QUE SAÚDE É ESSA?

Como acontece verticalmente a
decadência da saúde em Corumbá, onde
o básico falta sistematicamente no
único Hospital da cidade, nos postos
de saúde, Pronto Socorro e da UPA.
Nos postos faltam médicos,
dentistas e remédios. No Hospital além
da falta de medicamentos, necessita
urgente de mais leitos.
Agora recentemente no Carnaval
tinha de tudo, lembrando que gastaram
em torno de 4 milhões de reais.
Alguns alegam que a falta de
remédios em todos os locais da saúde
pública, foi motivado por falta de tempo
para as licitações exigidas por lei. Mas
para o Carnaval fizeram as licitações no
menor espaço de tempo possível. Tudo
rapidão.
Os médicos do Hospital deverão
fazer uma reunião nesta segunda-feira,
27 de março, quando darão um prazo
para a prefeitura resolver os
problemas, inclusive dos atrasos
salariais que estão no seguinte estágio:
Cirurgias desde janeiro e Convênios
desde fevereiro, sendo que já estamos
quase chegando ao mês de abril.
O atual secretário municipal de
Saúde criticava muito a Dinaci, que era

Secretário de Saúde
Rogério dos Santos Leite
a titular dessa pasta no governo Paulo
Duarte, mas ela nunca atrasou salários
de médicos, funcionários e dos
enfermeiros(as).
Além do atraso no pagamento
de todos do setor da saúde em nosso
município,
faltam
remédios
imprescindíveis como antibióticos,
luvas, papel toalha e até papel
higiênico.
Ah!!! Se fosse Carnaval...
Dias atrás um paciente com
Dengue foi transferido para Campo

CMAP

Diretor da Santa Casa de Corumbá
Antônio Cezar Santos Sabatel

Grande por falta de leito no hospital
de Corumbá.
E o mais grave: na UPA já
morreram quatro pacientes só neste
início do governo RUITER, o dobro
dos quatro anos do governo Paulo
Duarte.
Segundo comentários por toda a
cidade,
algumas
autoridades
consideram como o melhor médico o
AVIÃO para conduzir pessoas de suas
famílias e seus protegidos para se
tratarem em outras cidades.
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Cromossomos Felizes
* Rosildo Barcellos

DON’T LET ME DOWN
Don’t let me down, Don’t let me down
I’m in love for the first time
Don’t you know it’s gonna last
It’s a love that lasts forever
It’s a love that has no past
NÃO ME DECEPCIONE
Não me desaponte, não me desaponte
Estou amando pela primeira vez
Você não sabe quanto vai durar?
É um amor que dura para sempre
É um amor sem passado
Don’t Let Me Down, na verdade é
uma das músicas mais marcantes dos
Beatles lembrada pelo vocal emocionante
de Lennon. . Faz parte do álbum Let it
Be, de 1969. Certamente que John
Lennon tinha uma das vozes mais
influentes da história da música e do rock,
daquela época e uma das suas principais
características na hora de cantar era a
entonação com que ele conseguia
expressar os seus sentimentos através
das suas linhas vocais e retratava um
momento difícil do quarteto. Eram os
últimos dias do grupo e Lenon levava
Yoko para as gravações e isto
desagradava os outros companheiros.
Mas além disto representava um grito de
auxílio, tanto que é sempre lembrada
como um símbolo musical dos portadores
da Síndrome de Down que caminham
em busca da igualdade de tratamento.
Foi a música que Lenon pediu a Star
para tocar “com a alma”.
E esta música foi muito lembrada
nesse 21 de março, o Dia Internacional
da Síndrome de Down. Data que
representa para as pessoas que vivem

com esse tipo de necessidade especial,
mais um dia de luta contra a
discriminação e a desinformação.
Situações que certamente ainda são os
principais problemas a serem
enfrentados. É nítida a carência de
acolhimento e de uma visão que permita
que o portador da síndrome seja
verdadeiramente aceito e incluído.
Um dos fatores que mais influenciam
esta síndrome é a idade da mãe. As
chances de um bebê ser portador da
Síndrome de Down é bem maior quando
sua mãe tem mais de 40 anos de idade.
Foi descoberta por John Langdon Down,
em 1866, porém a alteração
cromossômica foi determinada por
Jérôme Lejeune, em 1959. A síndrome é
provocada pela condição anormal dos
cromossomos caracterizada pela
ocorrência de um cromossomo adicional,
além do par homólogo normal
(Trissomia21).
Tenho dito que uma boa educação é
um bem que produz benefícios pessoais
durante toda a existência. Isso não é
diferente para pessoas com Síndrome de
Down. Se bem que, para elas e para
seus pais, terem acesso aos programas
que garantem oportunidades de um
aprendizado apropriado e de forma
continuada; pressupõe vencer uma série
de desafios que se prolongarão durante
o período escolar e que precisam ser
fundamentados em atuações específicas
e aplicadas, além do que, tangenciam a
estimulação e intervenção precoce, assim
como a abertura e o enriquecimento do
ambiente em que a criança está inserida,
além de muito amor.... fator essencial a
qualquer relacionamento.
*Articulista
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Simplesmente ...Rosa
Em tudo existe as mãos de Rosa.
Rosa vermelha, Rosa amarela, Rosa preta.
Em cada canto um gemido dita sonoramente – aqui – Rosa
colocou as mãos...
E que rosa era essa Rosa que tanta me tange o peito e me
punge a alma?
Era rosa de roseiral bonito?
Claro – como ser rosa sem ser rosa de roseiral bonito?
Todas as rosas são tristes, belas, perfumadas; as rosas, são
simplesmente rosas.
Ah! Essa Rosa foi diferente...
Foi Rosa branca, foi Rosa preta, foi Rosa de corpo e alma, pois
da sua energia exalou sempre a mais pura e simples candura de
Rosa verdadeira.
Foi criança sofrida – foi mulher sim, teve filho – foi Rosa
completa, foi Rosa mãe!...
Nasceu na enxerga, sem pensar em ser rosa, transformou-se
na mais bela Rosa que eu conheci!
Eu amei-a de perto. Sorri com Ela, chorei com Ela, vivi com
Ela...Foi Rosa mãe, foi Rosa irmã; foi Rosa, simplesmente Rosa,
filha do UNIVERSO!!!!
Ronaldo Cadette Leite
P.S. Profundos agradecimentos à toda Diretoria e funcionários
do Asilo São José.
MUITO OBRIGADO.
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A recepção, o atendimento com médicos na especialidade de cada
um, a enfermaria, os remédios sempre disponíveis, o direito dos pacientes
a acompanhante, tinha salas de internação provisória para os doentes
ficarem em observação inicial, setor para receberem o Soro necessário,
sala de curativos, tudo funcionando a contento.
Enfim, até o ano passado a saúde em Corumbá era levada a sério,
como tem que ser.
Já para o Carnaval não faltou nada, inclusive com dezenas de
sanitários químicos alugados, com todos dizendo que com os valores
pagos dariam para se construir sanitários definitivos na Praça Generoso
e também na Praça da Independência.
Hospital, Postos e Creches
O Hospital também está órfão de remédios, médicos e
necessitando de produtos ou materiais para os procedimentos de praxe.
O Ruiter do PSDB é o maior representante do partido do
Governador em Corumbá, mas mantém silêncio sobre possível
reivindicação do cumprimento da promessa de campanha do Reinaldo
Azambuja em 2014, de se construir um novo hospital em nossa cidade.
Denúncias também de que as escolas rurais do município estão
dando salsichas aos alunos na merenda. Seriam da Carne Fraca? Salsicha
é melhor do que o Bucho do governo anterior do Ruiter? Lembrando
que nas creches as crianças são dispensadas mais cedo por falta de
Car
na
val sim, rremédios
emédios não!
Carna
nav
Alguns “profissionais” da prefeitura quando questionados sobre comida.
falta de remédios e merenda escolar na rede municipal de ensino, além
da falta de alimentos nas creches, alegam que não houve tempo para Comissão ou Começão?
Ouve-se falar de que a prefeitura estava intencionada em fiscalizar
promover a licitação.
Agora respondam, por favor, por que o Carnaval com muito os gastos com a Praça da Independência, ocorridos na sua reforma
menos tempo providenciaram tudo ligeiro com todas as licitações em realizada na administração anterior. Acho muito importante saber dos
gastos públicos, da aplicação do dinheiro arrecadado dos impostos pagos
tempo recorde.
pelo povo.
É esquisito mesmo.
Deveriam aproveitar a oportunidade e investigar também alguns
asfaltos
implantados no 1.º e 2.º Governo Ruiter Cunha de Oliveira,
Hospital
Por esses dias, um garoto de dezoito anos chegou às pressas ao averiguar se a espessura é a correta. Acontece que aquele asfalto já era.
Também deveriam investigar sobre a compra do prédio da Clínica
Hospital para internação com suspeita de dengue já em estado grave,
mas não foi internado por falta de leito. Então seus familiares resolveram São José, cujo objetivo era de se instalar no local um avançado centro
levá-lo para Campo Grande e chegando lá após ser internado, começou de saúde, mas até hoje tudo continua como era, ou melhor, virou depósito
de lixo, abrigo dos camundongos e proliferação de mosquitos.
a manifestar a grave situação em que se encontrava.
O bom mesmo é o Ministério Público fazer uma investigação
E o jovem de apenas 18 anos morreu, certamente por não ter
conseguido vaga no Hospital de Corumbá para os primeiros atendimentos. desse caso para se saber o que de fato aconteceu com essa edificação
com inúmeras e amplas salas.
UP
A
UPA
Os defensores da atual administração dizem que a prefeitura está
Mudanças irresponsáveis na saúde em Corumbá com gente com dificuldades financeiras, mas de cara só nos dois primeiros meses
experiente e dedicada sendo substituída por pessoas sem conhecimento gastou mais de quatro milhões de reais com o Carnaval, investindo
ou experiência, apenas sendo considerado sua participação na campanha também no futebol profissional.
eleitoral ou na base do “QI” quem indicou.
Dias atrás, quem precisava da UPA, demorou em ser atendido, Machado
Este é um nome que deixou saudades no conceito popular,
pois lá estavam mais de trezentas pessoas aguardando para fazerem
principalmente para aqueles que têm consciência, exerce a cidadania e
consultas e serem examinadas.
E como até o ano passado criticavam, nada melhor que um dia não vende o voto e nem troca por algo e depois reclamam de educação,
saúde, segurança e outros direitos que perdem ao venderem o voto,
após o outro... Sim, mudou, mas para pior.
com prejuízos a sua família e a si próprio.
onto Socor
Pr
Pronto
Socorrro
A vida e a dignidade ensinam. E o ex-vereador Carlos Alberto
No Governo Paulo Duarte o Pronto Socorro era considerado Machado é um exemplo de cidadão correto e cumpridor dos seus deveres
modelo para o estado inteiro.
e compromissos.
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IDEIAS,
SUGESTÕES
E RECLAMAÇÕES
Por Eneo da Nóbrega
(Membro Efetivo da União Brasileira de Escritores)

QUEREMOS RONDA “MARIA DA PENHA”
Na cidade de Salvador, capital da Bahia, uma Major da Policia Militar
criou a Ronda “Maria da Penha” para dar respaldo as mulheres que são
vítimas dos homens covardes que espancam ou matam mulheres. Não são
policiais mulheres que fazem parte da ronda, e sim policiais homens que
andam com armas pesadas para proteger as vítimas. Em Corumbá temos
várias policiais mulheres que poderão imitar o trabalho desenvolvido pelos
colegas de Salvador. Se alguém do 6º Batalhão de Policia Militar quiser se
manifestar, o espaço está liberado.

GESTORA DESPREPARADA TENTA
HUMILHAR PROFESSORA
Isto aconteceu no ano passado. Numa cidade de MS que só tem duas
ruas. Numa reunião com os professores da rede municipal, uma profissional
da educação em dois cargos: De serviços gerais e professora concursada no
ensino fundamental. A gestora despreparada e arrogante perguntou para a
servidora o que ela estava fazendo na reunião, se ela é ASD, quando
respondeu para a dirigente que nunca deu aula e sim, sempre foi aspone no
serviço público. “Sou concursada nos dois cargos”. “Sou de carreira e não
estou no cargo por indicação de políticos tupiniquins que gosta de usar o
dinheiro público para outros fins.” É preciso lembrar para esta arrogante que
o mundo é uma roda gigante. Quem está por cima da carne seca por enquanto,
um dia poderá estar por baixo, por que na política partidária, tudo muda. Fica
aqui um conselho para aquela que não gosta de dar aula.; você veio de
classe proletária. Seja mais humilde e veja o seu passado. Um dia a casa cai!
Quem se sentir ofendida tem direito de resposta, mesmo que esteja devendo
IPTU; IPVA; IRPF; Caixa Econômica; Bar do Nicanor; do Cleomar; da Pensão
que fornece marmita...

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEVERIA SER ELEITO
Assim como o Suserano foi eleito pelo povo, mesmo através de sofismas,
o Secretário Municipal de Educação de Corumbá deveria ser eleito pela
categoria, isto é pelos professores e funcionários da Rede Municipal de
Ensino. Seria mais democrático e não nomear sem o respaldo da categoria,
apenas atendendo pedido de um que tem QI de outra localidade. Com a
eleição para o cargo de Secretário Municipal de Educação seria eleito um
com mais experiência na educação.

SINDICATO RURAL
DE CORUMBÁ

98474
9925

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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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 DO
CORCOVADO
HISTÓRIA E CURIOSIDADES:
É impossível imaginar uma viagem ao
Rio de Janeiro sem uma visita ao Cristo
Redentor. Localizado no alto do Morro do
Corcovado, o monumento é a imagem
brasileira mais conhecida no mundo. Todos
os anos, mais de 600 mil pessoas são
levadas ao Cristo Redentor pela centenária
Estrada de Ferro do Corcovado, o passeio
turístico mais antigo do país.
Estrada de Ferro do Corcovado:
A Estrada de Ferro do Corcovado foi a
primeira ferrovia eletrificada do Brasil.
Inaugurada em 1884 por D. Pedro II, é
mais antiga do que o próprio monumento
do Cristo Redentor. Aliás, foi o trem que,
durante quatro anos consecutivos,
transportou as peças do monumento.
Na época o trem a vapor foi considerado
um milagre da engenharia por percorrer
3.824 metros de linha férrea, em terreno
totalmente íngreme. Mas, em 1910, os trens
foram substituídos por máquinas elétricas
e mais recentemente, em 1979, quando a
Esfeco assumiu o controle da ferrovia,
foram trazidos da suíça modelos mais
modernos e seguros.
Cristo Redentor:
O cartão postal carioca teve sua pedra
fundamental lançada em 1922 e a
inauguração em 12 de outubro de 1931.
O Cristo Redentor, símbolo da Cidade do
Rio de Janeiro, foi eleito como uma das
Sete Novas Maravilhas do Mundo
Moderno, em votação realizada pela
internet e por mensagens de celular,
organizada pela New Seven Wonders
Foundation, da Suíça, entre 21

monumentos participantes de todo o
planeta.
E a escolha foi merecida. Do alto de
seus 38 metros - e dos 710 metros do
Morro do Corcovado - o Cristo é a imagem
da fé e da simpatia do povo carioca e
completa, em 2013, 82 anos. Desde o ano
de 2000, quando recebeu nova
iluminação, o monumento e seus acessos
vêm passando por um processo de
revitalização. O ponto alto foi a inauguração
do acesso mecanizado em 2002, com
elevadores panorâmicos e escadas
rolantes.
Floresta da Tijuca:
Localizada no coração da cidade, a
poucos minutos da maior parte dos bairros
do Rio, está a segunda maior floresta
urbana do mundo replantada pelo homem.
O reflorestamento foi uma iniciativa pioneira
em toda a América Latina, feito no século
XIX, após anos de desmatamento intenso
e plantio, principalmente de café. Com cerca
de 3.200 hectares, tem a grande vantagem
de mesclar centenas de espécies da fauna
e da flora só encontradas na Mata Atlântica.
A Floresta da Tijuca possui recantos e
atrativos históricos que merecem ser
visitados, como: a Cascatinha, a Capela
Mayrink, o Mirante Excelsior, o Barracão,
a Gruta Paulo e Virgínia, o Lago das
Fadas, a Vista Chinesa e o Açude da
Solidão, pontos frequentados por famílias
inteiras nos fins de semana.

PRODUTOS ORTOPÉDICOS EM GERAL.
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Melhorias no Centro Comunitário Vitória
Régia é solicitado por Rufo à prefeitura

"Atenção Moradores para a coleta de
Galhos setorizada esta semana nas ruas!"
1ª Semana de Abril 03 a 08

Em outro requerimento aprovado na
sessão de terça-feira, 21, o vereador
Rufo Vinagre solicitou ao prefeito Ruiter
Cunha a reforma e melhoria no Centro
Comunitário do Conjunto Vitória Régia.
Conforme ele, o local encontra-se em
completo abandono, “em uma visita que
fiz ao bairro, a presidente da associação
dos moradores me mostrou o estado que
o centro comunitário se encontra e me
pediu que fizesse uma reforma no local”.

Ainda segundo Rufo a solicitação foi
feita ao prefeito e depois que ele pelo
menos pintar eu pretendo colocar para
funcionar algum curso no local.
“Após feita a reforma do local eu
quero colocar umas sessões de
cinemas para a criançada ou até mesmo
colocar algum curso profissionalizante
no local, para que os moradores do
local possam utilizar aquele lugar da
melhor maneira”.

Vereador Rufo solicita a implantação de
lixeiras e contêiner no Porto Geral

A ausência de lixeiras na Orla do Porto
Geral foi cobrada pelo vereador Rufo
Vinagre (PR) que teve um requerimento
aprovado esta semana, em que solicita
da Prefeitura Municipal, por meio da
Fundação de Meio Ambiente, estudos no
sentido de dotar aquele espaço, às
margens do Rio Paraguai, de
equipamentos para manter a limpeza do
local.
O requerimento foi aprovado pelo
Poder Legislativo na última terça-feira,
21, e além das lixeiras, o vereador e
primeiro secretário da Câmara Municipal,
solicitou também a instalação de
contêiner ecológico na Orla.
Ao fazer a solicitação, Rufo alegou que,
pelo fato de ser um dos mais belo cartão
portal da Cidade Branca, a Orla Portuária
recebe um grande número de turistas,
assim como moradores de Corumbá que
visitam o espaço diariamente, e que por
isso mesmo há necessidade de maior
cuidado por parte do Poder Executivo.

Ele observa que, devido a ausência
de lixeiras e também de um contêiner
ecológico, os visitantes acabam
descartando o lixo em locais inadequados,
que acaba sendo conduzido para o Rio
Paraguai quando chove, poluindo o maior
rio da bacia pantaneira.
“É uma reclamação que recebi dos
comerciantes do Porto Geral. O fluxo de
turistas e de próprios moradores da
cidade é muito grande no Porto Geral e
não temos lixeira para que estas pessoas
possam descartar o lixo de forma
adequada”, explicou Rufo.
Ainda de acordo com o vereador, os
vendedores de coco solicitaram a
implantação de um contêiner para que
seja depositado seu lixo. “Hoje, se você
tomar uma água de coco, não tem um
local apropriado para descartar o coco,
pois nem lixeira há no local. Um contêiner
já facilitaria pela grande quantidade de
lixo desse tipo que é produzido, além de
facilitar na hora da coleta”, ressaltou.

1ª SEMANA - CENTRO PARTE ALTA SENTIDO NORTE- SUL
-ALAMEDA RUBRA ROSA ENTRE
AVENIDA SANTOS DUMONT E
AVENIDA JOAQUIM WENCESLAU DE
BARROS.
-ALAMEDA DOS LIRIOS ENTRE
ALAMEDA FLOR DE LIZ E AVENIDA
JOAQUIM WENCESLAU DE BARROS.
-ALAMEDA SALGADO FILHO ENTRE
ALAMEDA FLOR DE LIZ E JOAQUIM
WENCESLAU DE BARROS.
-ALAMEDA AUGUSTO SEVERO
ENTRE AVENIDA SANTOS DUMONT E
AVENIDA JOAQUIM WENCESLAU DE
BARROS.
-RUA: CIRÍACO DE TOLEDO ENTRE
AVENIDA SANTOS DUMONT AVENIDA
JOAQUIM WENCESALAU DE BARROS.
-ALAMEDA BARTOLOMEU DE
GUSMÃO ENTRE SANTOS DUMONT
E AVENIDA JOQUIM WENCESLAU DE
BARROS.
-RUA EDU ROCHA ENTRE AMÉRICA E
AVENIDA JOAQUIM WENCESLAU DE
BARROS.
-RUA 21 DE SETEMBRO ENTRE RUA
AMÉRICA E AVENIDA JOAQUIM
WENCESLAU DE BARROS.
-RUA LUÍS FEITOSA RODRIGUES
ENTRE RUA AMÉRICA E AVENIDA
JOAQUIM WENCESLAU DE BARROS.
-RUA FIRMO DE MATOS ENTRE RUA
AMÉRICA E AVENIDA JOAQUIM
WENCESLAU DE BARROS.
-RUA MAJOR GAMA ENTRE RUA
AMÉRICA E AVENIDA JOAQUIM
WENCESLAU DE BARROS.
-RUA 7 DE SETEMBRO ENTRE RUA
AMÉRICA E AVENIDA JOAQUIM
WENCESLAU DE BARROS.
-RUA 15 DE NOVEMBRO ENTRE RUA
AMÉRICA E AVENIDA JOAQUIM
WENCESLAU DE BARROS.
-RUA FREI MARIANO ENTRE RUA
AMÉRICA E RUA DE ACESSO A
ESTAÇÃO FERROVIÁRIA.
-RUA ANTONIO MARIA COELHO ENTRE
RUA AMÉRICA E RUA DE ACESSO A
ESTAÇÃO FERROVIÁRIA.
-RUA ANTONIO JOÃO ENTRE RUA
AMÉRICA E RUA DE ACESSO A
ESTAÇÃO FERROVIÁRIA.
-RUA TIRADENTES ENTRE RUA
AMÉRICA E RUA DE ACESSO A
ESTAÇÃO FERROVIÁRIA.
-RUA LADÁRIO ENTRE RUA AMÉRICA
E RUA PORTO CARREIRO.
-RUA TENENTE MELQUIADES DE
JESUS ENTRE RUA AMÉRICA E

ALAMEDA SEM NOME ATRÁS DA RUA
PORTO CARREIRO.
-RUA GERALDINO M. DE BARROS
ENTRE AVENIDA RIO BRANCO E
AVENIDA GENERAL DUTRA.
-RUA CACERES ENTRE AVENIDA RIO
BRANCO E AVENIDA GENERAL DUTRA.
-RUA BARÃO DE MELGAÇO ENTRE
AVENIDA RIO BRANCO E AVENIDA
GENERAL DUTRA.
-RUA ALBUQUERQUE ENTRE AVENIDA
RIO BRANCO E AVENIDA GENERAL
DUTRA.
1ª SEMANA - CENTRO PARTE ALTA SENTIDO LESTE-OESTE
-AVENIDA SANTOS DUMONT ENTRE
ALAMEDA RUBRA ROSA E RUA EDU
ROCHA.
-ALAMEDA FLOR DE LIZ ENTRE
ALAMEDA RUBRA ROSA E ALAMEDA
SALGADO FILHO.
-ALAMEDA OTAVIO MARQUES DA
COSTA ENTRE ALAMEDA SALGADO
FILHO E RUA CIRIACO DE TOLEDO.
-AVENIDA JOAQUIM WENCESLAU DE
BARROS ENTRE RUA EDU ROCHA E
RUA DE ACESSO A FERROVIARIA
ENTRE A RUA QUINZE DE NOVEMBRO
E RUA TIRADENTES.
-RUA PORTO CARREIRO ENTRE RUA
EDU ROCHA E RUA GERALDINO M. DE
BARROS.
-RUA JOAQUIM MURTINHO ENTRE RUA
EDU ROCHA E RUA GERALDINO M. DE
BARROS.
-RUA CABRAL ENTRE RUA EDU ROCHA
E RUA GERALDINO M. DE BARROS.
-RUA COLOMBO ENTRE RUA EDU
ROCHA E RUA GERALDINO M. DE
BARROS.
-RUAAMÉRICA ENTRE RUA EDU ROCHA
E RUA ALBUQUERQUE.
-RUA GENERAL DUTRA ENTRE RUA
GERALDINO M. DE BARROS E RUA
ALBUQUERQUE.
-RUA RICARDO FRANCO ENTRE RUA
GERALDINO M. DE BARROS E RUA
ALBUQUERQUE.
-RUA BATISTA DAS NEVES ENTRE RUA
GERALDINO M. DE BARROS E RUA
ALBUQUERQUE.
-RUA SILVA JARDIM ENTRE RUA
GERALDINO M. DE BARROS E RUA
ALBUQUERQUE.
-RUA AFONSO PENA ENTRE RUA
GERALDINO M. DE BARROS E RUA
ALBUQUERQUE.
-AVENIDA RIO BRANCO ENTRE RUA
GERALDINO M. DE BARROS E RUA
ALBUQUERQUE.
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REPORTAGEM
ESPECIAL
COM DÍLSON FONSECA
(DRT-1583/MS)

Corumbaenses
que brilham
DILSON & JEFERSON
Na década de 90 os Festivais em
Corumbá estavam em pleno vapor, tanto a
nível municipal quanto a nível escolar, e as
escolas cada qual com o seu festival, um
dos mais importantes era o FEMALEI,
Festival da Escola Estadual Maria Leite
apresentado pelo professor Campos com
brilhantismo e empolgação. Nesse festival
muitas revelações surgiram para a nossa
música e se despontaram na cidade.
Uma dessas revelações foi a dupla
Dílson e Jeferson, formada por dois primos
que resolveram cantar sem nenhuma
pretensão, inicialmente apenas para
participar. Não é que a dupla deu certo e
que despontaram como revelação da
música, sempre exaltando o lado crítico das
canções, tanto que o primeiro sucesso
interpretado pela dupla foi Espinheira,
interpretada pela dupla Duduca e Dalvan.
Musica essa tão antiga e ao mesmo tempo
tão atual.
Passada essa fase inicial os primos
passaram a ser reconhecidos a nível de
município e após vencer festival interno
passara a competir externamente e
passando a vencer outros festivais na
cidade um deles o Festival Estudantil da
Interpretação na categoria sertaneja,
repetindo sempre o feito e depois partiram
para o Festival de forma profissional do
qual também foram vitoriosos.
A carreira dos dois passaram a tomar
outros rumos, passando a se apresentar
de forma profissional em bares da cidade,
festas populares, principalmente as festas
realizadas nos bairros pelo radialista Jonas
de Lima que apresentava os eventos
juntamente com o saudoso Antônio Ávila.
Foram contratos diversas vezes para
apresentar em showmícios em Corumbá e
em algumas cidades de Mato Grosso do
Sul. Então começaram a buscar a
gravação inicialmente de um compacto
simples. Onde naquela época gravar era

algo muito caro e com isso realizaram
diversas promoções para esse fim.
Inclusive com um repertório pronto de
músicas inéditas, que teria como a música
Brasil Povo Viril como destaque, onde a
mesma chegou até a ser tocada nas rádios
de Corumbá. Essa letra retrata a saga do
povo brasileiro e foi escrita pelo outro primo
da dupla Luiz Carlos Fonseca Vieira o
“Carlinhos”. Onde a estrofe é “Povo
valente, povo sofrido, esperançoso e
sobretudo destemido, agora chora, chora
sentido, pois vê no sonho seu país sendo
vendido...” Onde essa música teve o

arranjo de um dos maiores tecladista de
Corumbá o Toninho.
Mesmo depois de muita luta e sucesso
em Corumbá, a dupla resolveu parar e
não continuar mais a busca pelo compacto
e depois LP, onde cada qual resolveu
seguir outras carreiras profissionais, porém
ambos se tornaram professor de Geografia.
Dílson e formado em Geografia, funcionário
público estadual, já foi Gerente de Trabalho
da Prefeitura de Corumbá e coordenador
na área de tecnologia, atualmente é
professor nas escolas Dr. João Leite de
Barros, na extensão Paiolzinho, Escola

Maria Helena Albaneze, Escola Maria
Leite, Escola Nathércia Pompeo dos
Santos. Jeferson também é formado em
Geografia, professor na Escola do SESI e
2 de Setembro em Ladário e participante
ativo das atividades religiosa católica da
igreja Nossa Senhora Aparecida.
Mais um sucesso que se perdeu ao
longo da história, que talvez se fosse
diferente hoje estariam reconhecidos mais
longes possível, porém optaram por seguir
outro caminho e nem por isso deixaram
de ser feliz.
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Cantinho do Betão nº152
RECEITAS BOTEQUIANAS XVI
Aproveitando a minha última safra
quiabística resolvi fazer algo
diferente:
LINGUIABO (25/3/17)
O que usei:
- Linguiça (só o recheio)
- Calabresa (meio gomo)
- Bacon em pequenos cubos, cebola,
alho, limão, tomate, pimentão, molho
de tomate e cheiro verde.
Como fiz:
Antes de fazer qualquer receita,
costumo deixar todos os ingredientes
já preparados, prá mode evitar
atropelo de última hora.
Tomate, pimentão e cebola
cortados em tiras, linguiça, calabresa
e bacon em pequenos cubos, alho
picado, quiabo cortado em rodelas
largas.
O bacon foi o primeiro a cair na
frigideira, com um pouco de óleo prá
deixar o caldinho.
Depois veio a calabresa e a linguiça
para aquele frito.
A seguir, o quiabo entrou na dança,
sempre levando umas gotas de limão
prá evitar a baba.
Aí, na ordem, vieram os temperos:
cebola, alho, tomate e pimentão. Um
pouquinho de água para ajudar o
amolecimento do quiabo e cozinhar os
temperos e, a seguir, o molho de tomate,
finalizando com o cheiro verde.
OBS: A consorte comeu e repetiu.
CALDÃO MALUCO – (10/3/17)
Hoje resolvi dar uma limpa no
congelador para aproveitar o que lá
tinha, ansioso que estava por
degustar uma sopa diferente.
O que usei:
- Canjica já pré-cozida
- Boi ralado
- Bacon
- Cenoura e beterraba
- Tomate, pimentão, cebola, alho e
cebolinha

Como fiz:
Panela no fogo, derretendo o bacon
e, logo a seguir, o boi ralado foi pegar
um frito, já previamente temperado
com sal e limão.
A canjica, a cenoura e a beterraba,
batidas no liquidificador, juntamente
com os temperos (tomate, pimentão,
cebola e alho), vieram fazer companhia
ao frito e a cebolinha deu aquele toque
especial para a foto.
- CARRETEIRO COM PEQUI E
CASTANHA DE BOCAIÚVA –
(14/3/17)
Resolvi renovar meu carreteiro
com novos sabores: pequi e castanha
de bocaiúva.
O que usei:
- Carne seca (que eu mesmo fiz) em
cubos pequenos
- Arroz
- Pequi
- Castanha de bocaiúva moída
- Cebola, alho, limão e salsinha (esta,
de minha horta) e o limão aqui mesmo
de casa.
Como fiz:
Na noite anterior, já cortei a carne,
deixando-a de molho para tirar o
excesso de sal (costumo fazer, eu
mesmo a carne seca pois sei a
quantidade de sal que vou usar e o
tipo de carne) e, no dia seguinte, só
foi trocar a água e dar uma fervidinha
de uns 15 minutinhos prá mode
amolecer a bichinha, aproveitando um
pouco dessa água da fervura,
enquanto picava a cebola, o alho e o
bacon.
Bacon soltando seu caldinho na
panela e, logo depois, a carne veio
lhe fazer companhia para um bom frito
( o segredo do carreteiro é a carne
seca bem fritinha).
A cebola e o alho vieram dar seu
saborzinho na panela, espalhando o
aroma gostoso pela cozinha.
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O arroz veio participar da festança
fritífera, juntamente com a castanha
de bocaiúva.
- A água natural veio dar uma
assustada nos ingredientes quentes
e foi aí que o caroço de pequi veio
para ferver junto e deixar no pitéu, seu
sabor marcante.
5- No quase secar da água, a salsinha
veio para o grã finale.
OBS: O único tempero que usei na
carne, foram algumas gotas de limão
e o sal veio do pouco da água que
usei para dessalgar a carne. Quanto
ao pequi, retirei-o no final, lavei-o e
guardei-o no congelador, prá mode
aproveitá-lo numa receita futura.
- FRIGIDEIRADA OMELETÍSTICA
DE QUIABO – (17/3/17)
Agora sim, foram os últimos quiabos
da minha safra.
O que usei:
- Quiabo em rodelas
- Queijo caipira ralado
- Ovos, cebola, alho, tomate, pimentão
e sal.
Como fiz:
O primeiro a cair no óleo quente
foi o quiabo, sempre com gotejamento
de limão.
A cebola e o alho vieram para
deixar o seu aroma e, logo a seguir, o
tomate e o pimentão, cortados em
tiras, fizeram companhia ao frito. Um
pouquinho de água e um abafamento
na frigideira tampada, deixaram os
ingredientes formar um leve molho.
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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
Brasileira de Escritores)
(rmacielbetao@hotmail.com)
Os ovos, misturados com o queijo
ralado e o sal, vieram para finalizar a
frigideirada.
OBS: Não usei bacon nesta receita
porquê não tinha nenhum pedaço na
geladeira e nem cheiro verde, pois
tive preguiça de pegá-los na horta.
Mesmo assim, ficou delícia e até a
consorte mandou ver.

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)

CORREIODECORUMBA.COM.BR

Corumbá/MS, 26/03 a 01/04/2017

Pág.
09
Pág.09

SOLENIDADE DE ENTRADA EM EXERCÍCIO DO
DR. JOSÉ ARTURO IUNES BOBADILLA GARCIA
No auditório “Dr. Nereu Aristides
Marques” da Procuradoria-Geral de
Justiça de Mato Grosso do Sul, na Capital
do Estado, no dia 17 de Março do corrente
ano, por volta das 16:30hs realizou-se a
solenidade de entrada em exercício do Dr.
José Arturo Iunes Bobadilla Garcia,
promovido por antiguidade pelo ato do
excelentíssimo Procurador-Geral de
Justiça do Estado, Dr. Paulo Cezar dos
Passos, da 1ª Promotoria de Justiça de
Coxim para a 34ª Promotoria de Justiça
de Campo Grande, Entrância Especial.
Prestigiaram aquele significativo ato o
excelentíssimo Procurador-Geral de
Justiça, Dr. Paulo Cezar dos Passos; o
excelentíssimo Corregedor-Geral do
Ministério Público, Dr. Marcos Antonio
Martins Sottoriva; a Procuradora de
Justiça, Dra. Jaceguara Dantas da Silva
Passos; os promotores de Justiça de
Campo Grande, Dra. Bianka Karina Barros
da Costa, Secretária Geral do Ministério
Público; Dr. Nicolau Bacarji Junior,
Supervisor das promotorias de Justiça
especializadas de Campo Grande; Dr.
Alexandre Benites Magno de Lacerda,
Chefe de Gabinete do Procurador-Geral
de Justiça; Dr. Pedro Arthur de Figueiredo;

Dr. Ricardo de Melo Alves, assessor do
Procurador-Geral de Justiça; Dr.
Reynaldo Hilst Mattar, assessor do
Corregedor-Geral; Dra. Livia Carla
Guadanhim Bariani; Dr. Eduardo José
Rizkallah, Dra. Cristiane Barreto Nogueira
Rizkallah e o Promotor de Justiça de
Coxim, Dr. Rodrigo Cintra.
Presentes também os Drs. Fadel
Tajher Iunes e Carlos Bobadilla Garcia,
procuradores de Justiça aposentados,
respectivamente tio e progenitor do Dr.
José Arturo e os advogados Drs. André
Luiz Borges Neto e Luiz Gustavo Lazzari.
Participaram do ato os familiares do Dr.
José Arturo, entre eles, sua irmã Leá
Catarina Iunes Garcia; seu filho Dr. Carlos
Bobadilla Garcia Neto, advogado em São
Paulo; seu filho menor, Pedro Paulo
Guadanhim Bariani Bobadilla Garcia; sua
tia Kaly Terezinha Iunes; sua sobrinha
Carolina Garcia Ribeiro; a namorada
Daniela Hipólito de Souza, empresária de
turismo em Corumbá seus primos Maria
Tereza Zaruf Iunes, Dr. Fadel Tajher
Iunes Junior e esposa, Maria Aparecida
Carvalho Iunes, Pedro Luiz Camargo
Iunes e a amiga, Ângela Maria Marques
Gomes.

Dr. José Arturo Iunes Bobadilla Garcia, Dr.
Nicolau Bacarji Junior, Dr. Paulo Cezar dos
Passos e Dr. Marcos Antonio Martins Sottoriva.

Dr. José Arturo, Carlos Bobadilla Garcia Neto, Carlos
Bobadilla Garcia e Daniela Hipólito de Souza.
Presentes ainda o empresário Ivan
Marinho e o Dr. João Jazbik Neto,
renomado cardiologista e esposa, Fabíola
Marcott.
Prestigiaram também aquele evento
vários servidores do Ministério Público
Estadual.
Após a assinatura do ato de entrada em
exercício usaram da palavra o Dr. Nicolau,
que referendou o ato em livro próprio; o

Dr. José Arturo e Dr. Fadel Tajher Iunes

Dr. Marcos Antonio, Corregedor-Geral e
o Dr. Paulo Cezar, Procurador-Geral.
Em agradecimento falou o Dr. José
Arturo em belíssimo improviso resumindo
de maneira emocionante sua vida
institucional.
Após o auspicioso evento o cerimonial
convidou os presentes para um
coquetel servido no local.
Da Redação

Dr. José Arturo, Dr. Paulo Cezar dos Passos e
Dr. Alexandre Benites Magno de Lacerda,
Chefe de Gabinete Procurador-Geral de Justiça.

Dr. José Arturo, Dr. Marcos Antonio Martins
Sottoriva e Dr. Nicolau Bacarji Junior.

Dr. José Arturo e os advogados Dr. Luiz
Gustavo Lazzari e Dr. André Luiz Borges Neto.

Dr. José Arturo e seus filhos Carlos
Bobadilla Garcia Neto e Pedro Paulo
Guadanhim Bariani Bobadilla Garcia.

Dr. José Arturo e sua irmã Léa Catarina Iunes Garcia.
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Luciano Costa diz que “povo tem que tomar
as ruas e dizer não à Reforma da Previdência”
O vereador Luciano Costa (PT) fez
um pronunciamento na última sessão
ordinária da Câmara de Vereadores de
Corumbá e teceu severas críticas ao
Governo, grandes empresários,
banqueiros e até mesmo a órgãos da
grande imprensa brasileira, em relação
à Reforma da Previdência. Na sua
opinião, caso a matéria seja aprovada
como deseja o Governo, “o brasileiro
vai trabalhar até morrer sem conquistar
o seu direito de aposentadoria”.
“Falam que a Previdência dá prejuízo,
que há um rombo na Previdência. Isso
é uma mentira, em 2014, por exemplo, o
lucro foi de R$ 54 bilhões”, comentou.
“A Seguridade Social dá lucro e não
prejuízo”, continuou, solicitando que
todos reflitam sobre os aposentados,
“quantos você conhece, qual o valor
da aposentadoria deles, e se ele
consegue viver bem apenas com o valor
do benefício?”.
Nas pesquisas realizadas, Luciano
Costa disse ter chegado à conclusão
que “dá para perceber facilmente que
há muito mais pessoas na ativa,
trabalhando”, e que “os aposentados
recebem muito menos que os que estão
trabalhando. Por que então dizem que
há um rombo na Previdência?”,
indagou.
O vereador salienta que o “Governo,
TV, empresários e banqueiros estão
mentindo”, e que a Seguridade Social
dá lucro. “A Previdência faz parte do
orçamento da Seguridade Social que
inclui a Saúde e Assistência Social, e
recebe recursos de diversos impostos,
além da contribuição ao INSS dos
trabalhadores e patrões. Em 2014, a
soma total ficou em R$ 686 bilhões.
Arrecadamos isso e os gastos foram
R$ 632 bilhões, um lucro de R$ 54
bilhões”.
“Onde foi parar este lucro?”,
perguntou, para em seguida afirmar que
o dinheiro foi retirado da Seguridade
Social e “destinado para o superávit
primário, ou seja, pagar a dívida pública
aos banqueiros. Isso é o Governo
tirando dos pobres para pagar os ricos,
e o verdadeiro objetivo dessa reforma
é economizar ainda mais para pagar os
banqueiros”.
Expectativa de vida
Luciano citou ainda o fato do
Governo alegar que a expectativa de
vida do brasileiro, conforme pesquisas,
subiu para 75,5 anos. Conforme ele, esta
é uma justificativa para aplicar a reforma
e que com a subida da expectativa de
vida, seria impossível manter as atuais
regras da Previdência.

trabalho para as mulheres. Na verdade,
a situação está ainda pior: muitas
mulheres além de trabalhar, cuidar dos
filhos e da casa, ainda estudam para
buscar manter seus empregos ou buscar
salários melhores”.
Luciano questionou ainda o valor das
aposentadorias que será ainda menor. É
que para conseguir uma aposentadoria
de 100% do salário de benefício, o
trabalhador terá que ter 49 anos de
trabalho, e teria que começar a contribuir
com 16 e chegar aos 65 anos sem parar,
algo praticamente impossível”.

“Só que essa expectativa de vida é
apenas uma média de toda a população,
que inclui os ricos. O IBGE não divulga
a expectativa de vida de acordo com a
classe social (por que será?), mas,
certamente, a expectativa de vida entre
os mais pobres é bem inferior a essa
média”, observa. “Estudos realizados
nos Estados Unidos sugerem que a
diferença na expectativa de vida entre
ricos e pobres pode chegar a 11 anos”,
complementa.
E é por isso que o vereador acredita
que a maioria da população brasileira
vai morrer antes de conseguir se
aposentar, caso a Reforma da
Previdência seja aprovada conforme o
que deseja o Governo. “Na melhor das
hipóteses vamos chegar aos 65 anos
com 45, 50 anos trabalhados, para
termos um ou dois anos de
aposentadoria”, lamenta.
Reforma machista
O vereador petista, durante seu
discurso, afirmou que a reforma
proposta pelo Governo é machista.
“Qualquer ataque aos direitos dos
trabalhadores afeta mais as mulheres,
ainda mais as mulheres negras. Mas essa
reforma proposta ainda é pior. Ela é
diretamente machista, propõe igualar a
idade e o tempo de contribuição de
aposentadoria para homens e mulheres,
como se o machismo tivesse deixado
de existir, como se não existisse mais
dupla, tripla, quadrupla jornada de

Outro assunto lembrado é que com
a reforma, a pensão por morte deixará
de ser 100%, caindo para 50% para a
viúva, com 10% para cada
dependente. “É mais um grave ataque
aos beneficiários da Previdência. Com
isso o trabalhador nem sequer poderá
morrer em paz, pois sua família sofrerá
um duro corte na renda familiar. Por
esses motivos e muito mais, temos
que dizer não à Reforma da
Previdência e tomar as ruas para barrar
mais esse ataque do Governo Temer”,
concluiu.
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PROCEVE é apresentado em Corumbá e
projeto de lei já tramita na Câmara
O Programa de Conciliação para
Prevenir a Evasão e a Violência Escolar
foi amplamente debatido na quartafeira, 22, em Corumbá, e a Câmara de
Vereadores já está discutindo um
projeto de lei que vai dar sustentação
à aplicação do PROCEVE na Rede
Municipal de Ensino.
A apresentação esteve a cargo do
procurador de Justiça Sérgio
Fernando Raimundo Harfouche,
idealizador do programa, e foi
direcionada não só às autoridades,
mas também para diretores e
coordenadores das escolas estaduais
e municipais, professores, pais e
também alunos.
A programação foi encerrada à
noite com uma Audiência Pública no
Ginásio Lucílio de Medeiros, no
Complexo Poliesportivo de Corumbá,
e foi direcionada a diretores,
coordenadores, professores e pais de
alunos, e acabou virando uma grande
assembleia geral, por solicitação do
próprio procurador.
A apresentação do PROCEVE foi
uma realização do Ministério Público
Estadual, por meio da 7ª Promotoria
de Justiça da Comarca de Corumbá –
Promotoria de Justiça de Proteção à
Infância e Juventude, do Idoso e da
Pessoa com Deficiência, que tem
como titular a promotora Ludmila
Paula de Castro e Silva. As atividades
foram direcionadas aos municípios de
Corumbá e Ladário.
Foi uma oportunidade para o
procurador Sérgio Harfouche
apresentar o programa que ele
desenvolve no Mato Grosso do Sul.
Já na abertura, ele propôs a
transformação da audiência em uma
assembleia geral, no sentido de se
aprovar o novo regimento escolar.
Harfouche explicou que o projeto
vai permitir resgatar os papeis, com
todos devendo entender suas
responsabilidades. Ele aproveitou a
presença de pais e educadores e foi
taxativo ao afirmar que “cada um
precisa
entender
sua
responsabilidade. Os pais devem
educar e criar. Já a escola é
responsável por ensinar”.
O programa vai permitir buscar
soluções conciliatórias entre alunos,
genitores e instituições escolares,
bem como garantir o direito à
educação mediante o resgate da
autoridade do professor, a atribuição
de responsabilidades a todos os
atores da comunidade escolar e a

resolução de conflitos de forma
consensuada.
O procurador ressalta que a
aplicação de reparação de danos no
ambiente escolar é uma forma de
proteção integral, uma vez que evita
que o adolescente vá parar na
delegacia. Cita, no entanto, que os
regimentos escolares possuem
medidas de advertência, sem
penalidades. “Por isso, a importância
de instituir a reparação pelos danos
causados. Os pais delegam para
escola a criação dos filhos e a unidade
escolar, por sua vez, transfere para a
delegacia”, afirmou para em seguida
perguntar aos pais: “vocês preferem
levar os filhos para as escolas e
busca-los nas escolas ou nas
delegacias?”.
Harfouche também citou o
Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA) e disse que o programa não
fere o ECA. “As crianças e os
adolescentes têm direitos, mas
também deveres”, lembrou,
destacando que é preciso inserir no
regimento escolar, a aplicação de

reparação de danos no ambiente
escolar, para que, dentro da escola, o
aluno repare o erro cometido, seja uma
sujeira, algo que quebrou ou alguém
que ofendeu.
Outro fator importante é que, com
o programa, há redução nos índices
da evasão escolar. Em Campo Grande,
por exemplo, no primeiro ano, a
redução foi de 80%. É isto que espera
Harfouche em relação a Corumbá.
Projeto de lei
Em Corumbá, os vereadores já
estão discutindo um projeto de lei que
dispõe sobre a implementação de
atividades com fins educativos para
reparar danos causados no ambiente
escolar do sistema de ensino do
município de Corumbá. A iniciativa
visa não só melhorar a segurança nas
escolas, mas principalmente proteger
a vida de crianças e adolescente do
Município.
A proposta é de autoria do
vereador Manoel Rodrigues (PRB)
que participou das atividades de
quarta-feira. Ele elogiou a iniciativa
do procurador e da promotora

Ludmila, afirmando que o seu papel e
da Câmara de Vereadores de
Corumbá, “é validar o projeto e
garantir sua implantação”.
“Temos que trabalhar para que
esse projeto se consolide e perpetue,
independente da gestão política
atual ou futura. Precisamos resgatar
o papel de cada responsável nesse
processo, seja ele pai, mãe,
professor, aluno. Só desta forma
garantiremos a permanência dos
alunos em sala de aula,
proporcionando assim uma nova
perspectiva de futuro para esses
jovens, afastando-os cada vez mais
da violência das ruas”, comentou.
A programação da noite contou
também com as presenças dos
vereadores Evander Vendramini (PP),
presidente da Câmara de Corumbá, e
de Chicão Vianna (Solidariedade); do
deputado estadual Herculano Borges;
do prefeito de Ladário Carlos Anibal
Ruso, bem como de representantes
das forças de segurança pública e das
secretarias de educação dos dois
municípios.
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Vereador Dr. Gabriel encontra-se com André
Puccinelli e presidente da Assembleia Junior Mochi

Recentemente o parlamentar Dr.
Gabriel esteve na Capital do Estado,
quando manteve importante encontro
com o ex-governador André
Puccinelli, ambos do PMDB, quando
trataram de diversos assuntos de
interesse de Corumbá e região,
lembrando que os dois são médicos.
Naquela ocasião Dr. Gabriel Alves
de Oliveira revelou ao ex-governador
de Mato Grosso do Sul, os graves
problemas por que passa a saúde

pública do nosso município, inclusive
falando das promessas de campanha
do atual governador Reinaldo
Azambuja (PSDB), que prometeu
construir um Hospital Regional em
Corumbá, mas que já caiu no
esquecimento e nem seus líderes
aqui na Cidade Branca lhe cobram o
cumprimento da tal promessa.
O vereador Gabriel o mais votado
das últimas eleições em Corumbá,
conversou também com André

Puccinelli sobre a grande queda na
arrecadação do nosso município,
principalmente do recolhimento de
impostos do gás boliviano, que
chegou ao pico de quase R$ 20
milhões mensais no primeiro governo
de Ruiter Cunha e que no mês
passado caiu para apenas R$ 2
milhões, comentando ainda sobre a
inércia do governador Azambuja em
relação a nossa região.

Puccinelli relatou nesse encontro,
que MS no atual governo, já teria
arrecadado desde 1.º de janeiro de
2015 até agora, mais de 1 bilhão de
reais, não resultando nada em termos
de obras de grande porte.
O edil corumbaense ainda reuniuse com o presidente da Assembleia
Legislativa - deputado estadual Junior
Mochi (PMDB).
Da Redação
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Tadeu Vieira solicita pavimentação asfáltica em três bairros da cidade

Obras de pavimentação asfáltica de
ruas dos bairros Dom Bosco, Cristo
Redentor e Popular Nova, estão sendo
solicitadas pelo vereador Tadeu Vieira
(PDT) à Prefeitura de Corumbá. As

solicitações foram feitas por meio de
requerimentos aprovados na sessão
ordinária de terça-feira, 21, da Câmara
Municipal.
As solicitações foram endereçadas ao
prefeito Ruiter Cunha e ao secretário de
Infraestrutura e Serviços Urbanos,
Ricardo Ametlla. No Bairro Dom Bosco, o
vereador solicitou pavimentação das ruas
Marechal Deodoro, entre a Rua América
e Alameda Ana Rosa, e da Rua Marechal
Floriano, entre as ruas Cuiabá e América.
Já no Cristo Redentor, Tadeu
reivindicou a pavimentação das ruas São
Paulo, entre 1 de Abril e Cáceres; Alameda
Temístocles Figueiredo, da Minas Gerais
à Alameda Ana Néris; Cáceres, entre a
Minas Gerais e Rio Grande do Sul; Barão
do Melgaço, entre a Minas Gerais e Rio
Grande do Sul; Tenente Melquíades de
Carvalho, entre a Alameda Simon Bolivar

até a Rio Grande do Sul e Alameda
Salgado Filho; e da Rua Paraná, entre
Barao de Melgaço e Geraldino de Barros.
Além disso, pediu a abertura definitiva da
Rua Paraná, entre a Geraldino de Barros
e Tiradentes.
Já na Popular Nova, o vereador
solicitou terraplanagem e pavimentação da
Alameda Luiz Dobes, entre as ruas José
Fragelli e Marechal Deodoro. Além disso,
solicitou providências de passagem de

pavimentação da Travessa Acampamento,
localizada no final da Major Gama, abaixo
da Avenida General Rondon.
Limpeza
Já à Secretaria Estadual de Educação,
o vereador pedetista solicitou que seja
providenciada a limpeza de toda a Escola
Dr. Gabriel Vandoni de Barros para
eliminar o mato que está tomando conta do
local, podendo causar problemas de saúde
aos alunos, professores e servidores.

HOMENAGEM

“Queremos através dessa moção,
externar votos de mais profundo pesar pelo
falecimento do saudoso Davidson Luiz da
Silva. Caçula de 9 irmãos de uma família de
imigrantes nordestinos, cujo patriarca era
senhor Manoel Luiz da Silva e Antônia Maria
da Silva, sobrinho do ex-prefeito Antônio
Clementino da Silva. Atuou boa parte da vida
no comércio de Materiais de Construção e
Olaria no município de Anastácio. Tendo como
formação Técnico em Topografia.
Finalizou sua vida profissional
trabalhando no grupo Elecnor do Brasil linhas
de transmissão na cidade de Corumbá,
deixando a vida laboral por conta de

complicações renais e o tratamento através
da hemodiálise. Deixa a esposa Eliete Aquino
de Oliveira da Silva, professora na cidade
de Corumbá, as filhas Ana Claudia Oliveira
da Silva, Amanda Oliveira da Silva e Cinthya
Oliveira da Silva. E os netos Guilherme da
Silva Flores e Jullya da Silva Flores.
Sua ausência deixa desolados seus
familiares, amigos e conhecidos, nos
deixando com exemplo seu modelo de vida
enquanto cidadão de bem e alicerce da
família.
Câmara Municipal de Anastácio, Sala das
sessões, 20 de março de 2017.
Eduardo Carpejani – Vereador PT do B.

Foto: Marcos Boaventura

Moção de Pesar pelo falecimento
de Davidson Luiz da Silva

O corumbaense Dr. José Arturo Iunes
Bobadilla Garcia, recebeu na noite de
sábado, 18 de Março, uma placa em
homenagem a sua transferência da 1ª
Promotoria de Justiça de Coxim para a
34ª Promotoria de Justiça de Campo
Grande, Entrância Especial.
O ato foi concedido pela equipe de
esportes da Rádio Fronteira AM,
representada pelo radialista Jonas de Lima,
a entrega aconteceu na cabine de
transmissão do Estádio Arthur Marinho,
onde a equipe do Corumbaense FC

goleou o time do URSO de Mundo Novo
pelo placar de 5x1. Além de grande
incentivador do desporto, o promotor de
Justiça Dr. José Arturo é um apaixonado
por futebol, por onde expôs através de
sua camiseta o amor pelo Fluminense FC
e o Corumbaense FC. Compõe ainda o
time da Fronteira liderado por Jonas de
Lima os repórteres Adnan Haymur e Pedro
Luiz, o locutor Marcelo Paulo e o
comentarista Faissal Roubin. A imagem foi
registrada pelo gabaritado fotógrafo
Marcos Boaventura.
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Parabéns, Marina!

Truques para a
sombra durar mais
Passe primeiramente uma sombra
cremosa
e
por
cima
uma sombra compacta.
Você pode também umedecer
o pincel com água (retire o excesso) antes
de passar a sombra.
Aplicar corretivo na pálpebra antes da
sombra.
As 3 dicas farão com que a sombra
dure mais ficando mais intensa.
Truques de maquiagem
para afinar o rosto
Passar o blush um pouco acima das
maças do rosto, em um tom mais escuro,
passará a ilusão de um rosto mais fino.
Aplicar corretivo ou pó em tons claros,
em pontos estratégicos do rosto: centro da
testa, no queixo, abaixo das sobrancelhas
e abaixo dos olhos. Esse truque é bem
conhecido e o contraste realmente afina o
rosto.
Truques de maquiagem
para afinar o nariz
Passe a base normalmente no rosto,
exceto nas laterais do nariz. Com uma base
mais escura á que foi usada no rosto, aplique
nas laterais do nariz em movimentos de cima
pra baixo. Por último finalize com um pó em
todo o rosto.
Truques par aproximar, distanciar e
levantar o olhar
Aproximar os olhos: nos cantos internos
dos olhos aplique uma sombra escura e vá
clareando até chegar nos cantos externos.
Olhos muito juntos: o truque é o contrário.
Passe uma sombra mais clara nos cantos
internos dos olhos e vá escurecendo até
chegar nos cantos externos.
Olhos caídos: aplicar uma sombra escura
(marrom ou preta) nos cantos externos dos
olhos e esfumar para cima. A sobrancelha
deve estar sempre bem feita e iluminada, para
levantar o olhar.

Patrícia da Conceição Santos
Fonseca é Esteticista e
Maquiadora Profissional.
Truque para realçar os cílios
Antes de modelar os cílios com o curvex,
esquente a parte da borracha no secador.
Isso fará com que seus cílios se curvem ainda
mais.

Truque para aumentar os lábios
Com o lápis labial, faça o contorno dos
lábios um pouquinho abaixo da linha natural
dos seus lábios. Logo após, passe o batom
de sua preferência, mas, que seja próximo
da cor do lápis labial.

É com grande satisfação que
registramos nesta edição o transcurso
do aniversário de Marina do Couto
Cerezo, que completou 7 anos no dia
20 de março de 2017. É filha do
benquisto casal Soledad-Guilherme
Vaz do Couto (Mito), economista
natural de Corumbá e que é
funcionário de carreira da Petrobras
há mais de 30 anos, já tendo sido
Gerente de Estratégia da maior
empresa estatal do País lá em Santa
Cruz de La Sierra por 7 anos, além de
ter atuado por muito tempo na matriz
no Rio de Janeiro, como Assistente de
Diretoria, atuando nos últimos anos
no escritório de Corumbá, no controle
da entrada e distribuição do gás
boliviano no Brasil.
Marina está cursando o segundo
ano no Colégio CENIC - Imaculada
Conceição.

A Marina dança Balé desde 2013 e
também pratica natação. Fala o
Espanhol e o Português e agora está
aprendendo Inglês no Colégio CENIC.
A bonita, vivaz e inteligente garota
Marina é protetora da natureza e dos
animais. Como desportista mirim é
torcedora do Corumbaense Futebol
Clube e do Clube de Regatas do
Flamengo do Rio de Janeiro. Parentes
da Bolívia, Campo Grande e até do
Rio de Janeiro vieram participar das
comemorações alusivas a mais um
Nat da Marina.
A priminha Marina, nossos
cumprimentos, com votos de uma
longa e feliz existência, para alegria
de todos seus entes queridos,
amiguinhos e amiguinhas, que foram
lhe abraçar, felicitar e cantar o
Parabéns a Você.
Adolfo Rondon

Truques para fazer o batom durar mais
Passe o batom normalmente. Logo após,
aplique levemente pó compacto nos lábios e
reaplique o batom.
Você pode também antes do batom,
aplicar o pó compacto ou uma base. Este
efeito dará um feito matte (fosco) no batom,
que aliás, está super em alta.
Usar corretivo em volta da boca, não
deixará o batom escorrer, fazendo com que
dure mais e de quebra, realça a cor do batom.

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

Você sabia que nossas polpas de frutas são livres de
conservantes e aromatizantes? Isso mesmo, por isso prefira
sempre o que há de mais saudável quando o assunto é sucos.

PolpaNor
te 3231-8820 - R
ua Dom Aquino
olpaNorte
Rua
Aquino,, 1431
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Vereador Dr. Domingos solicita
pavimentação asfáltica de trecho
da Avenida Wenceslau de Barros!
Infraestrutura e Serviços Públicos,
Eng. Ricardo Ametlla, foi aprovada na
sessão de segunda-feira, 20 de março
de 2017, pela Câmara de Vereadores
de Corumbá, e atende uma antiga
reivindicação dos moradores daquela
região da cidade.
Limpeza
O vereador do Partido Verde teve
ainda outro requerimento aprovado
pela Câmara Municipal de Corumbá,
em que solicita a limpeza de um
terreno localizado ao lado da extensão
da Escola Municipal Delcídio
Amaral, no Bairro Maria Leite.
A solicitação foi direcionada ao
prefeito Ruiter Cunha e ao secretário
de Infraestrutura e Serviços Públicos,
Dr. Ricardo Ametlla. O imóvel está
localizado na Rua São Pedro, entre as
ruas Dom Bosco e São Francisco.
Além da limpeza, o vereador
Doutor Domingos pede também a
construção de calçada para maior
acessibilidade, tanto dos alunos da
escola, como também dos pais e
moradores da região.

O vereador Domingos Albaneze
Neto (PV) está solicitando a
implantação de pavimento asfáltico
no trecho da Rua Joaquim
Wenceslau de Barros, entre as ruas
Cyríaco Félix de Toledo e Marechal
Deodoro, no Bairro Aeroporto.
A solicitação, endereçada ao
prefeito Ruiter Cunha de Oliveira
(PSDB) e ao secretário de Fonte: Assessoria de Imprensa do Vereador
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“Para alcançar o conhecimento, acrescente coisas todos os dias. Para alcançar a sabedoria, remova coisas todos os dias”.

O casal amigo, Neize e o aniversariante de hoje,
dia 26, o decano Renato dos Santos.

Na terça-feira, dia 28, a querida amiga Maria Aparecida de Barros Faria celebra
ao lado do maridão, o presidente da Unimed – Corumbá, mais um ano de vida

O Cônsul Honorário de Portugal. Soamarino e Rotariano Alfredo Fernandes, aqui
com a esposa, a aniversariante do próximo dia 29, Nássara Sahib Fernandes.

* * * OPORTUNIDADE - De 03 a 28
de abril, o Comando do Pessoal de
Fuzileiros Navais estará com as inscrições
abertas para o Concurso de Admissão ao
Curso de Formação de Sargentos Músicos
do Corpo de Fuzileiros Navais. As
inscrições podem ser realizadas pelo site
www.mar.mil.br/cpesfn, no link “concursos”,
ou presencialmente, nos endereços
listados no edital. Dentre os requisitos para
inscrição, destacam-se: ser brasileiro, com
idade mínima de 18 e máxima de 24 anos
- em 1º de janeiro de 2018 e ter o ensino
médio - ou curso equivalente completo. Ao
todo, trinta e seis vagas estão disponíveis
para os interessados, dentre as quais:
disponíveis, Cantor Tenor; Cantora
Soprano; Clarinete em Sib: Saxofone Alto
em Mib: Trombone Tenor em Dó;
Percussão - bateria completa, dentre
outros. Muito bom!
* * * DESTAQUE - Feliz da vida, a
secretária especial de cidadania e direitos
humanos aqui da city, Beatriz Cavassa.
Motivo: durante o Seminário “Mulheres que
promovem políticas paras mulheres”,
realizado na sede cidade do Sindicato
Rural local, a subsecretária de Políticas
para Mulheres do Governo do MS, Luciana
Azambuja fez uma menção elogiosa com
merecido destaque à Rede Municipal de
Proteção e Enfrentamento à Violência
contra a Mulher, instituída em nossa urbe,
por meio de decreto pelo prefeito dos
corumbaenses Ruiter Cunha de Oliveira,
que, aliás, esteve marcando presença ao
Seminário, no Dia Internacional da Mulher.
Luciana afirmou que as ações
desenvolvidas para empoderamento
feminino tem o objetivo de garantir a
cidadania plena para as mulheres que
sofrem com a violência. Os debates foram
coordenados pela palestrante Aparecida
Gonçalves, diretora-presidente da Xaraés
Consultoria e Projetos, que promove
debates sobre o enfrentamento à violência
contra as mulheres nos Estados e
Municípios brasileiros. Show de bola!
* * * REGIONALIZADA - Com as
presenças de associados dos Lions
Clubes: Corumbá; Corumbá Pantanal;
Corumbá Alvorada e Ladário, além de
associados Lions Clube de Aquidauana,

Aniversariantes
da Semana
Alexandra Cavalcanti Katurchi - 26/03
Claudecir Santos Celeri - 26/03
Adriana Victorio Ibarra - 26/03
Wilson Cavalcanti de Moraes - 26/03
Renato dos Santos - 26/03
Lindivalda Gonçalves dos Santos - 26/03
Priscila Carvalho Garcia - 27/03
Angelina Miranda de Barros Baruki - 28/03
Maria Aparecida de Barros Faria - 28/03
Karla Mansilha Ady - 28/03
Nássara Sahib Fernandes - 29/03
Thiane Serra de Lima - 29/03
Onofre de Arruda - 29/03
Gerson da Costa Melo - 29/03
Katherine Rose Galharte - 29/03
Wellington Marcelo Farias de Souza - 29/03
Adriana de Souza - 29/03
Sonia Maria Vieira Zamllutti - 30/03
Marilda Aparecida Alves dos Santos - 30/03
Karine Montenegro - 30/03
Paulo Papa - 30/03
César Luiz Gonzalez - 31/03
Eraldo Domingos A. Nunes - 31/03
Jania Merce Freitas - 1º/04
Fábio de Freitas Machado - 1º/04

teve no último dia 18, na sede social do
Lions Clube Corumbá, a III Reunião do
Conselho Distrital Regionalizada do Distrito
LB-1 de Lions Internacional. The
happening esteve sob a batuta da
presidente de Região “D” do DLB-1, CaL
Marciene Rita da Silva Amorim e contou
com as presenças de Vanderlei Braga
Paim e Leonice; Ernandes Peixoto
Miranda; presidente de Divisão D 2 e
Madalena Araújo Maeda, todos do Lions
Clube de Aquidauana. O PDG Amin José
Cestari Baruki foi o palestrante da noite,
abordando o tema: “Motivação no
Leonismo”. Houve ainda de dinâmica de
grupo e entrega de mimos aos
participantes. A Regionalizada foi aberta
pelo presidente do Lions Corumbá, CL
Ramão Santana de Amorim, que após o
protocolo, transferiu os trabalhos à CaL
Marciene. The happening esteve hiper
concorrido com a participação de cerca
de 80 associados, que após a reunião
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damos um passo importantíssimo na
consolidação dessa parceria. O IFMS está
disponibilizando seis professores sendo
três para a escola Djalma Sampaio e o
mesmo número para a Escola Municipal
Ângela Maria Perez, onde o curso de
Operador de Computador, na modalidade
Proeja de nível fundamental em Formação
Inicial e Continuada - FIC, teve sua aula
inaugural dia 21. Muito bom!
* * * VISITA - Recebemos em nosso
escritório, a visita do amigo, ex vereador
e CL Carlos Alberto Machado para um
breve papo, onde o assunto predominante
foi a atual situação política do País.
Feliz da vida, o casal Arthur Ferreira da Silva e Ferial. Motivo: Hoje, Machado está em fase de estudos de
dia 26, Ferial Maria Mali da Silva será condecorada com a Comenda propostas, para poder se decidir qual
caminho seguir. Alguns convites já foram
Rosa de Ouro, na Matriz da Candelária, aqui em nossa urbe.
feitos ao ex parlamentar para ingressar
em novas siglas partidárias. Mas, Machado
nos disse estar ainda estudando, até,
mesmo porque ainda não se decidiu se
enfrenta mais uma eleição, ou se, vai
apenas, saborear e vivenciar a
aposentadoria. A decisão final ficará para
o mês de maio, pois, agora, em abril,
Machado irá passar por um procedimento
cirúrgico oftalmológico, somente após a
recuperação da cirurgia que o seu destino
politico começará a ser traçado. A principio
não está descartada nenhuma das
hipóteses, ou seja, ingresso em um
pequeno partido, ou mesmo, parcerias
com grandes nomes da política estadual,
para quem sabe, uma possível
O casal amigo, Fanny e Onofre de Arruda. Ele, estreando idade nova dia 29. dobradinha. Aguardemos, pois!
* * * DESENVOLVIMENTO - O
secretário de Indústria, Comércio e
Produção Rural, aqui da city, o advogado
tributarista e pecuarista, Renato dos Santos
Lima esteve na Capital do Estado, onde
se encontrou com o subsecretário de
Relações Institucionais do Governo do
Estado, Alessandro Menezes. O objetivo
do encontro foi traçar metas para que a
nossa urbe possa se tornar novamente
líder do desenvolvimento da região
pantaneira. Durante o encontro, Renato
tratou sobre a criação de um Fórum de
Desenvolvimento da Região do Pantanal,
unindo as cidades que formam a bacia
pantaneira, para que juntas possam
Prestigiando a III Regionalizada do DLB-1, o casal Silvana Auxiliadora pleitear e fomentar ações para região.
e Heitor Batista. Ele, vice-presidente do Lions Corumbá.
Alessandro terá a missão de ser o
participaram de um jantar de contou com a presença do prefeito dos responsável por toda a articulação do
confraternização e de companheirismo. corumbaenses Ruiter Cunha de Oliveira. governo com as instituições públicas de
Wonderful!
A iniciativa é uma parceria do executivo
* * * INAUGURAL - A Escola Municipal local por meio da Secretaria Municipal de
Djalma Sampaio Brasil foi palco da aula Educação, com o IFMS. A secretária
inaugural do curso de educação Municipal de Educação, Maria Eulina
profissional de Formação Inicial e Rocha dos Santos também acompanhou a
Continuada - FIC em Operador de aula inaugural. O Diretor do Campus
Computador, na modalidade Proeja de Corumbá do IFMS, Sandro Moura Santos,
nível fundamental. The happening teve destacou a parceria do Instituto Federal
lugar na última segunda-feira, dia 20 e com o executivo, com esse curso FIC
* * * 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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MS. O assunto também foi tratado entre o
secretário Renato Lima e o presidente da
FIEMS, Sérgio Longen, o qual mostrou
todo apoio para a iniciativa. A primeira ação
a ser desencadeada para o sucesso do
Fórum será um encontro entre o prefeito
dos corumbaenses Ruiter Cunha de
Oliveira e Sérgio Longen, nos próximos
quinze dias para tratar do assunto.
Wonderful!
* * * MODA E BELEZA - O todo
poderoso do Vip Bartender, Almeida agora,
se enveredando pela área de produção
de grandes happenings em nossa urbe.
Prova disso, é que ele está a frente da
organização da I Feira de Noivas;
Debutantes e Infantil. The happening terá
lugar hoje, domingo, dia 26, a partir das
13:00 horas, a bordo do Hotel Gold Fish e
contará com desfile de noivas, noivos,
madrinhas, dj, buffet, bartender, etc...
encerrando a Feira haverá anda uma
encenação de casamento ao ar livre. Os
desfiles estão previstos para às 15:00
horas. Lembrado que a Feira contará
ainda com participação de profissionais de
diversas áreas da beleza e da moda, além
da participação de casas especializadas
no assunto, casamento aqui na city. O
cerimonial ficará a cargo do expert Arthur,
da MM Festas, um dos grandes nomes do
décor pantaneiro na atualidade. Show de
bola!
* * * PANTANEIROS - Na sessão do
último dia 21, na Casa do Barão de Vila
Maria, um dos assuntos em pauta foi a
recuperação da rodovia MS 228, trecho
compreendido entre o Leilão Novo
Horizonte e a Fazenda Nhumirim na região
do Pantanal da Nhecolândia, solicitada
pelo vereador Ubiratan Campos Filho e
aprovada pelos demais pares daquela
augusta Casa de Leis, atendendo
reivindicação de fazendeiros pantaneiros.
Na oportunidade, o pecuarista e exvereador corumbaense Luiz Alberto Pinto
de Figueiredo fez uma explanação da atual
situação da rodovia estadual, informando
que a rodovia está em condições precárias
e que precisa de melhorias urgentes para
atender toda a região, destacando
inclusive que a mineradora Vale já se
dispôs a fornecer material para
encascalhamento do trecho, cuja
recuperação é de responsabilidade do
estado. Muito bom!
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