Os elevados salários pagos pelo prefeito Ruiter
não são compatíveis com a situação de pobreza
da maioria dos munícipes corumbaenses
Com a crise nacional,
inclusive com quase 14 milhões
de desempregados e em
Corumbá não é diferente, custo
de vida elevado, os mais
humildes funcionários e os
trabalhadores em geral do
nosso município se sentem
humilhados diante dos polpudos
salários que membros do
Secretariado de Ruiter recebem
todo mês, bem como os
comissionados que agora estão
sendo recompensados por
trabalharem em sua campanha
eleitoral.
O contrateste com essa
situação de bem remunerar
seus apaniguados é a situação
de emergência em que se
encontra a saúde pública de
Corumbá, que já está na UTI,
devido à ausência de remédios,
melhores equipamentos e até
de produtos básicos como
gazes, algodão e papel
higiênico no único hospital da
cidade, nos postos de saúde,
que dispõe de poucos médicos
e dentistas, demora em

conseguir consulta e fazer
algum procedimento cirúrgico,
levando até meses, sem falar na
falta de vagas nos leitos da
Santa Casa local.
Enquanto isso acontece por
aqui, o governador Reinaldo
Azambuja, do mesmo partido
do Ruiter Cunha, o PSDB, acaba
de assinar a ordem de serviço
para a instalação do Hospital

Regional de Três Lagoas, com
inauguração prevista para
dentro de no máximo 1 ano.
Mas e o de Corumbá, sua maior
promessa de campanha em
2014? Com certeza já caiu no
esquecimento, uma vez que as
eleições de 2017 já estão
chegando. E o seu líder maior
aqui na Cidade Branca, o Ruiter,
não está nem aí para cobrar.

CMAP

E a crise em Corumbá vai
aumentar, com o sumiço da
arrecadação do gás boliviano, a
queda nas vendas do comércio,
com os corumbaenses voltando
a comprar na Bolívia, atraídos
pela cotação do dólar na faixa de
3 por 1. Já se comenta pelas ruas
da cidade, o possível
fechamento da agência do Banco
Itaú da Frei Mariano, em frente
à Praça da Independência e até
da Fábrica de Cimentos do Grupo
Votorantin, que ficaria só com a
Fábrica de Cemento Camba do
lado de lá da fronteira. A conferir.
A tábua de salvação de Ruiter
será conseguir a verba do
FONPLATA de 80 milhões de
dólares. Na sexta-feira ele
esteve em Campo Grande
correndo atrás desse recurso,
que se não vier, a prefeitura
poderá operar no vermelho ou
conseguindo pagar seus
servidores, sem realizar
grandes obras, o que seria fim
de carreira política para o atual
prefeito que está na corda
bamba.
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Entre os melhores do mundo!
* Rosildo Barcellos
Há muito ainda para se conhecer
no Brasil. País realmente de riquezas
inquestionáveis e algumas ainda não
conhecidas. Entretanto numa destas
viagens pelo Brasil encontrei um
supermercado que vende um
produto muito interessante e que eu
como contador de histórias, não
poderia
esquecer.
Neste
supermercado, caminhando pelo
corredor, observa-se produtos
divididos por especialidade
organizada por país de origem e que
evidentemente facilita muito quando
busca-se algo específico. Ali
encontrei azeites especiais,
alcachofra, tomate pellati italiano,
produtos importados, para culinária
árabe, indiana, japonesa chinesa,
uma adega com vinhos de
qualificação elevada.
Entretanto também encontrei algo
que me chamou a atenção. Uma
iguaria produzida de uma forma
extremamente original no município
de Domingos Martins, na região
serrana do estado do Espírito Santo
entre o Parque Pedra Azul, o Parque
do Caparaó e o Pico da Bandeira.
Um quilo do Jacu Bird Coffee custa
R$ 272, quase 30 vezes mais que o
valor dos tradicionais. Para quem
não estiver disposto a dar R$ 68,00
no pacotinho de 250 gramas do café,
pode provar da bebida na xícara, ao
custo de R$ 8,00. Sabemos da
excelência do nosso café até porque
o Brasil é um dos maiores produtores
e exportadores mundial de café,
(produz um terço do café mundial) e
escolheu o segundo café mais
exótico do mundo para ser o seu
representante nas Olimpíadas. O
Jacu Bird Coffee é feito a partir dos
grãos comidos e expelidos pelo
pássaro de mesmo nome é a
novidade que faltava nas prateleiras.
E o que antes era um problema
ambiental, hoje é uma solução
financeira. Para conhecimento o
Kopi Luwak, é o café mais exótico e
caro do mundo, e é produzido a partir
dos grãos ingeridos pelo civeta, um
mamífero marsupial indonésio
encontrado principalmente nas ilhas
de Sumatra, Java e Bali. O animal é

parecido com o gambá brasileiro e
se alimenta também de carne. A xícara
de café do Kopi Luwak custa
R$25,00.
O preço aguçou a minha
curiosidade até que descobri uma
reportagem no jornal britânico
Huffington Post a respeito do “Café
Mármore Negro” que está
conquistando o lugar de café mais
caro do mundo. A referida bebida é
feita com grãos refinados
naturalmente
colhidos dos
excrementos dos paquidermes
tailandeses, até porque as enzimas
estomacais conseguem atuar
diretamente na proteína do café
reduzindo o amargor e deixando-o
mais encorpado. Dia 14 de abril será
comemorado o dia internacional do
café. Conheço uma pessoa que adora
o café e ela me confidenciou, que o
verdadeiro apreciador de café prefere
o espresso e sem açúcar, até porque
neste particular reside a forma de
extração do “espresso” – rápida e
pressionada – um diferencial aroma,
sabor e o corpo. Aliás, de origem
italiana – é do país europeu que vem
a grafia com s e não com x; o
espresso conquistou o mundo. Aqui
no nosso rincão criamos nossa
própria versão, com 20 ml a mais do
que o cafezinho italiano de 30 ml. O
espresso original é feito com 7,5
gramas de pó para 30 ml de água,
alguns até servem água com gás para
ajudar a limpar as papilas gustativas
e ser mais fácil identificar aromas. O
importante é que independente da
forma, cada brasileiro gosta e aprecia
o café ao seu modo. Porquanto,
assim como o vinho, o café ganhou
complexidade, especificidade e
defensores apaixonados e cá pra
nós: nunca perderá sua elegância.
*Articulista
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Lula e Dilma
Dia desses, num dos jornais televisivos da manhã já se
observava com muito mais ênfase, ela procurando pedir
apressamento do julgamento dos processos do ex-presidente
Lula, mas não pediram do Aécio Neves que tem uma dúzia de
acusações escandalosas.
A imprensa paulista é a que mais da ênfase ao tom faccioso.

Tr ansposição

Ruso e a dívida do Hospital
Com a queda contundente da arrecadação em Ladário,
onde se esperava cinco milhões de reais mensais, mas só atinge
três milhões de reais, imediatamente o prefeito Ruso repensou o
Carnaval ladarense, gastando apenas cento e cinquenta mil reais,
ao invés dos quatrocentos mil previstos e está contratando serviço
especializado em limpeza para barrar uma possível epidemia que
poderia ser causada por mosquitos e ainda está fazendo uma
reforma administrativa enxugando a máquina.
Além de quitar a dívida herdada do governo anterior que
era de cinco milhões de reais, que em uma negociação agora já
na sua gestão, foi reduzida para 1 milhão e 200 mil reais
parcelados, além da prefeitura de Ladário a partir de agora
cumprir com o repasse mensal de 20 mil reais para a Santa Casa
local, além de repassar o valor atrasado.
O prefeito Ruso com toda essa crise financeira continua
com o pensamento firme de promover a reativação da
Maternidade de Ladário, dentro do que for possível conforme a
atual arrecadação mensal.
Muita visão, vontade política e ação.

O presidente Michel Temer com o seu “alto” prestígio fez
a inauguração de um trecho da transposição do Rio São Francisco
que corta o Nordeste brasileiro.
Logo após Lula e Dilma que foram os lançadores e
executores da maior parte dessa obra, os organizadores do ato
inaugural conseguira levar mais de cem mil pessoas ao evento e
quem divulgou tudo foram as redes sociais que hoje são os
maiores concorrentes das TVs pagas e que combatem a mídia
alternativa que é a Internet e as redes sociais que com o decorrer
do tempo crescerão ainda mais, se tornando um canal de
divulgação muito poderoso e abrangente.

Imprensa fanática
Grande parte da imprensa nacional como TV Globo, jornal
O Globo, Folha de São Paulo, O Estadão de SP, SBT, Record,
Band, romperam com Dilma por ter cortado deles seiscentos
milhões de reais em publicidade e logo que assumiu o presidente
Temer repôs esse valor e já ultrapassou em sessenta por cento.
Agora estão cheios de publicidades sem sentido, pois o Governo
Federal não tem nenhuma obra para divulgar.
Agora com ministros, assessores e até presidente da
República enlameados com denúncias e acusações, os valores
dessa publicidade subiram mais, num verdadeiro fecha boca da
mídia poderosa dos grandes centros do país.
O assunto virou Operação Carne Fraca para desviar a
atenção das denúncias de corrupções, apesar de parte da mídia
querer voltar a Operação Lava-Jato.
Com a proposta do Governo Federal da reforma da
Previdência e as mudanças nas leis trabalhistas em desfavor do
povo, o prestígio de Temer afundará ainda mais.

Nov
vamente no interior
No
Conta uma lenda que um carnavalesco teria chegado a
uma cidadezinha do interior e mostrado seus dotes artísticos como
músico, arranjador e maestro por natureza, era muito querido
nessa terra que não tinha saúde, remédios, leito hospitalar,
merenda nas escolas e creches, faltando dentistas e médicos nos
postos de saúde, fora contratado pelos administradores
municipais para fazer tudo que uma música precisa para dar vida
à composição.
Ficou acertado com o cidadão de que receberia uma
razoável importância em dinheiro, mas até agora o maestro
recebeu menos da metade do valor combinado e não encontra e
nem consegue falar com os contratantes ou tratantes...
Ele estava disposto a recorrer até a Corte do Rei e cobrálo pelo serviço.
Mas não se sabe se surtirá efeito.

PRODUTOS ORTOPÉDICOS EM GERAL.
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IDEIAS,
SUGESTÕES
E RECLAMAÇÕES
Por Eneo da Nóbrega
(Membro Efetivo da União Brasileira de Escritores)

CORREIOS NO GOVERNO TEMER
No governo do despreparado Temer, a primeira coisa que seu governo fez
foi desativar a agência que ficava na Rua Frei Mariano. Para economizar,
reduziu o horário de expediente para atender no setor de entrega de
encomendas. Atende somente no horário das 8:00hs às 11:00hs.
Segue abaixo o documento que comprova que a Direção Nacional da
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos está casa vez mais sendo mal
administrada.
O governo do autor da PEC da Morte, para completar, não querendo
pagar horas extras para seus funcionários, deixou de atender aos sábados.

A agência dos Correios de Corumbá funciona de segunda a sexta feira,
das 09:00hs às 11:00hs e das 13:00 às 16:00hs. Este é o governo do Temer.
De onde será que veio a ordem para o Centro de Distribuição de
encomendas de atender das 08:00hs as 11:00hs? Do Ministério das
Comunicações? Da Direção da Empresa Brasileira dos Correios e Telégrafos?
Ou do Planalto? Perguntar não ofende.

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
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COM UMA VENDEDORA DE BICICLETA
Uma pessoa de minha família foi até uma revendedora de motocicleta quando
ficou quase tudo acertado com a funcionária, ela levou todos os meus
documentos pessoais para fazer uma compra de uma moto. De inicio ficou
acertado com a servidora da loja que daria uma entrada de R$ 2.000,00 e mais 4
cheques pré-datados OURO DO BANCO DO BRASIL no valor de R$ 1.500,00.
E eis que foi surpreendida quando lá compareceu para fechar o negócio. O
gerente não aceitou a entrada de R$ 2.000,00 e nem 4 cheques OURO do Banco
do Brasil. Disse que teria de fazer financiamento de uma financeira indicada pela
loja. De acordo com o Código do Consumidor, aprovado pela Lei Federal nº
8.078 de 11 de Setembro de 1.990 a loja infringiu a Seção IV das Práticas Abusivas
– Artigo 39 que assim reza: É VEDADO AO FORNCEDOR DE PRODUTOS E
SERVIÇOS, DENTRE OUTRAS PRÁTICAS ABUSIVA:
I – Condicionar o fornecimento de produtos ou de serviço ao fornecimento de
outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos.
Quando a loja se recusou a receber os cheques pré-datados Ouro do Banco do
Brasil, disse que a pessoa deveria fazer um empréstimo por uma financiadora
deles. Pergunta: Esta não seria uma prática abusiva por parte do revendedor ou
da fábrica que fica em São Paulo? Adquirir um produto condicionado a outro?
Será que os cheques Ouro do Banco do Brasil não tem credibilidade? Para
completar este tipo de abuso contra o consumidor que muitos não tem
conhecimento do Código de Defesa do Consumidor. A revendedora não aceitou
vender uma moto por menos de 12 (Doze) parcelas. Se o deputado Celso
Russomano estivesse em Corumbá, levaria a ele este fato que aconteceu na
cidade de Corumbá – MS. Fica aqui o ALERTA ao PROCOM de Corumbá/MS.
A Loja que revende moto que acabo de mencionar, tem todo direito de respostas,
desde que justifique o porquê de não aceitar o Cheque OURO DO BANCO DO
BRASIL. Em não aceitar vender um moto em 01 (Uma) entrada e Mais 04 (Quatro)
Parcelas. Vou entrar em contato com a fábrica em São Paulo ou Rio de Janeiro,
seja lá onde for, para obter maiores informações, caso confirme, levarei ao
conhecimento do Deputado Federal Celso Russomano que está em Brasília,
através de documentos que enviarei. Farei a denúncia a Nível Nacional contra
esta prática que desrespeita o Código de Defesa do Consumidor. Fica este
espaço como direito de resposta. Quem se sentir ofendido tem direito de resposta.
Quem cala consente!
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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.

O velho Núcleo de
Ensino Ferroviário
Silva, Jacírio Ribeiro da Silva, José
Luís Moreira e José Adelino Paes
Monteiro. A Estrada de Ferro
Campos do Jordão era dirigida por
Agenor Ferreira.

A Ferrovia no Brasil além de
representar um dos meios de
transportes mais baratos e mais
eficientes, também se fez representar
no futebol, onde várias equipes
levaram e continuam levando o seu
nome. Na educação ela também se
fez presente, com uma excelente
infra-estutura.
Essa escola dispunha de
(conforme a reportagem da TN) todo
o material didático e mobiliário
necessário ao bom andamento dos
cursos. Contava com gabinete
médico-biométrico,
fanfarra
completa, material móvel e fixo pra
educação física, aparelhamento
completo para ensino de desenho,
museu de tecnologia dos ofícios,
gabinete de física e uma grande
biblioteca técnico-recreativa com

acervo de 1.600 volumes e 700
revistas.
Uma
lembrança
interessante relacionada à estrutura
que essa escola possuía para
ministrar seus cursos é o fato de que,
exceção das carteiras especiais para
as aulas teóricas, o restante do
mobiliário era construído pelos
próprios alunos marceneiros e
custeados pela EFCJ.
Naquele ano de 1946 compunham
os corpos administrativos e
docentes do Núcleo as seguintes
pessoas: o diretor era o professor
Rubens de Faria e Sousa; guarda
livros, Anita Goffi Melo;
bibliotecária, Alice Goffi Borges;
porteiro, Luiz Antonio Vieira;
professores: Mário de Assis Cesar,
Rubens Zamith, João Guimarães,
José Milad, Licínio Rodrigues da

A instituição modelar de ensino
profissional chega ao fim
Foram 33 anos de existência do
Núcleo de Ensino Profissional
‘Bicudo Leme’. A trajetória dessa
escola ficou registrada na história
do município e da EFCJ pela
formação de jovens profissionais
capacitados e competentes. De
acordo com Pedro Paulo Filho em
‘Campos do Jordão – Onde sempre
é estação’, (Editora Noovha América
Ltda, 2003): “Em 21 de novembro de
1967, em virtude dos entendimentos
havidos pela diretoria da ferrovia
com o Departamento de Ensino
Profissional, da Secretaria da
Educação, a Secretaria dos
Transportes, à qual a ferrovia estava
vinculada administrativamente, e em
vista da existência da Lei Estadual
nº 8.937, de 27 de agosto de 1965, o
engenheiro Adolpho Fernandes
Araújo, diretor da Estrada de Ferro
Campos do Jordão, baixou a Circular
nº 38-R/67, transformando o Núcleo
de Ensino Ferroviário Bicudo Leme
em Ginásio Industrial, a partir do ano
letivo de 1969”.A leitora professora

Déa Apparecida D’Alessandro, que
também fez parte do corpo docente
do Núcleo e depois foi diretora do
Ginásio Industrial (em nossa pauta
para futuras edições) no período de
1969 a 1973, lembra da eficiência e
da qualidade do ensino praticado no
Núcleo. Ela conta que o professor
Waldir Rodrigues, um de seus
melhores alunos, por ter sido o
primeiro da classe foi premiado com
um emprego na EFCJ, alcançando o
posto de diretor da ferrovia. Uma
extensa relação contendo nomes de
diretores, professores, instrutores e
de alunos que passaram pelo Núcleo
de Ensino Profissional ‘Bicudo
Leme’ pode ser consultada no livro
‘Homenagem a Pindamonhangaba –
1705/2005’, Gráfica e Editora São
Benedito, Pindamonhangaba-SP,
2006, de Luiz Carlos Loberto.
FONTE: Jornal Tribuna do Norte
– Pindamonhangaba – SP

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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Vereador Luciano Costa pede informações sobre pavimentação
da Rua Mato Grosso que dá acesso a Ladeira do Porto Limoeiro
O vereador Luciano Costa (PT) solicitou informações junto à
Prefeitura de Corumbá sobre a conclusão das obras de
pavimentação, em concreto rígido, da Rua Mato Grosso,
prolongamento da Rua Cuiabá, no trecho da ladeira entre as ruas
Albuquerque e o Porto Limoeiro, às margens do Rio Paraguai, na
Vila Mamona.
A obra foi iniciada na gestão passada e o pavimento que está
sendo implantado é em concreto rígido, com uma espessura de 25
centímetros, devido às condições daquele trecho da Mato Grosso,
que dá acesso aos empreendimentos situados naquela localidade.
O serviço conta com recursos federais liberados via emenda
parlamentar do deputado Vander Loubet, viabilizados pelo vereador
Luciano Costa, pra atender empresários do setor turístico e do
setor da construção civil. A pavimentação é uma antiga
reivindicação dos empresários e da população local.
Em outro requerimento aprovado esta semana, o vereador
petista solicita à Prefeitura, melhorias da Rua Major Gama, no
Bairro Nossa Senhora de Fátima, para melhorar as condições de
tráfego.

"Atenção Moradores para a coleta de
Galhos setorizada esta semana nas ruas!"

2ª Semana de Abril 10 a 15
2ª SEMANA – UNIVERSITÁRIO –
SENTIDO NORTE/ SUL
-RUA ALBUQUERQUE ENTRE RUA
MATO GROSSO E AVENIDA GENERAL
DUTRA.
-RUA ARABUTAM ENTRE RUA MATO
GROSSO E RUA SILVA JARDIM.
-ALAMEDA IDALINA ENTRE AVENIDA
RIO BRANCO E RUA AFONSO PENA.
-ALAMEDA NELSON ENTRE RUA
AFONSO PENA E RUA SILVA JARDIM.
-RUA COMANDANTE WANDERLEY
ENTRE RUA MATO GROSSO E AVENIDA
GENERAL DUTRA.
-ALAMEDA SÃO CRISTóVÃO ENTRE
AVENIDA RIO BRANCO E RUA SILVA
JARDIM.
-RUA EUGÊNIO CUNHA ENTRE RUA
MATO GROSSO E AVENIDA GENERAL
DUTRA.
-ALAMEDA IDALINA ENTRE AVENIDA
RIO BRANCO E RUA SILVA JARDIM.
-ALAMEDA JOSÉ EDUARDO ENTRE
RUA SILVA JARDIM E RUA BATISTA DAS
NEVES.
-RUA MANOEL R. DA SILVA ENTRE RUA
MATO GROSSO E AVENIDA GENERAL
DUTRA.
-TRAVESSA COCKRANE ENTRE RUA
AFONSO PENA E RUA SILVA JARDIM.
-RUA RECREIO ENTRE RUA SILVA

JARDIM E RUA BATISTA DAS NEVES.
-RUA KONDORS ENTRE ALAMEDA
SANTA CLARA E RUA BATISTA DAS
NEVES.
-RUA POCONÉ ENTRE RUA MATO
GROSSO E AVENIDA GENERAL DUTRA.
-RUA SERAFIM ENTRE AVENIDA RIO
BRANCO E RUA AFONSO PENA.
-ALAMEDA JOSE MIGUEL ENTRE RUA
AFONSO PENA E RUA SILVA JARDIM.
-ALAMEDA SONIA ENTRE RUA SILVA
JARDIM E AVENIDA GENERAL DUTRA.
-RUA AQUIDAUANA ENTRE RUA MATO
GROSSO E AVENIDA GENERAL DUTRA.
-ALAMEDA SANTO ANTÔNIO ENTRE
RUA SILVA JARDIM E AVENIDA
GENERAL DUTRA.
-AVENIDA NOSSA SENHORA DA
CANDELARIA ENTRE AVENIDA RIO
BRANCO E AVENIDA GENERAL DUTRA.
2ª SEMANA – UNIVERSITÁRIO SENTIDO LESTE/OESTE
-RUA MATO GROSSO ENTRE RUA
ALBUQUERQUE E RUA AQUIDAUANA.
-AVENIDA RIO BRANCO ENTRE RUA
ALBUQUERQUE E DIVISA DE
LADÁRIO.
-RUA AFONSO PENA ENTRE RUA
ALBUQUERQUE E AVENIDA NOSSA DA
CANDELÁRIA.

-ALAMEDA VERA CRUZ ENTRE RUA
AQUIDAUANA E AVENIDA NOSSA DA
CANDELÁRIA.
-RUA SILVA JARDIM ENTRE RUA
ALBUQUERQUE E AVENIDA NOSSA DA
CANDELÁRIA.
-ALAMEDA SANTA CLARA ENTRE RUA
RECREIO E ALAMEDA KONDORS.
-TRAVESSA JOSE ANCHIETA ENTRE
RUA COMANDANTE WANDERLEY E
RUA EUGENIO CUNHA.
-AVENIDA GENERAL DUTRA ENTRE
RUAALBUQUERQUE E AVENIDA NOSSA
DA CANDELARIA.
2ª SEMANA - (MARIA LEITE) SENTIDO NORTE/SUL
-RUA BARÃO DO MELGAÇO ENTRE
AVENIDA GENERAL DUTRA E AVENIDA
GATURAMA.
-RUA SANTA ROSA ENTRE AVENIDA
GENERAL DUTRA E AVENIDA
GATURAMA.
-RUA ALBUQUERQUE ENTRE AVENIDA
GENERAL DUTRA E AVENIDA
GATURAMA.
-RUA EUGÊNIO CUNHA ENTRE AVENIDA
GENERAL DUTRA E AVENIDA
GATURAMA.
-RUA SÃO JUDAS TADEU ENTRE
AVENIDA GENERAL DUTRA E AVENIDA
GATURAMA.
-NOSSA SENHORA DO CARMO ENTRE
AVENIDA GENERAL DUTRA E AVENIDA
GATURAMA.
-RUA SÃO PEDRO ENTRE AVENIDA
GENERAL DUTRA E AVENIDA NOSSA DA
CANDELARIA.
-RUA SANTO ANTONIO ENTRE AVENIDA
GENERAL DUTRA E RUA NOSSA DE
FATIMA.
-AVENIDA NOSSA SENHORA DA
CANDELARIA ENTRE AVENIDA
GENERAL DUTRA E AVENIDA
GATURAMA.

-ALAMEDA TRÊS MARIAS ENTRE RUA
SÃO JOSE E RUA SÃO NICOLAS.
-RUA N° 1 ENTRE RUA SÃO JOSE E
AVENIDA GATURAMA.
-RUA N°3 ENTRE RUA SÃO JOSE E
AVENIDA GATURAMA.
2ª SEMANA - (MARIA LEITE) SENTIDO LESTE-OESTE
-RUA GENERAL DUTRA ENTRE RUA
GERALDINO M. DE BARROS E AVENIDA
NOSSA DA CANDELARIA.
-RUA SÃO JOÃO ENTRE RUA
EUGÊNIO CUNHA E RUA SANTO
ANTONIO.
-RUA SARGENTO AQUINO ENTRE
AVENIDA GATURAMA E AVENIDA
NOSSA DA CANDELARIA.
-RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
ENTRE RUA ALBUQUERQUE E
AVENIDA NOSSA DA CANDELARIA.
-RUA SÃO FRANCISCO ENTRE RUA
EUGÊNIO CUNHA E RUASÃO PEDRO.
-RUA DOM BOSCO ENTRE AVENIDA
GATURAMA E AVENIDA NOSSA DA
CANDELARIA.
-RUA NOSSA SENHORA DA
CONCEIÇÃO ENTRE AVENIDA
GATURAMA E AVENIDA NOSSA DA
CANDELARIA.
-RUA SÃO CARLOS ENTRE AVENIDA
GATURAMA E AVENIDA NOSSA DA
CANDELARIA.
-RUA SANTA MARIA ENTRE AVENIDA
GATURAMA E AVENIDA NOSSA DA
CANDELARIA.
-RUA SANTA TEREZINHA ENTRE
AVENIDA GATURAMA E AVENIDA
NOSSA DA CANDELARIA.
-RUA SÃO JOSE ENTRE AVENIDA
NOSSA DA CANDELARIA E ENTRADA
ITAÚ.
-RUA SÃO NICOLAS ENTRE AVENIDA
NOSSA DA CANDELARIA E ENTRADA
DO ITAÚ.
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REPORTAGEM
ESPECIAL

COM DÍLSON FONSECA
(DRT-1583/MS)

Corumbaenses
que brilham

LEOCIL RODRIGUES
NEPOMUCENO
“MAGUILA”
Uma das principais formas
que nós do Correio de Corumbá
usamos para destacar o trabalho
dos
corumbaenses
de
nascimento e/ou de coração é
colocar em evidência o trabalho

das pessoas do povo, que direta
ou indiretamente auxiliam no
desenvolvimento da nossa
cidade e da nossa gente.
Hoje vamos falar de Leocil
Rodrigues Nepomuceno, ou
simplesmente “Maguila” que ao
longo dos seus 54 anos, já levou
o nome de Corumbá para
muitos locais. A História de vida
de “Maguila” se confunde com
a história da escola estadual
Maria Leite, pois já trabalha
nesse local a mais de 30 anos,
inclusive com tempo para se
aposentar, porém a idade o
impede.
“Maguila” tentou por duas
vezes ser vereador da cidade,
porém não conseguiu.
A sua história de vida está
pautada na honestidade,
simplicidade e na luta, pois
venceu barreiras, conquistou na
sua vida profissional tudo que
almejou e agora só espera colher
os frutos com uma futura
aposentadoria, isso se o Temer
deixar. Leocil acompanhou o
processo educacional de muitos
jovens, que se tornaram adultos
e pais de família e que venceram
profissionalmente nas mais
diferentes profissões, tais
como, professores, advogados,
médicos, enfermeiros...
Rodrigues Nepomuceno
continua na sua vida simples, mora
no mesmo lugar, na rua Antônio
João, após a Colombo e segue
todos os dias a mesma rotina.
Rendemos
as
nossas
homenagens a Leocil Rodrigues
Nepomuceno, corumbaense,
homem simples que carrega um
laço muito grande de amigos e
admiradores, assim como esse
professor que vos escreve.
Corumbá é igual a Maguila que
é igual ao Maria Leite.
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Cantinho do Betão nº153
FLASHES BOTEQUIANOS III
A grande despedida do Boteco
do Joni, o JONI’S BAR, OCORREU
NUM
SÁBADO
COM
CHURRASCO PATROCINADO
PELO PROPRIETÁRIO e, no dia
seguinte, pela manhã o Boteco
fechante abriu cedo para a mudança.
Como havia sobrado algumas
geladas, eu, o Xará e uns poucos,
acabamos com o estoque. Para mim
e o Xará, fregueses vips, sobrou
alguma herança. Eu acabei faturando
minha “camisinha” cativa, a famosa
“meu boteco” que havia sido
comprada exclusivamente para mim
(só eu tinha o direito de usá-la); 3
copinhos de dose e um saco cheio
de latinhas vazias. A camisinha, já
deixei com o Xará que estava para
abrir um botequinho em sua casa.
O domingo à noite foi tétrico e tive
que tomar minha gelada na Pizzaria
do Dilsinho que era o ponto mais
próximo e aberto da rua Spip
Calarge, rua principal do bairro. Na
segunda-feira, meio desanimado,
matutando onde poderia degustar
uma geladinha antes do almoço, saí
da academia, passei no mercadinho
para comprar as latinhas de casa e,

ao passar em frente da casa do Xará,
que é o caminho que faço, ouvi
música e o portão estava aberto. Lá
de dentro, uma voz gritou: “CHEGA
AÍ XARÁ QUE O BOTECO JÁ
ESTÁ FUNCIONANDO”.
- O BOTECO DO XARÁ –
O Xará já havia dito que, quando
o Joni fechasse as portas, iria abrir
um boteco em sua casa. Já havia até
preparado o ambiente fazendo o
balcão e as prateleiras, havia
comprado, há algum tempo, um
freezer do GEVA e só faltava um
capitalzinho mínimo para comprar
cerveja e cachaça. Como estava sem
trampo, devendo aluguel, telefone,
água e luz, o que conseguia, num
bico, era prá pagar os ítens mais
baratos e essenciais que eram a água
e a luz. Aluguel e telefone ficariam
por conta de um financiamento que
seu irmão LAU, iria fazer para ele.
A sorte ajudou e num bico que lhe
rendeu duzentinho, municiou o bar.
Pouca coisa, o essencial para o
começo. Ganhou 3 canastras (eita!
Corumbá) de cerveja do Joni,
pegando, por conta, 3 jogos de
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mesas já usados e colocou o boteco
para funcionar. Com o que entrava
de grana, repunha o estoque e a
freguesia começou a aparecer
devido ao “boca-a-boca”.
A mesma galera que frequentava
o JONI’S BAR foi aparecendo aos
poucos, fomentando o movimento
e varianado o estoque de acordo
com os gostos dos fregueses:
Doutor Mauro, advogado, só toma
Vodka e Skol em lata; o REI é
chegado numa raizada; Zezinho ou
Ed som, numa purinha, seguida de
uma latinha de Skol; o Velho Artie
só toma Brahma e, eu e os outros, o
que vier em cerveja, nós traça, desde
que seja a mais barata.
- SHOW AO VIVO –
Naquela noite, tudo ia tranquilo.
Chamamé baixinho no aparelho de
som, MIROSKI, já meio mamado
começou a mostrar seu dote
dançarístico ouriçando o REI, que
dizia seu pupilo desde o Boteco do
Joni. Passos variados, aos quais eu
dei nomes, como o passinho da
garça, o mata baratas e o devolteio
reboloso, arrancavam risos dos
assistentes. O grande mestre
MIROSKI debochava do pupilo
quando este errava um passo e o
REI, sempre insistindo, contrariava
o mestre: - Você está com inveja e
com medo de que quando eu for no
Centro Paraguaio, tirar suas damas.
ao que o mestre respondia: - Eu sou
dançarino e o dançarino não pula e
sim, passeia no salão...
- DEBATE ALTAMENTE
POLÊMICO –
Chovia naquela noite mas,
botequeiro que se preze, mete-se
numa capa, coloca um boné na
cabeça e, com um guarda-chuva, vai
assinar o ponto.
Lá estavam MIROSKI e o REI.
MIROSKI contando da morte de seu
amigo Zelão, que enfartou em sua
frente, detalhando tudo e repetindo
sempre.
Foi então que ele chegou,
estacionando a moto e caminhando
naquele passo de quem tem pinos
na perna, atravessou a passarela,
adentrando-se na varanda onde
estávamos fugindo da chuva.
MIROSKI encerrou o caso e vazou,
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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)
ficando eu, o rei o Xará e o chegante
mais polêmico da paróquia: JULIO
MURCEGÃO, sobre o qual já
discerni em alguns “CAUSOS DE
BOTECO”.
Julio pediu uma cerveja e o papo
começou a rolar sobre música entre
eu, ele e o REI. O Xará foi para a
cozinha lavar copos. Papo vai, papo
vem, e o Julio Murcegão abordou
seu tema preferido: ETs. Foi aí que a
polêmica começou. A construção das
pirâmides,
os
achados
arqueológicos e outros temas vieram
à baila, sempre um concordando com
outro e quando Murcegão disse que
não acreditava que o homem havia
pisado na Lua, o REI pulou de
banda e a polêmica quente começou,
um discordando do outro e, num vai
cerveja, vai cachaça, o papo foi
fervendo e, como meu alvará havia
vencido, puxei o carro e vim a saber
do gran finale, no dia seguinte, pelo
Xará. Disse-me ele, que a polêmica
foi até 23 horas, quando o REI, não
aguentando o tranco, vazou. Devido
ao adiantamento da hora, o Xará teve
que dispensar o freguês que já havia
tomado seis cervejas.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

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

Disk - Água 3231 - 5656
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Sem licitar
ef
eitur
a tor
licitar,, Pr
Pref
efeitur
eitura
torrra R$ 1,3
anho
milhão da Educação em g
asto estr
gasto
estranho
Para implantar uma metodologia
de ensino que poderia ser fornecida
gratuitamente pelo Ministério da
Educação, a Prefeitura de Corumbá
desembolsou R$ 1 milhão 312 mil
345,40. Com o dinheiro, do
orçamento da Secretaria Municipal
de Educação, foram pagos materiais
didáticos e assessoramento
pedagógico pelo sistema de ensino
“Aprende Brasil”, serviços da
Editora Positivo Ltda., a beneficiária
da fácil e lucrativa transação porque
foi feita sem concorrência, graças ao
mecanismo da inexigibilidade de
licitação.
A Editora Positivo é paranaense
e tem mais de 35 anos de atuação.
Com sede à Rua Major Heitor
Guimarães, 174, Bairro Seminário, em
Curitiba, apresenta-se como
especialista
em
soluções
educacionais
completas
e
inovadoras. Sobre o “Aprende
Brasil”, a empresa define tratar-se de
“um sistema completo, que oferece
um conjunto de soluções para
potencializar a qualidade da rede
pública de ensino, da Educação
Infantil ao Pré-Vestibular”. Ela
fornece seus serviços a diversos
municípios brasileiros.
No entanto, o que os
corumbaenses estranham é o fato de
o prefeito Ruiter Cunha (PSDB) não
ter requisitado o apoio do governo
federal, optando pela rede privada
para comprar metodologia e materiais
que serão distribuídos aos alunos
da Rede Municipal de Ensino. Igual
providência poderia ser adotada
sem sacrificar as finanças locais bastava capacitar suas escolas e
profissionais,
sem
custos,
recorrendo ao Ministério da
Educação, que dispõe de vários

programas, serviços e estruturas de
assessoramento para atender os
estados e os municípios.
Com 12 meses de duração, o
contrato foi assinado em nove de
março corrente e publicado cinco
dias depois na edição 1.144 do
DioCorumbá, o diário oficial do
Município. Nele, além do extrato 001/
2017 para compra de materiais
didáticos pelo processo 2.649,
constam como partes a titular da
Secretaria Municipal de Educação,
Maria Eulina Rocha dos Santos, e o
diretor-executivo comercial da
Editora Positivo, Rogério Kava. A
redação do MS Notícias entrou em
contato com a secretária de
Educação de Corumbá e perguntou
porque foi assinado um contrato de

valor tão expressivo, sem licitação e
para adquirir serviços ou sistemas
que poderiam ser obtidos
gratuitamente junto ao governo
federal.
Maria Eulina disse que apenas
cumpriu ordens, contando que
limitou-se a receber e assinar os
papéis que formalizaram a compra.
Em princípio, a transação aconteceu
num contexto de normalidade.
Expressiva parcela de prefeituras
brasileiras vem optando por adquirir
serviços e material didático junto a
editoras e empresas privadas. No
entanto, a primeira opção para
preservar os cofres públicos e não
desfalcar orçamentos previamente
ajustados para outras finalidades
deveria ser amparar-se nos
programas e mecanismos de suporte
gratuitos do Ministério da
Educação.
Quanto à inexigibilidade de
processo licitatório, trata-se de uma

previsão assinalada na Lei 8.666/93,
a Lei das Licitações. A advogada e
procuradora paulista Elisângela da
Libração, pós-graduada em Direito
Processual Civil e Direito do Estado,
lembra que no artigo 2º a lei define a
exigência de licitação para obras,
serviços, compras, alienações,
concessões, permissões e locações
efetuadas pela administração
pública. “A exigência de licitação
decorre da necessidade de obtenção
da melhor contratação, com a
escolha da proposta mais vantajosa
à Administração”, enfatiza. Todavia,
em tempos de forte cobrança ética e
vigilância rigorosa dos organismos
de controle e da sociedade, a
administração do prefeito Ruiter
Cunha preferiu ignorar condições
tão básicas e de caráter preventivo,
arriscando-se a caminhar sob a
suspeita dos cidadãos de bem de
Corumbá.
Fonte: MS Notícias

PRATIQUE A PALAVRA DE DEUS
“Certamente a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa
salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Mas as vossas
iniqüidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados
encobrem o Seu rosto de vós, para que não vos ouça.”
(Isaías 59:1-2)
Que condição terrível para um cristão se encontrar incapaz de conversar com
Deus! Quando compreendemos o que nosso ressentimento nos faz, vemos que
é muito melhor permitir que nossos inimigos fiquem impunes do seu crime,
perdoando-os, em lugar de guardar ressentimentos e nos separar do Senhor.
Deus conhece o coração de nossos inimigos, se o mal foi intencional, Deus
retribuirá.
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ADEUS, MARÍLIA MIGUÉIS!
É com profundo pesar que
registramos o falecimento da
veneranda Sra. MARÍLIA GOMES
MIGUÉIS, aos 90 anos, devido à
enfermidade, ocorrido na segundafeira, dia 27 de março de 2017. Era
viúva do inesquecível JOÃO
GONÇALVES MIGUÉIS, que foi
pecuarista, fiscal de rendas,
comerciante e presidente do
Riachuelo Futebol Clube.
O casal Marília Gomes da SilvaJoão Gonçalves Miguéis deixou 10
FILHOS: ZILCA MARIA, AFONSO
CELSO, LUIZ AÉLSON, JOÃO
GONÇALVES MIGUÉIS FILHO
(JANGO), DILMA MARIA, JOSÉ LUIZ,
PAULO CÉSAR, RITA, JULIETA E
MANOEL, além de genros, noras, 27
NETOS E 23 BISNETOS, dezenas de
sobrinhos(as) e primos(as).
Filha de Rita de Barros e Manuel
Gomes da Silva(Neco), neta de Maria
Carolina e Gabriel Patrício de
Barros(Bié), cunhado de Joaquim
Eugênio Gomes da Silva(Nheco),
filho do Barão de Vila Maria e
fundador da Nhecolândia. Era irmã
de Raphael Gomes da Silva, que era
casado com Rosita Curvo; Geraldo
Gomes da Silva, casado com Laís
Cavalcante Freire; de Cyra Gomes da
Silva, casada com José Coelho Lima

e de Edith Gomes da Silva, casada
com Joaquim Freire.
O casal João Gonçalves MiguéisMarília Gomes Miguéis, comemorou as
suas Bodas de Diamante, 60 anos de
casados, em maio de 2004, em
cerimônia realizada na Igreja Matriz de
Nossa Senhora da Candelária,
recepcionando os convidados com um
jantar no Corumbaense Futebol Clube.
Eles se uniram pelos sagrados laços
do matrimônio no dia 27 de abril de
1944. Eles foram os Fundadores do
Buffet Humaitá em 1960, que nasceu
com o objetivo de atender as
necessidades das famílias corumbaenses
e ladarenses. Anos depois de muito
sucesso e total aceitação neste mercado,
assumi a gerencia dos negócios, o filho
e nora (Tim Miguéis e Toninha),
mantendo a qualidade de sempre nos
menus e em serviços de Buffet,
preservando as receitas mais
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requintadas com cardápios nacionais e
internacionais para atender aos
consumidores mais exigentes. Depois de
ter a frente Altamar Costa Garcia, hoje
é comandado por João Gonçalves
Miguéis Neto e Elanir.
João Gonçalves Miguéis faleceu
aos 87 anos, devido à enfermidade. Era
um dos mais destacados membros da
Loja Maçônica “Estrela do Oriente”
(Rua Delamare), foi fazendeiro no
Pantanal da Nhecolândia, funcionário
público como fiscal de rendas da Agenfa
por onde se aposentou, foi destacado
colaborador das Forças Armadas, tendo
sido presidente da antiga ASSOAMEX,
hoje ASSOABRIG-Associação dos
Amigos da Brigada, tendo
participado também da ASSOAMAR-
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Associação dos Amigos da Marinha,
membro e colaborador de clubes de
serviços e de entidades filantrópicas,
notadamente as voltadas para as
crianças e adolescentes, tendo
merecidamente recebido incontáveis
diplomas, troféus, medalhas, títulos e
comendas pelos relevantes serviços
prestados a Corumbá e ao nosso Estado.
Foi quem construiu a sede do Riachuelo
Futebol Clube na Rua Frei Mariano,
inclusive dotado de amplo Ginásio
Poliesportivo. Era um riachuelista de
quatro costados, muito apaixonado pelo
mais querido.
A família enlutada nossos sentimentos
e, a alma de Marília Gomes Miguéis, muita
luz e paz no Reino de Deus.
ADOLFO RONDON

Casal João Gonçalves Miguéis-Marília Gomes Miguéis.
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Desburocratização: Evander solicita
informações sobre concessão de alvarás
Desburocratizar para facilitar a vida
dos contribuintes e também dos
contadores. É isto que deseja a Câmara
Municipal de Corumbá que, esta
semana, aprovou requerimento
apresentado pelo vereador e presidente
da casa, Evander Vendramini, que
solicitou informações sobre os critérios
adotados para concessão de alvará de
funcionamento de comércio varejista na
cidade.
A solicitação está sendo
direcionada ao prefeito Ruiter Cunha
e a intenção do vereador é obter todas
as informações sobre o assunto, no
sentido de se realizar estudos, para
desburocratizar o processo.
“Para obter um alvará de
funcionamento, o Município exige
uma série de documentos, laudos do
Corpo de Bombeiro, do Meio
Ambiente, entre outros. Isto está
gerando
reclamações
dos
contribuintes e até mesmo de
profissionais contábeis”, comentou.

“Estamos solicitando estas
informações para podermos realizar
estudos, detalhar o assunto, para
buscar alternativas, visando
desburocratizar o processo,
facilitando a vida dos contribuintes e
contadores”, reforçou.
Além disso, comerciantes reclamam
também da existência de comércio
funcionando sem o alvará de
funcionamento. A intenção é buscar
resolver todos estes problemas.
Toda a casa
Em outro requerimento apresentado
pelo presidente, em nome de todos
os vereadores da casa, foi solicitada
uma visita técnica para confirmar a
necessidade de reforma completa da
cobertura do ponto de ônibus
localizado na Rua Silva Jardim, entre
a Albuquerque e Comandante
Vanderlei.
“Este foi um requerimento que
chegou pelo nosso aplicativo

(WathsApp) e que estamos
apresentando em nome de todos os
vereadores, atendendo solicitação de
moradores do Bairro Universitário”,
informou Evander.
Ele lembra que o Poder
Legislativo implantou o serviço

justamente para atender a população
corumbaense. Quem desejar fazer
alguma reivindicação ou solicitar
serviços, basta entrar em contato
com o número 9947-0478, e enviar
sua mensagem com fotos e até
vídeos.

Vereador Dr. Gabriel solicita emenda a
deputado federal para atender a APAE
O vereador Gabriel Alves de Oliveira (PMDB)
teve aprovado pela Câmara de Vereadores de
Corumbá, um requerimento em que solicita envio de
expediente ao deputado Federal Carlos Marun
(PMDB), no sentido de viabilizar uma emenda
parlamentar para atender a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais (APAE).
Gabriel cita que a emenda seria destinada na
aquisição de materiais permanentes e de custeio,
utilizados no desenvolvimento das atividades da APAE,
uma instituição sem fins lucrativos que atende a
população de Corumbá, Ladário e até da Bolívia, nas
áreas de educação, saúde, trabalho, esporte, cultura,
lazer e outros.

CASA PÃO DE QUEIJO
CUN HÁ PÊ
Oferecemos desde CAFÉ DA MANHÃ, Almoço e lanche
da tarde.
Servimos almoço e marmitex com valores de R$6,00 a
R$8,00 Prato Econômico.
Marmita mensal de segunda a sexta-feira por apenas
R$390,00.
Rua 13 de Junho, entre as ruas 15 de Novembro e 7 de
Setembro, centro, ao lado da Farmácia Popular.
Atendimento Comercial. Contatos: (67) 9.9669.7429.
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Tadeu Vieira pede informações sobre contrato
para fornecimento de material didático
O vereador Tadeu Vieira (PDT)
está solicitando informações sobre
o contrato firmado pela Prefeitura,
por meio da Secretaria de Educação,
com a empresa Positivo Ltda., para
fornecimento de material didático
para atender a Rede Municipal de
Ensino.
A solicitação foi aprovada pela
Câmara Municipal na sessão
ordinária de terça-feira, 29, e
expediente está sendo encaminhado
ao prefeito Ruiter Cunha e à
secretária de Educação, professora
Maria Eulina Rocha dos Santos.
O vereador solicitou cópias do
contrato (integral) e dos pareceres
jurídicos que optaram por
inexigibilidade de licitação.

“Estamos pedindo que nos enviem
detalhes desse contrato com
pareceres e comparações de preços,
pois um contrato com esse valor e a
verba sendo da Educação, é preciso
acompanhar de perto”, disse Tadeu.
O contrato no valor de R$
1.312.345,40 foi firmado com a Editora
Positivo Ltda., e tem por objetivo
fornecimento de materiais didáticos
que compõem o sistema de ensino
Aprende Brasil, composto por livros
didáticos integrados, ambiente digital
com conteúdo educacional,
acompanhamento e assessoramento
pedagógico e sistema de gestão das
informações educacionais para a
educação infantil dos alunos da Rede
Municipal de Ensino de Corumbá.

Vereador Tadeu Vieira é escolhido Paraninfo da Turma de Recursos Humanos
O vereador Tadeu Vieira foi escolhido para ser Paraninfo da turma de Curso
Técnico em Gestão de Recursos Humanos da Faculdade Uniderp Anhanguera.
Na colação de grau, que foi realizada na noite de 30/03 no Anfiteatro Salomão
Baruki, o vereador usou seu discurso para enaltecer a força de vontade dos formandos.
“Nessa nova caminhada, que vocês tenham perseverança, paz, carinho, solidariedade
e muito amor pela profissão, pois só assim é possível ter sucesso”, afirmou Tadeu.
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Carnaval de rua em nossa região sem o empresário Reinaldo
Silva de saudosa memória parecia um vazio. Com o seu possante e
potente trio elétrico denominado “AGUIA DE FOGO” animava o
período do Reinado de Momo em Corumbá.
Da mesma forma seu super-requisitado carro de som atendia
as atividades estudantis, culturais, artísticas e cívicas de Corumbá e
Ladário.
E na presidência da LEC-Liga de Esportes de Corumbá,
organizava e realizava os campeonatos de futebol amador no Estádio
Arthur Marinho e todos são unânimes de que dificilmente algum
outro dirigente esportivo conseguirá igualar com seus feitos. E ao
mesmo tempo, no Campo do Roseiral, Paulo Roberto Rodrigues
também promovia campeonatos muito bem organizados na chamada
divisão de acesso, conforme fez até o ano passado e Alfredinho
Zamlutti fazia nos anos 1980 no futebol profissional, inclusive como
presidente da FFMS, levando o Corumbaense a conquistar seu
único título estadual até hoje.
Reinaldo Silva ajudava com seus próprios recursos todos os
envolvidos no futebol local, desde os árbitros até na formação dos
elencos dos clubes filiados a LEC.
A situação do Estádio Arthur Marinho era impecável.
Esse dinâmico e incansável empresário e desportista era
considerado um “onipresente”, uma vez que estava em todos os
eventos de Corumbá e Ladário.
Como cidadão que se preocupava com o futuro da sua cidade,
Reinaldo participava das campanhas políticas, principalmente para
prefeito e vereadores, sem cobrar um centavo, pois queria sempre
o melhor para os corumbaenses, analisando as propostas de cada
candidato.
Muito injustiçado por alguns traíras da vida esportiva local,
era um homem de muita coragem, destemido e não levava desaforo
pra casa. Um verdadeiro “cabra macho” como se diz lá no nordeste,
terra dos seus antepassados.
Outra injustiça. Até hoje nenhum vereador se lembrou de
prestar homenagem póstuma a esse grande homem que prestou
relevantes serviços a vários segmentos da nossa comunidade,
inclusive fazendo publicidade de graça sobre as promoções

Foto: Arquivo/Correio de Corumbá

Um nome inesquecível
para toda Corumbá:
REINALDO SILVA

realizadas pelas entidades caritativas ou filantrópicas, como Asilo
São José, creches, clubes de serviços e dos eventos das escolas
públicas.
Por isso mesmo que digo que quando os homens são grandes
é porque tiveram grandes adversários.
Assim foi Reinaldo Silva, que era carinhosamente chamado
de Reinaldo da Kaskol e assim é nos últimos anos o empresário e
desportista Alfredo Zamlutti Junior. POR FARID YUNES

Bons tempos do Juvenal Ávila na radiofonia corumbaense
Quando voltei de Ribeirão Preto(SP),
a Rádio Clube de Corumbá dominava
amplamente a audiência em Corumbá.
Eu e Juvenal Ávila aceitamos o desafio
e começamos a fazer um programa
jornalístico na Rádio Difusora, quando
Barcello de Jesus e Valdemar Baiaroski
estavam transferindo uma das emissoras mais
antigas do Brasil para as mãos de Uriel
Raghiant e Caibar Silva Pereira. Foi em 1979
e Armando Anache era o prefeito de
Corumbá. Fizemos sucesso e nos levaram
para a Rádio Clube.

Lá encontramos no seu cast de
comunicadores: Jonas de Lima, Antônio
Ávila, Joel de Souza, Arnaldo Gomes da
Costa, Roberto Zambelli, João de Oliveira
Neves, o afamado Joãozinho Gente
Boa(JGB) e outros locutores da época. Só
feras do microfone.
Cheguei a trabalhar com Jonas de
Lima no programa Bom Dia Cidade e Jovem
Clube Sabe de Tudo. Também participei da
equipe de esportes da emissora da Delamare.
Agora estou relembrando estes fatos
por dois motivos que nos fazem crescer na

profissão: Trabalhar com Gente Grande e
brigar com Gente Grande.
Naquela época aprendi muito na
política com o Doutor Adelmo Lima, então
vereador e também brigando em termos de
política com o então deputado Cecílio
Gaeta, grande líder popular e com seu irmão
vereador Augusto Gaeta.
Nos esportes se destacavam e eu fazia
questão de dar cobertura aos dois grandes
nomes: REINALDO SILVA e ALFREDO
ZAMLUTTI. Tempo bom de Corumbá.
POR FARID YUNES
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Homenagem Póstuma a professora Izabel de
Andrade, fundadora da Escola Santa Inês!
É com grande pesar que
comunicamos o falecimento na quintafeira, dia 30 de março de 2017, em sua
residência aqui em Corumbá, Mato
Grosso do Sul, da distinta Sra. Izabel
Silva de Andrade, aos 80 anos,
professora aposentada, que inclusive foi
fundadora e proprietária da Escola Santa
Inês de Corumbá, sendo descendente dos
desbravadores do Pantanal da
Nhecolândia(bisneta de Gabriel Patrício
de Barros (Biê), cunhado de Joaquim
Eugênio Gomes da Silva (Nheco),
herdeiro do Barão de Vila Maria e também
dos pioneiros do Pantanal do Rio
Negro, como bisneta de Ciríaco da Costa
Rondon, fundador e proprietário da
Fazenda Rio Negro, palco da novela
Pantanal da extinta Rede Manchete, que
desbancou a audiência da Rede Globo nos
anos 90 do século passado e que foi reprisada
com grande audiência mais recentemente
pelo SBT.
Era filha da saudosa Amália de Barros
Rondon e de João Pinto da Silva, neta
de Isabel de Barros Rondon e Cornélio
da Costa Rondon. Teve os seguintes
irmãos: Rogério Rondon da Silva, Maria
Carolina Pinto da Silva e Hélio Rondon
Pinto da Silva, todos já falecidos. A Maria
Carolina (Calú) era mãe de Neuza Curvo
Malheiros, casada com Antônio
Malheiros Neto e de Maria do Carmo

Curvo, a Cotinha, que faleceu aos 18
anos. Hélio, casado com Alda Preza já
falecida, era genitor do Dr. João
Armando Preza da Silva, advogado e
que foi jogador do Cruzeiro de Corumbá
e funcionário do Cartório do seu Acylino
Xavier; da Alda Rita Preza, economista,
dedicada funcionária da Santa Casa de
Campo Grande, mãe da médica Dra.
Serena e também pai do Dr. Helinho,
formado em Direito.
O viúvo Edécio Burguês de Andrade,
que estará completando 82 anos na
sexta-feira, dia 07 de abril de 2017,
durante vários anos foi dedicado
funcionário da Urucum Mineração S/A,
que deu origem a hoje mineradora VALE.
Nos últimos anos goza de merecida
aposentadoria.
A professora Izabel foi velada na Capela
da Funerária ANJOS DA PAZ, situada na
Rua Major Gama, tendo o féretro saído às
14 horas, de sexta-feira para o sepultamento
no Cemitério Santa Cruz. Nos últimos dias já
não vinha se sentindo bem de saúde, apesar
de todos os cuidados dos seus entes queridos
e do médico da família Dr. Domingos Albaneze
Neto, seu sobrinho, que não media esforços
para atendê-la sempre da melhor maneira
possível.
O casal comemorou suas Bodas de
Ouro na noite de 29 de dezembro de
2011, em cerimônia religiosa realizada
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na Igreja de Nossa Senhora de Fátima,
seguida de um jantar no Lions Clube
de Corumbá. Portanto, foram 65 anos
de feliz união.
A educadora Izabel de Andrade
nasceu em Corumbá no dia 05 de junho
de 1936. Conforme informações do
amigo Lincoln Gomes, aposentado do
Banco do Brasil e grande Tenor, a
pranteada marcou época no Coral do
Santuário de Nossa Senhora
Auxiliadora, encantando a todos com a
sua belíssima e potente voz.
Edécio e Izabel são pais de Maria Inês
Andrade, professora, cantora e animada
carnavalesca, genitora do Lucas Andrade,
formado em Engenharia Florestal e vem
fazendo muito sucesso em diversas regiões
de MS como músico e cantor; do Dr. Edécio
Filho, Engenheiro Agrônomo, que presta
serviços a Prefeitura Municipal de Corumbá;
de Maria Helena Andrade, experiente
bióloga, competente funcionária concursada
e de carreira da UFMS em Campo Grande,
esposa do Roberto e são pais do Pablo,
que já está na Universidade cursando Física
e também são genitores da Maria Emília de
Andrade, que foi Secretária de Finanças e
Planejamento da Prefeitura Municipal de
Ladário durante o Governo do prefeito José
Antonio Assad e Faria, sendo genitora da
Maria Eduarda (Duda), que presta serviços
na APAE local e é a mamãe do Pedro
Henrique.
Igualmente é considerado como filho do
casal Izabel-Edécio, o Dr. Amir

P á g . 14

Fernandes, que nos anos 70 foi
professor em nossa cidade, diretor da
Rádio Difusora Mato-grossense e
vereador a Câmara Municipal de
Corumbá, estando há vários anos radicado
na Capital do Estado.
A pranteada sempre foi muito benquista
em todos os segmentos das comunidades de
Corumbá e Ladário, deixando vasto círculo
de amizades, uma mulher de fibra, guerreira,
muito franca e sincera em seus diálogos,
prestativa e responsável pela formação
educacional e cultural de centenas de crianças
e adolescentes, que hoje são pessoas
formadas e com famílias consolidadas.
Adeus, prima Izabel de Andrade, segura
na mão de DEUS e vá, vá de encontro aos
nossos antepassados que a aguardam de
braços abertos para aquele reencontro
fraternal e que um dia pretendemos estar
todos reunidos na Pátria Espiritual.
Adolfo Rondon
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Rufo solicita ao Governo do
Estado a construção de
escolas na parte alta

A falta de vagas nas escolas é um
problema que vem preocupando o
vereador Rufo Vinagre, que na
sessão de terça-feira, 28, solicitou
ao Governo do Estado a construção
de novas escolas estaduais na parte
alta da cidade.
Uma vez que a última escola
estadual construída no município foi
a Gabriel Vandoni de Barros em 1988,
no Bairro Maria Leite, e hoje a uma
carência nas vagas para as crianças
da parte alta, quem vem crescendo
cada dia mais.
“Hoje a nossa cidade só pode
crescer na parte alta e como prova
disso temos a construção dos
residenciais Flamboyant 1,2 e 3 e o
Buriti, quando essa população
tomar posse das suas casas não
haverá escola suficiente para

atender todas essas crianças”,
explicou o vereador.
Ainda segundo Rufo as escolas
Maria Helena Albaneze e Nathercia
Pompeo dos Santos já não têm mais
vagas, as famílias que moram perto
das escolas tem que levar seus filhos
até outra unidade educacional.
“Sabemos que a educação é a
única esperança para um futuro
melhor, por isso faço esse pedido
ao governo para que pense com
carinho nas crianças que podem ficar
sem estudo e como já tem mais de 30
anos que o estado não constrói uma
escola. Agora com a entrega dessas
residências seria uma ótima hora para
construir uma escola já que existe
um terreno próximo desses
residenciais para a construção da
mesma”, concluiu.

Vereador Rufo dá moção de
congratulação à empresa FRIMA
Na sessão de segunda-feira, o
vereador Rufo Vinagre, primeiro
secretário da Câmara Municipal, deu
uma Moção de Congratulação aos
irmãos José Antonio Marinho Neto,
Tadeu Roberto Nemir Marinho e aos
seus filhos e netos pela criação do
frigorífico FRIMA (Frigorífico Marinho).
A Empresa Marinho de Agropecuária
do Pantanal Ltda (EMA) teve seu início
em 1985 em Corumbá, e no final de janeiro
deste ano inaugurou o Frigorífico
Marinho (FRIMA) -, que abate e vende
carne do Pantanal produzida pelos
animais das fazenda da própria EMA.
São 2.500 metros quadrados de área
construída e a capacidade de abate é de

até 100 reses por dia. Onde os
funcionários que trabalham no local
são todos funcionários locais,
aproximadamente 30 funcionários.
Para o vereador Rufo esse
empreendimento demonstra tamanha
dedicação e preocupação da família
Marinha em produzir uma carne de
qualidade. “Uma empresa que está na
cidade a mais de 40 anos e vem sempre
buscando melhorar o seu
atendimento, este ano inaugurou um
frigorífico de primeira linha que foi
construído em uma de suas fazendas
para diminuir o estresse do pré-abate
e maximizando o sabor da carne”,
enfatizou Rufo.
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Rufo solicita maior segurança na
Ramon Gomez para prevenir acidentes
O crescimento do número de
acidentes na Rodovia Ramon Gomez
está preocupando as autoridades
corumbaenses. Na sessão de
segunda-feira, 27, da Câmara
Municipal, o assunto foi levantado
pelo vereador Rufo Vinagre (PR) que
solicitou providências junto ao
Departamento Estadual de Trânsito
de Mato Grosso do Sul (Detran-MS),
no sentido de reduzir a alta
incidência.
A solicitação foi por meio de
requerimento aprovado pela Casa de
Leis, e endereçado ao diretorpresidente do Detran, Gerson Claro,
onde Rufo solicitou providências
para, pelo menos, implantação de
redutor de velocidade na rodovia,
próximo à entrada da 2ª Companhia
de Polícia Militar Ambiental de
Corumbá, que também necessita de
melhor identificação, por meio de uma
placa de sinalização.
“O fluxo de veículos na Ramon
Gomez é intenso. É o principal acesso
à Bolívia. É também principal acesso
ao quartel da Polícia Militar

Ambiental e existem outros
empreendimentos na região. A
sinalização e a implantação de
redutor de velocidade, é importante
para reduzir acidentes no local”,
solicitou.
Rufo informou que o pedido foi
feito pelo próprio comandante da
Polícia Ambiental, 1º Tenente Diego
da Silva Ferreira Rosa, que
demonstra preocupação com o fluxo
de veículos na rodovia. “O redutor
de velocidade e a sinalização, com
placas indicativas, serão importantes
para que todos tenham maior atenção
no trecho”, disse.
O vereador concluiu o seu
pedido destacando que o redutor de
velocidade e as placas de sinalização,
vai facilitar o acesso ao quartel da
Polícia Ambiental, principalmente
dos ônibus de turismo que precisam
reduzir a velocidade para entrar na
Ambiental. A placa, conforme ele, tem
que indicar a entrada correta da
Ambiental, já que muitos acabam se
dirigindo ao Porto do Tamengo,
localizado nas imediações.
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DICAS DE BELEZA E PROTEÇÃO DA
PELE COM PATRICIA FONSECA
Esfoliantes
caseiros com açúcar
A primeira receita de esfoliantes
caseiros com açúcar é misturar 5
colheres (sopa) de açúcar com 5
colheres (sopa) de óleo de
amêndoas. Misture os dois
ingredientes e aplique na pele com a
ponta dos dedos, suavemente,
fazendo movimentos circulares no
rosto todo. Essa receita de esfoliante
caseiro com açúcar e óleo de
amêndoas pode ser aplicada em todo
o corpo na hora do banho, de
preferência de duas a três vezes por
semana.
A segunda receita é misturar uma
colher (sopa) de açúcar cristal com
uma colher (sopa) de mel. Misture
os dois ingredientes e aplique sob o
rosto, fazendo movimentos
circulares. Depois é só retirar a
mistura com água corrente. Essa
receita de esfoliante caseiro é
perfeita para as pessoas que
possuem muitos cravinhos, porém
deve ser evitada em pessoas com
pele sensível, pois pode causar
vermelhidão.

Esfoliantes
caseiros com aveia
A primeira receita para deixar a
pele impecável com esfoliantes
caseiros com aveia é misturar duas
colheres (sopa) de aveia em flocos
com duas colheres de mel. Aplique
a mistura em todo o rosto e depois
retire com água. Essa receita é
indicada para pessoas com a pele
sensível, pois é uma receita mais
suave, além da aveia ajudar a nutrir
a pele.

A segunda receita é quase
semelhante da primeira, porém com
um pouquinho de loção facial,
podendo ser substituída também por
chá de erva-cidreira. Faça uma
mistura homogênea com os
ingredientes acima e aplique no
rosto, pescoço e colo, fazendo
movimentos circulares e suaves para
não machucar a pele. Depois é só
enxaguar com água corrente. Essa
receita pode ser usada em pessoas
com pele normal e pele seca.

Patrícia da Conceição Santos
Fonseca é Esteticista e
Maquiadora Profissional.

Esfoliantes
caseiros com fubá
Essa receita é bem simples.
Misture o fubá e o mel, até criar uma
mistura consistente e ficar
homogênea. Em seguida, aplique a
misture no rosto, massageando e
sempre fazendo movimentos
circulares como as demais receitas.
Deixe agir por 5 minutos e enxágua
o rosto com leite.

Esfoliantes
caseiros com abacaxi
A enzima que contém no abacaxi
possui função clareadora e ajuda a
melhorar a oleosidade do rosto.
Portanto, se você tem a pele oleosa
você pode fazer um esfoliante
caseiro com a casca do abacaxi e com
água, batendo os dois ingredientes
no liquidificador. Aplique a mistura
no rosto, pescoço e colo, fazendo
movimentos circulares e suaves, por
aproximadamente 3 minutos. Depois
é só enxaguar com água corrente.
O abacaxi possui inumeros
beneficios para o rosto, entre elas a
fruta
possui
propriedades
adstringentes que ajuda a retirar e
combater a oleosidade da pele, além
de deixar o seu rosto livre de cravos
e espinhas. Você conquistará uma
verdadeira pele de pêssego.
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Parabéns, Professora Nuncia!
É com muita satisfação que felicitamos
a benquista Sra. Anuncia Gimenez
Ayala pelo transcurso do seu
aniversário na noite de 25 de março
de 2017, quando festejou a chegada
dos seus 71 anos, recepcionando em
sua residência os amigos e amigas
mais chegados, inicialmente com um
coquetel de salgadinhos, regado a
cervejas, refrigerantes e uísque,
seguido de um saboroso jantar e,
após o tradicional Parabéns a Você,
todos saborearam a deliciosa torta
de aniversário. Agradeço a companhia
em nossa mesa, do querido casal TerezaDr. Antônio Manoel Moreira
Neto(cirurgião-dentista), da Lina,
dedicada e competente diretora do Asilo
São José e do professor João Carvalho
de Oliveira.
NUNCIA como é conhecida em nossa
região e na Capital do Estado é
Terapeuta Holística, Fitoterapeuta,
Cosmetóloga e Cabeleireira, que
dispõe dos mais modernos recursos,
conhecimento tecnológico na área da
beleza; participando de congressos e
cursos com renomados médicos do nosso
país e até do exterior, buscando sempre
atualizar o seu conhecimento para melhor
servir a sua vasta clientela.
A aniversariante sempre prestou
relevantes serviços ao tradicional Centro
Social Paraguaio de nossa cidade,
inclusive como presidente, promovendo
o Natal dos menos favorecidos da sorte.
Dona Nuncia também é benemérita
do Asilo São José há vários anos,
participando com os membros de sua
diretoria, que tem como presidente a
Sra. Cerize de Barros e diretora Lina,
assim como com voluntárias,
comemorações natalinas aos idosos e em
outras ocasiões como agora na Semana
Santa que já se aproxima.

A professora Nuncia também sempre
deu total apoio aos eventos em prol da
Capela de Nossa Senhora de
Caacupé, Padroeira do Paraguai,
situada na Rua Antônio Maria Coelho,
entre as ruas Colombo e Cabral, no
centro da Capital do Pantanal, inclusive
as suas quermesses beneficentes.
A Sra. Anuncia Gimenez Ayala é
genitora do Dr. Reinaldo Ayala,
advogado que milita na Comarca de
Corumbá, com escritório na Rua
Antônio Maria, entre as ruas Cuiabá
e América, ao lado da sua empresa
Nuncia Instituto de Estética e
Cabeleireiros Unissex.
A dileta amiga Nuncia, nossos
sinceros votos de uma longa e feliz
existência, repleta de muita saúde, paz,
amor, harmonia e sabedoria sempre.
Adolfo Rondon Gamarra

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 Doutor Domingos quer mais brinquedos
para crianças com necessidades especiais
O vereador Domingos Albaneze
Neto (PV), reforçou na sessão da
Câmara Municipal de Corumbá
realizada na terça-feira, 28 de março
de 2017, a importância da Prefeitura
de Corumbá instalar mais brinquedos
em praças públicas, para atender
crianças portadoras de necessidades
especiais.
O pedido foi aprovado pelos demais
vereadores e expediente já foi
encaminhado direto ao prefeito Ruiter
Cunha(PSDB). “Nestes locais já
existem brinquedos e a nossa
solicitação é para que a Prefeitura
instale ainda mais brinquedos para
atender estas crianças portadoras de
necessidades especiais”.
Vale salientar que essa solicitação
reforça o pedido feito dias atrás pelo
vereador Yussef Salla (PDT) que
reivindicou ao Poder Executivo, a
instalação de brinquedos em praças
públicas para atender crianças
portadoras de doenças mentais e
físicas. Segundo o edil pedetista é
indispensável à inclusão desses
brinquedos, já que a “ausência de
estrutura em parques e praças

direcionada a portadores de
limitações físicas e mentais,
apresenta uma característica notória
de exclusão social, uma vez que essa
parcela da população não é
atendida”.

Lajotamento
Já em outro requerimento aprovado
na sessão de segunda-feira, 27 de
março, o vereador DomingosAlbaneze
solicitou ao prefeito Ruiter Cunha e
ao secretário de Infraestrutura e
Serviços Públicos, Eng.º Ricardo
Ametlla, a pavimentação com lajotas
sextavadas da Alameda Rubro Rosa,
travessa da Rua Joaquim Wenceslau
de Barros, com acesso ao Bairro
Aeroporto.

Audiência Pública
Por outro lado, o parlamentar
Domingos Albaneze está confirmando
para sexta-feira, dia 7 de abril de 2017,
a audiência pública que vai permitir
um amplo debate sobre questões
relacionadas à infraestrutura e
segurança das pontes sobre o Rio
Paraguai.

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.
Sempre é bom lembrar que anos
atrás, um acidente causou sérios
problemas à estrutura da ponte sobre
o Rio Paraguai no Porto Morrinho.

Desde então há necessidade de
reconstruir o dolfin, um dispositivo de
segurança que protege os pilares de
colisões.
Já com relação à ponte de captação
de água bruta situada no Porto Geral,
o vereador Dr. Domingos argumenta:
“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”.
Fonte: Assessoria de Imprensa do Vereador
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“Sofremos muito com o pouco que nos falta e aproveitamos pouco o muito que temos”.
* * * PANTANEIRO - Confirmado. Será
no próximo dia 09 de abril, a promoção de
Churrasco Pantaneiro realizada pela Casa
da Amizade do Rotary Clube local. The
happening terá lugar a partir das 12:00
horas, na sede da entidade, com toda
renda revertida para as obras sociais
daquele clube de serviço. Os convites já
estão a disposição com os companheiros
rotarianos, ao preço de R$ 25,00 por
pessoa. Temos certeza que assim, como
em anos anteriores, este big party será
sucesso total. Sem sombra de dúvidas este
é um momento para que você possa
desfrutar de um domingo hiper animado e
descontraído, com muito bate-papo e
reencontro e além de tudo praticar a
solidariedade. Show de bola!
* * * WORKSHOP - A Embratur, a
Embaixada do Brasil em Londres e a
VBRATA - Visit Brazil Travel Association
realizaram na última semana, um workshop
para promover os destinos de aventura e
ecoturismo nas várias regiões brasileiras.
Foram capacitados 110 convidados do
trade turístico britânico, entre agências de
viagem, operadores de turismo e
companhias aéreas, além da imprensa
especializada. Dentre eles, alguns que já
tem o Brasil em seus catálogos e outros
que procuram por novos produtos e
destinos. Os turistas têm apostado no
segmento ecoturismo e turismo de
aventura, além disso, o Brasil é
considerado pelo Fórum Econômico
Mundial como o País com o maior potencial
turístico em recursos naturais, por possuir
a maior biodiversidade de espécies do
mundo, distribuídos por seis biomas e três
grandes ecossistemas marinhos. Chic não?
* * * HONRARIA - O salão paroquial
da Catedral da Candelária aqui na city, foi
palco no último domingo, dia 26, da
solenidade de outorga da Medalha Rosa
de Ouro, quando personalidades do mundo
político, empresarial e profissional, além de
entidades de classe e clubes de serviços
foram condecorados com a honraria,
dentre os quais o prefeito dos
corumbaenses Ruiter Cunha de Oliveira
que foi agraciado em reconhecimento por
oficializar a catedral como Patrimônio
Histórico e Cultural do Município. Na
oportunidade o chefe do executivo local
também recebeu Moção de Congratulação

outorgada pela Assembleia Legislativa do
Estado, pelo mesmo motivo, recebendo a
honraria das mãos do deputado Paulo
Siufi, um dos homenageados da noite.
Wonderful!
* * * NIVER I — No domingo, dia 26,
o amigo, decano do Lions Corumbá e da
Soamar Ladário Corumbá, Renato dos
Santos completou 80 anos de vida. Por
conta disso, a esposa Neize e as filhas
Suzane e Suzete preparam um almoço
surpresa em família para celebrar a data.
Renato que recentemente foi acometido por
uma crise de labirintite, da qual se
recupera, não queria comemorar a data
de jeito algum, mas, a sua prole jamais
deixaria em brancas nuvens esta
importante data na vida desse decano que
ao longo dos anos aprendemos a respeitálo e admirá-lo. Pois bem, para não tirar a
surpresa o menu foi preparado na
residência da filha Suzane, tudo a base de
bacalhau, aliás, dos deuses, afinal, a
matriarca Neize Estigarribia Santos é uma
expert na arte da cozinha. Renato
emocionado recebeu os cumprimentos da
esposa, filhas, netos, genros, bisnetos,
irmãs e de alguns poucos amigos
presentes. Um luxo!
* * * TEMPORADA - Teve início a
temporada das tradicionais Feijoadas que
acontecem aqui em nossa urbe. A
empresária, turismóloga e culinarista Lídia
Leite nos informando que a Feijoada do
Vale do Sol realizada tradicionalmente no
mês de junho, este ano, acontecerá no dia
07 de maio. Tudo por conta de viagem a
trabalho já marcada pela Lídia, logo em
seguida. Enquanto isso, o Lions Corumbá,
também já marcou para o dia 04 de junho,
a realização da tradicional Feijoada de
Leão, que acontece anualmente na sede
social daquele clube de serviço. Portanto,
agende-se e prepare-se para esses dois
big happenings que já fazem parte do
calendários pantaneiro. Show de bola!
* * * DISCUSSÃO - Com as presenças
de representantes das Câmaras de
Vereadores de Corumbá e Ladário; da
OAB local, e da Associação Comercial e
Empresarial de Corumbá, além de órgãos
de imprensa, o monopólio da Andorinha,
empresa responsável pelo transporte
intermunicipal e interestadual de
passageiros na região pantaneira foi

amplamente debatido, dia 28, na sede da
Casa do Barão de Vila Maria, numa
iniciativa do presidente daquela augusta
Casa de Leis, vereador Evander
Vendramini. A intenção dessa ampla
discussão é estabelecer um canal de
diálogo com o Governo do Estado, visando
uma nova licitação, com abertura de
espaço para novas empresas. Uma vez
que o contrato de concessão com a atual
empresa prestadora desse serviço vem
sendo prorrogado há anos, sem que seja
aberta uma nova concorrência pública, com
o aumento de empresas, acabando de vez
com o monopólio atual. Hum, hum!
* * * TRADE - Durante a 21ª Feira
Internacional de Turismo da Bolívia - FIT
Bolívia realizada em Santa Cruz de La
Sierra, semana passada, a nossa urbe foi
apresentada como destino turístico na
região pantaneira; A Fundação de Turismo
do Pantanal representou o município no
evento, que é voltado para profissionais
de turismo e consumidores finais. Para a
toda poderosa do turismo local, Marju
Azambuja a presença da nossa urbe, na
FIT Bolívia, contribui para divulgação dos
nossos potenciais turísticos. Uma caravana
com 44 empresários de do setor aqui do
Estado se fez presente à Feira, com o intuito
de fortalecer as relações do trade turístico
pantaneiro com Bolívia, além de alinhar
estratégias de integração dos negócios
turísticos, visando conexão e futura
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Aniversariantes
da Semana
Ricardo Campos Ametla - 02/04
Altamar Costa Garcia - 02/04
Pedro Paulo Miranda (Pepê) - 02/04
Emerson Valle Petzold - 03/04
Luiza Helena Curvo P. Martins - 03/04
Luiz Carlos Santini - 03/04
Samuel Ricardo Van Der Laan - 04/04
Simone Paiva Mira - 04/04
Náthaly Lacerda - 04/04
Marcos Antônio Amaral - 04/04
Daniel Jimenez Nunes - 05/04
Lair Fátima S. Valle Santana - 05/04
Osvalmir Nunes da Silva - 05/04
Erodante Milton Ribeiro Filho - 05/04
Rita Medeiros Rostey - 06/04
Eduardo Miguéis Garcia - 06/04
Rafael de Barros Leite - 06/04
Uriel Raghiant - 06/04
Maria Delgrácia Ferreira Lopes - 07/04
Leir Cunha de Oliveira - 08/04
Carlos Célio da Costa Torres - 08/04
Cristina A. Pereira Santos - 08/04

comercialização de novos roteiros na faixa
de fronteira Brasil-Bolívia, importante
portão internacional de turistas, que é
reconhecido e monitorado pelo Ministério
do Turismo. Muito bom!
* * * ADEUS - Não gosto muito de falar
das pessoas que já se foram. Mas, como
não falar dessas duas mulheres que nos
deixaram esta semana? Primeiro foi a Sra.
Edna Viegas, dona de uma elegância com
simplicidade poucas vezes vistas. A sua
simplicidade podia ser vista pelas manhãs

* * * 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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Estreando idade nova, amanhã, dia 03, a sempre elegante, Luiza
Helena, aqui com o esposo, o empresário Wanderley Martins.
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O amigo, CL Erodante Ribeiro Filho estreando idade nova
na quarta-feira, dia 05, ao lado da esposa Juracy.

O casal Antônio Mira e Simone. Ela, estreando troca de folhinha dia 04.

O aniversariante do próximo dia 08, Carlos Célio da
Costa Torres, recebendo o carinho da filha Isabella.

Amiga Neuzalina Jordão e o aniversariante da próxima quintafeira, dia 06, o empresário de comunicação Uriel Raghiant.
quando ao lado do seu serviçal cuidava dos
jardins e das calçadas da sua residência,
mesmo calçando chinelos a sua elegância
era notória. Ao lado do esposo, o pecuarista
Lino Viegas realizou inúmeras obras sociais,
benemérita por excelência. Da. Marília
Gomes Migueis, mulher de fibra, que ao lado
do esposo, o também saudoso João
Gonçalves Migueis, criou dez filhos, dos quais
lhe deram 27 netos e 23 bisnetos. Fui assíduo
frequentador da residência da Da. Marília,
onde os “banquetes” eram fartos e
requintados. Da. Marilia e João Migueis foram
pioneiros em receber Ministros,

Governadores, Generais, Almirantes e
grandes personalidades em sua residência
para esses momentos de requinte e bom
gosto. Fazia questão de cuidar de tudo
pessoalmente, desde os doces que adorava
preparar com dias de antecedência até a
dobra meticulosa dos guardanapos de linho.
Da. Marilia nos deixou esta semana perto
de celebrar mais um ano de vida – 27 de
abril, mas, o seu legado e os ensinamentos
ficarão para sempre na memória daqueles
que puderam desfrutar da sua companhia.
Que o Grande Arquiteto do Universo receba
em sua Glória. Saudades!

O jovem Eduardo Migueis Garcia recebendo os
cumprimentos em torno do seu níver, dia 06.
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