNS PROF.
DINARTE NATHAN que DEUS sempre ilumine o teu caminho e
traga mais troféus para nossa linda cidade branca ... Ademã e
seguimos em frente... ORLANDO PAPA JR.

CHA
VEIR
O SETE CHA
VES
CHAVEIR
VEIRO
CHAVES

Cópias em um minuto, Aberturas Atendimento de Urgência 24hs
Residenciais, Comerciais,
REINALDO
Automóveis e Cofre.
3232 - 4797

Confeccionamos carimbos
em madeira e automáticos.
Entregamos em 24 horas.

9.9953 - 6789
Rua 7 de Setembro, 342 Centro - Corumbá/MS

-RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS ENTRE RUA DELAMARE E RUA DOM AQUINO
CORREA.
-RUA REPÚBLICA DO PARAGUAI ENTRE RUA TREZE DE JUNHO E RUA AMÉRICA.
-ALAMEDA NOSSA SENHORA DE APARECIDA ENTRE RUA DOM AQUINO CORREA E
RUA CUIABÁ.
-ALAMEDA ANTONIO AMARAL ENTRE RUA CUIABÁ E RUA AMÉRICA.
-RUA REPÚBLICA DA BOLIVIA ENTRE AVENIDA GENERAL RONDON E RUA AMÉRICA.
-ALAN KARDEC ENTRE ALAMEDA MAUA E ALAMEDA ANA ROSA.
-ALAMEDA BRASIL ENTRE AVENIDA GENERAL RONDON E RUA DELAMARE.
-ALAMEDA LARANJEIRA ENTRE ALAMEDA MAUA E RUA TREZE DE JUNHO.
-RUA MARECHAL FLORIANO ENTRE ALAMEDA CORDOLINA E RUA AMÉRICA.
-RUA MARECHAL DEODORO ENTRE RUA JOSÉ SABINO E RUA AMÉRICA.
-ALAMEDA MILITAR ENTRE RUA AMÉRICA E RUA CUIABÁ.
-RUA JOSÉ FRAGELLI ENTRE JOSÉ SABINO E RUA AMÉRICA.
-ALAMEDA LUIS AUGUSTO ENTRE RUA CUIABÁ E RUA AMÉRICA.
-RUA CIRIACO DE TOLEDO ENTRE RUA JOSÉ SABINO E RUA AMÉRICA.
-EDU ROCHA ENTRE ALAMEDA RIO DE JANEIRO E RUA AMÉRICA.
-RUA VINTE E UM DE SETEMBRO ENTRE ALAMEDA DO CORTONO E RUA AMÉRICA.
-ALAMEDA ELESBÃO ENTRE ALAMEDA JOSÉ SABINO E ALAMEDA PERIMETRAL.

4ª SEMANA - DOM BOSCO, GENEROSO E ARTHUR
MARINHO – SENTIDO LESTE/OESTE
-ALAMEDA MAUA ENTRE RUA ALAN KARDEC E RUA MARECHAL FLORIANO.
-ALAMEDA CORDOLINA ENTRE RUAMARECHAL FLORIANO E RUA MARECHAL
DEODORO.
-RUA JOSÉ SABINO ENTRE RUA MARECHAL DEODORO E RUA CIRÍACO DE TOLEDO.
-ALAMEDA FLORIANO ENTRE RUA MARECHAL FLORIANO E RUA MARECHAL
DEODORO.
-ALAMEDA SÃ ENTRE RUA MARECHAL FLORIANO E RUA MARECHAL DEODORO.
-ALAMEDA ODILON ENTRE RUA MARECHAL FLORIANO E RUA JOSÉ FRAGELLI.
-ALAMEDA PERIMETRAL ENTRE JOSÉ FRAGELLI E RUA CIRÍACO DE TOLEDO.
-AVENIDA GENERAL RONDON ENTRE RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS E RUA
JOSÉ FRAGELLI.
-ALAMEDA PAIAGUAIS ENTRE RUA MARECHAL FLORIANO E RUA MARECHAL DEODORO.
-DELAMARE ENTRE RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS E RUA 21 DE SETEMBRO.
-ALAMEDA CHILE ENTRE RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS E RUA REPUBLICA DA
BOLIVIA.
-ALAMEDA ARGENTINA ENTRE RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS E RUA REPÚBLICA
DA BOLÍVIA.
-ALAMEDA TAQUARI ENTRE RUA MARECHAL FLORIANO E RUA MARECHAL DEODORO.
-TREZE DE JUNHO ENTRE RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS ERUA LUIS FEITOSA
RODRIGUES.
-ALAMEDA RENER ENTRE RUA REPÚBLICA DO PARAGUAI E RUA ALLAN KARDEC.
-ALAMEDA NHE COLANDIA UM ENTRE RUA MARECHAL FLORIANO E RUA MARECHAL
DEODORO.
-DOM AQUINO CORREA ENTRE RUA REPÚBLICA DO PARAGUAI E RUA LUIS FEITOSA
RODRIGUES.
-ALAMEDA NHE COLANDIA ENTRE RUA REPÚBLICA DA BOLÍVIA E RUA ALLAN KARDEC.
-ALAMEDA ILZA ENTRE RUA ALLAN KARDEC E RUA MARECHAL FLORIANO.
-RUA CUIABÁ ENTRE RUA REPÚBLICA DO PARAGUAI E RUA LUIS FEITOSA
RODRIGUES.
-ALAMEDA ANA ROSA ENTRE RUA REPÚBLICA DA BOLIVIA E RUA MARECHAL FLORIANO.
-ALAMEDA JOAQUIM PEREIRA ENTRE RUA EDU ROCHA E RUA LUIS FEITOSA
RODRIGUES.
-RUAAMÉRICA ENTRE RUA REPÚBLICA DO PARAGUAI E RUA LUIS FEITOSA RODRIGUES.
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Audiência sobre as
pontes do Rio Paraguai
será no dia 7 de abril

Foi transferida para o dia 7 de abril de 2017, uma sexta-feira, a audiência
pública que vai permitir um amplo debate sobre questões relacionadas à
infraestrutura e segurança das pontes sobre o Rio Paraguai. O evento estava
programado anteriormente para o dia 22, mas foi transferido devido a
solicitações de parlamentares que vão participar das discussões.
A audiência é uma iniciativa do vereador Domingos Albaneze (PV) que
está convidando autoridades ligadas ao setor, possibilitando assim discutir
as situações das pontes na região do Morrinho (rodoviária) e de Porto
Esperança (ferroviária), bem como da ponte existente na área urbana de
Corumbá, a captação de água bruta.
O evento será no plenário da Câmara Municipal de Corumbá, e contará
com presenças de autoridades ligadas aos setores competentes que vão
debater o tema, buscando soluções para os problemas já existentes, bem
como prevenir futuros desastres que possam causar sérios transtornos à
população pantaneira.
A audiência contará com as presenças de vereadores além de
representantes da Marinha do Brasil, do Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes (DNIT/MS), secretarias de Meio Ambiente e
Infraestrutura, prefeituras de Corumbá e Ladário, armadores, além de
deputados estaduais e federais.
O parlamentar do Partido Verde, Domingos Albaneze, lembra que, anos
atrás, um acidente causou sérios problemas à estrutura da ponte sobre o
Rio Paraguai, na região do Morrinho. Desde então há necessidade de
reconstruir o dolfin, um dispositivo de segurança que protege os pilares de
colisões. “Até hoje esta obra de extrema necessidade não foi executada e,
mais recente, uma barcaça colidiu diretamente com os pilares, causando
sérios danos e até interditando a ponte. Por isso temos que discutir este
assunto com as autoridades competentes para reconstruir o dolfin e executar
outras obras necessárias”, resumiu.
Já em relação à ponte localizada na área urbana, a captação de água bruta
do Rio Paraguai, o vereador ressalta que há necessidade de promover uma
ampla discussão em torno de um projeto e executar os serviços necessários
para evitar desastres, já que os empurradores que fazem transporte de cargas
da Bolívia utilizam o trecho. “Temos que buscar soluções antes que aconteça
um acidente grave que poderia interromper a captação de água bruta,
deixando toda a cidade sem água potável”, comentou.
Fonte: Assessoria de Imprensa do Vereador
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DICAS DE BELEZA E PROTEÇÃO DA
PELE COM PATRICIA FONSECA

Tendências de
maquiagem para
Outono 2017
Com a temporada de outono regressam
os tons mais escuros e sóbrios na
maquiagem. Mas é também no outono que
podemos usar a make para dar mais brilho
às nossas produções mais sóbrias e, por
isso mesmo para esta temporada uma das
tendências em maquiagem é a sombra
bronze. Este tom é super elegante e
glamoroso e, com ele você vai conseguir
dar aquele brilho especial às suas
produções de outono. Você pode aplicar
a sombra bronze por toda a pálpebra
móvel, fazer um esfumado com esse tom
ou aplicar apenas no meio da pálpebra
para dar um toque de luz. Uma excelente
aposta para estar na moda e brilhar nos
dias mais cinzas.O delineado já conquistou
as mulheres e parece que veio mesmo
para ficar. E claro que ele não vai faltar
nessa temporada de outono 2017. Você
pode fazer o delineado estilo gatinho que
já é todo um clássico, ou então apostar por
algo mais arrojado como o delineado
duplo. Nesse delineado você também
delineia rente aos cílios inferiores unindo
no final os dois.Sabemos que a temporada
de outono já começa com tons mais
escuros e sóbrios, mas isso não significa
que você não possa trazer um pouco de
cor e brilho ao seu visual com a sua
maquiagem. E você pode conseguir
isso iluminando o canto interno dos olhos,
outra das grandes tendências de
maquiagem para o outono. Você consegue
isto aplicando um pouco de sombra
prateada ou branca, abrindo mais o olhar
e realçando mais a make. Nesse outro
artigo explicamos como pode usar o
iluminador em outras zonas do rosto para
dar mais luz ao seu rosto.Em relação à
boca, a grande tendência para esta
temporada de outono 2017 são os batons
escuros, desde os tons ameixa ao
preto mesmo. Mas é importante lembrar
que se apostar num batom escuro, deve
equilibrar a make usando uma maquiagem
de olhos mais suave e leve, para não
carregar demais o visual.Para além dos
tons escuros, outro tom que não pode faltar
nessa temporada é o clássico vermelho.
Este tom parece que veio para ficar e, o
melhor de tudo é que combina com
qualquer ocasião. E para quem gosta de
uma make mais leve e não tão carregada,
pode ser apostar num gloss ou num batom
nude, que também vão estar em altas
nesse outono.Outra das tendências de
maquiagem para o outono 2017 vindas
diretamente dos anos 60 são os cílios
Twiggy. Inspirados na primeira

Patrícia da Conceição Santos
Fonseca é Esteticista e
Maquiadora Profissional.

supermodelo do mundo, esta tendência
pretende colocar os cílios em destaque,
ficando assim com cara de boneca. A ideia
é aplicar várias camadas de máscara de
cílios para eles ficarem mais grossos e
grudados, ou então desenhar pequenos
traços com delineador na pálpebra
inferior.As sobrancelhas cheias e grossas
vão continuar sendo uma tendência para
esta temporada de outono. Vale lembrar
que as sobrancelhas são a moldura do
rosto, por isso certifique-se de que estão
bem arrumadas e com a forma ideal para
o seu tipo de rosto. Para a ajudar nesta
tarefa, confira estas dicas para dar forma
às sobrancelhas.Vale lembrar que
a beleza natural está sendo cada vez mais
valorizada e, por isso é importante que
você dê à sua pele todos os cuidados que
ela merece. Por isso não se esqueça de
limpar o seu rosto duas vezes ao dia, uma
vez de manhã e outra ao deitar. Hidratar
sempre o rosto com cremes adequados
ao seu tipo de pele, sendo que deverá
fazê-lo de manhã e à noite, com cremes
de dia e de noite. Esfoliar a parte também
é um passo importante dos seus cuidados
de beleza, pois ajuda a eliminar as peles
mortas do rosto e a permitir que os produtos
que aplicar penetrem melhor na sua pele.
E para isso, não precisa sair e gastar uma
fortuna, existem alguns produtos que você
tem em casa que podem ser transformados
em esfoliantes faciais. Confira o nosso
artigo como fazer esfoliantes caseiros para
o rosto e siga as nossas dicas.
Se deseja ler mais artigos parecidos
a Tendências de maquiagem para Outono
2017, recomendamos que entre na nossa
categoria de Beleza e Cuidados Pessoais.

PRODUTOS ORTOPÉDICOS EM GERAL.
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Começam os entendimentos para regularização da área da Baia do Jacadigo
Autoridades ligadas ao Ministério
Público Federal (MPF) e à
Superintendência do Patrimônio da União
(SPU) estão em entendimentos com os
ocupantes da Baia do Jacadigo, tratando
de questões ligadas à regularização da
área que é de propriedade da união.
Esta semana, representantes do MPF
e da SPU se encontraram com os
fazendeiros que ocupam aquela área,
quando trataram de assuntos ligados à
regularização. O vereador e presidente
da Câmara Municipal de Corumbá,
Evander Vendramini (PP), participou do
encontro e destacou a importância do
entendimento para solucionar o impasse.
A reunião aconteceu na sede da
Procuradoria da República em Corumbá,
com as presenças da procuradora
Gabriela de Góes Anderson Maciel
Tavares; do superintendente da SPU,
Mário Sérgio Sobral Costa; do
superintendente substituto Carlos Pussoli
Neto, além de fazendeiros que ocupam a
área.
O caso teve início em 2011, quando
foi aberto um processo civil, cujo objeto foi
detalhado pela procuradora durante a
reunião. Na oportunidade, o
superintendente da SPU informou que foi
feito um levantamento da área em 2014 e
que a pretensão é fazer uma proposta de
regularização da área.
Inicialmente, a proposta seria o

arrendamento temporário com a
concessão de inscrição de ocupação, para
posterior venda do local por meio de leilão.
Deixou evidenciado que a inscrição de
ocupação daria prioridade no leilão, e que
com a inscrição de ocupação será feito o
pagamento anual de 2% do valor da área.
Além disso, o superintendente informou
aos fazendeiros que, para a venda da
área, será necessário fazer o
georreferenciamento que ocorrerá num
espaço médio de dois anos, e que o órgão
tem total interesse em regularizar a área
de modo que atenda os interesses dos
ocupantes.
Jair Cintra, um dos ocupantes,
juntamente com outros fazendeiros,

demonstraram preocupação em relação à
avaliação da área. A procuradora informou
que serão consideradas especificidades
de cada local, ou seja, a SPU vai analisar

todas as variantes ao fixar o valor. Além
disso,
já
adiantou
que
o
georreferenciamento será feito com
matrícula individual de cada lote.

PRATIQUE A PALAVRA DE DEUS
SABER DISCERNIR OS MOMENTOS- “Debaixo do céu há momento para
tudo, e tempo certo para cada coisa: Tempo para nascer e tempo para
morrer. Tempo para plantar e tempo para arrancar a planta. Tempo para
matar e tempo para curar. Tempo para destruir e tempo para construir.
Tempo para chorar e tempo para rir. Tempo para gemer e tempo para
bailar. Tempo para atirar pedras e tempo para recolher as pedras. Tempo
para abraçar e tempo para se separar. Tempo para procurar e tempo
para perder. Tempo para guardar e tempo para jogar fora. Tempo pra
rasgar e tempo para costurar. Tempo para calar e tempo para falar.
Tempo para amar e tempo para odiar. Tempo para a guerra e tempo para
a paz.”
(Eclesiastes 3: 1-8)
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“Eduquem as crianças e não será necessário castigar os homens”.
* * * PLANO DE AÇÃO - A secretaria
de indústria, comércio e produção rural,
que tem a frente o jovem advogado
tributarista e também pecuarista, Renato
dos Santos Lima, elaborou após ouvir as
reivindicações e sugestões do setor
produtivo, um plano de ação para atender
as principais demandas recebidas do setor.
O levantamento foi feito após série de
reuniões com representantes sindicais e
de entidades ligadas à classe. Desde o
início da gestão do prefeito dos
corumbaenses Ruiter Cunha de Oliveira
foram promovidos encontros com setores
ligados ao comércio, indústria e pecuária,

voltados principalmente para ouvir as
propostas de cada classe e, assim,
elaborar metas que vão nortear as políticas
públicas da pasta do Executivo Municipal.
A rodada de reuniões encerrou-se semana
passada, após encontro com
representantes sindicais das indústrias aqui
da city e com participação dos gerentes
regionais do Sistema S - Senai, Sesi e
Senar e representantes da Fiems. Chic
não?
* * * TRANSPORTE - O presidente da
Casa do Barão de Vila Maria, vereador
Evander Vendramini, mantém sua luta pela
melhoria dos serviços de transporte

rodoviário intermunicipal e interestadual.
Ele, já há algum tempo, vem cobrando a
entrada de novas empresas, acabando
assim com o monopólio da Andorinha.
Depois de promover uma audiência
pública em 2016 quando foram tratadas
questões relacionadas à concorrência no
setor e os altos preços de passagens no
trecho entre Corumbá e Campo Grande,
o edil está agora solicitando informações
da Agência Estadual de Regulação de
Serviços Públicos - Agepan, sobre as
providências tomadas em relação ao
transporte rodoviário intermunicipal e
interestadual. O requerimento solicitando
informações da Agepan foi aprovado por
aquela augusta Casa de Leis e o caso
ganhou apoio dos demais vereadores.
Chicão Viana lembrou que a concessão
teve prazo encerrado no final do ano e
que o Estado precisa fazer um novo
processo licitatório. Hum, hum!
* * * SOLIDARIEDADE - A Associação
do Centro de Equoterapia Odilza Miranda
de Barros que presta relevantes serviços
por meio do método terapêutico e
educacional, que utiliza o cavalo dentro
de uma abordagem multidisciplinar e
interdisciplinar, nas áreas de saúde,
educação e equitação, com um belíssimo
trabalho desenvolvido com cavalo, com as
O C. Alte, Luiz Octavio Barros Coutinho, comandante do 6º DN recebeu em seu crianças portadoras de deficiência, para
gabinete, o Presidente do TRT-MS, Desembargador, João de Deus Gomes de Souza que elas desenvolvam equilíbrio e forças
para melhorar o desempenho no dia a dia,
estará realizando no próximo dia 09 de
abril, uma promoção de Churrasco com
Cozido. The happening terá lugar na sede
da S:S:C:H: quadro Corumbá, a partir das
11:00 horas, com música ao vivo e muita
animação. Os convites já estão a venda
ao preço de R$ 25,00 reais. Vale a pena
prestigiar este big happening, aproveitando
para desfrutar de momentos
agradabilíssimos em boa companhia e
também praticar a solidariedade. Participe!
* * * ILUSTRE - O comandante do 6º
Distrito Naval em Ladário, C. Alte. Luiz
Octavio Barros Coutinho recebeu em seu
gabinete, a bordo do Complexo Naval, na
última terça-feira, dia 14, a visita do
O amigo, empresário, Domingos Eduardo Sahib Katurchi estreando idade Presidente e Corregedor do Tribunal
nova nesta quarta-feira, dia 22, aqui ao lado da esposa, Alexandra Katurchi Regional do Trabalho em MS,
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Aniversariantes
da Semana
José Antônio Garcia - 19/03
Maria José da Costa Kassar - 19/03
Ramezie Mohamed - 19/03
Maurício Fernando Barbosa - 19/03
Thiago da Cruz Croda - 19/03
Ubirajara de Castro Junior - 19/03
José Geraldo de Oliveira Alves - 20/03
Denise Gomes Fernandes de Mello - 20/03
Júlio Soares de Moura Neto - 20/03
Natlhaly Fernandes - 20/03
José Otávio Bastos - 21/03
Daltro dos Santos - 21/03
Adriana Silva - 21/03
Omar Qasen - 21/03
Domingos Eduardo S. Katurchi - 22/03
José Antônio Assad e Faria - 22/03
Jonas Rodrigues - 23/03
Edite Maria Farias Delvizio - 23/03
Virginia Lito Pinto - 23/03
Diva Staut Albaneze - 23/03
Nilton Grey Otto Lins - 23/03
Clóvis Toledo de Andrade Neto - 23/03
Waléria Cristiane Andrade Leite - 23/03
Vassil de Oliveira Bueno - 23/03
Regina Panovitch Vendramini Duran - 23/03
Marina Marinho Sahib - 24/03
Rosana Pereira - 24/03
Munife Aragi - 24/03
Madalena Ortiz Souza - 24/03
Suely Maria Cárcano Canavarros - 24/03
Alfredo Zamllutti Junior - 25/03
Anuncia Gimenez Ayalla - 25/03
Célia Maria Assunção Cestari - 25/03
Vicente Martins - 25/03
Viviane Campos Ametla - 25/03

Desembargador João de Deus Gomes de
Souza. The happening teve lugar no
período da tarde e tratou-se de uma visita
protocolar do TRT-MS, que serviu também
para estreitar os laços de cooperação entre
as instituições. O Alte. Barros Coutinho e o
Desembargador João de Deus
conversaram sobre vários assuntos,
quando tomaram conhecimento das
atribuições de cada órgão. Muito bom!
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* * * PARCERIA - O Procon, órgão
de defesa do consumidor aqui em nossa
urbe, que tem a frente a dinâmica, Andreia
Sampaio, se reuniu com a Associação
Comercial e Industrial local, no último dia
14. The happening teve como objetivo
formalizar a parceria entre o Poder Público
e o setor privado para que se diminua o
tempo de resposta entre empresários nas
relações de consumo. A ação aconteceu
por ocasião das comemorações ao Dia
Mundial do Consumidor, celebrado dia 15,
com o intuito de reduzir o tempo de espera
do consumidor. Agora, com o cadastro das
empresas atualizado, é possível resolver
muitas situações por telefone mesmo, sem
a necessidade de marcar uma audiência.
O cadastro completo será atualizado e cada
empresa deverá definir um representante
para responder ao Procon. Hum, hum!
* * * POR ACASO - Após encontro
casual, na Capital do Poder – DF, com o
presidente Michel Temer, durante agenda
com o ministro Antônio Imbassahy, da
Secretaria de Governo da Presidência da
República, na terça-feira, dia 14, o
governador Reinaldo Azambuja saiu do
Palácio do Planalto ainda mais otimista

quanto a uma solução positiva para MS
em relação ao ressarcimento ao Estado
do ICMS do gás boliviano importado pela
Petrobras. Ao se encontrar com o
governador na antessala da Secretaria de
Governo, o presidente da República
convidou-o para tomar um café em seu
gabinete, oportunidade em que indagou
Azambuja sobre o resultado do seu
encontro com o presidente da Petrobras,
Pedro Parente, após relato do governador
sobre a posição da estatal, Michel Temer
telefonou para Parente pedindo todo
empenho para atender as demandas do
nosso Estado. Chic não?
* * * FÓRUM ROTÁRIO - A nossa
urbe está sediando desde ontem, dia 18 e
encerrando hoje, domingo, dia 19, o I
Fórum rotário de Corumbá. The
happening acontece no espaço “M’ do
Hotel Nacional e está reunindo rotarianos
aqui da nossa região, sob o comando do
Distrito 4470, bem como dos rotarianos da
Bolívia, ligados ao Distrito 4690, além do
governador Hermes de Araújo Rodrigues.
Palestras sobre diversos temas, com os
mais renomados nomes da comunidade
rotária, estão sendo proferidas, bem como
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a participação do comandante do 6º DN,
C. Alte. Luiz Octavio Barros Coutinho que
irá proferir palestra sobre a Marinha do
Brasil. Esse intercâmbio entre os rotarianos
do Brasil e da Bolívia está sendo uma ótima
oportunidade para troca de experiências
e conhecimentos. Show de bola!
* * * AUDIÊNCIA - Atendendo
pedido dos parlamentares da Casa do
Barão de Vila Maria, a audiência pública
que irá debater sobre questões
relacionadas à infraestrutura e segurança
das pontes sobre o Rio Paraguai que
aconteceria no dia 22 deste mês, foi
transferida para o dia 07 de abril. A
audiência é uma iniciativa do vereador
Domingos Albaneze que está convidando
autoridades ligadas ao setor,
possibilitando assim discutir as situações
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das pontes na região do Morrinho rodoviária e de Porto Esperança
ferroviária, bem como da ponte existente
na área urbana de Corumbá, a captação
de água bruta. The happening terá lugar
no plenário da Casa de Barão de Vila
Maria e contará com presenças de
autoridades ligadas aos setores
competentes, dentre as quais,
representantes da Marinha do Brasil, do
DNIT/MS, secretarias de Meio Ambiente
e Infraestrutura, prefeituras de Corumbá
e Ladário, armadores, além de deputados
estaduais e federais, que vão debater o
tema, buscando soluções para os
problemas já existentes, bem como
prevenir futuros desastres que possam
causar sérios transtornos à população
pantaneira. Muito bom!

Quem estreia idade nova, no dia 23 é sempre, sempre Regina
Panovitch Duran, esposa, do presidente da Casa do Barão de Vila,
vereador Evander Vendramini Duran.

A amiga Gisele, aqui com o maridão, o aniversariante, da próxima quartafeira, dia 22, o ex prefeito dos ladarenses, José Antônio Assad e Faria.

O casal Rafael Costa e Suely Canavarros. Ela estreando idade nova, dia 24

O médico Nilton Grey Otto Lins celebra ao lado da esposa,
Paula Cristina, o seu níver no próximo dia 23.
* * * 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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