Acerto de contas de Ruiter Cunha
com a Justiça já está na pauta
Terá início no dia 05 de junho de 2017, o tão aguardado julgamento de
Ruiter Cunha de Oliveira, atual prefeito de Corumbá, bem como de outros
membros de uma organização desmantelada e indiciada pela Polícia Federal
no escândalo conhecido como “Corrupção dos Consignados”, ocorrido no
seu segundo mandato frente à Prefeitura Municipal de Corumbá.
Estão envolvidos nesse esquema dos empréstimos consignados praticados
por Ruiter, assessores, médicos, engenheiros, advogados, secretários,
vereador daquele período entre 2009 e 2012; funcionários da administração
do Hospital de Corumbá, além de alguns humildes servidores que foram
forçados a participar desse esquema criminoso, sob ameaças de demissão
pelo então Poderoso Chefão.
Se for condenado, o prefeito Ruiter Cunha de Oliveira, apontado como o
Chefe do Esquema dos Consignados poderá continuar cuidando do dinheiro
público? Se isso acontecer, seria o mesmo que deixar a raposa cuidando do
galinheiro...
Para evitar que isso ocorra, o Ministério Público, os Senhores
Vereadores e a Polícia Federal precisam continuar atentos, afinal de contas,
o dinheiro público tem que ser preservado de futuros desvios ou de manobras
espúrias.
O Dia D para Ruiter Cunha encarar as barras da justiça está chegando
e nós vamos divulgar tudo nos mínimos detalhes, doa em quem doer.

Hospital de Corumbá se transformou em “Cabide de Empregos”
Segundo informações que recebemos de alguns funcionários do Hospital local, o
mesmo desde o início deste ano se transformou num reduto de acolhimento de cabos
eleitorais que estavam desempregados e que na última campanha ajudaram Ruiter voltar
ao poder.
Dizem que até pessoa envolvida na “Corrupção dos Empréstimos Consignados” já
foi contratada pela atual administração, com polpudo salário de R$12.000,00(Doze Mil
Reais).
Para esclarecer a opinião pública, esses comentários que circulam pela cidade merecem
ser averiguados por parte do Ministério Público Federal e pela Câmara Municipal de
Corumbá, nesta era da transparência no manejo do erário público.

CMAP
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Última Oração
* Rosildo Barcellos
Meu amor essa é a última oração
Pra salvar seu coração
Coração não é tão simples quanto pensa
Nele cabe o que não cabe na despensa
Cabe o meu amor!
Cabem três vidas inteiras
Cabe uma penteadeira
Cabe nós dois Oração - A Banda Mais Bonita da Cidade
Compositor: Leo Fressato
Nesta semana estive assistindo
um show do músico Chicão Castro
que eu conheci no projeto Estação
Luz e de repente a plateia levanta e
canta emocionada em uníssono a
música “Oração” o que me
perguntaram e eu concordo que
assim como tem muita gente que
conhece tem outros tantos que não
conhecem esta canção o que nos traz
a ideia da geração facebook, mas eu
aproveito e conto um pedaço desta
história. Na verdade tudo começou
com a vontade de reinterpretar as
canções feitas pelos amigos e
poetas curitibanos, A Banda Mais
Bonita Da Cidade que lançou a
música “oração” viu sua carreira
tomar proporções inesperadas após
o estouro do vídeo com a música,
em 2011.
Com dois álbuns lançados,
(muito bem recebidos tanto pela
crítica quanto pelo público),
atualmente a banda está na turnê de

divulgação do seu primeiro DVD,
(Ao Vivo no Cine Joia, 2016), se
consolidando cada vez mais como
parte importante da música brasileira
atual. Os músicos atualmente
trabalham na finalização e
lançamento do seu terceiro disco de
estúdio “De Cima do Mundo Eu Vi
O Tempo”, e tem um show marcado
para o início de maio com Paulo
Miklos (Titãs) O novo trabalho
conta com canções de artistas
amigos já velhos conhecidos do
público (como Alexandre França e
Thiago Ramalho, guitarrista do
grupo) e também com releituras da
banda Los Porongas, Versos Que
Compomos Na Estrada, Ian Ramil e

EXPEDIENTE
Fundado em 03/09/1960

Maurício Pereira. Para a produção
desse disco, os músicos se isolaram
por 15 dias em uma fazenda no
interior do Paraná, num processo
intenso e gratificante de união como
banda, equipe e amigos.
O resultado foi um disco
interessante em sua sonoridade e
suas intenções. Outrossim
ultrapassam meio milhão de
seguidores no facebook e perto de
40 milhões de visualizações nos
vídeos, tendo percorrido mais de 60
cidades (inclusive em Portugal,
França, Espanha, Argentina,
Uruguai, Colômbia e Venezuela) nos
mais de 300 shows já realizados. O
videoclipe de “Oração” foi gravado
numa situação de plano/sequência
sendo lançado no YouTube em 17
de maio de 2011. O diferencial foi que
o vídeo recebeu quase 5 milhões de
visualizações em apenas três
semanas e foi considerada a
revelação musical e videoclíptica da
semana (18/05/2011) pelo website da

MTV. O vídeo foi gravado, no dia de
aniversário de 24 anos da vocalista
em uma casa de mais cem anos
situada no sítio da avó de uma amiga
da banda, em Rio Negro/PR
Inicialmente era apenas um registro
de um trabalho com 16 amigos de
diferentes regiões do país baseandose no cantor e compositor Leo
Fressato sendo filmado em tempo
real passeando pelos cômodos da
casa com um gravador.
Pelo caminho, vai encontrando
músicos que o acompanham com
diversos instrumentos. A canção é
formada, basicamente, pela
repetição refranista de quatro
estrofes durante seis minutos e se
tornou um sucesso pelas redes
sociais que buscam coisas simples
e de fácil interpretação, fato que a
fez se tornar mais um viral brasileiro
no YouTube. É a força da internet
na música e a voz de Chicão ecoando
pelo ar.
*Articulista
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Eleições do PT

Hospital Xangri-lá
O que se vê em todo o Brasil é a crise que atinge a saúde que
já está mais que no fundo do poço. Está na fossa.
Em Corumbá a situação é muito pior, mas a política faz
milagres.
O fiscal de Administração ganha onze mil reais mensais. Tem
outro que recebe sete mil reais da prefeitura e mais sete da
Associação Beneficente de Corumbá, entidade que administra o
único Hospital local. Isto parece inacreditável, mas é verdade.

Abraço de URSO?
Na última sexta-feira, dia 7 de abril, os homens da saúde,
cultura e outros assessores deram um abraço simbólico no prédio
do Hospital de Caridade, fazendo um socorro de ajuda.
Gozado é que gastaram mais de quatro milhões de reais no
Carnaval e agora dizem que não tem dinheiro para a saúde ou
hospital. Piada? Conta outra...

Quer queira ou não, o PT
é o partido que mais agrega
filiados. Hoje na eleição do
Diretório Municipal o partido
deverá eleger Juraci Alves,
funcionário de carreira da
AGRAER. Em todo o Brasil o
Partido dos Trabalhadores está
incrementando novos nomes.
Para deputado estadual
em 2018 aqui em MS, alguns
nomes de suas lideranças já
estão sendo cogitados para a
disputa.
Aqui em Corumbá o mais
cotado é Luciano Costa,
vereador reeleito em 2016,
devido seu trabalho incansável
dentro do partido e pelo povo
corumbaense.
Em nível nacional o PT
está se articulando no Sul com
Goulart Neto, seguindo a linha
politica de seu avô o ex-

presidente da República João
Goulart.
E para a presidência da
República, Lula continua em
ascensão em todas as pesquisas,
mesmo sendo boicotado pela
mídia nacional.

Ruso
Um grande exemplo de qualidade administrativa vem dando
o empresário José Anibal Ruso, pois um homem que é bem sucedido
na vida pessoal e empresarial, também tem que ser bem sucedido
na vida pública como está sendo nesses seus primeiros 100 dias de
governo frente à Prefeitura Municipal de Ladário.
Ruso com os pés no chão, não se entusiasma com coisas
banais, sempre pensando nas necessidades primordiais do povo
ladarense.

FHC
O PSDB de FHC foi o partido que entrou na Justiça para cassar
a chapa DILMA – TEMER.
Agora FHC acha TEMERÁRIO cassar MICHEL TEMER,
pois o próximo presidente teria somente 1 ano para governar.
Lembrando que o atual presidente do TSE foi indicado por FHC.

CHA
VEIR
O SETE CHA
VES
CHAVEIR
VEIRO
CHAVES
ereador
eador Mesmo
Ver
O Dr. Oseas Ohara quando Vereador foi o autor da denúncia
do rumoroso escândalo do Consignado ocorrido no segundo
governo Ruiter Cunha e dentro do possível o vem acompanhando.
E parece que os primeiros vinte e cinco nomes dos
beneficiados pelos empréstimos consignados ou vítimas dessa
prática que pode até ser legal, mas é imoral, virão à tona agora,
uma vez que o julgamento finalmente já está nas mãos da Juíza do
TJMS para a Sentença.
Todos sendo acordados na madrugada pelos terríveis
pesadelos, já que a grana já foi torrada naquela época e agora é só
desespero.

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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IDEIAS,
SUGESTÕES
E RECLAMAÇÕES
Por Eneo da Nóbrega
(Membro Efetivo da União Brasileira de Escritores)

ALTOS SALÁRIOS PARA CIDADE PEQUENA
É de assustar qualquer vivente que recebe o famigerado salário mínimo
pela municipalidade. O suserano maior tem um salário de R$ 39.332,70 por
mês. Aí vêm Vinte Mil; Dezenove Mil; Dezoito Mil; Vinte e Seis Mil; Treze
Mil; Quatorze Mil; Sendo o menor salário do chamado Primeiro escalão, a
bagatela de R$ 8.268,00 por mês. Por questão de justiça, a municipalidade
deveria pagar dois salários mínimos para aqueles que não têm a oportunidade
de fazer parte do grupo privilegiado de primeiro escalão. Por outro lado a
Câmara Municipal deveria rever os altos salários para uma cidade pequena.
Num município onde impera o desemprego, uma pessoa recebendo altos
salários, é uma afronta para outros trabalhadores. Tem funcionário com
mestrado, devidamente preparado que jamais vai receber mais de Vinte Mil
Reais por mês. Aqui fica registrado a minha indignação contra estes altos
salários para uma cidade com apenas 112.000 habitantes. Apesar de toda
esta dinheirama, os problemas se acumulam na educação, na saúde, ruas
esburacadas, mato tomando conta da cidade, semáforos que confundem os
pedestres, viaturas passeando aos sábados, domingo e feriados, sem
qualquer atividade que justifique estes “passeios”. E outros problemas que
todos os dias ficam registrados na telinha da TV local. Já que existem os
marajás recebendo uma bolada preta no final de cada mês, por que não
pagar pelo menos dois salários para aqueles que não têm privilégios de
fazer parte do Primeiro Escalão?
Como cidadão corumbaense, exercendo a cidadania nos termos do Artigo
5º Inciso IV da Constituição Federal de 1.988 – Artigos 13 e 19 da Declaração
Universal dos Direitos Humanos aprovado pela ONU e Artigo 13 do Pacto
de São José da Costa Rica. Quem quiser cópia da Declaração da ONU é só
me procurar assim como o Pacto de São José da Costa Rica. Perguntar não
ofende:
Quando será que o Nóbrega vai receber uma bolada preta de VINTE E
CINCO MIL REAIS POR MÊS? Será que escolhi a profissão errada? Quero ver
um Decreto assinado pelo poderoso, determinando que o menor salário vá ser
de dois salários mínimos para os barnabés. Quem se sentir ofendido tem direito
de respostas, desde que justifique seu alto salário, horário do trabalho, curso
de mestrado, doutorado, PHD. Se for concursado ou entrou pelo QI!!!
Tem gente recebendo cerca de 42 salários mínimos. Por justiça, o menor
salário deveria ser pelos menos dois salários para os que recebem menos.

FUNCIONÁRIA FEDERAL MAL EDUCADA
Segundo todo mundo sabe, a educação social vem de casa, diferentes da
educação escola, física, moral, cívica, para o trabalho. Quem sabe por estar
estressada, por esquecer-se de casar, por ter gênio forte, inclusive com os
colegas de repartição é um ser humano que é observada por outros.
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Quem trabalha com público tem de ser solícito, demonstrar boas maneiras.
Quem se sentir ofendida tem direito de resposta, desde que justifique seu
mau humor, sua deseducação social, nome completo e repartição onde
trabalha.

LAMAÇAL NA RUA TOTICO COM A CÁCERES
Ali na esquina das ruas Totico de Medeiros coma Cáceres, existe um
lamaçal que é de arrepiar os cabelos. Além da água empoçada, o asfalto está
se diluindo, o que provoca problemas nos veículos que tem necessidade de
transitar por aquela área. Pede-se providência urgente para a Prefeitura
Municipal que chegou a gastar mais de QUATRO MILHÕES DE REAIS
COM O CARNAVAL!

FLORESTA EM FRENTE DO CAMPUS DO PANTANAL
A floresta existente na quadra em frente ao Campus do Pantanal é de
espantar até espírito! À noite a mosquitada toma conta do pedaço, sem falar
nas aranhas, cobras, escorpiões que saem daquela “amazônica”! Já que a
municipalidade está numa campanha feroz contra a maldita dengue, é só a
Prefeitura limpar a área e cobrar no IPTU. Se o proprietário da quadra não
pagar, manda para dívida ativa. Se não quitar, confisca para no local construir
uma creche ou posto de saúde. Do jeito que está não pode continuar. Com
a palavra a Fundação do Meio Ambiente; Os Vereadores; outros órgãos
que lutam pelo Meio Ambiente.

CIGARROS CONTRABANDEADOS
VENDIDOS NAS RUAS
Outro dia perguntei para um vendedor ambulante boliviano de onde vem
o cigarro que ele vende? Ele disse que vem do Paraguai. E vende
tranquilamente nas ruas ou nas chamadas lojinhas da cidade. Alguma coisa
tem de ser feito para impedir o famigerado contrabando principalmente do
cigarro que é uma desgraça para a saúde.

CÂMARA MUNICIPAL NÃO SE POSICIONOU
SOBRE A REFORMA DA PREVIDÊNCIA
Até agora a Câmara Municipal de Corumbá não se posicionou sobre a
PEC da Morte. No Rio Grande do Sul, cerca de 65 já se manifestaram contra
esta desgraça que vai atingir principalmente os mais pobres. Vamos esperar
alguma decisão. A Câmara de Campo Grande está defendendo esta famigerada
PEC é o PMDB, PSDB, DEM, PP e PPS. Nas eleições todo trabalhador deve
votar contra os candidatos por estas siglas. Os Senadores e Deputados
foram eleitos para defender o povo e não defender o presidente da República
nem seus Ministros.

ESCURIDÃO EM FRENTE DA ESCOLA
“FERNANDO DE BARROS”
Passei em frente à Escola Municipal Fernando de Barros a noite estava
uma escuridão desgraçada, por causa dos galhos das árvores. Favor mandar
podar aqueles galhos que estão causando escuridão. Pode até ter assalto.
Fica dado o recado.
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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.

Estrada de Ferro Santos-Jundiaí

Em 1859, Irineu Evangelista de Souza,
junto com um grupo de pessoas, convenceu
o governo imperial da importância da
construção de uma estrada de
ferro ligando São Paulo ao Porto de Santos
Mauá foi atrás de um dos maiores
especialistas no assunto: o engenheiro
ferroviário britânico James Brunlees, que
veio ao Brasil e considerou o projeto viável;
para executar o projeto, foi convidado Daniel
Makinson Fox, engenheiro que havia
acumulado experiência na construção de
estradas de ferro através das montanhas
do norte do País de Gales e das encostas
dos Pireneus. Fox propôs que a rota para
a escalada da serra deveria ser dividida
em 4 declives, tendo cada uma a inclinação
de 8%. Nesses trechos, os vagões seriam
puxados por cabos de aço. No final de cada
declive, seria construída uma extensão de
linha de 75 metros de comprimento,
chamada de “patamar”, com uma inclinação
de 1,3%. A proposta foi aprovada por
Brunless e a nova empresa foi criada: a
“São Paulo Railway Company”. No alto da
serra foi implantada uma estação que serviu
de acampamento para os operários,
denominada de Paranapiacaba. Ela
possibilitava a troca de sistema pelos trens.
A estrada foi aberta sem o auxílio
de explosivos, pois o terreno era muito
instável. A escavação das rochas foi feita
apenas com cunhas e pregos. Alguns cortes
chegaram a 20 metros de profundidade.
Para proteger o leito dos trilhos das chuvas
torrenciais foram construídos paredões
de alvenaria, variando de 5 a 20 metros
de altura, o que consumiu 230.000 metros
cúbicos de alvenaria. A construção terminou
10 meses antes do tempo previsto no
contrato, que era de oito anos. A “São Paulo
Railway” foi aberta ao tráfego a 16 de
fevereiro de 1867. O grande volume
de café transportado para o Porto de
Santos fez com que em 1895 se iniciasse a
construção de um novo trecho para
transposição da serra, paralelo ao antigo.
Este trecho passou a ser conhecido como
“Serra Nova”, em contraposição ao

pioneiro, denominado “Serra Velha”. Para
essa nova estrada foi utilizado um
sistema endless rope, ou “corda sem-fim”.
Nesse sistema o percurso era dividido em
cinco seções: em cada uma delas havia
máquinas de 1000 cv instaladas em
posições subterrâneas, embora estas
máquinas não ultrapassassem a potência
de 951 cv. Para cada composição que subia
havia uma outra composição de peso
próximo ou equivalente, de modo a
contrabalançar as forças de subida e
descida e desta maneira, permitir às
máquinas fixas, um esforço mínimo.
Em 1889 foram feitos os primeiros protestos
contra o monopólio britânico sobre a rota
do porto. Porém, este seria mantido até o
ano de 1935, quando a Estrada de Ferro
Sorocabana construiu uma Linha
própria entre Mairinque e Santos. Em 13
de setembro de 1946 a São Paulo
Railway foi encampada pelo governo
brasileiro em virtude do fim da concessão
dada aos ingleses para explorar a rota.
Em 27 de setembro de 1948 o nome da
companhia foi alterado para Estrada de
Ferro Santos a Jundiaí, ainda o mais
pronunciado nos dias de hoje.A Santos a
Jundiaí foi incorporada, sendo uma das 18
ferrovias que formaram a Rede Ferroviária
Federal (RFFSA) em 1957. Mesmo tendo
se transformando em subsidiária de uma
empresa maior, ainda seria mantida
como pessoa jurídica distinta e continuou
com seu tradicional nome até 1969, ocasião
em que todas as integrantes da RFFSA,
enfim, foram extintas. Sua malha então
passou a formar a 9ª Divisão Operacional
da RFFSA, e, junto aos trilhos oriundos
da Estrada de Ferro Noroeste do
Brasil (10ª Divisão), compôs o Sistema
Regional Centro Sul. Em 1975, foram
extintas as divisões operacionais e o que
era Sistema Regional Centro Sul passou
a se denominar Sistema Regional nº 4 (SR4), com sede em São Paulo, e que também
incorporou o sistema de trens de subúrbio
da antiga Estrada de Ferro Central do
Brasil na Grande São Paulo. Em 1989 a
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antiga malha da NOB separou-se, formando
a SR-10.No decorrer da primeira metade
do Século XX, a Funicular da Serra Velha,
por ter tecnologia e estrutura mais antiga,
foi sendo subutilizada, estando, já durante
a Década de 1960, completamente sem uso
e abandonada. Como a Funicular da Serra
Nova estava com sua capacidade cada vez
mais aquém da demanda de carga a
transportar, começaram estudos para
modernizar o sistema e aumentar sua
capacidade de transporte. Entre os projetos,
foram sugeridos a construção de um novo
e longo trajeto, que permitisse a simples
circulação de locomotivas comuns puxando
longos comboios, tal qual na MairinqueSantos. Também foi analisada a construção
de locomotivas gigantescas, com enorme
poder de tração, as quais utilizariam pneus
de borracha para garantir o atrito
necessário. No fim, a proposta aceita, foi a
de substituição do sistema Funicular, pelo
sistema de cremalheira/aderência, pois sua
implementação seria a mais rápida e menos
cara. O trecho escolhido para receber a
modernização foi a Serra Velha, o que não
paralisaria o trabalho na Serra Nova, que
estava plenamente ativa. Assim, a Rede
Ferroviária
Federal
construiu
entre 1970 e 1974 o novo sistema. Na
ocasião o antigo sistema funicular da “Serra
Velha” foi substituído por um de cremalheira,
no qual três linhas paralelas dentadas
(conhecido pelo nome de sistema ABT)
de tungstênio eram colocadas entre os
trilhos, que por sua vez se acoplavam em
rodas dentadas retráteis na locomotiva. Este
sistema foi organizado pela
firma japonesa Marubeni, sendo que as
locomotivas foram construídas pela Hitachi.
O Novo Sistema de Cremalheira/Aderência
foi inaugurado em 17 de janeiro de 1974,
com capacidade pra 500 toneladas de
carga puxadas por duas Hitachi. Em março,
após uma tentativa de levar carga acima
disso, houve um acidente, com a
Locomotiva 2007 perdendo os freios na
descida da serra, descarrilhando na curva
após raiz da Serra e matando o maquinista
e o técnico japonês a bordo.Após o sucesso
do novo Sistema no Leito da Serra Velha,
por pouco tempo os dois sistemas
trabalharam juntos paralelamente, com a
rápida subutilização da Funicular da Serra
Nova e, por fim, sua paralisação e
abandono durante a Década de 1980. O
trecho da Serra Nova teve, décadas
depois, um curtíssimo trecho no seu início
no topo da Serra, usado para o
funcionamento de uma pequena locomotiva
turística. Em 1º de dezembro de 1996, no
cumprimento
do
programa
de desestatização proposto pelo Governo
Federal de então, a antiga malha da Santos
a Jundiaí foi entregue sob regime de
concessão à MRS Logística para a
operação de cargas, sendo que a
concessionária tem hoje o domínio da
ferrovia entre Santos e Rio Grande da
Serra. O trecho entre Rio Grande da Serra
e Jundiaí ficou sob o domínio
da Companhia Paulista de Trens
Metropolitanos, a qual dividiu o trecho, ali
operando suas linhas de trens de
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subúrbio 7 (trecho Jundiaí-Luz)
e 10 (trecho Brás-Rio Grande da Serra),
com a Concessionária tendo, no entanto,
permissão pra operar e compartilhar o
trecho.Os trens de passageiros de longo
percurso entre Jundiaí e Santos foram
extintos em 1996, meses antes da
privatização, pelo próprio Governo
Estadual. Havia uma extensão regular dos
trens de subúrbio até Paranapiacaba, mas
esta foi extinta em 2001, transformando Rio
Grande da Serra no limite da linha. Neste
trecho, sob domínio da Concessionária,
apesar da demanda por parte dos
moradores da Vila histórica, não há
interesse por parte da Concessionária em
permitir o retorno do trem de subúrbio,
sendo que a Rede Elétrica foi totalmente
retirada. No final da Década de 2000, a
CPTM tenha instituído um trem turístico
quinzenal com destino àquela localidade.No
final do Século XX, o Sistema Cremalheira/
aderência estava no limite, sendo que,
muitas vezes, a concessionária era
obrigada a transportar apenas Minério de
Ferro para a Siderúrgica Cosipa, pois não
havia espaço para se transportar mais outra
carga. Isto levou a Concessionária a pensar
em algum modo de modernizar o sistema e
aumentar a capacidade. Em 2004, foi
considerado a implantação de um Sistema
que usaria o leito abandonado da Serra
Nova para instalar uma esteira de quase
de 10 quilômetros para transporte de
cargas. Ele se iniciaria no pátio de Campo
Grande, atravessaria um túnel de
aproximadamente 800 metros por baixo da
Vila de Paranapiacaba, preservando assim
o local histórico, descendo pelo leito
desativado da Serra Nova até Piaçaguera
já em Cubatão. Porém o custo foi
considerado excessivo e o projeto
abandonado. Assim, em 2010 a
Concessionária MRS encomendou
Locomotivas suíças Stadler, tidas como as
mais potentes do mundo, modernizando o
material rodante e aumentando muito a
capacidade de carga a ser transportada
A Santos
a
Jundiaí tinha
seu quilômetro zero na cidade de Santos,
mais precisamente no bairro do Valongo,
na região central (Estação do Valongo).
Cruza os municípios de Cubatão, Santo
André (Paranapiacaba), Rio Grande da
Serra, Ribeirão
Pires, Mauá,
novamente Santo André (área central)
e São Caetano do Sul até chegar à Capital
Paulista. Na Capital, seus trilhos ainda
servem como separação entre os bairros
do Ipiranga e Vila
Prudente e
entre Cambuci e Mooca. Cruzam os
bairros do Brás, Bom Retiro, Santa
C e c í l i a ,
B a r r a
Funda, Lapa, Pirituba, Jaraguá e Perus.
Seguindo pelo interior, seu trajeto também
abrange os atuais municípios
de Caieiras, Franco
da
Rocha, Francisco Morato, Campo Limpo
Paulista, Várzea Paulista e Jundiaí, onde
termina, no bairro de Vila Arens,
quilômetro 139.A Estrada de Ferro
Santos a Jundiaí conecta-se ou
conectava-se ainda: Com a Estrada de
Ferro Sorocabana.
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Sindicato Rural, Prefeitura e Famasul levam
saúde para trabalhadores rurais da Nhecolândia
Iniciativa inédita, envolvendo o
Sindicato Rural de Corumbá,
Prefeitura e Sistema Famasul, com o
apoio da Leiloboi, levará saúde
preventiva aos trabalhadores rurais
da
região
pantaneira
da
Nhecolândia – homens, mulheres e
crianças – no próximo dia 19 de abril.
Por meio do programa Saúde do
Homem e da Mulher, do Senar
(Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural), a ação será realizada na
Fazenda Novo Horizonte.
O programa Saúde do Homem e
da Mulher em Mato Grosso do Sul
será lançado neste evento, que

contará com as presenças do
prefeito de Corumbá, Ruiter Cunha
de Oliveira; presidente do Sistema
Famasul,
Maurício
Saito;
superintendente do Senar/MS,
Rogério Beretta; e o presidente do
Sindicato Rural, Luciano Aguilar
Leite, que hoje também ocupa a
subsecretária municipal de
Produção Rural.
“Vamos atender a uma região não
assistida pelos programas sociais”,
informou Luciano Leite, ao adiantar
que, além do atendimento médico, a
ação na Novo Horizonte dará acesso
ao cadastramento de pessoa física
para confecção de documentos, uma
carência no meio rural pantaneiro. O
subsecretário de Produção Rural e
presidente do Sindicato Rural disse
que a prefeitura participará por meio
das secretarias de assistência social,
saúde e educação.
Transporte
O município e as entidades
envolvidas estão mobilizando os
proprietários rurais para levarem

seus funcionários ao local da ação,
que contará com médicos
(ginecologista e urologista) e
equipes de vacinação para crianças
e adultos. Também serão
disponibilizados dois ônibus para as
comunidades do Porto da Manga,
Morrinho (BR-262), Carandanzal e
Passo do Lontra. Os ônibus sairão
da Manga e do Morrinho às 6h do
dia 19. Haverá almoço de graça na
fazenda.
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REPORTAGEM
ESPECIAL

COM DÍLSON FONSECA
(DRT-1583/MS)

Ney Matogrosso

Ney de Souza Pereira (Bela Vista, 1 de
agosto de 1941), mais
conhecido como Ney Matogrosso, é
um cantor, diretor e ator brasileiro. Exintegrante dos Secos & Molhados (19731974), foi o artista que mais se sobressaiu
do grupo após iniciar sua carreira solo com
o disco Água do Céu - Pássaro (1975) e
com suas apresentações subsequentes. É
considerado pela revista Rolling
Stone como a terceira maior voz brasileira
de todos os tempos e, pela mesma revista,
trigésimo terceiro maior artista brasileiro de
todos os tempos. Embora tenha começado
relativamente tarde, das canções poéticas
e de gêneros híbridos dos Secos e
Molhados ele passou a interpretar outros
compositores do país, como Chico
Buarque, Cartola, Rita Lee, Tom Jobim,
construindo um repertório que prima pela
qualidade e versatilidade. Em 1983,
completava dez anos de estreia no cenário
artístico e já possuía dois Discos de Platina e
dois Discos de Ouro, inclusive pela enorme
repercussão da canção “Homem com H”
de 1981. Como iluminador de espetáculos,
tem supervisionado toda a produção da
área em suas próprias apresentações e
também merece destaque seu trabalho de
iluminação e seleção de repertório no
show Ideologia (1988) de Cazuza e no
show Paratodos de Chico Buarque em
1993, ao que afirma: “quero que as luzes

provoquem
sensações
nas
pessoas”.[2] Matogrosso também tem
atuado recentemente no cinema: estreou
em 2008 no curta-metragem Depois de
Tudo, dirigido por Rafael Saar, e no
filme Luz das Trevas de 2009, dirigido
por Helena Ignez. Distinguido por sua rara
voz de contratenor, Ney Matogrosso
também é conhecido por suas performances
ao vivo. Atribuem a sua maquiagem cênica
e seu vestuário exótico desde os anos 70
uma certa mudança de conceitos sobre o
comportamento masculino apropriado no
Brasil. Segundo Violeta Weinschelbaum, “o
magnetismo de sua figura, a atração
decididamente sexual que Ney Matogrosso
produz sobre o palco é algo inimaginável.” A
biógrafa Denise Pires Vaz também escreve:
“Dos cantores brasileiros, Ney Matogrosso
é um dos poucos, senão o único, que pode
merecer o título de showman.” Hoje ele é
escritor e atualmente considerado um dos
intérpretes brasileiros mais produtivos, o
nome artístico Ney Matogrosso foi adotado
somente em 1971, quando se mudou
para São Paulo. Desde cedo demonstrou
dotes artísticos: cantava, pintava e
interpretava. Teve a infância e
a adolescência marcadas pela solidão, e ao
completar dezessete anos deixou a casa
da família para ingressar na Aeronáutica,
Ney ainda estava indeciso quanto à futura
profissão. Gostava de teatro e cantava
esporadicamente, mas acabou indo
trabalhar no laboratório de anatomia
patológica do Hospital de Base do Distrito
Federal, a convite de um primo. Tempos
depois foi convidado para participar de um
festival universitário e chegou a formar um
quarteto vocal. Depois do festival, fez de
tudo um pouco, até atuou em um programa
de televisão. Também concentrou suas
atenções no teatro, decidido a ser ator. Atrás
deste sonho, ele desembarcou no Rio de
Janeiro em 1966, onde passou a viver da
confecção e venda de peças
de artesanato em couro. Ney adotou
completamente a filosofia de vida hippie.
Neste período, viveu entre o Rio, São Paulo
e Brasília, até conhecer o produtor
musical João Ricardo, que procurava um
cantor de voz aguda para um conjunto
musical e convidou Ney para ser o cantor
do grupo Secos & Molhados, com o qual
gravou dois discos, ambos autointitulados
e
lançados
pela
extinta
gravadora Continental, entre 1973 e 1974.
O álbum chegou a marca de um milhão de
cópias vendidas e gerou vários sucessos,
como Rosa de Hiroshima, poema de Vinicius
de Moraes musicado por Gerson
Conrad, O Vira de Luli e João
Ricardo, Sangue Latino de João Ricardo
e Paulinho Mendonça, O Patrão Nosso de
Cada Dia de João Ricardo, e no segundo
álbum o destaque foi para Flores astrais de
João Ricardo, em parceria com João
Apolinário. Saiu dos Secos & Molhados em
1974 e no ano seguinte lançou o primeiro
disco solo, Água do Céu - Pássaro (também
conhecido como O homem de
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Neanderthal em referência à faixa
homônima de abertura, de autoria de Luís
Carlos Sá, e por ter sido o título do antológico
primeiro espetáculo da carreira solo), que
vinha numa capa de papelão cru, com Ney
Matogrosso pintado, vestido com pelos de
macaco, chifres e pulseiras de dentes de
boi,
apresentando
sonoridade vanguardista, com músicas
interligadas por sons da floresta, macacos,
ventanias, água corrente e pássaros. Foi
considerado extravagante demais e obteve
vendagem inexpressiva, destacando no
repertório as músicas América do Sul de
Paulo Machado e o mambo Kubanacan,
além da regravação de um fado de Amália
Rodrigues (Barco negro) e canções
de Milton Nascimento/Rui Guerra e João
Bosco/Aldir Blanc (Bodas e Corsário,
respectivamente), além das músicas Açúcar
candy (de Sueli Costa e Tite de Lemos)
e Idade de ouro (de Jorge Omar e Paulo
Mendonça); o trabalho foi distribuído
juntamente com um compacto, que
apresentou duas músicas que ele gravou
na Itália com o músico e compositor
argentino Astor Piazzola: As Ilhas e 1964.
Em 1976 veio o reconhecimento com o
disco Bandido. A canção Bandido Corazón,
no repertório deste foi composta por Rita
Lee, tornou-se um grande sucesso na voz
de Ney. Além desta, o disco trazia, dentre
outras, as músicas Pra não morrer de
tristeza de João Silva e Caboclinho, Trepa
no
coqueiro de
Ari
Kerner, Gaivota (de Gilberto Gil), Usina de
prata de Rosinha de Valença e Mulheres
de Atenas (Chico Buarque, em parceria
com Augusto Boal), contando com a
produção musical da violonista Rosinha de
Valença com direção musical do
empresário Guilherme Araújo. Nessa
época, Ney escandalizava o
Brasil. Bandido é considerado o espetáculo
mais ousado da carreira do cantor e
performático Matogrosso. Na sequência,
vieram: Pecado (1977), que trouxe
músicas do espetáculo calcado na
divulgação do disco anterior que ainda não
haviam sido registradas em disco; este
também foi o último trabalho feito para a
gravadora Continental, em um repertório
que misturou rock (Metamorfose
ambulante de Raul Seixas e Com a boca
no mundo de Rita Lee, em parceria com
Luís Sérgio e Lee Marcucci), bossa
nova (Desafinado, de Tom Jobim e Newton
Mendonça), tango (Retrato marrom,
de Fausto Nilo e Rodger Rogério), San

Pág.
07
Pág.07

Vicente de Milton Nascimento e Fernando
Brant, e as regravações das músicas Da
cor do pecado, de Bororó - com a
participação especial do grupo Regional do
Evandro - e Sangue latino, esta última
consagrada pelo grupo Secos &
Molhados e ainda originou um especial
gravado
para
a Rede
Bandeirantes, Feitiço e Seu Tipo, nos anos
1970. Os dois últimos contaram com a
produção de Mazzola, nome que seria
recorrente em sua discografia a partir desta
época. O álbum Feitiço (1978) marcou a
estreia na gravadora WEA, e trouxe alguns
sucessos como Bandoleiro, da dupla Luli e
Lucina, Mal necessário de Mauro Kwitko,
a regravação de O Tic-Tac do Meu
Coração, de Alcir Pires Vermelho e Valfrido
Silva (sucesso de Carmen Miranda em
1935), Dos Cruces de Carmelo Larrea, e
o frevo Não existe pecado ao sul do
Equador, de Chico Buarque e Rui Guerra,
cujo arranjo evoca a batida da disco music,
que naquela época, já era executada
no Brasil inteiro; a regravação da canção,
originalmente gravada pelo autor 5 anos
antes no censurado álbum Calabar,
impulsionou as vendas do álbum e foi
utilizado como tema de abertura
da novela global Pecado Rasgado,
de Sílvio de Abreu. Já em Seu Tipo (1979),
onde tirou pela primeira vez a fantasia para
se apresentar de cara limpa, o repertório
foi puxado pela faixa-título, de autoria do
então desconhecido Eduardo Dusek em
parceria com Luís Carlos Góis, bem como
Tom Jobim (Falando de amor) e canções
de Fátima Guedes e Joyce, compositoras
que despertavam na emergente cena
feminina
de
1979
(Dor
medonha e Ardente, respectivamente), a
regravação de Rosa de Hiroshima de
Gerson Conrad sobre poema de Vinícius
de Morais, Tem gente com fome (poema
de Solano Trindade musicado por João
Ricardo) e Encantado (versão de Caetano
Veloso para Nature boy de autoria de Eden
Ahbez, sucesso de Nat King Cole), dentre
outras.

Álbuns de estúdio
Água do Céu - Pássaro (1975)/ Bandido (1976) / Pecado (1977) /
Feitiço (1978) / Seu Tipo (1979) / Sujeito Estranho (1980) / Ney
Matogrosso (1981) / Mato Grosso (1982) / ...Pois É (1983) / Destino de
Aventureiro (1984) / Bugre (1986) / Quem Não Vive Tem Medo da
Morte (1988).
Ao vivo: Pescador de Pérolas (1987)
Ao Vivo (1989) À Flor da Pele (1991) - com Raphael Rabello
Vivo (1999)
Sem idade, dribla seus 71 anos e faz acreditar que a eternidade existe, ao
menos, por uma hora e quarenta minutos.
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Cantinho do Betão nº154
DESASSUNTADO VI
Quarta-feira, 05 de abril de 2017 e
cá estou martelando a Olívia em mais
um DESASSUNTADO pois, nessa
correria de médicos e exames, grana
que vai, só vai e nunca vem pois
não tivemos nosso mirrado
aumentinho anual, fechamento do
boteco e do VARANDAS DO
PANTANAL, não sobra tempo prá
cabeça pensar num continho básico.
BETÃO X PEDRO
Vivo sempre às turras com Pedro,
não por culpa dele, e sim da nossa,
que desmatamos, agredindo a
natureza, fazendo com que ela nos
responda com tempestades fora de
época, frio no verão e calor no
inverno, coisas que acabam
mexendo com nosso bolso: chuva
demais, além de causar danos na
cidade, e no campo, prejudicam a
lavoura, fazendo com que os preços
dos produtos de nosso dia-a-dia
alimentício suba demais; Se
estiagem, aumenta o consumo de
água de rega e a conta vem alta. Os
alimentícios diminuem de tamanho
e o preço sobe.
Mas, deixando de cavernice,
vamos à briga. Há algum tempo,
briguei com Pedro por causa da safra
de farináceo bocaiuvístico;
coquinho no sol, fecha o tempo. Tira
o coquinho, abre o tempo... Mas,
devido à minha teimosia, concluí
meu objetivo.
Depois de quase uma semana de
estiagem (ainda bem que acumulei
água de chuva prá mode regar minhas
mudinhas), aproveitei o embalo para
reforçar meu estoque de carne seca.
Comprei um cupim manteado, salguei
e coloquei debaixo do belo sol. No
dia seguinte, céu nublado o dia
inteiro, só caindo uma garoazinha no
final da tarde. No outro, Pedro
começou a me provocar e eu fiquei
num põe carne, tira carne...

Mas, tudo bem, continuemos a
briga pois é melhor que ele me
chamar.
Aproveitando o embalo, plageio
o meu saudoso Vovô Salú
(Salustiano Antunes Maciel),
espírita convicto, que pregava a vida
após morte dizendo que, lá em cima,
você se deliciaria com o néctar dos
deuses e quando o inqueriam se lá
era tão bom, porque ele ainda não
tinha ido, ele respondia: - Não tenho
pressa. Prefiro ficar por aqui mesmo,
comendo minha carninha com
banana. Eu, já digo: - Ainda não,
Pedro, dá mais um tempo, pois ainda
tenho muita cervejinha para
degustar.
SAFRAABACATÍSTICA
Muitas vezes, quando ofereço
alguma muda de frutífera para
alguém, esse alguém, mesmo bem
mais novo que eu, me responde que
só planta mudas enxertadas, que
logo produzem, alegando não ter
saco para esperar a árvore crescer e
levar mais de quatro anos para
produzir... A maioria das frutíferas
que tenho, eu próprio as criei desde
sementes, tratando-as como
verdadeiros filhos e hoje, como o
produto de todo o meu trabalho. É o
que está acontecendo com o
abacateiro que criei desde semente,
plantando-o em meu jardim: uma
superprodução de frutos saborosos
que distribuo pela vizinhança e levo
aos amigos de boteco. Os que para
mim sobram, uso para sorvete e a
minha famosa “bomba calórica”
antes de ir para a academia: abacate,
mamão, banana, granola, farinha de
bocaiúva e leite. Meu neto ensinoume a fazer uma deliciosa maionese
de abacate e eu, outro dia, fiz um
afogadinho de abacate com boi
ralado, cuja receita darei numa
próxima.
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RECEITAS BOTEQUIANAS.
- EITA CORREINHO! –
Eu me lembro dos velhos tempos
em que o Correio funcionava às mil
maravilhas e o carteiro nos trazia
pontualmente
nossa
correspondência:
Missivas
amorosas, cheques da mesada, não
importando se sol ou chuva. Em um
de meus artigos, um conto
intitulado: “A triste história de
Amado Amâncio, mais conhecido
como Mancinho Bunda-de-Calo”,
publicado neste semanário na
edição de nº 2735, de 20 a 26/junho/
015, em que conto a história de um
carteiro, desde carteiro mesmo, até
chegar a conteiro.
Hoje acabou tudo isso. A
correspondência que vinha de
Corumbá para a Capital, de avião,
trem ou ônibus, está vindo de carrode-boi, como diz o meu amigo
Nobilíssimo. Se chove, o carteiro não
entrega, se faz sol, o carteiro não
entrega (campograndense não
aguenta sol no lombo e, no entanto
pegando um feriado prolongado, vai
prá praia). Por duas vezes tive que ir
ao posto de entrega que serve o
bairro e bairros vizinhos para
resgatar dois jornais e uma porrada
de contas atrasadas.
Muitas vezes, naquela pressa de
ir embora, o carteiro entrega a
correspondência em casa errada e
quem recebe que se vire. Foi isso

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)
que, talvez tivesse acontecido com
minha edição 2826 deste semanário,
por sinal um poema de minha autoria
que narra o triste momento da
despedida do Boteco. As edições
anteriores e uma posterior já
chegaram e aquela, nada, e nem a da
semana passada. Mas o que que é
isso, gente.
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Evander solicita melhoria
no serviço da Vivo no
Buraco das Piranhas

O vereador Evander Vendramini, presidente da Câmara Municipal, está
solicitando à direção da Empresa de Telefonia Celular Vivo, realização de
estudos técnicos visando implantação ou mesmo ampliação do sistema na
região do Buraco das Piranhas, no entroncamento da BR 262 com a Estrada
Parque.
Requerimento neste sentido foi aprovado na última terça-feira, 04, durante
sessão ordinária na Câmara, e expediente está sendo encaminhado para a
direção da empresa.
“Esta solicitação foi encaminhada pelo morador Carlos Maciel, ressaltando
que a falta de internet 3G, está causando problemas para a comunidade
local, que não consegue se comunicar com os centros urbanos”, destacou
Evander, lembrando que a ampliação do sinal vai beneficiar turistas que
visitam a região.
Em outro requerimento, o vereador solicitou ao prefeito Ruiter Cunha,
estudos no sentido de denominar as ruas do Conjunto Vitória Régia. O
pedido foi encaminhado ao prefeito com cópia para o secretário de
Infraestrutura e Serviços Públicos, Ricardo Ametlla, e para o Correios.

Agradecimento ao Bloco Flor de Abacate

Responsável Professora Joselida pela sua ajuda e participação no evento
realizado em nossa Escola Octacílio Faustino no dia 24 de fevereiro de 2017.
A sua experiência e dedicação contagiou todos os envolvidos e foi de
grande importância para a motivação dos nossos alunos. A forma com que
a Senhora ministrou a apresentação da entidade carnavalesca, incluindo a
parte histórica e a apresentação do bloco para a comunidades escolar, foi
muito apreciada.
Homenagem dos alunos do 2º ano A da Escola Octacílio Faustino da Silva
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Par
abéns, F
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id Y
unes!
arabéns,
Far
arid
Yunes!

No Sábado de Aleluia, 15 de abril de 2017, Farid Yunes Solominy,
jornalista, radialista e empresário de comunicação, estará
festejando os seus 64 anos de vida.
Vale sempre lembrar que Farid Yunes já exerceu importantes
cargos públicos em nossa cidade, como de Assessor de Governo e
de Comunicação Institucional na Prefeitura Municipal de
Corumbá, nas administrações dos prefeitos Dr. Hugo Costa, Dr.
Fadah Gattass e do Dr. Ricardo Candia.
Já como promotor de eventos, Farid e o radialista Jonas de
Lima, como empresários de atrações artísticas trouxeram anos
atrás, renomados cantores, duplas e trios sertanejos para shows
em Corumbá, dentre eles, Donizete e a dupla “Milionário e José
Rico”, no auge da fama.
Desde 1999 Farid Yunes é proprietário do Semanário Correio
de Corumbá. Em 2010 lançou o Correio de Ladário, possuindo
também o Site de Notícias www.correiodecorumba.com.br .
Fez muito sucesso na radiofonia corumbaense, tanto na Rádio
Difusora como na Rádio Clube, inclusive fazendo parte do
inesquecível programa “Jovem Clube Sabe de Tudo”, participando
de mesas redondas com debates de interesse de Corumbá e dos
seus munícipes, noticiarista e repórter de campo no Estádio Arthur
Marinho.
Farid Yunes Solominy, nascido em Corumbá no dia 15 de abril
de 1953, tem três filhos: Tatiana, pedagoga em Ribeirão Preto,
progressista cidade do interior de São Paulo; Alle Yunes,
diagramador, repórter fotográfico e diretor do Correio de Corumbá
e o caçula João Yunes, atualmente estudando na Capital do Estado,
possuindo netos e netas (foto).
Seu pai foi comerciante durante décadas na esquina da Rua 13
de Junho com a Rua 7 de Setembro e construtor proprietário de
vila de casas na Rua Cabral, onde hoje está instalado o Hotel
Timoneiro, além das residências que existem ao lado do mesmo.
Os irmãos do Farid, o Yunes e o Jamil da Embratel já são falecidos,
possuindo irmãs em Campo Grande e Cuiabá.
Parabéns, felicidades e muitos anos de vida ao Faridão.
Adolfo Rondon
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Câmara encaminha solicitações da
comunidade recebidas via WhatsApp
A partir da implantação do aplicativo de mensagem WhatsApp que
está permitindo um contato mais direto com a população corumbaense, a
Câmara Municipal tem aprovado nas últimas sessões, solicitações feitas
por moradores, com encaminhamento imediato para os órgãos públicos
responsáveis pelos serviços. Trata-se do Fale com a Câmara, pelo número
99947-0478.
Somente esta semana, na sessão de terça-feira, cinco requerimentos
foram aprovados pelos vereadores e encaminhados para a Prefeitura e
também para a Energisa, empresa responsável pelo sistema na região.
Uma das solicitações aprovadas, a pedido de Ana Carolina Rachid, do
Bairro Aeroporto, é com relação à limpeza, capina de terrenos baldios e
pavimentação em lajotas sextavadas da Rua Amazonas com abaixo da
Gonçalves Dias. Reivindicação foi encaminhada ao prefeito Ruiter Cunha
e ao secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Ricardo Ametlla.
Já o morador do Previsul, Helmut Martines da Silva, solicitou ao prefeito
e o mesmo secretário, esclarecimentos e uma solução para a obra parada
que causou dificuldades no cruzamento da Rua Albuquerque com a
Gaturama, no Bairro Maria Leite.
Fábio Lacerda de Andrade também utilizou o aplicativo WhatsApp e
encaminhou uma solicitação à Câmara. Ele sugeriu a realização de estudos
visando solucionar os frequentes congestionamentos ocorridos na região
central da cidade, nos horários de pico. Ele inclusive sugeriu mudanças
no trânsito com mão única em importantes vias da cidade, para desafogar
o trânsito. A solicitação foi encaminhada ao prefeito, com cópia para a
Agetrat.
Carlos Alberto dos Santos, do bairro Centro América, enviou mensagem
para a Câmara, solicitando esclarecimentos e informações quanto aos R$
1,3 milhão aplicados 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.
Ele cita que isto ocorreu “sem ter requisitado pelo menos, o apoio do
Governo Federal”, e que “essa metodologia de ensino que poderia ser
fornecida gratuitamente, e não precisaria sacrificar as finanças locais”.
Já Elisa Silva, do Bairro Universitário, enviou mensagem à Câmara,
solicitando revisão do imposto cobrado na conta de energia. O pedido foi
aprovado na sessão de terça e encaminhado expediente para o gerente
local da Energisa.
Elisa acredita que o valor do imposto cobrado está muito alto, “afinal,
o valor pago pela energia já é elevado e pensando nos moradores a empresa
deveria reduzir o custo do imposto para facilitar e melhorar a vida dos
trabalhadores”, pede.
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Após audiência, autoridades buscam recursos
para obras de segurança das pontes
A cidade de Corumbá avança para
assegurar melhor infraestrutura e
segurança das pontes sobre o Rio
Paraguai, em especial à da BR 262, na
região do Morrinho, e a de captação de
água bruta na área urbana da cidade. A
audiência pública realizada na sexta-feira,
07 de abril, à tarde na Câmara Municipal,
mostrou que as autoridades competentes
já estão trabalhando visando a execução
de obras necessárias para garantir a
segurança da hidrovia, evitando assim,
desastres que poderiam deixar a região
ilhada por terra, e a maior cidade
pantaneira sem água.
“Saímos daqui satisfeitos com o
resultado alcançado. Apesar da ausência
da ALL, responsável pelo sistema
ferroviário, o que não nos permitiu
discutirmos a questão da ponte ferroviária
de Porto Esperança, podemos dizer que
estamos avançando na questão da
segurança da ponte rodoviária do
Morrinho, na BR 262, e na da captação
de água bruta, existente na área urbana
de Corumbá. Já existem projetos e a luta
agora é buscar a liberação dos recursos
para execução das obras necessárias”,
declarou o vereador Domingos Albaneze
Neto (PV), que organizou a audiência
pública.
A satisfação demonstrada por
Domingos se deve às informações
prestadas durante o evento por parte da
Empresa de Saneamento de Mato
Grosso do Sul (Sanesul), e pela
Administração da Hidrovia do Rio
Paraguai (Ahipar), que já estão com
projetos em andamento para garantir
maior segurança das pontes de captação
de água bruta e da BR 262.
“Já estamos com um projeto no
Ministério das Cidades para construção
dos dolfins e encamizamento dos pilares
de sinalização da ponte de captação de
água, no encontro do Canal do Tamengo
com o Rio Paraguai”, revelou Eduardo
Duque, gerente regional da Sanesul. “O
projeto, no valor de R$ 16 milhões, foi
protocolado no ano passado no Ministério
e estamos aguardando a liberação de
recursos para executarmos a obra
necessária”, continuou.
Ele revelou que o projeto prevê
construção de quatro dolfins de proteção
para garantir a navegação, principalmente
das barcaças que transportam produtos
(grãos principalmente) oriundos da
Bolívia. Foi mais além informando que a
Sanesul conta inclusive com um Plano
de Contingência elaborado e já
protocolado no Ministério Público, para
ser aplicado em caso de desastre.

“Resta reunir os atores para fazermos a
simulação e estarmos preparados para
qualquer emergência”, completou.
Reconstrução de dolfin
Outra boa notícia é que a Ahipar está
com projeto em andamento no Ministério
dos Transportes, para reconstrução do
dolfin danificado após acidentes ocorridos
na região da ponte sobre o Rio Paraguai,
na BR 262, no Morrinho. A revelação foi
feita pelo coordenador geral do órgão na
cidade, Marcos Henrique Derzi
Wasilswski.
“Foi o primeiro procedimento que
adotamos quando assumir a direção da
Ahipar. Entramos em contato com o
DNIT e tratamos desta questão. A obra
de reconstrução do dolfin da ponte do
Morrinho será com recursos do
Ministério dos Transportes e deverá ser
licitada em breve”, anunciou. Ele acredita
que o início dos serviços acontece ainda
este ano e o valor do investimento é de
R$ 3,5 milhões.
Dolfin de alinhamento
Apesar da boa notícia da Ahipar, a
preocupação com a ponte do Morrinho
continua. As autoridades presentes à
audiência pública de sexta-feira,
acreditam que é preciso mais
equipamentos de segurança na região.
Domingos relevou que no último dia 1º
de abril, novo acidente ocorreu no local,
e que há inclusive risco de queda da
ponte.
Por isso mesmo há necessidade de
outras intervenções no local, como a
execução do projeto feito pela empresa
de mineração Vale, por meio do Instituto
de Pesquisa Tecnológico de São Paulo.
Olemar Tibães, gerente da Vale em
Corumbá, participou da audiência e já
informou que, tão logo o conselho
administrativo aprove, irá repassar
cópias do projeto, junto com o memorial
descritivo, para o 6º Distrito Naval da
Marinha do Brasil, para a Ahipar, e para
a Câmara de Vereadores.
“O projeto prevê a construção de
dolfins de alinhamento para eliminarmos

qualquer tipo de risco”, disse Olemar,
lembrando que a Vale, hoje, utiliza esse
trecho da hidrovia apenas duas vezes
por mês, já que a empresa conta com
uma estrutura em Porto Esperança.

Fechamento da hidrovia
O deputado estadual Beto Pereira
participou da audiência e disse que vai
levar o assunto direto ao governador
Reinaldo Azambuja e demais autoridades
competentes. “A preocupação existe.
Corumbá e Ladário correm risco de
ficarem ilhadas”, afirmou, falando inclusive
em fechamento da hidrovia “até que os
órgãos competentes solucionem os
problemas. Sabemos da necessidade, da
importância da hidrovia, mas estamos
diante de um problema sério”, ressaltou,
reafirmando que vai levar o assunto ao
Governo, para buscar uma solução
definitiva.
A audiência permitiu ainda um amplo
debate sobre assuntos ligados à
fiscalização da hidrovia; das
embarcações; quem são os responsáveis
pela liberação do transporte de cargas; se
as empresas responsáveis pela
destruição do dolfin e colisão com a ponte,
foram penalizadas, multadas, etc.

“Vamos continuar atentos, trabalhando
para resolvermos este problema. O
próximo passo agora é buscarmos as
autoridades competentes, tanto do Governo
Estadual, como nossos parlamentares em
Brasília, para viabilizarmos recursos
necessários, visando execução das obras
previstas nos projetos debatidos durante a
audiência”, disse Albaneze. “Lamentamos
apenas não termos discutido o caso da
ponte de Porto Esperança, devido à
ausência de representantes da ALL que,
apesar de convidados, não
compareceram”, concluiu.
A audiência contou com a participação
de um bom público e inúmeras
autoridades, entre elas o Capitão de Mar e
Guerra, Fernando Pereira de Almeida,
representando o comando do 6º Distrito
Naval; o Capitão de Fragata Pita Lopes
Medeiros, da Capitania dos Portos;
engenheiro Luís Mário Anache, da Agesul,
que representou a Secretaria de Estado
de Infraestrutura; Renato Lima, secretário
de Industria, Comércio e Produção Rural,
representando o prefeito Ruiter Cunha;
vereadores Rufo Vinagre, Tadeu Vieira e
André da Farmácia, de Corumbá, além
de Aguinaldo dos Santos e Osvalmir
Nunes da Silva, o Baguá, de Ladário.
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Tadeu solicita informações sobre servidores
comissionados da Prefeitura
O vereador Tadeu Vieira (PDT)
está solicitando informações sobre
os servidores comissionados da
Prefeitura de Corumbá, nomeados na
atual administração. Esta semana, o
pedetista teve uma indicação
aprovada na Câmara, na qual pede
envio de toda documentação exigida
para a posse desses funcionários
que ocupam cargos do nível DAG
00 ao DAG 07.
“Estamos fazendo esta
solicitação com base na legislação,
tendo em vista que, para assumir
cargos públicos, exige-se uma série
de documentos da pessoa. Isto é
importante para uma maior
transparência e fiscalização por parte
da Câmara de Vereadores que tem
que ter acesso a todos os
documentos apresentados por cada

nomeado pela Prefeitura e pelas
fundações”, explicou.
A indicação foi endereçada ao
secretário de Finanças e Gestão,
Alberto Saburo Kanayama, com
cópia ao prefeito Ruiter Cunha. Tem
como base os decretos 527/2007,
1127/2013 e 1739/2017. Além dos
documentos, o vereador solicita
também a data em que foram
protocolados (individualmente), no
setor de Recursos Humanos.
De acordo com os decretos, são
exigidos aos ocupantes de cargo de
assessoramento (DAG 00 até DAG
07), estar quites com as obrigadores
eleitorais e militares (este caso para
sexo masculino); ter aptidão física e
mental, atestada em exame pericial;
apresentação de declaração de
bens; não ter cônjuge, companheiro

ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau,
ocupando cargo em comissão ou

PROJETO DE LEI VISA MAIS SEGURANÇA
PARA O DESEMBARQUE DE MULHERES
NO TRANSPORTE COLETIVO
Visando a segurança das mulheres que dependem do transporte coletivo
em Corumbá, Tadeu Vieira apresentou o Projeto de Lei que dispõe das
seguintes decisões:
Art. 1º A partir das 21:00 horas e até às 05:00 horas, do dia seguinte, as
mulheres que usam o Transporte Coletivo Urbano de Passageiros podem
optar pelo local mais seguro e acessível para desembarque.
Art. 2º As despesas decorrentes desta lei correrão por conta das dotações
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 3º O Executivo regulamentará esta Lei, no que couber, no prazo máximo
de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua publicação.
Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
O objetivo deste projeto é reduzir a vulnerabilidade das mulheres que
usam o transporte público e que desembarcam dos veículos durante à noite
no ponto convencional. São vários os relatos de agressão no trajeto entre
a residência e o ponto do ônibus. Bandidos aproveitam-se da falta de
iluminação e da certeza do desembarque naquele local para cometerem crimes,
sendo as mulheres o alvo principal. Com a prerrogativa de desembarcar fora
do ponto, elas podem escolher o local que lhe proporciona a melhor sensação
de segurança, além disso, sendo o desembarque em local incerto, dificulta a
ação dos meliantes, disse Tadeu Vieira.

ESCOLA INDIGENA
O vereador Tadeu Vieira (PDT),
solicitou a mesa diretora da Casa de
leis para que seja encaminhado
requerimento para a Secretária
Municipal de Educação, Maria
Eulina Rocha dos Santos e a
Secretária de Educação do Estado
do Estado Maria Cecilia Amendola
da Motta, solicitando que ambas as

função de confiança em órgão do
Município; possuir ficha limpa, entre
outros.
autoridades, tomem todas as
providências cabíveis e necessárias
para atender a Escola Estadual
Indígena, João Quirino de Carvalho
(TOGHOPANÃA) que necessita
urgentemente de solução para os
problemas de energia solar, pois a
bateria não segura mais carga,
trazendo assim vários prejuízos além
da iluminação, a não conservação
de produtos na geladeira e também
a falta de comunicação , pois o único
orelhão que existe não funciona,
relata o Tadeu.
Essa escola fica na aldeia
Uberaba, a 30 minutos do Porto Índio.
Mesmo se tratando de Escola
Estadual, dependem e muito do
município
de
Corumbá,
principalmente no caso de cedência
de professores a escola como
parceria, o que poderá ser resolvido
e esclarecido com o Diretor Ademir
Francisco Souza Júnior, finaliza o
vereador pedetista que aguardará
respostas.
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Como parar

Saúde, conhecimento e disposição
O jovem e talentoso vereador, com larga e intensa
atividade na área médica, Dr. Gabriel Alves de Oliveira, sempre
incansável e disponível para a população, vem mostrando que
a saúde corumbaense tem agora um legítimo representante no
legislativo local, comprovando que a saúde tem um timoneiro
a disposição de todos para azeitar o lado carente do povo: a
saúde.

E o hospital prometido para Corumbá?
Na terça-feira, dia 11 de abril, o prefeito Ruiter Cunha e
o governador Reinaldo Azambuja divulgarão novos
investimentos para Corumbá.
Até agora a maior promessa eleitoral feita em nossa
região, que seria a construção de um novo hospital para
Corumbá, ainda não saiu do papel e parece que caiu no
esquecimento, já que nenhuma de suas lideranças locais tem
coragem de avivar sua memória.
Ruiter e Reinaldo aparentemente mostram-se unidos.
O último discurso do Governador sobre a saúde é
promover a reforma do nosso centenário hospital, só que Ruiter
submerso com sua situação no Poder Judiciário, com
julgamento já agendado, não cobra nada, permanecendo na
muda sobre a promessa eleitoreira feita durante a campanha
de 2014.

O que se vê no
Trânsito de Corumbá é
um descontrole total com
táxi clandestino, mototáxi
pior ainda.
Desde janeiro
último a invasão de
mototáxi fica cada vez
mais patente, disputando
passageiros até nos locais
de atendimento da
saúde, como em frente
aos postos, UPAS e
farmácias da prefeitura.
Taxistas bolivianos
também
estão
expandindo
suas
atividades aqui em nossa
cidade,
feirinhas
bolivianas avulsas vão
aumentando. É a última
eleição??? Fim de
carreira política?

Currículo Judicial
Deu no Jornal “Correio do Estado”. Edição de sextafeira(07/04/2017).
Improbidade administrativa – Ruiter é intimado pela
Justiça para Julgamento de ação judicial.
Esse rumoroso caso é a famosa Operação Cornucópia
promovida pela 5.ª Promotoria de Justiça do Ministério Público
em Corumbá.
O caso corre ainda na Segunda Instância e sobre Segredo
de Justiça.
O tão esperado depoimento do prefeito Tucano está
confirmado para o início de junho deste ano.
Ruiter terá que se explicar no Fórum, fazendo sua defesa,
sobre acusação de ter comandado esquema de desvio de
recursos públicos da Prefeitura de Corumbá entre os anos de
2005 e 2012.
A investigação deflagrada pela Polícia Federal em
novembro de 2013, foi por ter detectado esquema de desvio
de dinheiro através de empréstimos consignados que
envolveram servidores, assessores e até vereador petista, até
o montante de R$ 15 milhões, já tendo cerca de 25 nomes
identificados.
Ruiter fala que não perderá seu mandato de prefeito de
Corumbá. Acontece que depois de transitado em julgado e
denúncias de envolvimento em outros processos, além da
condenação no caso do garçom, experientes pessoas dos meios
jurídicos acreditam que poderá perder ou no mínimo teria seus
direitos políticos cassados por oito anos. O martelo da justiça
está pronto para ser batido no princípio de junho do corrente
ano.
Dizem que o vice Marcelo Iunes já teria encomendado a
Dom Aguilar da Galeria, um terno sob medida para posse como
futuro prefeito, quando escolheria Secretariado de sua total
confiança. Resta esperar para vem o que acontecerá ainda antes
do fim deste primeiro semestre.
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O Rio Taquari, uma triste
história. Pedimos Socorro
para tentar salvá-lo!
O Rio Taquari era navegável,
riquíssimo em peixes e servia
estrategicamente como elo de
comunicação e transporte fluvial entre os
estados de Mato Grosso e Mato Grosso
do Sul, mas nas últimas décadas se
transformou numa história triste e
complexa, colocando em cheque a
capacidade das autoridades para retomar
a discussão, a fim de se encontrar uma
solução definitiva e não paliativa. A maioria
dos fazendeiros nativos da região já
abandonou as atividades da pecuária e
da pesca, foram buscar novos
horizontes, já que ficaram em péssima
situação econômica, inclusive perderam
toda área que foi inundada, fazendas de
porteira fechada estão submersas e
passaram por problemas sociais graves,
especialmente as pessoas com mais
idade, o processo foi brutal e humilhante.
A sobrevivência dos atuais exploradores
do Pantanal Sul resiste graças aos diques
que foram construídos com os seus
próprios recursos, situação que obriga a
ficar em alerta máximo, pela possibilidade
da ameaça de rompimento das
proteções instaladas. Aqui fica registrado
o nosso pleito e fincamos a nossa
bandeira: PEDIMOS SOCORRO,
S.O.S. para SALVAR o nosso RIO
TAQUARI.
A situação é gravíssima, por essa
razão este artigo não pode ser escrito
apenas como registro, queremos ações
das autoridades constituídas de todas as
esferas e tomamos a liberdade e ousadia
de convocar os Governadores José
Pedro Gonçalves Taques e Reinaldo
Azambuja Silva, representantes
máximos dos Estados responsáveis pela
tragédia, Mato Grosso e Mato Grosso
do Sul, respectivamente, para
organização do projeto de dragagem,
recuperação das matas ciliares e das
propriedades com suas atividades
econômicas, além das devidas
indenizações aos familiares da população
afetada, sugerimos que seja apresentado
ao presidente da República, reivindicação
de caráter emergencial, para que seja
declarada situação de Calamidade
Pública. Nesse momento histórico,
pensamos também que os governadores
deveriam convocar as bancadas
Federais e Estaduais de ambos estados,
além dos Governadores de Goiás e
Tocantins, para demonstrar a união do
Centro Oeste, em prol de um projeto
regional, o Governo Federal sempre
atento aos temas regionais, como por

exemplo, a transposição do Rio São
Francisco, entre outros projetos de
combate aos acidentes da natureza,
poderá estabelecer a prioridade
necessária e aprovar o pedido dos
nossos representantes, eleitos pelo povo.
O Rio Taquari tem cerca de mil
quilômetros de extensão, nasce no
município de Alto Taquari (MT) e deságua
no Rio Paraguai, município de Corumbá
(MS), com uma área alagada que
representa boa parte do Pantanal sulmato-grossense, a causa do
assoreamento e das erosões vem da
exploração agrícola ao longo do canal,
no pantanal essa acumulação foi
fechando as margens e abrindo novos
braços no Rio, a água espalhou na
planície onde uniu as vazantes e baías,
transformando-se num mar de água
doce, deixando praticamente anuladas
qualquer atividade econômica e de
preservação da fauna e da flora.
O histórico da busca de uma solução
para o Rio Taquari, já gerou inúmeros
estudos e pesquisas, foram gastos
milhões, existem coleções de toda
documentação, realizações de
Audiências Públicas, Ação do Ministério
Público na tentativa de garantir os
recursos para a execução do projeto de
dragagem, recuperação e indenizações,
por isso nos resta à esperança e a
confiança nos Homens Públicos,
governadores José Pedro Gonçalves
Taques e Reinaldo Azambuja Silva,
momento de união para mostrar a força,
garra e fibra do povo pantaneiro.

Autor: Guilherme Vaz do Couto
– Economista, corumbaense CORECON RJ.
Corumbá – MS, abril de 2017.

PRODUTOS ORTOPÉDICOS EM GERAL.
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Rufo pede explicações à Sanesul sobre falta de água no Jatobazinho
O vereador Rufo Vinagre (PR) está
cobrando a Empresa de Saneamento
de Mato Grosso do Sul (Sanesul), uma
solução para o problema de falta de
água na região do Conjunto
Jatobazinho.
O assunto foi levantado neste
início de semana e na sessão da
Câmara de terça-feira, 04, foi aprovado
em regime de urgência, requerimento
do vereador solicitando informações
do gerente regional da empresa na
cidade, Eduardo Duque, solicitando
informações sobre o caso.
“É um absurdo que esses
moradores estejam sem água para
cozinhar e para tomar banho desde
janeiro, sobrevivendo apenas da água
das chuvas, isso quando chove, ou
da ajuda dos amigos”, explicou Rufo.
O vereador ainda questiona a
empresa pelo fato das contas estarem

sendo enviadas aos moradores. “Eles
estão recebendo as contas
normalmente, janeiro, fevereiro e
março, sendo que a água não está
sendo fornecida corretamente”.
Segundo a presidente do conjunto,
Miriam da Silva e Silva, a Sanesul
visitou o Jatobazinho em janeiro para
cadastrar os moradores, no sentido
de instalar os hidrômetros.
“A Sanesul foi lá, fez o cadastro
dos moradores no dia 05 de janeiro, e
desde então estamos sofrendo com a
falta d’agua. Existem regiões do bairro
que a água chega bem fraca, mas na
parte alta a pressão não é suficiente
para abastecer os outros moradores”,
informou.
Mônica Esquer, moradora da
Alameda Bugio, parte alta do
conjunto, diz estar sem água desde
janeiro. “Desde que a Sanesul colocou

o nosso registro, a água não chegou
mais em casa. A minha sorte é que
tenho uma caixa d’água no meu
quintal e a tenho enchido com a água

das chuvas. As vezes pego água na
parte de baixo do nosso bairro. O pior
é que a conta de água nunca parou de
chegar”, ressaltou.

Rufo solicita a limpeza e vistoria das lâmpadas da Avenida Rio Branco
Aprovado na sessão de terçafeira, 04 de abril, requerimento do
vereador Rufo Vinagre (PR)
solicitando uma vistoria nas
lâmpadas da Avenida Rio Branco e
a limpeza da área no entorno da
academia de ginástica ao ar livre,
localizada na mesma via.
“As pessoas que correm e
caminham pelo local, têm reclamado
de problemas na Rio Branco. Em
certos trechos, como na frente da
frente da Cimentos Itaú, a luz do
poste está desligada deixando um
pedaço da via sem iluminação,

tornando o local propício para que
aconteçam assaltos, ou até mesmo
ocasionando algum acidente no
atleta”, explicou Rufo.
O outro problema foi mencionado
pelos skatistas que frequentam a
pista existente ao lado da Praça.
“Eles me informaram que no espaço
onde estão a academia e a pista, o
mato tomou conta, impossibilitando
a sua utilização”.
Praça do Guató
Preocupado com a situação que
se encontra o Bairro Guató, o

vereador entrou com dois
requerimentos solicitando melhoria
da praça, localizada na Alameda
Cardeal, entre as ruas Sete de
Setembro e a Quinze de Novembro.
O primeiro requerimento foi
encaminhado ao secretário de
Infraestrutura e Serviços Públicos,
Ricardo Ametlla, solicitando a
limpeza do mato alto que toma conta
da praça e da calçada da mesma.
Segundo o vereador, os moradores
do Guató não têm onde realizar
atividade física, “pois o mato tomou

conta da área e se não bastasse isso,
já está tomando conta também da
calçada, impossibilitando assim que
as pessoas andem ou realizem
qualquer atividade de lazer ou
esportiva”.
Rufo solicitou ao prefeito Ruiter
Cunha, a implantação de uma
academia ao ar livre na mesma praça,
cuja área pode ser “melhor
aproveitada com a construção de
uma academia ao ar livre, para assim
melhorar a qualidade de vida dos
moradores locais”, concluiu Rufo.

PRATIQUE A PALAVRA DE DEUS

98474
9925

“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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DICAS DE BELEZA E PROTEÇÃO DA
PELE COM PATRICIA FONSECA
Olho esfumado escuro
O olho esfumado com sombra em
cor escura é muito utilizado na
maquiagem para noite e fica muito
bonito. Com essa maquiagem, o
ideal é usar um batom nude ou rosa
bem claro fosco, de preferência, sem
cintilância ou gloss, para que a sua
maquiagem não fique pesada e
caricata.Para fazer o olho esfumado
escuro, comece aplicando uma
sombra menos escura, como um
marrom escuro, no côncavo. Depois
disso, vá esfumando com o marrom
para cobrir parte da pálpebra, um
pouco acima do côncavo. Para dar o
toque final, use a sombra preta ou
um azul bem escuro por cima deste
tom mais claro para ficar com o
esfumado escuro no tom que você
deseja.

Olho esfumado colorido
O olho esfumado também pode
ser feito com sombras coloridas em
vez de preto ou castanho escuro e
também cai super bem para

"Atenção Moradores para a Coleta de
Galhos Setorizada esta semana nas ruas!"
3ª Semana Abril 17 a 22

3ª SEMANA - CENTRO PARTE BAIXA –
BORROWISK, BEIRA RIO E CERVEJARIA.

Patrícia da Conceição Santos
Fonseca é Esteticista e
Maquiadora Profissional.
maquiagem de balada. A técnica para
fazer é a mesma do esfumado escuro,
mas com tons de sombra mais
alegres, como coral e azul. Com esta
maquiagem, o batom também deve
ser discreto.

-ALAMEDA DO TAMENGO
-ALAMEDA RIO DE JANEIRO
-LADEIRA 21 DE SETEMBRO
-LADEIRA MANOEL CAVASSA
-LADEIRA CÁCERES
-LADEIRA CUNHA E CRUZ
-LADEIRA DO CONTORNO
-LADEIRA DONA EMILIA
-LUIS FEITOSA RODRIGUES
-RUA FIRMO DE MATOS ENTRE TRAVESSA ACAMPAMENTO E RUA AMÉRICA.
-RUA MAJOR GAMA ENTRE TRAVESSA ACAMPAMENTO E RUA AMÉRICA.
-RUA SETE DE SETEMBRO ENTRE ALAMEDA ARTHUR
MANGABEIRA E AMÉRICA.
-RUA QUINZE DE NOVEMBRO ENTRE AVENIDA GENERAL RONDON E RUA
AMÉRICA.
-RUA FREI MARIANO ENTRE AVENIDA GENERAL RONDON E RUA AMÉRICA.
-RUA ANTONIO MARIA COELHO ENTRE AVENIDA GENERAL RONDON E
AMÉRICA.
-RUA ANTONIO JOÃO ENTRE AVENIDA GENERAL RONDON E RUA AMÉRICA.
-RUA TIRADENTES ENTRE AVENIDA GENERAL RONDON E RUA AMÉRICA.
-RUA LADÁRIO ENTRE AVENIDA GENERAL RONDON E RUA AMÉRICA
-RUA TENENTE MELQUÍADES DE JESUS ENTRE RUA DELAMARE E RUA
AMÉRICA.
-ALAMEDA VULCANO ENTRE RUA TREZE DE JUNHO E AVENIDA RIO BRANCO.
-RUA GERALDINO M. DE BARROS ENTRE RUA TREZE DE JUNHO E AVENIDA
RIO BRANCO.
-RUA CACÉRES ENTRE RUA VINTE DE SETEMBRO E AVENIDA RIO BRANCO.
-RUA BARÃO DO MELGAÇO ENTRE RUA MATO GROSSO E AVENIDA RIO
BRANCO.
-ALAMEDA SÃO BENTO ENTRE RUA MATO GROSSO E AVENIDA RIO BRANCO.
-ALAMEDA LENON ENTRE RUA MATO GROSSO E AVENIDA RIO BRANCO.
(LESTE OESTE) 3ª SEMANA , CENTRO PARTE BAIXA
-RUA DOMINGOS SAHIB
-TRAVESSA ACAMPAMENTO
-RUA MANOEL CAVASSA
-ALAMEDA ARTHUR MANGABEIRA
-LADEIRA JOSÉ BONIFÁCIO
-RUA MARIANO CAVASSA
-ALAMEDA PORTUGAL
-AVENIDA GENERAL RONDON ENTRE RUA LUIS FEITOSA RODRIGUES E RUA
TENENTE MELQUIADES DE JESUS.
-RUA DELAMARE ENTRE RUA 21 DE SETEMBRO E RUA TENENTE MELQUÍADES
DE JESUS.
-RUA TREZE DE JUNHO ENTRE RUA LUIS FEITOSA RODRIGUES E RUA
TENENTE MELQUÍADES DE JESUS.
-RUA DOM AQUINO ENTRE RUA LUIS FEITOSA RODRIGUES E RUA GERALDINO
M. DE BARROS.
-RUA CUIABÁ ENTRE RUA LUIS FEITOSA RODRIGUES E RUA GERALDINO M.
DE BARROS.
-RUA AMÉRICA ENTRE RUA EDU ROCHA E RUA GERALDINO M. DE BARROS.
-RUA VINTE DE SETEMBRO ENTRE RUA GERALDINO M. DE BARROS E RUA
CÁCERES.
-RUA MATO GROSSO ENTRE RUA CÁCERES E RUA ALBUQUERQUE.
-AVENIDA RIO BRANCO ENTRE RUA GERALDINO M. DE BARROS E RUA
ALBUQUERQUE.
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Marun recebe sindicalistas para debaterem a Reforma da Previdência
O deputado federal Carlos Marun
(PMDB/MS), presidente da comissão
especial da reforma da Previdência (PEC
287/2016), recebeu no início desta
semana, em seu escritório político, em
Campo Grande, a visita de vários
sindicalistas que integram o comitê contra
a reforma da Previdência, dentre eles,
presidentes de entidades de classe e
representantes da CUT, Fetems, Acp,
Fetricon, Ctb, Ust entre outras.
“Foi um longo e democrático debate.
É verdade que mantivemos posições. Eu
entendendo que é necessária uma
modernização da nossa previdência e
eles não. Mas também é verdade que
me foram apresentados pleitos
importantes e vou lutar para que muitos
deles se incorporem à reforma”, afirmou
Marun.
Dentre as variadas reivindicações
apresentadas ao deputado, a que mais
chamou a atenção do presidente da
comissão da reforma da Previdência, foi
referente à questão da dupla e até tripla
jornada de trabalho das mulheres. Marun
garantiu aos presentes que irá estudar
criteriosamente essa importante
reivindicação.
Ao encerrar a reunião, ficou decidido
que os representantes das categorias
vão encaminhar ao deputado Marun,

todos os pedidos por escrito, para que
possam ser debatidos e estudados
durante as reuniões da comissão da
reforma da Previdência em Brasília.
“Sempre fui aberto ao debate e faço
isso da forma mais democrática possível.
Desde que assumi a presidência da
comissão, marquei reuniões e audiências
públicas e me reuni com vários grupos
prós e contras à PEC, buscando ouvir

os dois lados e em todas essas agendas,
deixei clara a necessidade de que essa

reforma seja feita o quanto antes, pois o
Brasil necessita.”, finalizou Marun.

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

Disk - Água 3231 - 5656
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“A calúnia e a injúria são as armas prediletas dos ignorantes”.
* * * HAPPY BIRTHDAY - Em minhas
mãos, o belíssimo convite para
participarmos das comemorações em torno
dos 15 anos da jovem Rafaela Cavassa
de Oliveira. The happening terá lugar às
21 horas, do dia 15 deste mês, nas
dependências do Espaço “M” da Chácara
da Mil. Rafaela é filha do casal amigo
Beatriz e Ruiter Cunha de Oliveira, que
na verdade completa 15 anos, no dia 18,
mas, as celebrações acontecem já no dia
15. Em seu convite Rafaela fez questão de
citar um poema de Ana Vilela que diz: “Não
é sobre chegar no topo do mundo. E saber
que venceu. É sobre escalar e sentir que
o caminho se fortaleceu. É sobre ser abrigo
e também ter morada em outros corações.
E assim ter amigos contigo, em todas as

situações”. Rafaela. Uma menina que vi
nascer, crescer e se tornar essa menina
adolescente, linda, meiga, educada,
carinhosa e acima de tudo amada pelos
seus pais Bia e Ruiter, pelo irmão Rodrigo
e por todos os seus familiares. Wonderful!
* * * AMIZADE - A pedida hoje,
domingo, 09 de abril é prestigiar a
promoção de Churrasco Pantaneiro numa
realização da 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 batepapo e reencontro e além de tudo praticar
a solidariedade. Show de bola!
* * * SARAU - Como parte das
celebrações do Mês da Mulher, o
executivo local, por meio da Secretaria de
Cidadania e Direitos Humanos realizou
sarau Mulher em Movimento, juntamente
com a entrega do Prêmio Heloísa Urt. The
happening teve lugar na Praça da
República e contou com várias
apresentações culturais, dentre as quais,
dança poesia; teatro; praça de alimentação
e outros. A banda Manoel Florêncio fez
uma apresentação especial com releituras
de músicas do grupo Abba. Para a
secretária de cidadania e direitos humanos,
Beatriz Cavassa de Oliveira, o intuito era
demonstrar as várias facetas que uma
mulher pode desenvolver na sociedade,
onde o foco foi destacar o lado artístico. Na
oportunidade várias personalidades foram
homenageadas com o prêmio Heloisa Urt,
dentre elas, a idealizadora do projeto Mãos
Amigas, Geralda de Souza Ferraz, que
recebeu o prêmio na categoria Cidadania.
Show de bola!
* * * INVESTIMENTO - Pensando
especialmente em sua vasta clientela, a
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Aniversariantes
da Semana
Nedi de Barros Rodrigues Leite - 09/04
Consuelo Vieira Nascimento Miguéis - 09/04
Rosane Loureiro de Barros - 10/04
Yasmin Mohamed Pereira - 10/04
Wando Junior Tácio - 10/04
Paulo Roberto Gomes Xavier - 11/04
Roberto Gomes Façanha - 11/04
Janete Martins de Almeida - 11/04
Rita Jimenez Nunes - 12/04
Ligia Maria Baruki de Melo - 12/04
Laiza Mohamed Xavier - 12/04
Elísio Curvo - 13/04
Lívia do Espirito Santo Rosa - 13/04
Fábio José Antônio da Silva - 14/04
Lamartine de Figueiredo Costa - 14/04
Francisca Pimenta - 15/04
Bruno Galeano Mourão - 15/04
Alfredinho Zamllutti Neto - 15/04
Tatyana Varanis - 15/04
Wilson Leguizamón Baruki - 15/04
Luiz Alberto do Amaral Assy - 15/04
Farid Yunes Solominy - 15/04
Elaine dos Santos - 15/04

Flores Neuza aprimorou o seu serviço de
entrega. Com a aquisição de um carro
adaptado para melhor atendê-los.
Segundo o proprietário da Flores Neusa,
Amin José Cestaria Baruki este era um
sonho da empresa, poder sempre
aprimorar para dar aos clientes o que há
de melhor em conforto e comodidade, seja
na área de floricultura, jardinagem,
paisagismos, decoração e outros. O intuito
da Flores Neusa é estar sempre presente

Em recente evento social, o casal amigo, Moysés Fonseca da Silva e Marilda.

O casal amigo, Kiko Barros e a aniversariante de
amanhã, dia 10, Rosane Loureiro de Barros.

O presidente da Casa do Barão de Vila Maria, vereador Evander Vendramini
esteve prestigiando a solenidade de posse dos prefeitos da Cidade D. Bosco.
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O jovem
advogado,
Bruno
Galeano
Mourão
estreando
idade
nova no
Nas celebrações dos 41 anos da Vale em MS, o gerente de Operações,
próximo
Olemar Tibães Júnior; o prefeito do Pérola do Pantanal, Aníbal Ruso e
o prefeito dos corumbaenses Ruiter Cunha de Oliveira.
dia 15,
aqui com
o amigo,
empresário
Antônio
Sahib
Neto.

O decano Renato dos Santos em pose para a coluna ao
lado do genro, Jair Luna de Lima em dia de comemoração.
da vida das pessoas, nos melhores
momentos. Lembre-se que a Flores
Neuza está sempre presente! Chic não?
* * * SOLENIDADE - O presidente da
Casa do Barão de Vila Maria, vereador
Evander Vendramini esteve prestigiando
a solenidade de posse dos novos prefeitos,
vices e vereadores da Cidade Dom Bosco,
obra social da Missão Salesiana. The
happening teve lugar no auditório do
Colégio Dom Bosco, como parte das
celebrações em torno do 56º aniversário
de fundação daquele educandário e,
contou com um grande número de alunos
além de autoridades locais. O chefe do
legislativo pantaneiro foi o responsável pela
entrega da faixa ao prefeito do período
vespertino, Marcus Vinícius da Silva
Franco, do 7ª ano, que tem como vice,
Emmanuelli Mariani dos Santos Silva, cuja
faixa foi entregue pelo padre Waldomiro,
diretor da Missão Salesiana que, antes,
participou de uma solenidade
comemorativa aos 118 anos da Missão em
Corumbá. Vendramini disse se sentir
orgulho de ter feito parte da família da
Missão Salesiana e mais ainda hoje, pelo
fato do seu sobrinho, Gabriel Bordim ter
tomado posse como prefeito da Cidade
Dom Bosco. Muito bom!

* * * INVESTIMENTOS - O prefeito
dos corumbaenses Ruiter Cunha de
Oliveira esteve na Capital do Estado, onde
se reuniu com o governador de MS,
Reinaldo Azambuja. Na oportunidade,
foram definidos os investimentos que serão
realizados aqui em nossa urbe em parceria
entre o executivo local e o executivo
estadual. Essas ações, a princípios estarão
sendo anunciadas na próxima terça-feira,
dia 11, quando se completam os cem
primeiros dias da atual gestão, contando
inclusive com a presença do chefe maior
do poder no Estado. Para o chefe do
executivo pantaneiro a reunião teve um
saldo bastante produtivo, com
investimentos na melhoria e qualificação
no atendimento do nosso hospital, com a
revitalização da Santa Casa, bem como a
construção de um novo pronto-socorro,
além de ações relacionadas aos recursos
do Fonplata. Ainda de acordo com o
prefeito dos corumbaenses Ruiter Cunha
de Oliveira outros investimentos estarão
sendo anunciados. Wonderful!
* * * VALE MS – Na quinta-feira, dia
06, atendendo a convite estivemos nas
dependências do Muphan, na Orla
Portuária da city, por conta da abertura de
uma exposição repleta de história e

* * * 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

emoção. The happening fez parte das
celebrações em torno dos 41 anos de
atividade da Vale aqui em nosso Estado. A
exposição descreve a trajetória de
desafios e superação da empresa ao lado
do Estado de MS. Fomos recepcionados,
pelo Rodrigo Viana Mello, que é o
responsável pela supervisão de
programação, expedição, portos,
comunicação e relação institucional, e pelo
Olemar Tibães Júnior, gerente de
Operações da Vale aqui em nossa região.
The happening contou com participação
da orquestra do Moinho Cultural Sul
Americano, além de uma apresentação
especial feita por empregados da empresa
que fizeram uma paródia com a música
Chão de Giz, em homenagem à Vale. Ao
fazer uso da palavra, Olemar preferiu o
improviso para descrever os avanços, os
desafios e as conquistas da Vale nessas
quatro décadas de atuação aqui na região
do Pantanal. Por lá: O prefeito dos
corumbaenses Ruiter Cunha de Oliveira,
o prefeito da Pérola do Pantanal, Carlos
Ruso; deputado estadual Felipe Orro,
vice-presidente da Fiems, Lourival Vieira,
os vereadores Domingos Albaneze e

Manoel Rodrigues; o secretário de
indústria, comércio e produção rural,
Renato dos Santos Lima, além de
autoridades civis e militares. Após a
solenidade, foi aberta oficialmente a
exposição, contando um pouco dessa
trajetória. Muito bom!
* * * COMENDA - O C. Alte. Luiz
Octavio Barros Coutinho, comandante do
6º Distrito Naval, na Pérola do Pantanal
esteve na Capital do Estado, onde foi
recebido pelo governador de MS,
Reinaldo Azambuja. The happening teve
lugar no gabinete da governadoria e, na
oportunidade, o C. alte. Barros Coutinho
fez a outorga ao governador Azambuja da
Medalha Mérito Tamandaré. O ato solene
contou ainda com a presença do secretário
de Estado de Governo e Gestão
Estratégica, Eduardo Riedel. A imposição
da medalha do Mérito Tamandaré que
aconteceria em dezembro de 2016, por
ocasião da celebração do Dia do
Marinheiro, a qual não foi possível por
problemas de agenda de última hora, na
Capital do Poder - DF. Azambuja ainda
recebeu o diploma referente a
condecoração. Chic não?
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