RUITER: CEM DIAS
DE TRAGÉDIAS
01 – NEPOTISMO CONTINUA SENDO INVESTIGADO.
02 – EMPREGOU A MULHER, O CUNHADO, PRIMOS E TIO.
03 – GASTOU MAIS DE 4 MILHÕES DE REAIS COM CARNAVAL.
04 – HOSPITAL SEM REMÉDIOS, SEM MÉDICOS NOS POSTOS
DE SAÚDE, SALÁRIO ATRASADO.
05 – SEM MERENDA NAS CRECHES. AGORA NEM BUCHO...
06 – DUAS MORTES JÁ FORAM REGISTRADAS POR FALTA DE
LEITO HOSPITALAR.
07 – PRONTO SOCORRO E UPA SEMPRE LOTADOS.
08 – CABIDE DE EMPREGOS NO HOSPITAL.
09 – JUSTIÇA DETERMINA DEMISSÃO DE CONTRATADA.
10 – MANDATO CASSADO E DIREITOS POLÍTICOS
SUSPENSOS POR 5 ANOS. CABE RECURSO.
11 – CORTOU 10% DOS RENDIMENTOS DOS SERVIDORES DA
SAÚDE.
12 – NÃO INDENIZOU OS DEMITIDOS.
13 – O 1.º ESCALÃO RECEBE MAIS DE TREZENTOS E
CINQUENTA MIL REAIS DE SALÁRIOS MENSAIS.
14 – O “PALADINO DA HONESTIDADE” É O DEMITIDO E
EXPULSO DO BANCO E GANHA OITO MIL REAIS POR MÊS
DO PREFEITO...

CMAP
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A Arte na ponta do lápis Parabéns! Aniversário do
* Rosildo Barcellos
Costumo dizer que a música é o canal
que a alma utiliza para manifestar seus
mais variados sentimentos: dor, alegria,
tristeza, saudade, felicidade, melancolia,
amores... São tantos... Só sei que chega
a dar uma sensação não sei de quê, é
meio esquisito esse poder que a música
possui de nos transportar para mundo
vividos e não vividos, numa mistura de
sentimentos que sempre fazem bem. E
assim como a música existem outras artes
que emitem música do papel, sem som: é
a caricatura. Assim Diorginies José Silva,
conhecido popularmente por “Diorgi
Tigre” é sem sombra de dúvidas um dos
maiores artistas deste segmento em
nosso estado. E Ilda Manoel, sua mãe
deve se orgulhar muito do artista e
caricaturista, que apesar de ter nascido
na cidade vizinha de Presidente Epitácio
(SP), viveu toda sua infância e
adolescência em Bataguassu/MS. Hoje
segue sua estrada e atualmente mora em
Campo Grande onde trabalha com
caricaturas.
Ele entre uma caricatura e outra, no
evento “Levanta Campo Grande” com o
aval do prefeito Marquinhos Trad e a
equipe da Fundação de Cultura, contou
que sempre teve uma sensibilidade para
detalhes. Era uma criança que tinha uma
imaginação criativa abundante. Mesmo
sem ter televisão em casa, imitava os
heróis da TV da época dos anos 90 como:
Jiraya, Power Rangers, Chapolin,
Jaspion e Kamen Rider. Assisti quando
possível na casa de algum parente ou
vizinho. Dali nasceu a aptidão e o desejo
por desenhos animados. Nisso minha
mãe a avó já falecida dona Damília,
compravam gibis da turma da Mônica,
Homem-Aranha, principalmente Zé
Carioca. Podemos assim dizer, que a
habilidade, o desejo e os primeiros
rascunhos, nasceram na necessidade de
uma criança, na dificuldade financeira, e
limitações da época. Minha mãe fez o que
pode, posso assegurar - assevera.
Mas sem TV, ele logo foi atrás de
alimentar a imaginação, e a paixão por
desenhos animados. Conversando mais
um pouco ele continuava – tive
de desenvolver outra habilidade: a
comunicação, com “Habilidades sociais”,
pois seria necessário persuadir algum
coleguinha para assistirmos os desenhos,

Farid Yunes Solominy

e assim eu conseguia sobreviver e regar
meu sonho que ainda brotava. Aos 18
anos eu fiz a minha primeira apresentação
em Bataguassu, na Avenida Aquidauana
frente ao mercado Ulian. Casei aos 20
anos, e com a vida de família, filhos e
emprego formal estacionei meus sonhos
momentaneamente.
Mas ser pai me deu a chance de
perceber e estudar psicologicamente as
crianças, eu me ausentei mas foi o
período que li muito, espiritualizei, estudei
e me aprofundei e 2010 criei uma nova
habilidade: o quadrinista, o contador de
história, o cartunista, o chargista,
desenhista publicitário e fanzineiro. Vendo
tudo isso, resolvi fazer uma apresentação
aonde o cliente senta e para relaxar pra
ser desenhado eu falo e vou interagindo
com ele, como se fosse um humorístico
talk show. Mas eu admiro demais Disney
e Steve Jobs, e Renato Russo pelas
frases “ Quem acredita sempre alcança”,
e “Quando o sol bater na janela do teu
quarto, lembra e vê que o caminho é um
só” pois eu nasci pra ser artista, eu nasci
pra amar e levar a semente do amor
através dessa arte engraçada chamada
caricatura - finaliza. Depois desta história
emocionante só podemos dizer: “Diordi”
que a força do tigre te leve ainda mais
longe e Deus o acompanhe, posto que o
Brasil precisa de alegria, precisa de arte!
*Articulista

EXPEDIENTE
Fundado em 03/09/1960

Hoje é aniversario
De um grande personagem,
O conhecido empresário
Que merece homenagem.

Sessenta e quatro anos
Do grande Farid Yunes,
Todos estamos ufanos
E a família se reúne!

O Farid é personagem
No grande palco da vida,
Escrevi esta mensagem
Por ser pessoa querida!

Reúne os amigos também
Que querem o abraçar,
Farid sempre fêz o bem
E com Deus vai comemorar.

O Farid é jornalista
E é nosso amigão;
Do amigo saudosista
O bom Adolfo Rondon.

Comemorar na subida
De todos os degraus da vida,
Sua jornada é sofrida
E com Deus será vencida!

Conheci o Farid Yunes
Desde o tempo de criança,
Grandes virtudes ele une
E já tinha esperança!

O Farid é homem bom
E já fêz muito favor,
Grande é seu coração
Que guarda a fé e o amor!

Esperança em seu pai
Que era um grande homem,
Certamente ele vai
Honrar o pai e seu nome.

Ele ama a sua gente
Especial sua família,
De maneira diferente
E feliz juntos palmilham!

Seu pai era conhecido
E toda a sua família,
Qual o pai ele é querido
E a família é maravilha!

Parabéns Farid
E muitas felicidades
Graças a Deus e obrigado Jesus
Balbino G. de Oliveira
Corumbá – MS 15/ 04/2017
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Insinuações desastrosas
Ruiter anda fazendo insinuações sobre o Governo do exprefeito Paulo, mas esquece ele que quando Duarte encerrou sua
Administração entregou documentos e fez prestações de contas ao
Ministério Público Estadual e diz isso a todos.
Ao contrário de Ruiter que tem outros problemas diferentes
com o Ministério Público.

Lenda
Conta uma lenda que em uma cidadezinha do interior o
prefeito de tal lugar fazia constantemente negócios escusos com a
Câmara, mas não cumpria o repasse mensal “sujo” para eles, o
chamado por fora.
Aflito com as cobranças persistentes o alcaide resolveu fazer
uma proposta tão indecente e imoral como um roubo. Fazer através
de empréstimos consignados no valor da dívida de cada um e assim
se faria o pagamento à custa do dinheiro público.
Alguns deles aceitaram, outros não e assim o calote foi dado
neles.
A lenda retratada e eternizada por alguns que não acertavam
e os que acertavam não foram em seus nomes. Em termos de roubo
de água e luz seria “gambiarra”.

Outro blefe
No 1.º Governo Ruiter resolveu adquirir o prédio onde
funcionava a Clínica São José situado na Rua Cabral centro de
Corumbá. Só blefe.
Na época adquiriu, não sei se pagou, mas o mesmo virou um
grande monumento fantasma, digno de filme de terror se você passar
em frente à noite. O então senador Valter Pereira destinou emenda
de R$ 3 milhões para ajudar na restauração do prédio. Se essa
verba veio, não sabemos.
Será bom o Ministério Público investigar o que é que
acertaram durante o seu primeiro mandato.

Paulo Duarte na sede do Ministério Público Estadual em Corumbá
para entregar ao promotor, Dr. Luciano Conti, o relatório com as
informações finais e oficiais do término do mandato.

Praça da Independência
Paulo fez um acordo com o Governo Federal(Dilma)
para recuperação da Praça da Independência. Vinte por cento
de contrapartida da prefeitura e oitenta por cento do Governo
Federal. Dilma caiu e os recursos vieram escassos, mas
mesmo assim Paulo concluiu com recursos próprios da
prefeitura.
Agora Ruiter durante três meses não preservou nada
e fala que Paulo fez mal feito. Ingratidão.
Mal feito foi gastar mais de quatro milhões de reais
com Carnaval e agora diz que não tem dinheiro para remédios,
deixando médicos com salários atrasados, as creches sem
alimentação. Hoje a prefeitura tem muitos funcionários que
foram cabos eleitorais na campanha de Ruiter no ano passado
e o único hospital da cidade virou “cabide de empregos”
também. Tem muita gente do primeiro emprego, que por
falta de competência e capacidade, não conseguia nada via
concursos ou mesmo em firmas particulares.

LÚCIFER mor
to?
morto?
Ruiter logo após assumir o Governo fez um verdadeiro caça
as bruxas na prefeitura de Corumbá, demitindo, rebaixando de
categoria os sobreviventes do Governo Paulo Duarte, chegando a
humilhar alguns de forma desmoralizante, parecendo ser o dono
do poder, o “Poderoso Chefão”.
Agora reuniu diretores e coordenadores para dizer a eles
que acabou a “Caça as Bruxas”, as perseguições etc. ...

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

LEI DO ABUSO DE AUTORIDADE
Diretores, Coordenadores de Escolas, Secretários Municipais e Estaduais.
Já está no Senado Federal o projeto de lei nº 280/16 do qual o Senador Roberto
Requião é o relator. Quem sabe com a lei aprovada, muitos diretores de escolas.
Coodernadores, secretários municipais e estaduais de educação, policiais quer seja
civis ou militares, gente do judiciário, do ministério público e demais gestores dos
órgãos públicos ou privados, deixarão de agir com truculência, respeitando a opinião
dos demais funcionários e trabalhadores.
No caso de abuso de poder por parte dos diretores de escolas públicas, os
trabalhadores ofendidos pelos agentes governamentais deverão se dirigir aos
sindicatos, neste caso aos SIMTEDs de MS que encaminharão a reclamação para a
FETEMS para que o gestor que usa e abusa do poder, seja punido coma perda da
função do cargo e volte para o objeto de concurso. Muitos voltarão com cara de bunda
e terão que enfrentar aqueles os quais foram ofendidos durante sua péssima gestão.
Diz um Velho ditado: QUER CONHCER UMA PESSOA, OFEREÇA-LHE UM CARGO
MESMO QUE SEJA PÚBLICO. Portanto, os gestores autoritários que coloquem as
barbas de molho. Quem não tem barba que coloquem os brincos de molho! Quem se
sentir ofendido (a) tem direito de resposta, desde que justifique suas atitudes como
arbitrárias por ser despreparadas para a função.

A ENTREVISTA DO NÉ, NÉ, NÉ...!!!
Outro dia uma representante do Suserano em entrevista a TV local pronunciou
mais de 50 vezes o monossílabo NÉ, NÉ, NÉ... Tudo indica que é gente que não tem
por hábito usar microfones tanto de emissoras de rádio como de TV. Espera-se que
para a próxima entrevista faça com outra que faz parte do suseranato...!!!

JUIZ SÉRGIO MORO DEVERIA FICAR EM MS POR 30 DIAS
MS está precisando de um juiz igual ao Sérgio Moro, que bota gente grande,
graúda, poderosa na cadeia. Se vier para MS deve trazer consigo um avião da Força
Nacional para levar gente de quase todos os municípios para Curitiba. Quem sabe
assim os corruptos, os safados, os canalhas tomam jeito em não roubar dinheiro
público. Dinheiro público (povo que paga imposto) deve ser para educação, saúde,
moradia, infraestrutura e não para carnaval. Carnaval é para município que já atendeu
tanto saúde, educação, moradia, infraestrutura. No dia da chegada do juiz Moro a MS
vou soltar fogos saudá-lo já que vai mandar muita gente boa, poderosa, de status de
nome nacional para cadeia. São 5.235 municípios, deveria ter pelo menos 200 juízes
iguais ao Moro que tem mão pesada, e não aceita fiança de R$ 1,99...!!! E este é o
Brasil de meu Deus...!!!

DEVERIA EXISTIR PUNIÇÃO PARA GESTORES
A Constituição Federal é bem clara quando diz que o ingresso no serviço publico
se dá por concurso e títulos e provas. Mas o que acontece no país chamado de Brasil,
meu Deus, é que alguns prefeitos tupiniquins, governadores despreparados, gente
dos poderes legislativos e judiciários nos três níveis, contratam particular. Deveria
existir um órgão federal para controlar estas “nomeações” de gente que não estuda,
não tem formação e querem entrar no serviço público. Se todas as categorias tivessem
um sindicato forte, não aceitaria ninguém no seu quadro que não fosse concursado.
Quando o cargo é comissionado, tudo bem, para exercer um cargo na portaria,
atendente de telefone, motorista, segurança é outros, é só utilizar dos concursados.
Tenho informações que tem contratado na municipalidade que tem mais força que os
concursados. Não chega no horário, me parece que não assina o ponto, dá entrevista,
sai nos jornais, só falta sair no fantástico como supercontratado! Não adianta apelar
para o Tribunal de Contas de MS, que está sendo criticado por quase todos os dias
pela imprensa falada, televisionada e escrita de MS. É preciso questionar essas
contratações. Parece-me que o Ministério Público é o caminho para acabar com esta
mania de QI – QUEM INDICA, quando burla a Constituição Federal. Serviço Público
Estadual, Municipal e Federal não é Casa da Mãe Joana.
Já tem gente fora do objeto do concurso só porque é do partido que está no poder
por enquanto. Daí a necessidade de alternativa no poder municipal, estadual e da
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união. Tem gente que fez concurso para ficar em sala de aula, mas está lotado num
dos gabinetes com ar condicionado, cafezinho preto quente, jornais sobre a mesa
para ler horóscopo, não assina ponto, fica circulando pelas ruas em pleno expediente,
tudo em nome do quem Indica... QI...! O Sérgio Moro deveria estar em todos os
municípios do País, não como Juiz, mas como membro do Ministério Público. Quem
sabe os chamados “ Contratações” acabariam com este privilegio para aqueles que
não passam no concurso público, por que não estudam, não tem formação. Vão
pescar, vão vender nas feiras – livres vão vender cartela do Pantanal Cap, vão ser
vendedor de lojas, nos Supermercados, nos bares e outros locais que não sejam
repartições Públicas!

ATENÇÃO AUTORIDADES RESPONSÁVEIS EM
APLICAR A LEI MARIA DA PENHA
Queremos mais uma vez alertar a população em geral e aos aplicadores, isto é
aos aplicadores, isto é os responsáveis em aplicar e fazer cumprir a Lei Maria da
Penha, aprovada no dia 7 de dezembro de 2006, e recebeu o nº 11.340. Nela consta
uma série de responsabilidades que cabe a Policia Civil inclusive de acompanhar a
vítima até sua residência para fazer a mudança. O que mais chama atenção é o Artigo
17 que assim reza: “É VEDADA A APLICAÇÃO, NOS CASOS DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, DE PENAS DE CESTA BÁSICA
OU OUTRAS DE PRESTAÇÃO PECUNIARA, BEM COMO A SUBSTITUIÇÃO DE
PENA QUE IMPLIQUE O PAGAMENTO ISOLADO DE MULTA”.
Diante do que tá escrito na lei, o agressor, o covarde, o famigerado que bate,
espanca, agride mulher, não tem direto de sair da cadeia mediante pagamento de
fiança. O lugar destes vermes é no presídio para cumprir a pena que merece. E
quando for encaminhado pelos policiais para a cadeia, deve avisar aos demais
detentos que o novo preso é espancador de mulher e merece corretivo dos colegas
de cela.
O que mais revolta as pessoas de bem são as leis fracas que impera no país. As
famigeradas saidinha que são cinco. Tem gente que matou o pai e mãe ainda é
beneficiada com estas malditas. Quem libera os presidiários não tem a preocupação
em analisar o passado de cada detento. Solta assassinos, estupradores, todo tipo de
marginais. Até parece que a intenção dos encarregados de fazer cumprir a justiça
estão mais interessados em ver os presídios vazios. Outro dia no Estado de São
Paulo um assassino confessou o crime e o Delegado de Policiais folgado soltou a
famigerado “por falta de provas”...!!! Ora, se ele confessou o homicídio, o que mais o
Delegado queria? Claro que não estava disposto a abrir o processo porque dá
trabalho de investigar, intimar testemunhas e outros ritos que a burocracia exige. É
muito mais prático para um Delegado soltar o preso do que manter preso e tomar
todas as providências para mante–lo detido. Como diz o Datena da Band e Marcelo
Resende da Record, tudo em beneficio da bandidagem, ainda com o apoio daqueles
que deveriam ser mais enérgicos no cumprimento de seu dever profissional, ter mão
pesada diante da bandidagem. Mas como todos sabem o Brasil é o país da
malandragem da impunidade, de corrupção, dos desmandos, dos desvios das verbas
publicas, das CPIs que não resolvem nada nadica de nada!!!

ESPELHO E ESTILINGUE – GESTORES X POPULAÇÃO
Todas as pessoas que ocupam cargo de chefia, ou em comissão são consideradas
espelho, enquanto que aqueles que são meros servidores, cidadãos comuns, gente
do povo, estes são chamados de estilingues. Quem não quiser ser atingido pelos
estilingues não aceitem cargos de chefia ou em comissão. Que fique em casa assistindo
programas culinários, passando pano em casa, lavando vasilhas, dando banho nos
cachorros, no sogro, na sogra, varrendo a calçada, bebendo cerveja nos bares para
pagar com salário do cônjuge. Quem achar que foi ofendido com esta matéria, tem o
direito de resposta, desde que esteja quites com o IPVA, IPTU, IR, Mercearia do
Paulo. Quem não quiser ser criticado que faça um bom trabalho, que saia do gabinete
refrigerado, vá para as ruas acompanhar os trabalhos dos subordinados, ou seja, os
que trabalham fora da sede.

AUTORIDADES NÃO PUNEM MENORES!
REVOLTA DA POPULAÇÃO
Se as autoridades, isto é os delegados de policia e os juízes da infância e da
adolescência fossem mais enérgicos para com os menores infratores, a população
não ficaria tão mais revoltada como hoje em dia. É comum ouvir nas telinhas da TV
que menores foram ouvidos e depois liberados junto com o pai ou a mãe. O correto
seria encaminhar estes infratores para a casa de Guarda para responder pelo delito.
Quando não são os delegados de polícia, são alguns juízes da infância e da adolescência
que liberam os infratores
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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.

Machu Picchu de trem

Chegou a hora de contar como
foi o dia mais aguardado da minha
viagem para o Perú: o dia em que fui
de trem para Machu Picchu. Acordei
bem cedo e fui para estação Poroy
em Cusco, de onde saem os trens
para Águas Calientes. O trem
Vistadome é panorâmico com janelas
grandes nos lados e em cima. Por
incrível que pareça, as montanhas
são tão altas que usei com muita
frequência as janelas de cima para
ver o topo das montanhas e o céu.
As poltronas são bem confortáveis,
de couro e com ótimo espaço entre
uma e outra. São três horas e meia
de viagem mas não dá para cansar.
A paisagem vai se alterando

lentamente e é muito bonita na maior
parte do tempo. O trem tem serviço
de bordo caprichado. Dá uma olhada
no que serviram na ida no vídeo
acima. Depois de curtir a viagem de
trem, desembarquei em Águas
Calientes e nesse momento tive que
conter um pouco a ansiedade de
chegar à Machu Picchu. A partir de
Águas Calientes, ainda há uma
viagem de 20 minutos, cheia de
emoção em um micro ônibus, para
chegar em Machu Picchu. Os
motoristas que fazem esse caminho
constantemente abusam da
velocidade e da proximidade da beira
dos penhascos e tiram “finas”
dos outros ônibus que vem no
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sentido contrário. Teve gente no
ônibus que eu estava que passou
mal e gente que em determinados
momentos fechou os olhos. A altura
vai aumentando quando o ônibus
sobe e o trem vai ficando
pequenininho lá embaixo. A emoção
da subida já se confunde com a
sensação indescritível de estar
chegando ao sítio arqueológico mais
conhecido da América do Sul. A
expectativa continuava alta, sai do
ônibus, andei até a entrada do sítio
turístico de Machu Picchu,
apresentei o ingresso e o passaporte
e andei um pouco mais. Ainda nada
daquela famosa vista. É preciso ter
um pouco de paciência e muito
fôlego para enfrentar a caminhada
para dentro do parque. Os efeitos
da altitude ficam bem claros lá em
Machu Picchu. A grande hora
chega! Depois de andar um pouco,
o encontro mais esperado. Fiquei
frente a frente com as ruínas da
incrível cidade inca. Lá no alto dos
2.400 metros. É emocionante
presenciar tal beleza arquitetônica,
as pedras que se encaixam sem
nenhum tipo de cimento ou
argamassa. Os mistérios e as teorias
do que foi aquilo, para que foi usado,
como foi feito, aguçam a curiosidade
dos visitantes que ficam
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embasbacados diante da cidadela.
As perguntas se multiplicaram na
minha cabeça…… Como eles
nivelavam o solo, canalizavam a
água, plantavam…. Tudo muito
interessante. É uma experiência
única que encorajo todo mundo
que gosta de história e de viagem a
fazer. Se você topar essa minha
sugestão, anote algumas dicas que
vão te ajudar nessa viagem. Não
tenha preguiça de subir as
escadarias de pedra, quanto mais
alto, melhor a vista! Leve água e
reserve pelo menos três horas para
poder parar, descansar e o mais
importante, contemplar tamanha
beleza. Melhor época para ir: De
Abril a Outubro chove menos e a
visibilidade é melhor. Roupa: vá de
roupa leve, confortável e boa para
andar, tênis ou calçado especial
para trilha. Onde ficar? Fique em
Cusco.
Eu fiquei no Costa del Sol, perto
da Plaza das Armas, Veja mais três
dicas de hotéis: a primeira é o
elegante Palácio Nazarenas da rede
Orient Express; a segunda dica,
para quem não pretende gastar
tanto, é o Casa Andina Cusco
Koricancha; e a terceira é para quem
vai de mochilão e quer um bom
albergue, fique no Ecopackers.
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Vereador Dr. Gabriel pede informações da
Prefeitura sobre contratos administrativos
O vereador Gabriel Alves de Oliveira (PMDB), por meio de indicação,
está solicitando à Prefeitura de Corumbá, informações a respeito de
contratos administrativos firmados com uma empresa que presta
serviço na cidade. O pedido foi direcionado ao prefeito Paulo Duarte,
e ao secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Ricardo Ametlla.
As informações solicitadas são em relação à empresa A.L. dos
Santos & CIA, referente aos contratos administrativos com os
respectivos aditivos vigentes, empenhados no exercício de 2017 na
Infraestrutura.
Ele solicita encaminhamento de cópias dos contratos; aditivos;
notas de empenho do corrente exercício; cronogramas dos serviços
executados no trimestre atual conforme os objetos contratuais; as
medições assinadas pelo gestor e fiscal dos contratos; planilhas das
máquinas pesadas e equipamentos móveis disponíveis da locação;
notas fiscais; liquidação e pagamentos por fonte de recursos.

Rufo pede pavimentação asfáltica da
Rua Pará, no Jardim dos Estados
A pavimentação asfáltica da Rua Pará, no Bairro Jardim dos Estados,
está sendo solicitada pelo vereador e primeiro secretário da Câmara, Rufo
Vinagre (PR). Esta semana, ele teve um requerimento neste sentido
aprovado pelo Poder Legislativo e a solicitação está endereçada ao
secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Ricardo Ametlla.
“Estamos solicitando à Prefeitura, estudos no sentido de executar obras
de infraestrutura, com drenagem e pavimentação, da Rua Pará. Trata-se de
uma solicitação da comunidade local, nos repassada pela presidente do
bairro, que nos enviou até fotos da via”, explicou Rufo.
Segundo o vereador, em períodos de chuvas, a lama dificulta o tráfego
não só de carros, mas também de pedestres. “As crianças têm dificuldades
inclusive de chegar na escola, e durante a seca, a poeira acaba causando
problemas de saúde, causando alergias às crianças, principalmente”, citou,
lembrando que a via é uma linha de ônibus que liga a outros bairros e com
juntos da parte alta da cidade.
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REPORTAGEM
ESPECIAL

COM DÍLSON FONSECA
(DRT-1583/MS)

História da
Páscoa
A Páscoa é uma das datas
comemorativas mais importantes
entre as culturas ocidentais. A
origem desta comemoração remonta
muitos séculos atrás. O termo
“Páscoa” tem uma origem religiosa
que vem do latim Pascae. Na Grécia
Antiga, este termo também é
encontrado como Paska. Porém sua
origem mais remota é entre os
hebreus, onde aparece o
termo Pesach, cujo significado é
passagem.
Historiadores encontraram
informações que levam a concluir
que uma festa de passagem era
comemorada entre povos europeus
há milhares de anos atrás.
Principalmente na região do
Mediterrâneo, algumas sociedades,
entre elas a grega, festejavam a
passagem do inverno para a
primavera, durante o mês de março.
Geralmente, esta festa era realizada
na primeira lua cheia da época das
flores. Entre os povos da
Antiguidade, o fim do inverno e o
começo da primavera eram de

extrema importância, pois estava
ligado a maiores chances de
sobrevivência em função do
rigoroso inverno que castigava a
Europa, dificultando a produção de
alimentos.
Entre os judeus, esta data assume
um significado muito importante,
pois marca o êxodo deste povo do
Egito, por volta de 1.250 a.C., onde
foram aprisionados pelos faraós
durantes vários anos. Esta história
encontra-se no Velho Testamento da
Bíblia, no livro Êxodo. A Páscoa
Judaica também está relacionada
com a passagem dos hebreus pelo
Mar Vermelho, onde liderados por
Moises, fugiram do Egito. Nesta
data, os judeus fazem e comem o
matzá (pão sem fermento) para
lembrar a rápida fuga do Egito,
quando não sobrou tempo para
fermentar o pão.
Entre os primeiros cristãos, esta
data celebrava a ressurreição de
Jesus Cristo (quando, após a morte,
sua alma voltou a se unir ao seu
corpo). O festejo era realizado no
domingo seguinte a lua cheia
posterior ao equinócio da Primavera
(21 de março). Ainda hoje, os
cristãos celebram a Páscoa
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valorizando e enfatizando a
importância da ressureição de Jesus
Cristo. Entre os cristãos, a semana
anterior à Páscoa é considerada
como Semana Santa. Esta semana
tem início no Domingo de Ramos que
marca a entrada de Jesus na cidade
de Jerusalém.
A figura do coelho está
simbolicamente relacionada à esta
data comemorativa, pois este animal
representa a fertilidade. O coelho se
reproduz rapidamente e em grandes
quantidades. Entre os povos da
antiguidade, a fertilidade era
sinônimo de preservação da espécie
e melhores condições de vida, numa
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época onde o índice de mortalidade
era altíssimo. No Egito Antigo, por
exemplo, o coelho representava o
nascimento e a esperança de novas
vidas. Mas o que a reprodução tem
a ver com os significados religiosos
da Páscoa? Tanto no significado
judeu quanto no cristão, esta data
relaciona-se com a esperança de
uma vida nova. Já os ovos de Páscoa
(de chocolate, enfeites, joias),
também estão neste contexto da
fertilidade e da vida. A figura do
coelho da Páscoa foi trazida para a
América pelos imigrantes alemães,
entre o final do século XVII e início
do XVIII.
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Cantinho do Betão nº155
ZÓZIMO E ZORAIDE, UMA
HISTÓRIA DE AMOR
Como Professor de Biologia, tive a
oportunidade de passar aos meus alunos,
em aulas de Genética, as várias teorias da
hereditariedade. O bicho homem, quando
não sabe, inventa. Na antiguidade, muitos
anos antes de Cristo, os grandes sábios
da época procuravam explicar aos seus
discípulos os mistérios da hereditariedade
e, com o decorrer dos tempos, várias
opiniões foram discutidas entre os grandes
estudiosos, todas elas desbancadas pelos
cientistas atuais que comprovaram a
hereditariedade graças à descoberta dos
cromossomos e genes. Nossa história é
baseada em uma dessas remotas teorias,
que transportei para os dias atuais: a
TEORIA DA PREFORMAÇÃO que dizia
que o ser humano já estava pré-formado
no interior do espermatozóde e que o óvulo
só serviria de ninho para seu
desenvolvimento. Esses minúsculos seres
eram chamados HOMÚNCULOS e, com
certeza, deveria haver uma
MULHERÚNCULA para completar o casal.
Em outra teoria, rezava-se que os
espermatozóides do testículo direito
gerariam homens e os do esquerdo,
mulheres (não me lembro se era o viceversa) mas, vamos à história de amor entre
Zózimo e Zoraide, um homúnculo e uma
mulherúncula, transportada para a nossa
época, a era internetística, na qual ninguém
mais quer saber de papo de velho, uma
história que poderia ter dois finais, ou mais,
conforme a situação.
Zózimo e Zoraide nasceram juntamente
com milhares de irmãos na mesma época,
em canais seminíferos de testículos
diferentes. Eram vizinhos e, mesmo antes
de entrarem na adolescência, um acabou
descobrindo o outro através da
INTERZÓIDE, usando celulares de alta
potência, como iphone 7 e galaxy s7 que
pegavam de tudo, desde ligações comuns
e torpedos, até netflix, wats, instagran,

snapchat, youtube e spotify.
Já maturados, donos de suas caudas,
Zózimo e seus irmãos e Zoraide e irmãs,
passaram ao estágio seguinte, a faculdade
Epididimística, onde rolavam os
ensinamentos do velho Mestre
ARIZÓITELES e a bandalheira dos boys
pré-adultos em baladas e inferninhos e foi
numa dessas baladas, a vitrola e
ponchezóides a go-go, curtindo e
dançando ao som dos Zóiferes, que
Zózimo e Zoraide se encontraram
esperzoidemente pela primeira vez e a
relação entre os dois começou. Passeios
de barco pelo líquido espermático
enquanto os mais afoitos surfavam nas
proximidades do perigoso Canal
Deferente, contrariando os ensinamentos
palestrísticos do Mestre Arizóiteles.
“Não sejam impetuosos, meus
jovens. A finalidade de vocês é a mais
nobre de todas: a procriação. Colegas
meus, devido a suas impetuosidades,
foram vítimas de seus arroubos.
Zóifocles não esperou a época certa
e se perdeu numa polução noturna;
Zóicrotes foi vítima de uma
masturbação adolescentística, assim
como muitos outros afoitos por
emoções fortes. Alguns tiveram a
sorte de participar de inseminações
artificiais; outros, mais audazes na
ânsia de chegarem primeiro, caíram
num esmegma, confundindo óvulo
com amídalas, indo parar numa fossa
séptica. Eu mesmo, num trote
universitário, fui empurrado pelos
colegas e quando percebi que era
masturbação, enrosquei minha cauda
no prepúcio da mangueira, vendo
meus colegas mergulharem no nada.
Com muito esforço, quando a
tempestade ejaculatória abrandou,
voltei ao orifício uretral, conseguindo
chegar de volta ao ponto de partida e
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hoje, graças a essa experiência, estou
aqui
vos
passando
meus
ensinamentos. Portanto, meus diletos
discípulos, não se aventurem nas
proximidades do canal deferente
antes que estejam preparados para
isso”.
Enquanto Zózimo e Zoraide absorviam
sofregamente os ensinamentos do grande
Mestre, os demais só pensavam na vida
libertina do surf e do skate no canal
deferente. Muitos chegavam a se aventurar
até as proximidades do canal da uretra
onde desembocava o ducto prostático que
desaguava em determinado ponto,
aumentando em muitas vezes a velocidade
do líquido seminal, correnteza que
lembrava um tsuname, jogando para fora
quem estivesse no caudaloso rio.
Finalmente, o grande momento. A sirene
anunciou o instante da partida definitiva para
a procriação, onde aqueles milhares de
boyzúnculos e cocotúnculas partiriam na
busca frenética por um óvulo. O canal
deferente se inundou, levando, em sua
enxurrada, os milhares de espermatozóides
que, no afã da competição, sabendo que só
um deles cruzaria a linha de chegada ou,
se por sorte, dois, caso a mulher produzisse
dois óvulos ao mesmo tempo, gerando
bivitelíneos. Nessa turbulência espermática,
Zózimo e Zoraide, as caudas entrelaçadas,
rezavam para que isso ocorresse e aí, pelo
menos, seriam irmãos.
Ambos já sabiam, graças aos
ensinamentos do grande Mestre
Arizóisteles que seriam lançados num
escuro canal vaginal e, ao passarem pelo
colo uterino, a briga seria feia ao
encontrarem o alvo pois somente um deles
conseguiria perfurar a parede do óvulo e
nele penetrar para dar origem ao novo
ser. Era o momento da despedida: cada
um por si e Deus por todos, não
importando romances anteriores. Um duelo
de vida ou morte.
Talvez, por ironia do destino, as baixas
foram poucas pois aquela renca de
espermatozóides, ao invés de cair numa
vagina receptora, foi parar num banco de
esperma onde, devidamente selecionados,
seriam aproveitados nas inseminações
artificiais.
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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)
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
Numa festinha onde havia Cuba Libre,
uma vitrola e uísque a go-go, música dos
Feevers rolando, casais rodopiando pelo
salão, celulares a todo vapor em zap-zaps
e outros zaps celularísticos, naquele semdiálogo bigode a bigode.Flashes
espoucando em selfies que se perderiam
com o tempo, sem registrarem os
momentos da época, naquele flash-back
relembrando os finais dos anos setenta.
Ele chegou, procurando um lugar para se
acomodar naquele ambiente rescendendo
a alegria, até que seus olhos bateram no
balcão onde ela, solitária, degustava uma
dose de ponche. Aproximou-se,
convidando-a para dançar. Olhos nos
olhos, ela aceitou dizendo que tinha a
impressão de já tê-lo conhecido de algum
lugar, ao que ele respondeu sentir a
mesma coisa. Meu nome é Zózimo, disse
ele e ela respondeu: o meu é Zoraide...
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Promotor que investigou corrupção na 1ª gestão de Ruiter
Cunha será homenageado com a Medalha Tiradentes
Operações Cornucópia (escândalo “Corrupção dos Consignados”) e Decoada (fraudes em licitação).
O Promotor de Justiça Luciano
Anechini Lara Leite, Titular da 8ª
promotoria da Comarca de Três
Lagoas, foi agraciado com a
Medalha Tiradentes da Polícia
Militar de Mato Grosso do Sul,
destinada a civis e militares que
tenham prestado serviços à PMMS
e que tenham se destacado de modo
a
contribuírem
para
o
aperfeiçoamento e projeção da
Polícia Militar no âmbito nacional e
estadual.
“Extremamente honrado por ter
sido cogitado, que o diga receber
tão valorosa honraria! Já tinha da
PM a Insígnia do Mérito e a Águia
da Fronteira e faltava a mais
importante, que agora veio pra
coroar 13 anos de trabalho
integrado,
respeitoso
e
independente com tão valorosa
Instituição”, disse o Promotor.
A cerimônia de entrega da
Medalha Tiradentes ocorrerá no dia
19 de abril às 8h30 no Centro de
Eventos Albano Franco em Campo
Grande.
O Dr. Luciano Anechini Lara Leite
foi titular da 5ª promotoria de Justiça
em Corumbá por 5 anos, nesse
período, atuou um ano junto ao
Gaeco (Grupo de Atuação Especial
de Combate ao Crime Organizado),
em Campo Grande. O promotor foi o
responsável, juntamente com a
Polícia Federal, pela “Operação
Cornucópia” deflagrada em
novembro de 2013.
A Polícia Federal e o Ministério
Público Estadual investigaram uma
rede de servidores públicos
municipais que fraudavam a folha de
pagamento da Prefeitura de
Corumbá entre os anos de 2007 e
2012, nos 1º e 2º mandatos de Ruiter
Cunha.

O rombo nos cofres públicos foi
avaliado em R$ 15 milhões e Ruiter
Cunha foi indiciado pela Polícia
Federal em novembro de 2014, além
de outros 26 servidores municipais
e mais 60 pessoas identificadas por
fraude
em
empréstimos
consignados.
De acordo com a PF, as suspeitas
são de que Ruiter teria gerido
servidores especializados em fraudar
a folha de pagamento do Executivo.
A intenção era aumentar a margem
para contratação de empréstimos
consignados junto à Caixa
Ecônomica Federal e Banco do
Brasil. A investigação apontou que
apenas um servidor contraiu R$ 300
mil de empréstimo consignado e
pagava parcelas de R$ 8 mil.
Luciano Anechini Lara Leite,
relatou na época que os envolvidos
“inflavam” os holerites, houve outro
servidor que chegou a ter salário de
R$ 68 mil por conta do pagamento
em duplicidade de gratificação por
dedicação
exclusiva.
Os
consignados variavam de R$ 5 mil a
R$ 400 mil.
No dia 05 de junho de 2017,
iniciará o julgamento de Ruiter Cunha
de Oliveira, bem como os outros
membros de uma organização
desmantelada e indiciada pela Polícia
Federal no escândalo “Corrupção
dos Consignados”, os indiciados
vão responder por formação de
quadrilha, falsidade ideológica,
peculato e corrupção passiva. Se
condenados pela Justiça, podem
pegar de 10 a 20 anos de prisão.
OPERAÇÃO DECOADA
O promotor Luciano Anechini
Lara Leite também esteve à frente
da “Operação Decoada” deflagrada
em 2012, pela Polícia Federal e

Controladoria Geral da União, que
investigou fraudes em licitação, mais
de 100 pessoas foram envolvidas no
caso, de acordo com a PF.
Aproximadamente em um ano de
investigações foi identificada a
ocorrência
de
fraudes
e
direcionamentos em licitações,
corrupção, falsidades, desvio de
recursos públicos e pagamentos de
propina, com o envolvimento de
servidores públicos municipais e
empresários.
MANDATO CASSADO
No dia 04 de Abril, Ruiter Cunha
de Oliveira (PSDB), teve seu
mandato cassado em decisão
monocrática da juíza Luiza Vieira Sá
de Figueiredo. Titular da Vara de

Fazenda e de Registros Públicos de
Corumbá. No processo de nº
0801540-31.2014.8.12.0008, em Ação
Civil de Improbidade Administrativa
por Violação de Princípios
Administrativos, o prefeito foi
condenado à perda do mandato,
suspensão de direitos políticos por
cinco anos e multa de até dez vezes
o valor do salário. Porém, como a
sentença é monocrática (foi expedida
por um único membro do Tribunal
de Justiça) e em instância que cabe
recurso, o prefeito já mobilizou sua
assessoria jurídica para recorrer da
decisão. A Juíza condenou o tucano
com base em denúncia do promotor
Luciano Anechini Lara Leite. (Da
Redação, com informações
Assecom-MPE e Polícia Federal)
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A 23ª EDIÇÃO DA GINCANA DE PÁSCOA DO COLÉGIO OBJETIVO

A Gincana de Páscoa teve início em
1994, contando até o ano de 2017 já se
vão 23 edições. “Mesmo com o passar dos
anos o Colégio Objetivo não deixou que a
gincana perdesse a sua essência, apenas
atualizando de acordo com as necessidades
dos nossos jovens”, enfatizou a professora
Terezinha Baruki, incluindo nesta edição a
prática do Empreendedorismo pelos alunos
no ambiente escolar.

O evento teve como finalidade promover
e estimular os sentimentos de solidariedade
e fraternidade, o aprimoramento do trabalho
em equipe e empreendedorismo dos
alunos.
Os dedicados e grandes vencedores
oficiais da gincana foram os educandos do
8º ano do Ensino Fundamental, frisando
que todos os participantes são
verdadeiramente vitoriosos no evento.

FOTOS
CORUMBALADAS.COM.BR
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A arrecadação da Gincana de Páscoa/
2017 totalizou em 2.622 kg de alimentos,
sendo 2.086 kg de produtos básicos (arroz,
feijão, óleo, açúcar, etc) e 536 kg de carne
bovina. Os alimentos recebidos serão
distribuídos em cestas básicas, sendo
doados para famílias carentes da
comunidade, previamente cadastradas pela
Secretaria Municipal de Promoção Social.
O ato de entrega será no dia 18 de abril

(terça-feira), sendo realizado literalmente
pelos alunos do 8º ano com a assessoria
dos alunos do 2º ano do Ensino Médio que
ocuparam o 2º lugar na gincana.
Parabéns ao idealizador da Gincana
de Páscoa, o Colégio Objetivo, aos
participantes, aos colaboradores e aos
beneficiados deste importante evento
cultural, social e filantrópico da nossa
cidade.
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Dr. José Arturo Iunes Bobadilla
Garcia, Cidadão Coxinense
No dia 10 de abril do corrente ano a
Câmara Municipal de Coxim realizou
sessão solene para outorga de título de
“Cidadão Coxinense” a autoridades e
pessoas gradas do município.
Dentre os agraciados registramos que
a honraria foi entregue ao Dr. José Arturo
Iunes Bobadilla Garcia, 18º promotor de
justiça da comarca de Campo Grande.
O Dr. José Arturo, novo cidadão
coxinense, serviu naquela progressista
cidade, conhecida como a “terra do pé de
cedro”, como o “portal do pantanal” e como
a “capital nacional do peixe”, por cerca de
um ano, deixando aquela bela cidade em
razão de recente promoção para
promotoria de justiça de entrância especial
da comarca de Campo Grande, conforme
noticiado em edição anterior do Correio
de Corumbá.
A solenidade foi presidida pelo vereador
Vereador Wladimir Ferreira-Presidente da Câmara Municipal de Coxim, Promotor de
Wladimir Ferreira, presidente da Câmara
Justiça Dr. José Arturo Iunes Bobadilla Garcia, Deputado Estadual Junior Mochi Municipal de Coxim, sendo a mesa diretora
Presidente da Assembleia Legislativa de MS e o Prefeito de Coxim Aluizio São José.
dos trabalhos abrilhantada pelo prefeito
municipal de Coxim, Doutor Aluízio São
José; pelo ilustre presidente da Assembleia
Legislativa de Mato Grosso do Sul,
deputado estadual Oswaldo Junior Mochi;
pela Doutora Helena Alice Machado
Coelho, Juíza de Direito da comarca de
Coxim, também homenageada com o título
de cidadã coxinense; pelo tenente coronel
PM Ávalos, comandante do 5º Batalhão
da Polícia Militar de Coxim, da mesma forma
agraciado com o título de Cidadão
Junior Mochi, Daniela Hipólito, Dr. José Arturo, Dr.
Coxinense e pelo secretário da Câmara Vereador Wladimir Ferreira, Daniela Hipólito, Dr. José
Rodrigo Cintra, Dra. Daniela Costa, Dra. Tatiana
Municipal de Coxim, vereador Edimir Arturo, Deputado Estadual Junior Mochi, Prefeito Aluizio
Said, Dr. Carlos Bobadilla e Wladimir Ferreira.
São José e Dr. Carlos Bobadilla.
Pinheiro.
Dentre os presentes, além da totalidade
dos senhores vereadores da Câmara
Municipal de Coxim, registrou-se a
presença do Dr. Carlos Bobadilla Garcia,
advogado e genitor do Dr. José Arturo; da
advogada, Dra. Daniela Hipólito de Souza,
namorada do Dr. José Arturo; dos
promotores de Justiça de Coxim, Dra.
Daniela Costa da Silva e Dr. Rodrigo
Cintra Franco, e da Doutora Tatiana Dias
Os promotores: Dr. Rodrigo Cintra, Dr. José
de Oliveira Said, Juíza de Direito de Coxim.
Prefeito Aluizio São José e Dr. José Arturo Bobadilla.
Arturo e a Dra. Daniela Costa.
Presentes também familiares dos
inúmeros agraciados com o título de
cidadania de Coxim, bem como
advogados, delegados de polícia,
servidores das promotorias de justiça da
comarca, funcionários do poder judiciário
de coxim e grande público que lotou as
dependências do confortável plenário da
Câmara Municipal de Coxim.
Parabéns Dr. José Arturo Iunes
Bobadilla Garcia, pelo honroso título
Daniela Hipólito, Dr. José Arturo Bobadilla e o Presidente
de Cidadão Honorário de Coxim.
da Assembleia de MS Deputado Junior Mochi.
Promotor Dr. José Arturo e o Vereador Wladimir Ferreira
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Registro Social

"Atenção Moradores para a Coleta de
Galhos Setorizada esta semana nas ruas!"
4ª Semana Abril 24 a 29
4ª SEMANA - DOM BOSCO, GENEROSO E ARTHUR
MARINHO – SENTIDO NORTE/SUL

Os bisavós Lindinalva e Natércio com o pequeno Rodrigo.
É com imenso prazer que felicitamos a
benquista Sra. LINDINALVA COSTA DE
OLIVEIRA, que no dia 11 de abril de
2017 comemorou os seus 70 anos de
feliz existência, para alegria de todos os
membros de sua família e largo círculo de
amizades.
A aniversariante é esposa do
cidadão NATHÉRCIO PINHEIRO DE
OLIVEIRA, o popular “Natércio da
Banca”, que há 62 anos é jornaleiro,
tendo iniciado sua trajetória na renomada
Banca de Jornais e Revistas de Ney
Vianna, passando depois a ter sua própria

banca quase na esquina das ruas Frei
Mariano e 13 de Junho, a principal e mais
antiga da região.
Natércio de Corumbá e o Hélio da
Banca da Rua Dom Aquino com a Rua 14
de Julho no centro de Campo Grande, são
os dois jornaleiros mais antigos do centro
oeste brasileiro.
A Dona Lindinalva foi muito
parabenizada, felicitada e abraçada pelo
Natércio, filhos, genro, nora, netos e
bisnetos, que rogam a Deus para que
abençoe suas 7 décadas de vida.
Da Redação

NOTAS SOCIAIS
Comemorou mais um ano de vida no dia
09 de abril de 2017, a Sra. Sonia Arce
Batista, esposa de Honoraldo Batista
(Dinamite), presidente da Associação
dos Moradores do Bairro Arthur
Marinho.
A Dona Sonia foi muito abraçada por todos
os seus familiares, em especial pelo esposo
Honoraldo, filhos, netos, cunhados, sobrinhos
e por todos os moradores do Bairro Arthur
Marinho.
Já ontem, sábado, dia 15 de abril, quem

comemorou idade nova foi o jovem
Emerson Batista, filho de Jamirson
Batista e neto do casal D. SoniaHonoraldo Batista.
No dia 24 de abril do corrente ano
será a vez do jovem Honiel Jorge Batista
comemorar idade nova. Também é filho
da Sonia e do Honoraldo.
Portanto, a família Batista está em festa
neste mês de abril. Parabéns, felicidades
e muitos anos de vida a D. Sonia, ao
Emerson e ao Honiel. Da Redação

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

Disk - Água 3231 - 5656

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, perdoandoos, em lugar de guardar ressentimentos e nos separar do Senhor. Deus conhece o
coração de nossos inimigos, se o mal foi intencional, Deus retribuirá.

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

4ª SEMANA - DOM BOSCO, GENEROSO E ARTHUR
MARINHO – SENTIDO LESTE/OESTE
-ALAMEDA MAUA ENTRE RUA ALAN KARDEC E RUA MARECHAL FLORIANO.
-ALAMEDA CORDOLINA ENTRE RUAMARECHAL FLORIANO E RUA MARECHAL
DEODORO.
-RUA JOSÉ SABINO ENTRE RUA MARECHAL DEODORO E RUA CIRÍACO DE TOLEDO.
-ALAMEDA FLORIANO ENTRE RUA MARECHAL FLORIANO E RUA MARECHAL
DEODORO.
-ALAMEDA SÃ ENTRE RUA MARECHAL FLORIANO E RUA MARECHAL DEODORO.
-ALAMEDA ODILON ENTRE RUA MARECHAL FLORIANO E RUA JOSÉ FRAGELLI.
-ALAMEDA PERIMETRAL ENTRE JOSÉ FRAGELLI E RUA CIRÍACO DE TOLEDO.
-AVENIDA GENERAL RONDON ENTRE RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS E RUA
JOSÉ FRAGELLI.
-ALAMEDA PAIAGUAIS ENTRE RUA MARECHAL FLORIANO E RUA MARECHAL DEODORO.
-DELAMARE ENTRE RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS E RUA 21 DE SETEMBRO.
-ALAMEDA CHILE ENTRE RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS E RUA REPUBLICA DA
BOLIVIA.
-ALAMEDA ARGENTINA ENTRE RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS E RUA REPÚBLICA
DA BOLÍVIA.
-ALAMEDA TAQUARI ENTRE RUA MARECHAL FLORIANO E RUA MARECHAL DEODORO.
-TREZE DE JUNHO ENTRE RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS ERUA LUIS FEITOSA
RODRIGUES.
-ALAMEDA RENER ENTRE RUA REPÚBLICA DO PARAGUAI E RUA ALLAN KARDEC.
-ALAMEDA NHE COLANDIA UM ENTRE RUA MARECHAL FLORIANO E RUA MARECHAL
DEODORO.
-DOM AQUINO CORREA ENTRE RUA REPÚBLICA DO PARAGUAI E RUA LUIS FEITOSA
RODRIGUES.
-ALAMEDA NHE COLANDIA ENTRE RUA REPÚBLICA DA BOLÍVIA E RUA ALLAN KARDEC.
-ALAMEDA ILZA ENTRE RUA ALLAN KARDEC E RUA MARECHAL FLORIANO.
-RUA CUIABÁ ENTRE RUA REPÚBLICA DO PARAGUAI E RUA LUIS FEITOSA
RODRIGUES.
-ALAMEDAANA ROSA ENTRE RUA REPÚBLICA DA BOLIVIA E RUA MARECHAL FLORIANO.
-ALAMEDA JOAQUIM PEREIRA ENTRE RUA EDU ROCHA E RUA LUIS FEITOSA
RODRIGUES.
-RUAAMÉRICA ENTRE RUA REPÚBLICA DO PARAGUAI E RUA LUIS FEITOSA RODRIGUES.
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Obrigatória em Miranda com preços exorbitantes, fora da
Rodoviária.

Crescimento
Sem impostação de voz, de corpo, sem milagres, as TVS
Católicas vêm ganhando cada vez mais espaço de público e de
publicidade, de simplicidade em suas programações até ingenuidade.
A grande estrela é o Padre Alessandro Campos, grande
intérprete e outros sertanejos.
Descobrindo a simplicidade, sem luxúria, vão de encontro
ao gosto popular, aumentando cada vez mais suas audiências e
faturamento em publicidade.

Formação
orcedor
cedor mesmo
Tor
Ruiter e o seu falecido Pai, o “Rolinha”, eram fanáticos pelo
Corumbaense Futebol Clube, o Carijó da Avenida. Ambos
torcedores do Galo Pantaneiro(CFC) e também do Botafogo do
Rio.
O amor de Ruiter é tanto pelo futebol como pelo Carnaval,
que teria alugado 5(cinco) ônibus com dinheiro da prefeitura para
levar torcedores do Carijó a acompanhar o clube em suas viagens
para outras cidades.

O melhor médico
Por que alguns(a maioria) homens públicos não estão nem aí
com a Saúde da população em geral? Não investem nesse setor,
fazem da Saúde um Cabide de Empregos, não tem ou mesmo quer
ter conhecimento da falta de remédios.
Será porque quando ficam doentes, eles ou os seus familiares
pegam avião para se tratarem nos grandes centros do país ou no
mínimo em Campo Grande?

ander
ander.. Vá à luta!
Evander
ara
abéns Ev
Par
A luta incansável do Vereador e Presidente da Câmara de
Corumbá, Evander Vendramini(PP) para acabar com o monopólio
da empresa Andorinha que obriga o desconforto dos passageiros,
cobrando preços altíssimos, além da ditadura de uma Parada

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

Minha escola primária foi a da professora Maria Augusta
na XV de Novembro, próximo da antiga prefeitura.
Posteriormente Santa Tereza com profunda formação
Salesiana, onde tive professores como Padre Ezio, Padre
Antunes, Padre Ubaldo, Padre Lourenço, Padre Carlos, Padre
Miguel que depois foi Bispo e Arcebispo no Amazonas; Mestre
Luiz França, Mestre Humberto, professor Djalma Brasil,
professor Rachid Bardauil. Sempre antes da aula, Missa.
Praticávamos todo tipo de esportes como Futebol de
Campo, de Salão, Voleibol, Basquete, arremesso de peso, salto
em altura, salto com vara, corridas e outras modalidades.
Um ser humano daquela época que se tornou inesquecível
para todos que lá estudaram durante décadas foi o “BAIANO”
que morreu alguns anos atrás e que o nosso Semanário lhe
prestou merecida homenagem.
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Vereador Luciano Costa solicita profissionais
de saúde em pontos de atividades físicas
Regiões utilizadas pela população corumbaense para atividades físicas
poderão contar com profissionais de saúde para atendimento ao público.
Pelo menos é isto que deseja o vereador Luciano Costa (PT) que teve um
requerimento aprovado pela Câmara Municipal na sessão ordinária de
segunda-feira, 10 de abril, em que solicita à Prefeitura, a disponibilização
desses serviços em três locais da cidade.
A solicitação foi feita diretamente ao secretário de Saúde, Rogério Leite,
e a proposta do vereador é que a Prefeitura disponibilize um profissional
de enfermagem e um auxiliar, para atendimento às pessoas que praticam
atividades físicas no Complexo Poliesportivo de Corumbá, localizado na
Rua Porto Carrero, bem como nos calçadões da Edu Rocha e na Rio Branco.
“Por se tratar de locais onde a prática esportiva como corrida, caminhada
e ciclismo é muito intensa, seria necessário um plantão nos horários das 06
às 08 horas, e das 17 às 19 horas, para atendimento à população com
aferição de pressão arterial e teste de controle de diabetes, com a finalidade
de proporcionar mais segurança na prática saudável desses esportes”,
justificou Luciano.

Limpeza
Em outro requerimento aprovado, o vereador solicitou encaminhamento
de expediente ao secretário de Infraestrutura, Ricardo Ametla, para que
seja feita a limpeza e roçada nas calçadas e vias em torno a Escola Estadual
Carlos de Castro Brasil.
Segundo ele, trata-se de “um local público com trânsito intenso de
pedestres, que tem encontrado dificuldades devido às calçadas estarem
tomadas por matagal, galhos e restos de vegetação decorrente das chuvas
dos últimos dias”.

98474
9925
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Presidente da Câmara Evander Vendramini cobra
acomodações adequadas para acompanhantes no hospital
Acomodações adequadas para
atender acompanhantes de pacientes do
Hospital de Corumbá estão sendo
cobradas pelo vereador e presidente da
Câmara Municipal, Evander Vendramini
(PP), que teve um requerimento neste
sentido aprovado pelo Poder Legislativo
na sessão ordinária de segunda-feira,
10 de abril.
No pedido, o vereador solicitou que
seja encaminhado expediente ao
secretário de Saúde, Rogério Leite, que
seja realizado estudos no sentido de
melhorar a estrutura da instituição
hospitalar, para oferecer acomodações
mais adequadas para as pessoas que
acompanham os pacientes em caso de
internação.
Evander cita que, atualmente, o
hospital disponibiliza cadeiras de ferro ou
poltronas inclináveis que estão em
péssimas condições, o que tem gerado
reclamações. Ele lembra que muitas
pessoas estão reclamando de problemas
de coluna devido à estrutura que é
oferecida no local.
Ao cobrar melhores acomodações, o
vereador corumbaense ressalta que, por
lei, tem direito a um acompanhante, em
caso do paciente for menor de 18 anos,
um dos pais ou responsável, e a

cobertura de suas despesas (art. 12 da
Lei 8.069/90 - Estatuto da Criança e do
Adolescente).
O mesmo direito é assegurado aos
idosos (60 anos ou mais) submetidos à
internação hospitalar, (art. 16 da Lei
10.741/03 - Estatuto do Idoso). As
parturientes também têm direito a
acompanhante durante o trabalho de
parto e pós-parto nos hospitais públicos
e conveniados com o SUS, de acordo
com a Lei 11.108/05.
Projeto de Lei
Evander destaca ainda que está
tramitando na Câmara dos Deputados,
um projeto de lei (PL 4996/16) que dá
direito a acompanhante para todos os
usuários de serviços de saúde públicos
ou privados, como hospitais e clínicas,
pelo tempo da internação ou atendimento.
O acompanhante será pessoa de livre
escolha, havendo a possibilidade de
revezamento.
O projeto é de autoria da senadora
Ana Amélia (PP-RS) e já foi aprovado no
Senado. O texto altera a Lei 8.080/90
(Lei Orgânica do Sistema Único de
Saúde). Hoje, a lei assegura o direito a
acompanhante apenas em caso de
internação e somente para alguns

segmentos da população: crianças e
adolescentes, mulheres grávidas e no
pós-parto, pessoas com deficiência e
idosos.
“A presença de visitantes e de
acompanhantes nos serviços de saúde
mantém a inserção social do paciente”,
afirma Ana Amélia.
Segundo ela, a proposta acompanha a
Política Nacional de Humanização, criada
em 2003 pelo governo federal, e a Carta
dos Direitos dos Usuários da Saúde,
aprovada pelo Conselho Nacional de
Saúde (CNS) em 2009.
Condições adequadas
A proposta da senadora encarrega o
serviço de saúde de proporcionar as
condições adequadas para a
permanência do acompanhante. Obriga
ainda a garantia de “visita aberta” e diária,
com possibilidade de revezamento. O
texto define visita aberta como “aquela
cujo horário é ampliado de modo a
permitir o contato do usuário com sua rede
sócio-familiar”.
Quando houver impossibilidade da
visita ou acompanhamento, uma
justificativa deve ser anotada no
prontuário e a cópia disponibilizada para
os que se virem privados do direito. O

texto determina ainda que os serviços
oferecidos pelo SUS adotarão como
princípio a humanização das relações e
dos processos de atenção e gestão em
saúde.
O projeto tramita em caráter
conclusivo nas comissões de Seguridade
Social e Família; e Constituição e Justiça
e de Cidadania. (Com informações do
Senado Federal)

MONOPÓLIO ANDORINHA: Câmara cobra do Governo,
licitação do transporte intermunicipal de passageiros
A Câmara Municipal de Corumbá está
encaminhando documento ao Governo
do Estado, cobrando a realização de
novo processo licitatório do transporte de
passageiros da linha Corumbá-Campo
Grande-Corumbá. O ofício será
encaminhado direto ao secretário de
Estado de Infraestrutura, Ednei Marcelo
Miglioli, com cópia para o governador
Reinaldo Azambuja.
O assunto foi tratado na sessão
ordinária nº 14, que ocorreria nesta
terça-feira, 11, mas aconteceu na noite
de segunda, 10, atendendo solicitação
do vereador Luciano Costa (PT) e
aprovado pelos demais pares, em virtude
da presença do governador Reinaldo
Azambuja na Cidade Branca.
“Vamos aproveitar a presença do
governador Reinaldo em Corumbá e
entregar o documento. A situação não
pode continuar. A população necessita de
um transporte intermunicipal de
passageiros de qualidade, e o serviço
prestado pela Andorinha é de péssima
qualidade. Vamos cobrar do Governo
uma nova licitação e com a inclusão de

mais empresas para fazer o trecho”,
informou o vereador Evander
Vendramini, presidente da Câmara, autor
do requerimento.
O vereador lembrou que, na sextafeira, quando esteve na Agepan,
juntamente com os vereadores Bira
(PSDB)
e
Chicão
Vianna
(Solidariedade), tomou conhecimento de
que a Viação Andorinha está atuando
sem concessão. “O contrato está vencido
a quase 30 anos e, segundo informações
do diretor-presidente da Agência
Estadual de Regulação de Serviços
Públicos (Agepan), Youssif Domingos, a
linha vem sendo mantida em favor da
Andorinha somente com uma autorização
fornecida pelo Governo, o que é um
verdadeiro absurdo”, comentou.
Outra informação é que a própria
Secretaria de Estado de Infraestrutura é
o órgão responsável pelo processo
licitatório para o sistema de transporte de
passageiros intermunicipal e
interestadual. “Vamos cobrar uma nova
licitação e queremos mais empresas
fazendo a linha Corumbá-Campo

Grande-Corumbá, duas ou até três. O
que não vamos aceitar é que o Governo
conceda mais uma autorização para a
Andorinha continuar prestando um
serviço de péssima qualidade, com
preços abusivos”, reforçou.
O presidente do Poder Legislativo
informou ainda que o mesmo documento
que a Câmara entregou na terça-feira
(11) à tarde ao governador e também ao
secretário de Infraestrutura, será
encaminhado ao Ministério Público que
está acompanhando o processo.

“Está fazendo um ano que realizamos
uma audiência pública para discutir o
sistema de transporte de passageiros. A
Andorinha, além de não ter comparecido,
sequer buscou melhorar os serviços para
bem atender a população corumbaense
e está atuando mediante autorização do
Governo do Estado, com a concessão já
vencida. Que se faça uma nova licitação
para melhorar o serviço, baratear o custo,
com duas ou três empresas atuando. A
concorrência é importante e quem ganha
é a população”, concluiu.

CORREIODECORUMBA.COM.BR

DICAS DE BELEZA E PROTEÇÃO DA
PELE COM PATRICIA FONSECA

MAQUIAGEM
PARA A PÁSCOA

Feriado de páscoa é época de
reunir a família para grandes
almoços e jantares em uma
atmosfera cheia de agradecimento.
Mas não é só porque a gente já
conhece todos os primos e tios que
vão estar na reunião, que não valha
a pena caprichar na maquiagem:
estar linda não depende de
supereventos e ainda garante
ótimas fotos. Confira 20 fotos com
inspirações do que usar e
comemore a páscoa na melhor
versão de você mesma.É claro que
aquele superesfumado preto que
toda mulher ama está fora de questão
para uma ocasião familiar, mas isso
não significa que o pretinho básico
não possa ser usado de outro jeito.
Aposte no delineador como uma
forma delicada de usar essa cor nos
olhos e aplique traços simples rente
aos cílios superiores. O lápis preto
também é uma ótima ideia e contorna
a linha d’água de uma forma discreta,
mas que faz toda a diferença.Quem
acha o preto uma opção muito forte
para reuniões familiares, ainda tem
outras formas de definir os olhos.
A sombra marrom é a alternativa
mais natural para qualquer tom de
pele e deixa aquele toque arrumado
sem gerar uma superprodução.
Outra ideia é apostar em uma sombra
iluminadora no mesmo tom que a sua
pele: com efeito nude, ela cria um

Patrícia da Conceição Santos
Fonseca é Esteticista e
Maquiadora Profissional.
brilho suave nas pálpebras que é
chic e discreto. Para quem gosta de
praticidade, os batons são uma
forma rápida e simples de criar uma
linda maquiagem de páscoa. Se a
ocasião for um almoço, aposte em
cores vivas e alegres como o laranja
e o rosa pink - eles levantam a
produção na hora e só precisam de
um pouco de máscara para cílios para
fechar o look. Nos jantares pode ser
melhor colorir a boca com cores mais
escuras como o vermelho ou o vinho
- o resultado é um look clássico que
deixa qualquer mulher mais
bonita.Uma parte da maquiagem que
não pode ser deixada de lado nos
eventos de páscoa é a pele. Como a
ideia é usar informações mais
simples nos olhos e lábios, é ela que
vai se sobressair - esteja bem feita
ou não. Use uma base de cobertura
suave para uniformizar e depois
passe corretivo só nas partes
escuras que se destacarem.
Caprichar no blush também é uma
forma de embelezar o look e as
bochechas coradas podem criar
sozinhas uma make superfeminina.
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Domingos reivindica limpeza para
atender moradores do Guanabara

O vereador Domingos Albaneze Neto – Dr. Domingos (PV) está
reivindicando à Prefeitura de Corumbá, a realização de serviços de limpeza
na região do Guanabara. O pedido, por meio de requerimento endereçado
ao prefeito Ruiter Cunha e ao secretário de Infraestrutura, Ricardo Ametla,
foi aprovado pela Câmara na sessão de segunda-feira, 10 de abril.
Em sua solicitação, o vereador Domingos informou que os moradores
estão solicitando a limpeza da Rua Bahia, entre as ruas Milton Teixeira e
Leonardo Gomes, que estão dificultando o tráfego de pedestres.
Em outro requerimento, também aprovado, o vereador solicitou que
seja encaminhado expediente ao prefeito Ruiter e ao diretor da Agetrat,
Paulo Guilherme de Arruda, a implantação de uma passarela elevada com
faixa de pedestre, na Rua Major Gama, entre América e Colombo, em frente
à Escola Santa Inês, idêntica à existente na Barão do Rio Branco, em frente
à Escola Delcídio Amaral.
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“As dificuldades ensinam e fortalecem; as facilidades iludem e enfraquecem”.
* * * CHURRASCO – A pedida para
hoje, domingo, dia 16 é prestigiar a
grandiosa promoção de Churrasco com
Cozido, numa realização do Lions Clube
de Ladário. The happening terá lugar a
partir das 12:00 horas, na sede social
daquele clube de serviço, na Pérola do
Pantanal, com música ao vivo e tudo o
mais. O domingo promete muita diversão
e descontração, até porque os asociados
do Lions Ladário, além de serem ótimos
anfitriões, ainda inventam brincadeiras,
como sorteio de brindes, leilão de churrasco
e outros. Os ingresos custam R$ 25,00
por pessoa. Vale a pena prestigiar, pois,
além de momentos agradabilíssimos em
boa companhia, bom papo e o melhor, a
prática da solidariedade. Wonderful!
* * * INVESTIMENTOS - O Executivo
local, juntamente com o Governo de MS e
o Fonplata firmaram durante encontro
realizado na terça-feira, dia 11, no
anfiteatro Salomão Baruki, parceria para
o desenvolvimento estrutural de toda a
cidade. Serão beneficiadas áreas de
infraestrutura urbana, lazer, turismo, saúde
e maior cuidado com o patrimônio histórico
através do financiamento de 80 milhões
de dólares, sendo metade dos recursos
provenientes do Fundo Internacional e
outra metade em contrapartida do
Município e Estado. Na oportunidade, o
Governo do Estado, através da Agraer
assinou contrato de cessão de
equipamentos agrícolas para dinamizar a
agricultura familiar com o executivo local. A
patrulha mecanizada é composta por trator
agrícola com potência de 85 cavalos 4X4,
grade aradora intermediária de 14 discos
e grade niveladora de arrasto 36 discos.
* * * INVESTIMENTOS I – O presidente
executivo do Fonplata, Juan Notaro
Fraga, afirmou em seu discurso que o
programa Parceria Estratégica por
Corumbá vai impactar claramente a vida
das pessoas em uma cidade que tem
localização estratégica nessa integração
entre Brasil, Bolívia e Paraguai. O
Governo do Estado vai investir R$ 11
milhões na reestruturação da saúde da
nossa urbe. Na primeira etapa, um novo
pronto-socorro municipal será construído

na esquina das ruas América e Sete de
Setembro. O centro obstétrico da Santa
Casa será reestruturado com implantação
de sala de pré-parto e salas de centro
cirúrgico. Na segunda etapa, 50 novos
leitos hospitalares serão implantados na
Santa Casa, além da construção de nova
recepção, unidade neonatal e de centro
de ortopedia. Em seu discurso, o
governador Reinaldo Azambuja, disse não
ter dúvida que esse investimento vai dar
uma melhor qualidade de vida, uma
melhoria principalmente nas vias públicas
aqui da city, culminando os investimentos
em saneamento que vão possibilitar
avançar muito e a nossa urbe ser um dos
municípios com maior índice de
esgotamento sanitário, além de melhorar
a qualidade de vida, ajuda a preservar o
meio ambiente. Muito bom!
* * * HUMOR - A solenidade de Parceria
Estratégica por Corumbá, contou com as
presenças de inúmeras autoridades civis
e militares, dentre os quais, o secretário
de estado de saúde, Nelson Tavares, de
Infraestrutura, Jaime Verruck; presidente
da Agraer, Enelvo Felini; deputados Felipe
Orro, Onevan de Matos e Beto Pereira,
além da equipe de governo aqui da city e
do staff do Fonplata que acompanhou o
Juan. Todos os discursos tiveram uma
pitada de humor seja no inicio ou no seu
final. Juan disse que só não estava mais
feliz por conta do 2x1 do Brasil contra o
seu time. Já o governador Azambuja
ironizou, citando o 7x1 da Alemanha contra
a seleção canarinho. O prefeito dos
corumbaenses Ruiter Cunha de Oliveira,
ironizou as críticas à sua administração em
redes sociais. “Alguém escreveu que não
teríamos atos importantes hoje, somente
‘mimimi’. Tenho que concordar com quem
escreveu isso, porque temos aqui o
‘MiMiMi’: Milhões do Fonplata, Milhões do
Governo do Estado e Milhões da Prefeitura,
que irão contribuir ainda mais para o
desenvolvimento da nossa cidade”,
finalizou o chefe do executivo sob aplausos
da plateia.
* * * AÇÃO SOCIAL - Iniciativa,
envolvendo o Sindicato Rural aqui da city,
o executivo local e o Sistema Famasul,

com o apoio da Leiloboi, levará saúde
preventiva aos trabalhadores rurais da
região pantaneira da Nhecolândia –
homens, mulheres e crianças. The
happening acontece no próximo dia 19
deste mês, na Fazenda Novo Horizonte,
por meio do programa Saúde do Homem
e da Mulher, do Senar. O programa Saúde
do Homem e da Mulher em MS será
lançado neste evento, que contará com as
presenças do prefeito dos corumbaenses,
Ruiter Cunha de Oliveira; do presidente
do Sistema Famasul, Maurício Saito; do
superintendente do Senar/MS, Rogério
Beretta; e do presidente do Sindicato Rural,
Luciano Aguilar Leite, que hoje também
ocupa a subsecretaria municipal de
Produção Rural. Segundo informou
Luciano Leite, 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 executivo local
participa por meio das secretarias de
assistência social, saúde e educação. Muito
bom!
* * * TRANSPORTE - O vereador
Ubiratan Campos Filho, juntamente com
vereador Chicão Viana e o presidente da
Casa do Barão de Vila Maria, vereador
Evander Vendramini, estiveram reunidos
com a direção da Agepan, na Capital do
Estado, onde discutiram o transporte
intermunicipal e interestadual de
passageiros aqui na região. No encontro,
os vereadores pantaneiros relataram a
atual situação do transporte de
passageiros, dos serviços prestados pela
Andorinha, e cobraram providências em
relação ao processo licitatório com a
abertura de vagas para novas empresas,
colocando um ponto final no monopólio
atual. O encontro contou ainda com a
presença do secretário especial de
Agricultura Familiar aqui da city, vereador
licenciado Mohamad Abdallah, e também
do assessor do Governo Estadual,
Sammer Abdallah. O presidente do Poder
Legislativo pantaneiro informou que o
contrato de concessão da Andorinha
encerrou-se já há alguns anos, e que
desde então, ela vem realizando o serviço
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Aniversariantes
da Semana
Kristian Giovany Salazar Viégas - 16/04
Silvana dos Santos Ricco Ortiz - 16/04
Márcio Luiz Borges da Silva - 16/04
Luiz Felipe de Medeiros Guimarães - 17/04
Terezinha Maria Cestari Benzi - 17/04
Sinaira Marcondes Albaneze - 17/04
Jociane Gomes Porto - 17/04
Pedro Miranda - 17/04
Izulina Gomes Xavier - 18/04
Rafaela Cavassa de Oliveira - 18/04
Marluci Brasil de Castro - 18/04
Teresa Name - 18/04
Manoel Rodrigues Pereira Neto - 18/04
Alessandra Carvalho - 18/04
Renata Cristina de Oliveira - 18/04
Elsandra Melo - 18/04
Éden Luiz Sleiman - 19/04
Antônia Maria Miguéis (Toninha) -19/04
Augusto César Varanis Garcia - 20/04
Marco Túlio Bruno Dias - 20/04
Breno Tranches - 20/04
Daniela Ramos - 20/04
Edson Batista Neves - 20/04
Wanda Pacheco Saab - 21/04
Maria José Nunes de Souza - 21/04
Neidivaldo Colombo (Gugu) -21/04
Jacqueline Varanis - 21/04
Leonardo Cabral Rojas - 21/04
Maria Inez Farias de Souza - 22/04
Maira Veruska Salazar Viégas - 22/04

mediante autorização concedida pelo
Governo do Estado. Hum, hum!
* * * PAPO - Durante o Churrasco
Pantaneiro da Casa da Amizade do Rotary
Clube, no domingo, dia 09, estivemos em
bate-papo com o gerente executivo da
Granel Química, Luiz Carlos Dresch que
esteve recentemente em Buenos Aires,
participando da reunião de apresentação
de relatórios dos executivos da empresa.
Dresch também esteve visitando o Porto
Modal da empresa em Santos, onde
investimentos de grande porte estão
sendo realizados. Segundo nos informou
o amigo Dresch, aqui para a Granel em
Ladário também está previsto uma gama
de investimentos na infraestrutura da
empresa por conta do grande fluxo de
negócios que estão sendo realizados,
principalmente no transporte e na
exportação de combustível. O nosso batepapo englobou vários assuntos, de
empresa à família, principalmente netos, a
paixão do Dresch, chegando a se
emocionar quando falou do happy
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O querido casal amigo, Syzinha e o aniversariante
do próximo dia 19, Éden Luiz Sleiman.

Feliz da vida o patriarca Luiz Aelson Migueis – Tim, com o
níver da esposa Toninha Migueis, no próximo dia 19.

O deputado Onevan de Matos e o prefeito dos corumbaenses Ruiter Cunha de
Oliveira, durante o ato do lançamento do programa Parceria Estratégica por Corumbá
birthday que celebrou os 03 anos do neto
Lorenzo, filho de Leandro Dresch e da
Gisele, no dia 03 deste mês. Wonderful!
*
*
* WHATSAP - A partir da
implantação do aplicativo de mensagem
WhatsApp que está permitindo um contato
mais direto com a população
corumbaense, a Casa do Barão de Vila
Maria 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 na sessão
do dia 04 de abril, cinco requerimentos
foram aprovados pelos vereadores e
encaminhados para o executivo local,
bem como para a Energisa, empresa
responsável pelo sistema de iluminação
na região. Várias solicitações que vão
desde limpeza de ruas e terrenos baldios,
dentre outros estão sendo agilizados com
maior rapidez por aquela augusta Casa
de Leis. Chic não?

* * * 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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Nayara e o maridão, o aniversariante de hoje, dia 16, Kristian Giovany Salazar Viégas

Em domingo de Churrasco Pantaneiro, na Casa da Amizade do
Rotary Clube local, Alice Helena Mendes; Nassara Sahib Fernandes;
Tânia Maria Carvalho e Míriam Lacerda Philbois.

O casal
Glaucy
Maria e o
vereador
Manoel
Rodrigues
Pereira
Neto. Ele,
estreando
idade nova
dia 18
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PRODUTOS ORTOPÉDICOS EM GERAL.

CMAP
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