Bolivianos invadem a saúde, com o transporte
clandestino e também o comércio de Corumbá
A situação mais grave são
bolivianos que residem em
Quijarro, Porto Suarez e em
outras localidades da Bolívia,
que estariam alugando casas
velhas ou abandonadas,
somente para conseguirem
prova de residência (conta de
luz ou água) para poderem se
cadastrar nos postos de saúde
e assim serem atendidos pelo
SUS, com alguns dando
propinas para inquilinos
brasileiros lhe darem cópia da
conta da Energisa ou Sanesul,
falando que também moram ou
tralham nessas residências e

assim terem assistência
hospitalar e acesso a
medicamentos. O secretário de
Saúde afirmou em nossa
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redação que está tomando
todas as providências para
coibir esses abusos com relação
a atendimento ilegal aos

estrangeiros que não residem
em nosso país.
Confira os detalhes
na página 09.

Banho de São João terá shows
de Falamansa e Edson & Hudson

Confira a programação e os detalhes nas páginas 10 e 11.

Lei do Dourado é
sancionada e pesca
está proibida por 10
anos em Corumbá

Os detalhes na página.15

Em audiência proposta pelo vereador Tadeu
Vieira, autoridades pregam união no combate
às drogas e prostituição infantil Pag.17
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Teve Festa no Arraiá
* Rosildo Barcellos

Era uma vez... José Antônio Pereira,
que traçando os limites do povoado,
denominou-o ARRAIAL DE SANTO
ANTÔNIO DO CAMPO GRANDE, em
homenagem ao Santo de sua devoção.
Quando de mudança, passando por
Santana de Paranaíba, foi obrigado a
interromper por alguns meses sua viagem
em virtude da malária que estava
acometendo a população daquele lugar.
Prático de farmácia e adepto da fitoterapia,
tido naquela época como um bom
“médico”, permaneceu o tempo suficiente
para debelar a epidemia, salvando muitas
vidas, tanto nessa ocasião como em
outras, até o fim de sua existência. Foi lá
que fez uma promessa a Santo Antônio
de Pádua, cuja imagem já o
acompanhava, de construir uma Igreja
quando aqui chegasse, caso não
perdesse um só dos seus. Esta foi a
origem do abençoado nome da capital
do Estado. Mas como a música encarna
a paixão, o desejo, as lembranças e as
histórias tivemos em pleno 13 de junho,
para lembrar o santo de devoção do
fundador de nossa cidade, festa no
Parque de Exposições Laucídio
Coelho, e para abrilhantá-la, foi
escolhido o lançamento do DVD do
Cantor Max Henrique, que emocionou
30 mil pessoas cantando as coisas do
amor, que nada mais é do que: ter/ de a
todo momento escolher/ com acerto e
precisão/ a melhor direção. Por isso na
música e no amor o melhor é não ter
medida
E
assim
foi
com Max Henrique quando aos cinco
anos ganhou de seus pais Bento Josué
e Dulce Tereza um violão. Assim em tenra
idade com uma envolvência tirada de um
sonho, onde a natureza beijava com uma

leva brisa os rostos, o som da água que
ecoava na mente faziam daquele lugar,
daquele minuto, dia,... algo único,
intemporal e assim surgiu “Juras de Amor”
a primeira música – ” Me diz o que eu te
fiz, o que deixei faltar, eu nunca quis te
magoar, tenha certeza que não vou
negar que eu te amei e sempre vou te
amar”.
A música, que é parte da cultura
humana desde tempos remotos, é um
instrumento de diálogo não verbal.
E Max Henrique prova e comprova que
ela é inata e pode desencadear
profundos processos de transformação
pessoal, que afeta não só o próprio
indivíduo, mas também o universo que o
rodeia em todas as suas manifestações e
formas.
E assim, do sonho e da inspiração
para o papel e para o violão, gravou o
primeiro CD “Juras de Amor”, e a aceitação
foi tanta que logo em seguida o segundo
CD “Já Foi” e emplacou o terceiro CD
“Bem Longe Daqui” e o DVD tem o título
“Quando Abre o Sorriso”. E certo que a
música, mais do que qualquer outra arte,
tem uma representação neuropsicológica
extensa, com acesso direto à afetividade,
controle de impulsos, emoções e
motivação. Certamente que a motivação
do público e dos que gostam da boa música
sertaneja, sabem que o caminho a trilhar
deste jovem, é longo e duradouro.
E Max Henrique, tal qual timoneiro hábil e
experiente, segura firmemente o leme,
conduzindo a grandiosa barca musical de
nossos sonhos e emoções, traduzidas em
forma de canção, aportando uma vez mais
são e salvo no cais da arte absoluta.
História, devoção e música juntos, esta
noite! *Articulista
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Invadiram geral
O que se percebe hoje em Corumbá é uma invasão total de bolivianos
em todas as áreas.
Conforme nossa Capa desta edição, começamos pela saúde onde a
situação é séria e caótica, já que não temos nem para nós que moramos em
Corumbá, que dirá dividindo com eles que residem do lado de lá da fronteira,
sendo que alguns deles são desaforados, atrevidos, mal educados e
despreparados para um diálogo franco.
Para estarem como manda a lei, muitos dos hermanos vão aos postos
de saúde para tirar a carteira de saúde do SUS e para comprovar que “residem”
no Brasil, tiram contas de luz, algumas vezes com total conhecimento do
inquilino brasileiro que mora no imóvel, que recebe um “jabá” para atestar
que o estrangeiro também mora no seu imóvel, o que caracteriza falsidade
ideológica. Dizem que até alguns médicos aprovam porque qualquer
intervenção ou procedimento médico que realizam, recebem duplamente do
SUS e particular, tomando lugar de brasileiros que necessitam de tratamento
ou internação.
Segundo informações que recebemos, trinta por cento dos leitos
hospitales são ocupados por bolivianos que moram no vizinho país.
Muitos ainda afrontam autoridades brasileiras, ameaçando que farão
denúncias em Brasília, inclusive junto ao Ministério da Saúde e Ministério
da Justiça.
No domingo passado tivemos uma corrida de veículos na fronteira e
conforme aconteceu no ano passado, nos acidentes ocorridos todos os
feridos são atendidos no Pronto Socorro Municipal e Hospital de Corumbá,
o que foi uma vergonha.
Experimente estacionar seu carro ou moto de forma irregular do lado
de lá e verá o que acontecerá, com certeza será guinchado.
Já nas feiras, principalmente na de domingo, bolivianos que utilizam
aquelas balanças capengas e desreguladas estão tentando derrubar o
presidente da Associação dos Feirantes que é brasileiro, só porque estava
exigindo organizando por parte deles, maior higiene, aquisição de balanças
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de precisão aferidas pelo Inmetro, maior qualidade de determinados produtos
e outras providências para que possam satisfazer os consumidores
brasileiros.
Outra situação irregular diz respeito ao descarregamento na chegada
e recolhimento dos produtos que sobraram no fim de feira. Eles fazem isso
na hora que bem entendem, não se importando de ainda estar em plena
movimentação dos fregueses, vão circulando com seus veículos como
camionetes e até caminhões no meio da feira, desafiando todos nós, nas
barbas dos fiscais e guardas de trânsito.
O transporte de passageiros nos táxis bolivianos é feito a toda hora
e pegam passageiros até nas horas de pico e em qualquer local, cobrando
em torno de R$ 5,00 por passageiros. Táxis em veículos do século passado,
com partes caindo pelo caminho, inclusive peças, recolhendo passageiros
livremente pelas vias públicas de Corumbá, nas barbas dos taxistas brasileiros
que ficam nos pontos legalizados.
Agora também estão fazendo serviço de mototáxi em Corumbá, de
forma clandestina, sem nenhuma segurança, prejudicando os brasileiros
legalizados.
A mais recente atividade dos bolivianos por aqui: estão adquirindo
imóveis de brasileiros no Conjunto Minha Casa Minha Vida do Governo
Federal, com simples contratos de gaveta, só para poderem tirar contas de
água e luz em seus nomes para receberem o credenciamento por parte do
SUS e outras regalias no território brasileiro.
O intrigante é saber como fazem a compra e a transferência desses
imóveis que são financiados pela Caixa ou pelo setor de Habitação Federal.
E confirmando que com relação à saúde, o secretário municipal do
setor estará se reunindo amanhã, segunda-feira, dia 19 de junho, com
autoridades bolivianas e com os próprios infratores para encontrarem uma
solução que a situação irregular está a exigir para acabar com todos esses
abusos.
HOSPIT
AL
HOSPITAL
Dia desses observamos algo que é de responsabilidade do cidadão.
Várias motos sendo empurradas de dentro do hospital local, além
das bicicletas que já se tornou comum.
Vamos citar o Banco do Brasil, onde vários funcionários também
possuem motos, mas nenhum deles ao chegar para o expediente carrega
suas motos para dentro desse estabelecimento bancário.
Ao chegarmos ao hospital, logo pela manhã, observamos uma moto
atravessada na rampa que dá acesso aos veículos como ambulâncias do
SAMU, impedindo a entrada ou saída dos veículos que conduzem os doentes
para tratamento ou cirurgias.
Ao sairmos da nossa Santa Casa, tinha uma ambulância boliviana
parada no alto da rampa, atravancando, impedindo a circulação de outros
veículos, inclusive do SAMU.
Os condutores desses veículos clandestinos do vizinho país têm
que parar de pensarem que são os donos do mundo, agindo como querem.
Donos do Brasil e da nossa saúde pública somos nós brasileiros. Do
outro lado da fronteira vocês mandam. Portanto, respeitem-nos.
Certa vez perguntamos a um boliviano por que não fazem tratamento
médico lá mesmo na Bolívia, que tem médicos, enfermeiros(as), clínicas e
hospital em Porto Suarez. Foi quando o Hermano nos respondeu de pronto:
“Lá é pago”. E lhe respondi: Aqui em Corumbá quem paga somos nós, pois
quando precisamos de atendimento ou leito hospitalar vocês estão ocupando
nossos lugares.

CORREIODECORUMBA.COM.BR

IDEIAS,
SUGESTÕES
E RECLAMAÇÕES

Corumbá/MS, 18 a 24/06/2017

Pág.
04
Pág.04

porte, como caso da pacata Naviraí-MS. Mas lá também tem o famigerado
Joio...!!!

Por Eneo da Nóbrega
(Membro Efetivo da União Brasileira de Escritores)

COM A AGETRAT
Ali na Rua Marechal Deodoro, da Rua Dom Pedro II até o final,
que dá acesso à artéria onde fica a sede do CCZ, os motoristas e
motoqueiros irresponsáveis estão transformando a via pública em pista
de corrida. Em frente da Sede do SIMTED, alguns imbecis chegam a
desenvolver mais de 100 kilômetros por hora.
Pede-se que os Agentes de Trânsito da AGETRAT fiquem de
campana para flagrar estes fora da lei e aplicar uma multa por excesso de
velocidade. Digo isto porque constatei in loco as barbaridades que
acontecem em várias ruas dos bairros que estão localizados na Zona Sul
da cidade. Fica dado o recado. Com a palavra o Agente Miguel, coordenador
das blitz.

JULGAMENTO TERMINA EM PIZZA
Cada vez mais os brasileiros conscientizados ficam desacreditados
no país chamado de Brasil. A votação de 4 a 3 conta a cassação da chapa
Dilma-Temer decepcionou muita gente que acompanha o cotidiano da
política brasileira. É preciso mudar os critérios para se nomear os Ministros
do Supremo Tribunal Federal, bem como do Tribunal Superior Eleitoral.
Quando o Presidente da República nomeia para aquelas cortes, o ministro
fica nas mãos do Chefe todo poderoso.
Quem sabe agora os deputados e senadores mais honestos tomam
vergonha na cara e mudem a legislação. Nota zero para aqueles 4 ministros
que votaram pela continuidade do governo anti-povo de Temer.

IMPUNIDADE NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ
Um menor, aluno de uma escola estadual no município de NaviraíMS, fumando maconha dentro do estabelecimento de ensino foi advertido
pelo diretor, quando foi surpreendido pelo covarde com facadas nas costas.
Sabe qual foi o castigo? Foi ouvido e liberado pela autoridade competente.
Se a cidade não tem Casa de Guarda que acolhe estes menores infratores,
os fora da lei, que mandasse para Campo Grande, nem mesmo Corumbá
tem vaga para estes delinquentes. Não é à toa que o Datena da TV BAND
diz que o ECA é o passaporte para os menores matarem, esfolarem, dar
facadas, machadadas, estuprarem, degolarem, enforcarem e outros tipos
de violência. Pergunto as autoridades que deveriam punir os menores
infratores e não defenderem, se os familiares da vítima fizessem uma cota
para contratar um pistoleiro para sumir com este famigerado infrator da lei,
o que aconteceria? Perguntar não ofende: quem gosta de menor infrator
que leve para sua casa, para tomar banho de piscina, tomar açaí, passear
de carro...!!!
Cada vez mais aumenta a impunidade, inclusive em cidade de pequeno

Este veículo com placa de Ladário-MS ficou estacionado bem em frente
onde moro, no domingo passado, desrespeitando o Código de Trânsito
Brasileiro, aprovado pela Lei nº 9.503 de 23 de Setembro de 1977,
desrespeitando o Artigo 181, inciso X “impedindo a movimentação de outro
veículo; Infração Média; Penalidade: Multa; Medida Administrativa:
Remoção do veículo e perda de 4 pontos na carteira de habilitação.” Da
próxima vez chamarei o Guincho. Fica dado o alerta para quem desconhece
o CTB.

COM A CHEFIA DA OUVIDORIA MUNICIPAL
Sábado passado, às 15h45 me deparei com uma viatura da Ouvidoria
Municipal, cuja Placa é 5076, nas proximidades do Estádio Municipal.
Perguntar não ofende: será que a chefia da Ouvidoria sabe que as viaturas
podem circular tranquilamente aos sábados? Será que a chefia do executivo
sabe que as viaturas não dormem no estacionamento municipal? Será que
existe fiscalização das viaturas municipais?.

CHA
VEIR
O SETE CHA
VES
CHAVEIR
VEIRO
CHAVES

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

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

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

SÃO DOMINGOS NO
MEIO DA FERROVIA
Nos Trilhos da Vida dessa semana
fez uma visita a região de São
Domingos. Local entre a estação de
Urucum e Maria Coelho. Naquele local
percebemos ainda a presença de
córregos que descem, porém a
vazante bem menor como dos anos
anteriores, cuja água abastecia
balneários e áreas próximas, hoje o
que se percebe é o abandono.
Bem na entrada verificamos um
famoso balneário totalmente
abandonado, onde no passado era
um local de muitos visitantes, pois
está localizado próximo ao perimetro
urbano.
Mas a nossa área especifica é a
ferrovia e percebemos um local onde
será preciso uma revitalização, pois é
uma área próxima, a turma de casas,
que no passado, serviam como
morada aos trabalhadores da ferrovia,
dos trabalhadores da via permanente
até o feitor que era o responsável
pelos demais. A função desse feitor
era todos os finais de semana, mais
precisamente aos sábados se reunir
na residência do Supervisor de Linha
(antigo mestre de linha) e conversar
sobre a semana e receber a
incumbência para a semana seguinte.
Na atualidade São Domingos está
totalmente abandonado com apenas
uma familia morando em uma das
casas da turma e segundo a moradora
irão usar uma das casas para construir
uma igreja, as demais casas estão
deterirorando pela ação do tempo e

também dos vândalos que também
aparecem por lá.
O trilho está do mesmo jeito sem
nenhum tipo de manutenção, e a
sujeira na área é muito grande e mais
uma vez mostra o descaso com que a
ferrovia no Mato Grosso do Sul se
encontra. Fico perguntando e a
empresa responsável pela mesma não
vê essa situação? Não toma
providência? E os governos inertes
não cobram absolutamente nada? Da
de entender que está tudo bem a mil
maravilha. Isso porque estamos no
Pantanal, onde não se pode e nem
deve jogar lixos, não se pode e nem
deve desviar curso de córregos, afinal
não é á maior riqueza natural do
planeta? A realidade na prática é outra
e como sempre uma área que no
pasado
representou
o
desenvolvimento da nossa região,
que trouxe o progresso para o nosso
estado e nossa cidade está
abandonada.
Não precisa ser especalista para
perceber que a alternativaa é a
ferrovia, que é muito mais barata.
Além disso o transporte de pessoas
também seria uma alternatva também
mais barata. Até mesmo o uso de dois
vagões de trem passageiro para levar
os doentes que precisam ir para
Campo Grande, seria muito mais
confortável e mais barato. Mas
infelizmente as pessoas responsáveis
por isso não pensam em melhoria e
sim em “tampar o sol com a peneira”

98474
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REGISTRO
FALECIMENTO
Sra.Célia Ema Aguilar Iunes, viúva do professor
Azzis Iunes e mãe do vice-prefeito Marcelo Iunes
Faleceu na quinta-feira, dia 15 de
junho de 2017 no Hospital El Kadri de
Campo Grande-MS, a veneranda e
benquista Sra. Célia Ema Aguilar Iunes,
aos 67 anos, viúva do inesquecível
Professor e Dr. Aziss Tajher Iunes,
escritor, historiador e odontólogo.
Fazia aniversário no dia 1.º de
setembro. Era genitora do atual viceprefeito de Corumbá-MS e presidente
da FUNEC-Fundação de Esportes de
Corumbá, Marcelo Iunes, expresidente da Câmara Municipal de
Corumbá e 1.º suplente de deputado
estadual, tendo deixado um total de 7
filhos e 13 netos: Eduardo Iunes,
casado com Márcia Garcia Iunes, pais
de Guilherme, Fernando e da Bianca;
Marcelo Aguilar Iunes, casado com
Amanda Honda Iunes, pais de
Marcelinho, Matheus e Murilo; Márcio
Iunes, casado com Glaucia dos Santos
Iunes, pais de Aziss Neto e da Alana;
Ernani Iunes, casado com Patrícia
Gentil Iunes, pais da Vitória; Adriana
Iunes de Barros, casada com Fernando
Pedroso de Barros, pais da Ana Clara
e Amanda; Josefina Iunes
Moreira(Josi), casada com Jeferson
Teles Moreira, pais da Bruna e da
Isadora, sendo o filho caçula do Dr. Aziss
e de dona Célia, o José Batista Iunes,
noivo de Marcele Teixeira.
Era concunhada do Dr. Carlos
Bobadilla Garcia, Procurador de Justiça
aposentado do Ministério Público/MS, exProcurador-Geral de Justiça e
Corregedor-Geral do Ministério Público do
nosso Estado e ex-Advogado Geral do
Município(Corumbá-MS), na Gestão 20052008, que tem escritório de Advocacia na
Capital do Estado e que veio para se
despedir de D. Célia, assim como também
o cunhado Dr. Fadel Tajher Iunes,
também Procurador de Justiça
aposentado e radicado em Campo
Grande, que veio para o velório e
sepultamento. Era tia do Dr. José
Arturo Iunes Bobadilla Garcia,
Promotor da 18.ª Promotoria de
Justiça de Campo Grande-MS, onde
atua junto à 1ª Vara do Tribunal do
Júri da Capital e também como
Promotor da 44.ª Zona Eleitoral de
Campo Grande, que esteve na Capela
Cristo Rei e também no Cemitério
Santa Cruz. Era prima do radialista e
jornalista Farid Yunes, proprietário do
Jornal Correio de Corumbá.

O corpo da pranteada foi
transladado para Corumbá e o velório
aconteceu na Capela Cristo Rei
situada na Rua Major Gama, quase
esquina com a Rua 13 de Junho,
centro da Cidade Branca. Seu
sepultamento ocorreu no final da
tarde de sexta-feira, 16 de junho, no
Cemitério Santa Cruz, no túmulo do
professor Aziss, em frente ao portão
central desse campo santo.
Dona Célia era dedicada ao lar,
mãe e avó estremada, que zelava com
muito carinho e amor pelos seus
descendentes, vibrando com o
sucesso e as conquistas de cada um
deles em suas atividades; sempre
prestativa e solidária para com os
menos favorecidos da sorte, muito
Azzis Iunes e Célia Ema Aguilar Iunes
querida por todos, deixando imenso
círculo de amizades.
Eu sou eu. Você é você.
Não estou longe, somente estou do
A família enlutada, mais uma vez O que fomos um para o outro, ainda outro lado do caminho.”
nossos sentimentos e, a alma de Célia o somos.
Meu eterno amor, gratidão e respeito
Ema Aguilar Iunes, muita luz e paz no Dá-me o nome que sempre me deste. à Senhora, minha super-heroína
Reino de Deus.
Fala-me como sempre me falaste.
guerreira Célia, a qual a sempre terei
Por Adolfo Rondon
Não mudes o tom a um triste ou o orgulho de poder chamar de mãe!”.
solene.
MARCELO AGUILAR IUNES
Eis a seguir a Mensagem de Marcelo Continua rindo com aquilo que nos
Iunes, a sua amada mamãe. “Comunico fazia rir juntos.
CONVITE
aos familiares e amigos que minha mãe,
Reza, sorri, pensa em mim, reza
A família de Célia Ema Aguilar
Dona Célia Ema Aguilar Iunes, tomou comigo.
Iunes, ainda consternada com o seu
seu caminho rumo aos céus.
Que o meu nome se pronuncie em passamento, convida os demais
Que as lembranças de minha amada casa como sempre se pronunciou, parentes e amigos para a Missa de 7.º
mãe possam confortar nossos corações sem nenhuma ênfase, sem rosto de Dia que será celebrada em sufrágio a
e fornecer coragem para seguirmos em sombra.
sua alma, na Igreja de Nossa Senhora
frente, agora que ela enfim descansa em
A vida continua significando o que de Fátima, situada ao lado da sede do
paz, depois de ter lutado bravamente com significou: continua sendo o que era. Lions Clube de Corumbá, após a
honra uma vida cheia de desafios. Tenho O cordão de união não se quebrou. Embrapa, na próxima quarta-feira, dia
plena certeza de que seu amor, sua
Por que eu estaria fora dos teus 21 de junho de 2017, às 19 horas. A
bondade e seus bons exemplos vivem pensamentos, apenas porque estou todos que comparecerem, antecipa os
dentro de cada um de nós e fora da tua vista?
agradecimentos.
permanecerão eternos em nossa família.
Reconforto-me com esta oração de
Santo Agostinho e espero que ela
possa confortar o coração de pessoas
que, como eu neste momento, perderam
alguém que amam muito:
“A morte não é nada.
Rua Porto Carreiro, 798.
Apenas passei ao outro lado do
mundo.
Disk - Água 3231 - 5656

ATACADO COSTA

Distribuidor da Água Mineral
Piracema e Santa Inês
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CORRETORES AUTÔNOMOS, FAÇA PARTE DE NOSSA EQUIPE!

ALUGA
CASA CENTRO
Excelente sobrado, recém reformado, área de lazer
com churrasqueira, jardinagem e banheiro, vaga
de garagem, 3 quartos, sendo, banheiro, lavado,
sala de teve, estar e jantar, cozinha. Excelente local!
R$ 2.200,00/MÊS.

COMERCIAL CENTRO
Salão, localizado próximo a tradicional clube da cidade,
com exuberante vista para o Rio. Amplo espaço
interno, com pé direito alto e bem arejado. Excelente
para fábricas e depósitos. R$ 1.000,00/ MÊS.

CASA CENTRO
Excelente casa térrea, com amplas salas, 3 quartos,
sendo 1 suíte, lavabo, cozinha, área externa com
churrasqueira, quarto e banheiro. Casa bem
arejada, ótima oportunidade! R$ 2.500,00/MÊS.

APARTAMENTO CENTRO
Apartamento em excelente localização,
na Ladeira José Bonifácio, com 2 quartos,
2 banheiros, área de luz, cozinha
americana, sala, lavanderia e despensa.
Recém reformado! R$ 750,00/MÊS.

COMERCIAL CENTRO
Excelente casa no centro, plana, 2
quartos, área de luz, banheiro, cozinha.
Ponto excelente! R$ 1.000,00/MÊS.

VENDA
Terreno 725 m²

Terreno 495 m²
Terreno de esquina, Bairro Dom
Bosco, medindo 30 m x 16,5 m,
plano, R$ 90 mil.

Terreno bem localizado, Bairro
Aeroporto, próximo a grandes
centros comerciais, murado, medindo
29,9 m x 24,3 m. R$ 150 mil.

Casa 60% construída
Casa em construção bem localizada, com
terreno medindo 12,10 m x 24,20 m, aterrada,
muro chapiscado e já com portão novíssimo!
Rua asfaltada. Oportunidade! R$ 100 mil.

Terreno 718 m²
Terreno em ótima localização,
medindo 9,90 m x 72,60 m,
totalizando 718 m², plano. Ótima
oportunidade! R$ 60 mil.

Terreno 465 m²
Próximo ao Cimento Itaú, medindo
15 m 31 m, plano. totalizando 465
m², R$ 80 mil.

ALUGUEL/VENDA/ADMINISTRAÇÃO/AVALIAÇÃO JUDICIAL
Rua Dom Aquino, 775 - Centro
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Cantinho do Betão nº164
SERÕES DE SEO NHONHÔ I
Foi no lusco-fusco da tarde que
cheguei naquela cidadezinha prá lá
dos confins do mundo. Habitada por
criadores de gado e agricultores de
soja, mandioca e outros produtos de
exportação, Vila das Dores, embora
conservando sua origem bucólica, era
servida do mesmo modernismo da
cidade grande: internet, abastecendo
computadores e celulares, uma
agência de correios que realmente
funcionava,
não
atrasando
correspondência e contas, uma
agência bancária que fazia seu serviço
a contento, tendo sempre a presença
do gerente que, vira e mexe atendia
os clientes, ricos ou pobres, sem ficar
sempre esquentando a bunda na
cadeira almofadada atrás da
escrivaninha.
Deixei o carro no estacionamento
do hotel que já estava previamente
reservado pelo jornal em que trabalho,
alojei-me em meu pequeno
apartamento e só foi o tempo de tomar
uma boa ducha prá mode tirar a nhaca
da viagem, colher algumas
informações e partir rumo a um típico
boteco de cidadezinha interiorana que
contrastava dos demais barzinhos do
centro da cidade: TOCA DO TITIO.
Frequentado por profissionais da
construção civil, pequenos criadores
e agricultores e não raras vezes por
figurões da sociedade que
estacionavam seus carrões para
solicitar trabalho dos peões ou dos
construtores e para se distraírem da
rotina riquística da cidade e curtirem
um papo sadio de gente humilde.
Rolava uma sarrabulhada feita pelo
mestre Carniça, o cozinheiro-mor do
boteco enquanto Seu Valmir Ceará, o
proprietário do boteco, servia bebidas
nas mesas. Sarrabulhada patrocinada
pelo candidato à deputância Estadual,
representando Vila das Dores.
Acomodei-me numa das poucas
mesas vagas, pedi uma cerveja e, com
meu bloco de rascunho na mão, ia

tomando notas esparsas do ambiente
e
das
características
dos
frequentadores, sendo alvo dos
olhares de alguns curiosos.
Povo hospitaleiro, logo, fui
fazendo amizade com um e com outro,
até me enturmar em uma das mesas.
A curiosidade de gente interiorana
é muito grande, tão grande quanto sua
hospitalidade. Fuçaram minha vida de
fio a pavio e quando eu disse ao que
vinha, não estranharam.
Seo Nhonhô era conhecido quase
que mundialmente e vira e mexe
apareciam jornalistas, escritores e até
mesmo rede de televisão para
conhecerem o ancião e seus causos.
Ninguém sabia sua idade. Diziam que
ele já estava ali, desde a fundação da
cidade e que quase sempre aparecia
no boteco prá bebericar umas
cachaças e contar suas histórias
malucas e quando isso acontecia, o
boteco lotava e sempre um político
aproveitava a oportunidade prá
financiar uma comilança e discursar
as mesmas promessas que nunca
cumpriam.
O zunzunzum dos papos, o estalar
das bolas de sinuca nas mesas e o
som alto da máquina eletrônica que
tocava um Amado Batista, diminuíram
de intensidade quando a carroça,
puxada por um jegue parou no
estacionamento sob as frondosas
mangueiras. Até os celulares foram
desligados, limpando das telas os zapzaps, que tratavam de negócios ou
de simples filmetes pornográficos.
Ele desceu da boleia, amarrou o jegue
num galho e, em passos lentos,
galgou os degraus do varandão
repleto de mesas. Passou em uma por
uma, apertando a mão dos ocupantes,
moda candidato e quando chegou na
mesa onde estava o patrocinador do
sarrabulho, apertou sua mão e, com
aquela voz rouca e estereofônica,
falou: - Oia aqui, nego. Nóis vai votá
nocê, mas socê num cumpri o qui tá
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prometeno..., nóis ó (fez um gesto de
quem está cortando os testículos),
dando, a seguir, uma risada, exibindo
a gengivada vermelha.
Dirigiu-se à mesa onde eu me
encontrava, olhou-me de alto a baixo
e estendeu-me a mão, dizendo: - Ocê
é novo aqui na cidade, né guri?
Prá me chamar de guri, o homem
podia estar beirando um século de
existência e só fui descobrir depois,
que errara por pouco. O cara estava
com 103 anos e vendia saúde mesmo
engraxando o bigode em costela gorda
e comendo comida forte. Sentou-se,
fazendo-me companhia e logo percebi
que os ocupantes das demais mesas
procuravam
aproximar-se
discretamente.
Seu Valmir Ceará, mais conhecido
como Titio, prontamente acercou-se
da mesa: - Vai o de sempre, seu
Nhonhô?
- É. Duas da boa. Uma prá eu, i otra
prá Maricota.
- O Senhor veio prá sarrabulhada –
perguntou Titio – Por que não trouxe
a Dona Zefa?
- A guria tá meia disarranjada. Acho
qui é o tar de desejo, puis onte quiria
cumê caco di teia, di modo qui só vo
levá um poco da comilança prá mode
si ela querê cumê mais tardi. – Mas,
vai logo, home, trais logo minhas
pinga pois eu, mais Maricota tamos
cum sede.
Titio trouxe os dois copos de
cachaça e Seu Nhonhô, tirando do
bolso uma dentadura, colocou-a
dentro de um dos copos: - A Maricota
é chegada numa pinguinha... ela deixa
ela sem micóbrio.
À medida que o homem começou a
falar, os fregueses começaram a
aproximar suas mesas e cadeiras e, em
pouco tempo a mesa onde eu estava,
tornou-se um palco central.
- Puis é, seu moço. Socê num é casado,
num casa cum muié nova. Elas só qué
sabê de te fio. Eu, pur inzempro, já
tenho uns dez i acho qui a muié tá
isperano o ônzimo bacuri.
Percebendo a popularidade do
velho, liguei meu gravador de bolso e
deixei o barco navegar.
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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)
- Di vez in quano, dô uma puladinha
de cerca i vô galinhá no asilo. É uma
beleza batê coxa cum aquelas
minininha... – Certa vez inganchei
cum uma franguinha de uns 90
aninhos, - Zefa discubriu e o pau
cumeu sorto. - Avuô dentadura i
chinelo prá tudo qui é canto. –
Tentano apartá, levei um chute no
saco, tanto qui fiquei quase um meis
copinto caído...
Enquanto Seo Nhonhô falava,
cerveja, cachaça e sarrabulho
desciam nas mesas e, para a tristeza
dos ouvintes, o centro das atenções
teve que se despedir, prometendo
voltar na noite seguinte, a meu
pedido. Disse que traria Nhá Zefa nem
que fôsse no cabresto.
AGUARDEM, EM OUTRAS
EDIÇÕES, OS MAIS LOUCOS
CAUSOS DESTE NOVO QUADRO.
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Bolivianos invadem a saúde, com o transporte
clandestino e também o comércio de Corumbá
É muito preocupante a grande
quantidade de bolivianos que mora do lado
de lá da fronteira, mas que diariamente
vem obter vantagens aqui em nossa
cidade.
Em destaque os veículos com placas
da Bolívia que circulam com grande
desenvoltura pelas vias públicas do
nosso município, fazendo serviço de táxi
clandestino, trazendo e levando
passageiros, pelo preço de R$5,00 ou
pouco mais por cabeça, prejudicando os
taxistas e mototaxistas brasileiros
legalizados. Os motoristas do vizinho país
tentam burlar alguma fiscalização, falando
que estão conduzindo pessoas da própria
família, mas só que não comprovam com
documentos algum tipo de laço
parentesco.
Outra situação inaceitável pelos
comerciantes estabelecidos que pagam
impostos, aluguéis e funcionários: na porta
de suas lojas, eles sentam com a maior
tranquilidade instalando bancas ou
carrinhos recheados de produtos
importados para venderem bem abaixo do
preço cobrado aqui no Brasil,
simplesmente porque não pagam impostos
e sem despesas, com muitos atrapalhando

a passagem de pedestres que são
obrigados a caminharem pelo leito das
ruas, como por exemplo, nas calçadas
estreitas, caso da Delamare, da Rua
Antônio Maria até a Rua 15 de Novembro.
Chegam ao cúmulo de oferecerem relógios
nas portas das joalherias e ninguém faz
nada para acabar com esses abusos,
venda de CDs e DVDs nas portas das
casas de discos e instrumentos musicais
numa verdadeira concorrência desleal.
Enfim, dizem que a antiga Feirinha
Boliviana que tinha atrás do cemitério,
agora se espalhou pelas ruas de
Corumbá.
A situação mais grave é que bolivianos
que residem em Quijarro, Porto Suarez e
em outras localidades da Bolívia, estariam
alugando casas velhas ou abandonadas,
somente para conseguirem prova de
residência(conta de luz ou água) para
poderem se cadastrar nos postos de saúde
e assim serem atendidos pelo SUS, com
alguns dando propinas para inquilinos
brasileiros lhe darem cópia da conta da
Energisa ou Sanesul, falando que também
moram ou trabalham nessas residências e
assim terem assistência hospitalar e acesso
a medicamentos.

O secretário de Saúde afirmou em nossa
redação que está tomando todas as
providências para coibir esses abusos com
relação a atendimento ilegal aos
estrangeiros que não residem em nosso
país.
Os bolivianos também tomaram conta das
feiras-livres causando desentendimento com
o presidente da Associação dos Feirantes e
com os brasileiros. E seus preços já não

SINDICATO RURAL
DE CORUMBÁ

Valorizando a classe! Mantendo as tradições!
Pecuarista de nossa região:
A união faz a força. Torne-se um filiado.

Avenida General Rondon, entre as ruas
Frei Mariano e 15 de Novembro.
Fones: (67) 3231-6988 – 3231-9798.

são mais convidativos como eram
antigamente, com os supermercados
vendendo mais barato as frutas, legumes,
verduras e outros produtos.
Quanto aos outros fatos acima
narrados, em prejuízo aos taxistas e
comerciantes, se faz necessário uma
fiscalização super-rigorosa, inclusive com
blitz seguidas na entrada da cidade, junto
ao CAIC ou lá na própria fronteira.
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Ao anunciar a programação dos
quatro dias do Arraial do Banho de
São João 2017, na manhã de
segunda-feira, 12 de junho, o
prefeito Ruiter Cunha de Oliveira
destacou a importância da festa para
Corumbá, que deve seu grande
destaque à força dos festeiros, que,
por anos, promovem a festa e
mantêm a tradição histórica da
celebração.
“É o segundo maior evento em
importância na nossa cultura. Este
ano temos motivações extras. A
primeira delas é que Corumbá está
entre os cinco municípios brasileiros
que estão recebendo atenção
especial do Governo Federal, via
Ministério do Turismo, para
potencializar turisticamente o Banho
do São do João. Nossa outra
motivação é que está em andamento
o processo que pede o Registro do
Banho como Bem Imaterial Nacional.
Ainda está em fase de análise pelo
Iphan e nossa expectativa é que seja
o último ano dessa avaliação. Como
Bem Imaterial do País, a festa ganha
e muito”, afirmou o chefe do
Executivo corumbaense.

De acordo com o prefeito, o
reconhecimento como Bem Imaterial
Nacional pode ampliar a
potencialidade para captação de
recursos fora da alçada da
Administração Municipal. “Hoje, é
quase exclusivo com recursos do
Poder Público Municipal. Este ano,
temos como parceiro o Governo do
Estado. Queremos aumentar a festa
com parcerias em recursos da
iniciativa privada e governo federal”,
disse o prefeito. Ruiter enfatizou que
o Governo do Estado está apoiando
o Arraial do Banho de São João 2017
trazendo o show do grupo
Falamansa, além dos investimentos
na segurança do evento.
O Banho de São João já foi
registrado como Bem Imaterial do
Estado de Mato Grosso do Sul. Em
2010, durante a segunda
administração do prefeito Ruiter
Cunha, teve início o processo que
pede o Registro da manifestação
religiosa como Bem Imaterial
Nacional.
A festa terá como atrações
musicais nacionais shows da dupla
Edson e Hudson e do grupo

Foto: Clóvis Neto/PMC

São João fortalece cultura e potencializa
economia corumbaense, destaca prefeito

Falamansa. Também estão
programadas apresentações de
artistas locais e regionais. Contará
com concursos de quadrilhas
juninas e de andores, apresentações
de quadrilhas, pau de sebo, altares
de todos os santos, levantamento
do mastro de São João e Roda de
Cururu e Siriri, além da tradicional
descida dos andores que ocorre na
noite de 23 para 24 de junho. Em

todas as noites funcionará uma
praça de alimentação no circuito do
evento, montado na rua Manoel
Cavassa, no Porto Geral.
Também participaram da coletiva
de apresentação da programação do
Banho de São João, o vice-prefeito
Marcelo Iunes e o diretor-presidente
da Fundação da Cultura e Patrimônio
Histórico de Corumbá, Luiz Mário
do Nascimento Cambará.
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Banho de São João terá shows de Falamansa e Edson & Hudson. Veja programação
A programação do Arraial do Banho de São João
2017, que este ano será de 22 a 25 de junho, no
Porto Geral de Corumbá, terá como atrações
musicais nacionais shows da dupla Edson e
Hudson e do grupo Falamansa. Também estão
programadas apresentações de artistas locais e
regionais.
A festa contará com concursos de quadrilhas
juninas e de andores, apresentações de quadrilhas,
pau de sebo, altares de todos os santos,
levantamento do mastro de São João e Roda de
Cururu e Siriri, além da tradicional descida dos
andores que ocorre na noite de 23 para 24 de junho.
Em todas as noites funcionará uma praça de
alimentação no circuito da festa.
Confira abaixo a programação completa
do Arraial do Banho de São João 2017.
22/06 – QUINTA-FEIRA
Local: Porto Geral
Atrações:
18h00 - Praça de Alimentação;
18h00 - Altares de todos os santos;
19h00 - Pau de Sebo
19h00 - Concurso de Quadrilhas Juninas;
19h00 - Concurso de Andores;
20h30 - Show Local – Marcelo Oliveira;
21h30 - Show Local – Marinho Azevedo;
23h00 - Show Local – Izze;
00h00 - Show Local – Os Garotos.
23/06 – SEXTA-FEIRA
Local: Porto Geral
Atrações:
18h00 - Praça de Alimentação;

18h00 - Altares de todos os santos;
19h00 - Pau de Sebo
20h00 - Show Regional – Dudu Lino;
21h30 - Show Regional – Guilherme e Falcão;
23h30 - Levantamento do Mastro de São João e
Roda de Cururu e Siriri;
00h00 - Show Pirotécnico;
00h10 - Show Regional – Evandro Campos.
BANHO DE SÃO JOÃO 2017
Descida dos Andores
Local: Ladeira Cunha e Cruz
Concentração do Andor da Prefeitura e Missa
Campal de São João
Local: ILA – Casa de Cultura Luiz de Albuquerque
Hora: 20h00
Elevação do Mastro de São João
Local: Orla do Porto Geral
Hora: 23h30
Roda de Cururu e Siriri
Local: Orla do Porto Geral

Hora: 23h30
24/06 – SÁBADO
Local: Porto Geral
Atrações:
18h00 - Praça de Alimentação;
18h00 - Altares de todos os santos;
19h00 - Pau de Sebo;
19h00 - Apresentação de Quadrilhas Juninas;
20h30 - Show Regional – Marquinhos Echeverria;
22h00 - Show Regional – João Haroldo e Betinho;
23h30 - Show Nacional – EDSON E HUDSON.
25/06– DOMINGO
Local: Porto Geral
Atrações:
18h00 - Praça de Alimentação;
18h00 - Altares de todos os santos;
19h00 - Pau de Sebo;
19h00 - Apresentação de Quadrilhas Juninas;
19h30 - Show Regional – Forró Zen;
21h00 - Show Nacional – FALAMANSA.

PRATIQUE A PALAVRA DE DEUS
“...Assim diz aquele que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas:
Conheço sua conduta: você tem fama de estar vivo, mas está morto. Preste muita atenção para não deixar
morrer o resto que ainda está vivo, pois acho que sua conduta não é perfeita diante do meu Deus. Lembre-se
de como você recebeu e ouviu. Pratique e se converta! Se você não vigiar, eu venho como ladrão. E você vai
se surpreender, porque não sabe a hora.
Sei que aí em Sardes existem algumas pessoas que não sujaram a roupa. Estas vão andar comigo, vestidas
de branco, pois são pessoas dignas. O vencedor vestirá roupa branca. E o nome dele não será apagado do
livro da vida. Faço questão de dizer o nome dele diante do meu Pai e dos seus anjos. “ (Apocalipse 3: 1-5)
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Segurança da Ponte sobre o
Rio Paraguai no Porto Morrinho
Como foi amplamente divulgado,
recentemente foi realizada uma Audiência
Pública no plenário da Câmara
Municipal de Corumbá, com o objetivo
de se providenciar o reforço da Ponte
Poeta Manoel de Barros sobre o Rio
Paraguai na BR-262, que liga nosso
município a Capital do Estado e todo o país,
assim como também para proteger a torre
de captação de água da Sanesul no Porto
Geral, que também já foi abalroada por
barcaças desgovernadas durante
vendaval na madrugada, com as balsas
escapando de onde estavam ancoradas.
Naquela ocasião, foi feito um levantamento
sobre as providências que poderão ser
tomadas visando à proteção nos dois locais
acima citados. Lembrando que essa
importante Audiência Pública foi
reivindicada e comandada pelo
vereador Dr. Domingos Albaneze do
Partido Verde.
Recentemente o deputado estadual
Beto Pereira esteve visitando a região
do Morrinho, averiguando in loco a real
situação da ponte. Eis seu depoimento a
respeito: “Estive na ponte sobre o Rio
Paraguai, região de Porto Morrinho em
Corumbá. Ouvi moradores do local
sobre os riscos de algum acidente com
as embarcações, já que um dos

dolfins de proteção dos pilares foi
destruído. Caso um comboio se
choque com o pilar, a estrutura da
ponte pode ser seriamente
comprometida. Esse foi tema de uma
audiência pública promovida pelo
vereador Domingos Albaneze, de
Corumbá. No próximo dia 29, na
Assembleia Legislativa, vou ouvir o
representante da concessionária que
administra a ponte e cobrar respostas
sobre a falta de manutenção da
estrutura e o que está sendo feito para
garantir a segurança no local”.
Portanto, todos aguardam
providências urgentes para dar segurança
total na Ponte Poeta Manoel de Barros,
uma vez que os incidentes e acidentes não
marcam hora para acontecerem, com
comboio de embarcações de minérios
escapando ou a deriva podendo se chocar
novamente na ponte. Essa ação do
deputado Beto Pereira é um reflexo
positivo da Audiência Pública
promovida na Câmara de Corumbá
pelo vereador Dr. Domingos Albaneze.
Vamos aguardar o resultado da visita do
responsável pela concessionária da ponte
a Assembleia Legislativa de MS no dia 29
de junho de 2017, uma quinta-feira, para
se saber o que está sendo feito para

garantir a segurança à mesma e dar
tranquilidade aos usuários.
Moções de Pesar
Por outro lado, na sessão da Casa do
Barão de Vila Maria que será realizada
amanhã, segunda-feira, dia 19 de junho
de 2017, o parlamentar Domingos
Albaneze estará apresentando Moção
de Pesar a ser endereçada a família do
vice-prefeito Marcelo Iunes, em
virtude do falecimento da sua genitora
Sra. Célia Ema Aguilar Iunes, aos 67
anos. Era viúva do saudoso professor
Aziss Tahjer Iunes. Moção de Pesar
também ao Dr. Abimael Pereira e
irmãos, pelo passamento do Dr. Airton
Pereira, que foi vereador em Corumbá,

foi diretor da Cidade Dom Bosco e exdiretor-proprietário do Jornal Correio
de Corumbá.
Congratulações
Por fim, o vereador Doutor Domingos
se congratula com todos os festeiros e
devotos de São João de nossa região,
por estarem organizando mais uma vez
uma grande festa com cerca de 100
andores para o tradicional Banho do
Santo nas águas do Rio Paraguai no
Porto Geral, evento que atrairá milhares
de turistas a nossa cidade, gerando rendas
para os vendedores de guloseimas e
bebidas, aos hotéis, bares, restaurantes,
como ainda aos taxistas.
Da Assessoria de Imprensa do Vereador
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Adeus Cleber de
Oliveira Junior!
Em sua Coluna semanal neste semanário “PARABÓLICA”,
da edição do dia 23 de janeiro de 2010, Cleber descreveu....

Nasceram
No último dia 15 de janeiro vieram ao mundo os gêmeos Mateus e
Natan, filhos da nossa filha Camyla e do genro Diego que estão
exultantes com a chegada dos bebês. Eu e a Tatiana pudemos estar
presentes nesse acontecimento mágico que Deus nos proporcionou. O
dom da vida é realmente uma bênção e trouxe para as nossas vidas
muitas felicidades, por isso compartilhamos com os amigos essa alegria.

Na tarde de domingo, dia 11
de junho de 2017, fomos surpreendidos
com a indesejável notícia do falecimento
do amigo de décadas, jornalista,
empresário
e
compositor
corumbaense Cleber de Oliveira
Júnior, aos 58 anos, vítima de uma
embolia pulmonar, em Campo
Grande-MS onde estava radicado há
muito tempo. Nos últimos meses
vinha lutando contra a Leucemia, mas
infelizmente não teve tempo de se
submeter ao transplante de medula
óssea.
Cleber era maçom e
colaborava com diversos órgãos de
comunicação, inclusive com o
Jornal Correio de Corumbá, com seus
apreciados artigos, crônicas e coluna
de variedades, dotado de redação
impecável que agradava a todos os
leitores.
Vivia sempre de alto astral, de
bem com a vida, ser humano dotado de
muita fé, até no dia de sua passagem
para a Pátria espiritual ainda fez seu
costumeiro agradecimento por tudo que
teve na vida, distribuindo alegria e
otimismo a todos com suas mensagens
diárias postadas nas redes sociais.
Nunca deixava de vir prestigiar
os grandes eventos da sua terra natal,
como o “Banho de São João” na noite de
23 de junho de cada ano; o aniversário
de Corumbá no dia 21 de setembro;

Festival América do Sul e outros, se
hospedando no Nacional Pálace Hotel,
onde sempre nos encontrávamos no
saguão, sempre vibrante e cordial, ao
lado da sua amada esposa Tatiana. Nas
eleições de 2016 se candidatou a Câmara
Municipal de Campo Grande.
Deixa viúva a Dra. Tatiana
Maria Campos de Oliveira, formada
em Direito e que é de tradicional família
de Corumbá, descendente dos
fundadores do Pantanal da Nhecolândia,
dois filhos e dois netos, as irmãs
Cleide de Oliveira e Eliane Fanaia de
Oliveira e inúmeros primos (as).
Seu corpo foi velado na loja
Maçônica Nova Era e sepultado no
cemitério Jardim das Palmeiras em
Campo Grande-MS.
Jamais me esquecerei de um
Réveillon que passamos juntos na
residência do meu irmão Gino Rondon,
radialista, jornalista, publicitário,
marqueteiro e professor de cursos de
oratória, em Campo Grande, em 31 de
dezembro de 1989, quando Cleber,
Tatiana e eu fomos recepcionados pelo
mano e cunhada Edna Rondon, para
festejarmos a chegada do ano novo.
Cleber faleceu justamente no
dia do aniversário de sua esposa
Tatiana, que recebeu cedinho suas
felicitações: “Hoje é seu dia. Que a
felicidade seja um item de equilíbrio
e sabedoria em sua vida, e que o amor

seja constante. Obrigado por sua
existência em minha vida, nas dos
nossos filhos, netos, genro e nora,
e pelo bem que faz a todos que te
rodeiam. Deus te abençoe, te de
força e coragem para superar as
dificuldades, serenidade para
compreender e fé para vencer.
Obrigado por ser esposa,
companheira,
guerreira
e
determinada. Feliz aniversário. Te
amo. Cleber Oliveira Junior”. E na
tarde daquele triste domingo, Tatiana
postou a seguinte mensagem: “Obrigada
meu Bem, pelos 38 anos e 6 meses
de convivência, muitas batalhas
vencidas, meu bugre forte e
valente!!!!. Me deixou dois filhos e
dois netos lindos e amados que têm
muitas histórias para relembrar. Siga
em frente na esfera divina, que Deus
vai te guiar. Te desejo muita luz, siga
em paz. Te amo”.

A família enlutada nossos
sentimentos e, a alma de Cleber de
Oliveira Junior, muita luz e paz no Reino
de Deus. Por Adolfo Rondon
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Câmara quer maior fiscalização na entrada
de produtos alimentícios na cidade
A Câmara de Corumbá está solicitando aos órgãos competentes, uma maior
fiscalização em torno da entrada e comercialização de origem vegetal e animal na
cidade. A situação foi bastante debatida durante sessão do Poder Legislativo, após o
vereador e presidente da Casa de Leis, Evander Vendramini (PP), ter levantado o
assunto, destacando inclusive de que há denunciar de que produtores corumbaenses
estariam adquirindo produtos de origem boliviana, e entregando nas escolas da Rede
de Ensino, para merenda escolar dos alunos.
“Recebemos denúncias de que gêneros alimentícios de origem duvidosa, produzidos
na Bolívia, com utilização de agrotóxicos, estariam sendo adquiridos por produtores
brasileiros e entregues nas escolas locais. É um caso sério que precisa ser verificado
pelo setor de saúde pública da Prefeitura e também por parte da Secretaria de
Educação”, informou o vereador.
Além de ter solicitado encaminhamento de solicitação às secretarias de Saúde e de
Educação do Município, para averiguar esta denúncia, Evander pediu também que a
ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) de Corumbá, faça uma fiscalização
na fronteira com a Bolívia, dos produtos de origem vegetal e animal que adentram ao
Brasil e comercializados nas feiras livres, principalmente, e em outros estabelecimentos
comerciais.
“É preciso que seja fiscalizada a procedência e o estado sanitário. São produtos,
na sua maioria, de origem boliviana, colocando em risco a saúde dos consumidores,
já que não há nenhuma garantia do controle de uso de agrotóxicos no cultivo desses
produtos”, enfatizou.
O vereador reforça ainda a necessidade da Receita Federal de Corumbá também
participar desta ação de fiscalização, principalmente nas feiras livres e no comércio,
“para a verificar a legalidade da comercialização de produtos de origem estrangeira
que estão sendo expostos para a venda”.
Neste caso, ele lembra que, “tanto nas feiras livres, bem como em muitos
estabelecimentos comerciais da cidade, é visível a venda de produtos estrangeiros,
concorrendo com os comerciantes que trabalham com produtos nacionais, em prejuízo
de quem trabalha dentro da legalidade, gerando uma concorrência desleal, além da
falta de garantia dos produtos oferecidos ao consumidor”.
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Lei do Dourado é sancionada e pesca
está proibida por 10 anos em Corumbá
A pesca do Dourado está proibida
em rios pantaneiros no Município
de Corumbá. De autoria do vereador
Rufo Vinagre (PR), a Lei do Dourado
que proíbe a captura, o embarque, o
transporte, a comercialização,
processamento, a industrialização, e
a guarda do Dourado por um
período de 10 anos, foi sancionada
na tarde de quarta-feira, 14 de junho,
pelo prefeito Ruiter Cunha de
Oliveira.
A proposta do vereador havia
sido aprovada pela Câmara na
semana passada e seguiu para
sanção do Poder Executivo que, em
solenidade no Centro de
Convenções, além de sancionar a
lei, lançou o Projeto de
Monitoramento da Cota Zero do
Dourado, que tem como objetivo a
manutenção dos estoques da
espécie, a mudança de atitude de
pescadores
ribeirinhos
e
empresários; a geração de trabalho
e renda e a sua replicabilidade.
“Corumbá está dando um
exemplo para si mesma. Mostra que
é consciente e grande protagonista
do Pantanal. É preciso que tenhamos
essa consciência de, como
moradores, sermos, de fato,
protagonistas na defesa desse
santuário ecológico que é o nosso
Pantanal”, afirmou o prefeito Ruiter.
“Essa lei e outras que vão ao
encontro da conservação e
preservação da fauna e flora
pantaneira,
têm
que
ser
capitaneadas por nós aqui de
Corumbá”, completou.
Ruiter destacou a atitude do
vereador Rufo Vinagre, autor da
proposta que restringe a pesca do
Dourado por uma década em todo o
município. “O vereador Rufo, foi
autor da ideia desse projeto que
sancionamos. Teve coragem de
liderar a discussão sobre o tema e
teve a oportunidade de promover
uma grande discussão. Queremos
agora, avançar no sentido de fazer
com que Corumbá seja, de fato, a
verdadeira Capital do Pantanal”,
concluiu.
Pioneiro
Rufo exaltou a sanção. “Foi um
projeto, que agora virou lei, com um
cunho social muito grande. Essa
discussão foi levantada inicialmente
em 2009. Definimos o prazo de 10
anos porque em três anos o peixe
deixou a cota dele depositada no rio.

Num período de cinco anos, a
desova é suspeita no primeiro e
último anos. Somos o primeiro
município do Brasil a desenvolver
esse trabalho estudando um peixe
topo de cadeia alimentar. Fizemos
essa lei, temos de continuar, foi um
grande benefício para a cidade e o
estado”, destacou.
Presente ao evento, os
deputados estaduais Beto Pereira e
Rinaldo Modesto - ambos do PSDB
- destacaram a iniciativa do prefeito
Ruiter Cunha e Oliveira, em conjunto
com a Câmara Municipal, em
estabelecer a moratória da captura
daquela espécie de peixe.
“Parabenizo Corumbá pelo
protagonismo da lei. Primeiro, aquela
de 2012 pelo prazo legal de cinco
anos e agora essa nova iniciativa
de lei por 10 anos de moratória da
pesca do Dourado, contribuindo e
muito com o ecossistema
pantaneiro e dando um recado ao
Mato Grosso do Sul e para o Brasil
de sua preocupação constitucional
com o meio ambiente. Parabenizo o
prefeito Ruiter Cunha pela iniciativa
e a Câmara de Vereadores pela
sensibilidade que teve diante de um
tema tão delicado. Não tenho
dúvidas que Corumbá está fazendo
história com essa ação”, afirmou
Beto Pereira, que teve rejeitado na
Assembleia Legislativa de Mato
Grosso do Sul, projeto de lei que
previa a proibição da pesca do
Dourado em rios de Mato Grosso
do Sul, por oito anos, mas já
adiantou que vai retomar a
discussão, a partir dessa iniciativa
de Corumbá.
Rinaldo Modesto afirmou que a
população corumbaense é a mais

beneficiada com a medida.
“Parabenizo a iniciativa. Há uma
tendência mundial de termos a pesca
esportiva com pesque e solte. É uma
forma de preservarmos essa espécie
importante que é o Dourado. A
restrição é fundamental para
atrairmos cada vez mais turistas. O
meio ambiente ganha sim, mas quem
ganha mais é a população e
consequentemente a economia
corumbaense”.

A solenidade contou com as
presenças de um grande número de
autoridades, inclusive ligados ao
setor turístico. Entre os presentes,
os vereadores Evander Vendramini
(PP) - presidente do Poder
Legislativo, Manoel Rodrigues
(PRB) e Bira (PSDB). Todos tiveram
ainda a oportunidade de presenciar
uma palestra do pesquisador
Thomaz Liparelli, que apresentou o
Projeto Dourado.

PRODUTOS ORTOPÉDICOS EM GERAL.
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Colégio Objetivo participou da
Solenidade Militar alusiva ao
Dia da Retomada de Corumbá
"Atenção Moradores para a Coleta de
Galhos Setorizada esta semana nas ruas!"
4ª Semana Junho 26/06 a 001/07
4ª SEMANA - DOM BOSCO, GENEROSO E ARTHUR
MARINHO – SENTIDO NORTE/SUL

Em reconhecimento aos 150 anos
da Retomada de Corumbá, a diretora
do Colégio Objetivo, professora
Terezinha Baruki e alunos,
participaram da solenidade militar
alusiva ao sesquicentenário. O ato
foi realizado na manhã de terça-feira
dia 13 de Junho na Praça da
Independência.
A cerimônia contou com as
presenças de autoridades civis e
militares, representados pelas três
forças nacionais: Marinha, Exército
e Aeronáutica, além da trineta do
herói marechal Antônio Maria
Coelho, Dóris Coelho, a estátua de
bronze localizada no centro da praça
recebeu um fuzil histórico, colocado
em um dispositivo instalado no local.
A Retomada
A Retomada de Corumbá pelo
Exército Brasileiro durante a Guerra
contra o Paraguai marca a expulsão
das tropas paraguaias que
ocupavam a região de Corumbá, na
então província de Mato Grosso, em
função da Guerra contra o Paraguai.
Em janeiro de 1865, Corumbá e o
Forte de Coimbra foram militarmente
tomados por tropas paraguaias
lideradas pelos coronéis Vicente
Barrios e Izidoro Resquin. A missão
deveria tomar o Forte de Coimbra e
as Vilas de Albuquerque e Corumbá.

Em 1867, o presidente da
província de Mato Grosso, Couto
Magalhães, decidiu pela retomada
do território para o Império Brasileiro
e iniciou os preparativos militares
elaborando a estratégia das
operações, que ficou sob o comando
do então tenente-coronel Antônio
Maria Coelho.
No dia 15 de maio de 1867 teve
início a ação militar para a Retomada
de Corumbá com a partida das tropas
do Porto de Cuiabá, acampando em
nas proximidades de Corumbá às 18
horas do dia 12 de junho.
Já na madrugada do dia 13, a tropa
toma rumo norte caminhando pelas
margens do rio Paraguai. Depois de
25 quilômetros de marcha, param os
soldados já perto da vila de
Corumbá, para observação e plano
tático de seus comandantes. Às 14
horas começam os ataques em
pontos distintos, que duraram até
às 18 horas.
As tropas brasileiras perderam
nove homens, dentre os quais, o
tenente Manoel de Pinho e o capitão
Cunha e Cruz. Outros 27 homens
ficaram feridos. Foram aprisionados
27 paraguaios, do total de uma tropa
de 200 homens, que havia se
instalado em Corumbá. (Com
informações do site Portal Mato
Grosso).

-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.

CORREIODECORUMBA.COM.BR

Corumbá/MS, 18 a 24/06/2017

P á g . 17

Câmara de Corumbá realiza Audiência Pública
sobre Álcool, Drogas e Exploração Infanto-juvenil
Foi realizada no dia 09 de junho, a
Audiência Pública com o tema
“Convívio Familiar e Suas
Responsabilidades”, que focou no
alcoolismo, prostituição infantil e uso
de drogas. O debate, proposto pelo
vereador Tadeu Vieira, contou com
diversas autoridades, como o
delegado regional da Polícia Civil, Dr.
Gustavo de Oliveira Bueno Vieira, a
titular da 7a promotoria de justiça, Dra.
Ludmila de Paula Castro Silva, o
comandante da PM em Corumbá
César Freitas Duarte, Professora
Cláudia da UFMS, o defensor público
Dr. Vagner, o presidente da OAB Dr.
Roberto Lins e o procurador do
município Dr. José Luís Amorim.
“É importante destacar que esta é
uma primeira reunião, o começo de
uma ação contínua e presente no
município de Corumbá. Todos os
presentes estão muito interessados
em continuar esse debate e
desenvolver políticas públicas que
possam proteger a família e as crianças
corumbaenses”, destacou o vereador
Tadeu Vieira.
“A Câmara é uma caixa de
ressonância, aqui entram as principais
preocupações da população e saem
ações concretas e leis que vão
contribuir para a segurança da
população”, ressaltou o Dr. Gustavo
de Oliveira Bueno Vieira.
Participaram do evento também
autoridades de Corumbá e Ladário,
bem como alunos do Colégio Objetivo
e da Escola Dom Bosco.

Abuso e exploração sexual
O delegado regional da Polícia Civil,
Gustavo de Oliveira, fez um amplo
relato sobre violência, principalmente
envolvendo crianças, adolescentes e
jovens; focou as gangues e a disputa
territorial, as drogas, bem como a
prostituição infantil; apresentou uma
estatística do quadro atual, conforme
números da Polícia Civil.
Dois temas mereceram destaques na
sua palestra: abuso e exploração
sexual. Revelou que as estatísticas
comprovam que o abuso, na maioria
das vezes, ocorre dentro de casa, e
que a exploração visa principalmente
lucro, com a participação de um
agenciador. Neste caso, uma grande
preocupação é em relação ao turismo
sexual.
“Existe o turismo sério, mas também
o sexual que precisa ser combatido”,
comentou, revelando que a maior
dificuldade se deve ao fato de que a

jovem que está sendo explorada
sexualmente, não se coloca como
vítima. “Ele entende que está
ganhando e isso dificulta o trabalho,
além de fazer de tudo para que seu
explorador não seja reconhecido”.
Lembrou um fato ocorrido há três
anos, quando a Segurança Pública
desarticulou um ponto de prostituição
infantil na região central da cidade;
tráfico de menores para fins comerciais
por meio da exploração sexual; que
um grande vilão é a Internet, onde
ocorre o primeiro contato da criança
com quem vai cometer o abuso ou
mesmo a exploração.
O delegado apresentou também
uma estatística elaborada pela
Delegacia de Atendimento a Infância,
Juventude e Idoso de Corumbá
(DAIJI) que aponta os números de
estupro de vulnerável de 2015 (49),
2016 (37) e 2017 até agora (21);
corrupção de menores; 04 em 2015, 03
em 2015 e 03 até agora, em 2017.
Maus tratos: 26 em 2015, 14 em 2016 e
02 em 2017; abandono do incapaz: 16
em 2015, 05 em 2016 e 01 em 2017;
abandono do convívio familiar: 45 em
2015, 27 em 2016 e 17 em 2017; lesão
corporal: 62 em 2015, 72 em 2016 e 24 e
2017; lesão corporal intrafamiliar/
doméstica: 15 em 2015, 27 em 2016 e
02 em 2017; armazenar/transmitir
fotografia e vídeos – pornografia: 02
em 2015, 01 em 2016 e 01 em 2017; aliciar
– assediar – instigar ou constranger
criança com fins de com ela praticar
ato libidinoso, por qualquer meio de
comunicação: 02 em 2015, 01 em 2016
e nenhum até o presente momento,
em 2017.
O delegado elogiou a iniciativa da
Câmara e Corumbá em buscar
ferramentas para buscar “salvar

nossas crianças”, ressaltando que isto
somente será possível por meio de um
trabalho em parceria entre todos os
segmentos da sociedade. “Unidos
somos mais fortes”, concluiu.

Papel da comunidade
A promotora da Promotoria de
Justiça de Proteção à Infância e
Juventude, do Idoso e da Pessoa com
Deficiência, Ludmila Paula de Castro
e Silva, também destacou o evento
afirmando ser de extrema relevância.
Enalteceu o papel da Câmara,
destacou o papel importante do
professor no processo e enfatizou a
necessidade da união de todos,
citando que “sozinhos nós não
venceremos, não faremos nada”.
Para a promotora é preciso “união
de todos e a comunidade precisa
ajudar”, e que esta participação da
população pode ser por meio do
Disque 100, “um instrumento que
mobiliza todos os órgãos para buscar
soluções das mazelas. Mas para isto,
temos que ter a comunidade junto”,
cobrou, citando ainda o Programa de
Conciliação para Prevenir a Evasão e
a Violência Escolar (PROCEVE) no
sistema de ensino, que em Corumbá

se transformou em lei sancionada pelo
prefeito Ruiter Cunha, de autoria do
vereador Manoel Rodrigues (PRB).
O presidente da OAB de Corumbá,
Roberto Ajala Lins, lembrou que o
assunto “é muito complicado. A OAB
tem uma preocupação muito grande”,
disse, se referindo ao crescente índice
da prostituição infantil, e que a
educação tem um papel fundamental
contra este problema, causado
principalmente pela miséria, que
considerou como terrível. “Esta
audiência é o início de um debate muito
interessante. A responsabilidade é de
todos nós. Temos que encarar estes
problemas de frente”, pregou.
Além de Evander e Tadeu, a
audiência teve ainda a participação
dos Paulo Bertini (PSB), Gaúcho da
Pró-Art (PP), Gabriel Alves de Oliveira
(PMDB) e André da Farmácia (PTB),
todos de Corumbá; do vereador
Vagner Gonçalves (PPS), de Ladário;
do representante da Prefeitura, o
Procurador Geral do Município José
Luiz Aquino, além de representantes
da Defensoria Pública, da UFMS,
escolas do município, entre outros
segmentos.
Da assessoria do vereador

CORREIODECORUMBA.COM.BR

Corumbá/MS, 18 a 24/06/2017

“É melhor falhar na tentativa do que ser bem-sucedido em não tentar”.

Em noite de festejos juninos, o casal amigo Jolise
e Antônio Paulo de Barros Leite.

* * * MARINHA - Estivemos no último dia
09 participando da solenidade alusiva ao 152º
aniversário da Batalha Naval do Riachuelo
– Data Magna da Marinha (11 de junho).
The happening teve lugar em frente ao Pórtico
do Complexo do 6º DN e, fomos
recepcionados pelo comandante daquela
OM, C. Alte. Luiz Octavio Barros Coutinho e
contou com as presenças de autoridades civis
e militares, dentre as quais, o prefeito da
Pérola do Pantanal, Carlos Aníbal Ruso, que
em companhia do Alte. Barros Coutinho
passou em revista a tropa; o prefeito dos
corumbaenses Ruiter Cunha de Oliveira; a
presidente da Soamar Ladário Corumbá,
Terezinha Baruki; o presidente da Casa do
Barão de Vila Maria, vereador Evander
Vendramini; o gerente executivo da Granel
Química, Luiz Carlos Dresch; o delegado de
Polícia Federal aposentado, Arthur Ferreira
da Silva; o delegado de PF, Sérgio Luiz
Macedo e sua esposa Mônica; o delegado
de PC, Sam Ricardo Suzumura; soamarinos
e convidados. Na oportunidade, foi efetuada
a leitura das mensagens enviadas pelo
presidente da República, Michel Temer e pelo
Comandante da Marinha, Almirante-deEsquadra, Eduardo Bacellar Leal Ferreira,
alusiva a data. Também foi feita imposição da
Medalha do Mérito Naval à militares que se
destacaram na corporação. Após a
solenidade, o C. Alte. Barros Coutinho em
companhia da esposa Patrícia recepcionou
os convidados em torno de um petit-comité a
bordo do Hotel de Trânsito. Show de bola!
* * * A MIL - O presidente da OAB aqui da
city, o advogado e professor Roberto Lins
vêm recebendo inúmeros elogios dos
operadores do Direito pantaneiro. Motivo:
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Aniversariantes
da Semana
Júlio Leite Baptista - 18/06
Luiz Carlos Dresch - 18/06
Adriana Roa - 19/06
Marluci Hussein - 19/06
Luciano Aguilar Leite - 19/06
Oswaldo de Arruda - 19/06
Junior Araújo - 20/06
Luciano Rios - 20/06
Luiz de Barros Ibrahim - 21/06
Ranulfo Afonso Teles - 21/06
Bruno Arruda da Cruz - 21/06
Lenilde Ramos - 21/06
Ernesto Soares Junior - 21/06
Marisa Serrano - 21/06
Edineia Carvalho - 21/06
Éder Moreira Brambilla - 22/06
Lauro Shiraishi - 22/06
João Batista Figueiredo - 23/06
João Maurício Marinho Sahib - 23/06
Ana Camargo de Castro - 23/06
Joanita Almeida - 23/06
Marcela Magda Lima - 24/06
Paulo Domingos Ribeiro Filho - 24/06
Beatriz de Barros Marinho - 24/06
Fanny Castro de Arruda - 24/06

Roberto Lins vem colocando a entidade que
congrega os operadores do Direito em franca
ascensão. São inúmeras campanhas e
atividades mil desenvolvidas pela OAB, desde
manifestações, passando por programas de
assistência social, até as mais nobres causa
em prol dos menos favorecidos pela sorte.
Além disso tudo, Dr. Roberto Lins juntamente
com a sua diretoria ainda consegue fôlego
para a parte social da entidade. Prova disso,
é que nem bem terminou os festejos do Arraiá

Celebrando o Dia dos Namorados ao som do Bee Gees Alive, o
aniversariante desta segunda-feira, dia 19, presidente do Sindicato
Rural aqui da city, Luciano Aguilar Leite e sua esposa Márcia.

O casal Patrícia e Nelson Fuzeta Peres em
noite de namorados ao som do Bee Gees Alive.
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do Advogado organizado pela entidade, os
preparativos em torno de mais uma edição
do Baile do Rubi já estão a mil por hora. The
happening está marcado para o dia 12 de
agosto, só falta mesmo à definição do local
para a realização de mais este Big Party que
assim como o anterior, com certeza será um
sucesso. Chiquetésimo!
* * * SÃO JOÃO - Na segunda-feira, dia
12 de junho, estivemos nas dependências
do executivo local, por conta do lançamento
oficial da programação do Arraiá de São João,
bem como dos festejos do tradicional Banho
do Santo, dois megas acontecimentos que
irão movimentar a nossa urbe no período de
22 a 25 deste mês, na Orla Portuária aqui da
city. O prefeito dos corumbaenses Ruiter
Cunha de Oliveira, acompanhado do viceprefeito Marcelo Iunes e do presidente da
Fundação do Meio Ambiente e Patrimônio
Histórico, Luiz Mário Cambará, fez uma rápida
explanação para a imprensa de como serão
os festejos deste ano, contando inclusive com
a participação do Governo do Estado, com a

parte de segurança e o patrocínio de um dos
shows nacionais que irão acontecer durante
os festejos, que é o Fala Mansa. A outra
atração nacional fica a cargo da dupla Edson
e Hudson. O bacana dos festejos este ano é
a grande participação dos músicos prata da
casa, ou seja, os residentes aqui, bem como
os corumbaenses que hoje residem em outras
paragens. Dentre eles: Evandro Campos;
Marcelo Loureiro; Marquinhos Echeverria,
afilhado musical do Luan Santana, além de
outros. Em sua fala o chefe do executivo
local fez questão de ressaltar o empenho que
foi realizado para que a população pantaneira
e os turistas possam presenciar um belíssimo
espetáculo, garantindo investimento mesmo
em época de crise. Após as explanações e
as explicações de como será o São João
2017, o chefe do executivo local reuniu a
imprensa presente em seu gabinete para um
autêntico petit-comité pantaneiro, com paçoca
de carne seca; pão de queijo, croquete de
carne seca, bolo de arroz; cocada, pé de
moleque e outras iguarias. Um luxo!

Também prestigiando o show do Bee Gees Alive, o médico
Claudio Pereira da Rosa e sua esposa Catarina.

O casal Magna Lúcia e Wellington celebrando o
Dia dos Namorados em grande estilo.

O pecuarista Tadeu Marinho aqui com a esposa, a aniversariante
do próximo dia 24, Beatriz de Barros Marinho.
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* * * REDE - Feliz da vida, a amiga Sabina
Acosta da Costa com o sucesso do Arraiá
Rosa realizado no último dia 10, pela Rede
Feminina de Combate ao Câncer aqui da
city, entidade da qual Sabina é presidente. A
participação das voluntárias, pacientes e
familiares, foi de suma importância, segundo
Sabina, para o sucesso deste big happening,
que contou ainda com a colaboração de
várias entidades empresariais e assistenciais
participando seja com barracas, doações, ou
mesmo consumindo nas barracas montadas
em frente à sede da Rede. Isso tudo sem
contar os parceiros que colaboraram com os
brindes do Festival de Prêmios; as quadrilhas
que lá se apresentaram. Tudo feito com muito
amor, carinho e dedicação, como o amigo
Irineu que participou na preparação de alguns
quitutes pantaneiros. Enfim, tudo perfeito.
Sabina Acosta da Costa aproveita para
agradecer a sua diretoria, as voluntárias,
bem como a todos que de uma forma ou de
outra contribuíram para o êxito do Arraiá Rosa
e vem muito mais por aí. E olha que tinham
muitos arraiás na cidade nessa mesma noite.
* * * RETOMADA - Solenidade alusiva ao
150º aniversário da Retomada de Corumbá
foi realizada na terça-feira, dia 13 de junho,
no Jardim da Independência. The happening
realizado pelo Exército brasileiro em parceria
com o executivo local recebeu autoridades
civis e militares, alunas de educandários aqui
da city, além de descendentes de Antônio
Maria Coelho. Dia 13 de junho marca a
expulsão das tropas paraguaias que
ocupavam a nossa região em função da
Guerra contra o Paraguai - a Guerra da
Tríplice Aliança. Na oportunidade,
personalidades do mundo político,
empresarial e profissional foram agraciadas
com a Medalha Comemorativa ao
Sesquicentenário do Conflito da Tríplice
Aliança, dentre as quais, o prefeito dos
corumbaenses Ruiter Cunha de Oliveira, o
presidente da Casa do Barão de Vila Maria,
vereador Evander Vendramini, dentre
outros. Em sua fala, o chefe do executivo
local enfatizou que os 150 anos da Retomada,
hoje, podem ser celebrados num ambiente
de integração e cooperação com os nossos
irmãos dos países vizinhos, ressaltando ainda
que os corumbaenses não podem
“esquecer de agradecer a Antônio Maria
Coelho, Cunha e Cruz e tantos homens que
moldaram o que significa servir à pátria”. Muito
bom!
* * * POVO DAS ÁGUAS - A Secretaria
Especial de Cidadania e Direitos Humanos,
que tem a frente à dinâmica, Beatriz Rosália
Ribeiro Cavassa de Oliveira, é quem irá
coordenar a primeira ação do Programa
Social Povo das Águas, da atual gestão. The
happening está programado para começar
no dia 25 deste mês, numa realização do
executivo local, que nessa primeira etapa irá
atender os moradores da região do Taquari
- Pantanal médio, a partir do Corixão,
beneficiando a Colônia São Domingos,
Cedro, Cedrinho, Rio Negro e Colônia do
Bracinho. O objetivo é atender
aproximadamente novecentas pessoas já
nessa primeira ação, que se estenderá até o
dia 1º de julho, contando com a participação
de sete secretarias, quando a população
ribeirinha estará recebendo atendimento
médico, odontológico e de enfermagem, além
de vacinação, dentre outros serviços. Vale
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lembrar que essa ação Povo das Águas
sempre foi a menina dos olhos da secretária
Beatriz Cavassa, desde a primeira gestão
do prefeito dos corumbaenses Ruiter Cunha
de Oliveira. Por conta disso, temos a certeza
que esta ação será coroada de êxito. Show
de bola!
* * * TRABALHOS - O amigo, vereador
Ubiratan Campos Filho, sempre atento aos
anseios da população pantaneira, solicitou
no plenário da Casa do Barão de Vila Maria,
para que seja enviado expediente aos
órgãos competentes, bem, como à Ahipar,
reivindicando a limpeza da orla do Rio
Paraguai na região do Bairro Cervejaria. O
pedido foi feito por meio de requerimento
aprovado naquela augusta Casa de Leis. O
parlamentar diz que, em virtude da grande
quantidade de vegetação aquática que se
acumula no trecho entre a captação de água
até a Cacimba da Saúde, com a cheia, há
riscos desse material se desprender,
causando problemas na navegação,
principalmente de pequenas embarcações.
O nobre edil que também é operador do
Direito fez questão de estar presente na
reunião com a Diretoria da OAB e boa parte
dos advogados da cidade, para discutir a tal
mediação pré processual, uma prática que
vem sendo adotada pelo TJMS, um assunto
de muita importância não só para a classe
dos advogados, mas principalmente para os
consumidores da nossa cidade e do nosso
estado, que além de dispensar a presença
do advogado, pode causar prejuízos
irreparáveis ao consumidor de uma maneira
geral. Ubiratan Campos Filho disse que tanto
como vereador e também advogado, irá
comprar esta briga a favor dos menos
favorecidos e menos instruídos. Muito bom!
*
*
* MÉRITOS - O Vice-Almirante
Edervaldo Teixeira de Abreu Filho, que já
comandou o 6º Distrito Naval aqui em nossa
região, quando ainda, Contra-Almirante, foi
designado pelo comandante da Marinha,
Almirante-de-Esquadra, Eduardo Bacellar
Leal Ferreira para comandar o 4º Distrito
Naval em Belém, no Estado do Pará, onde
deve seguir em companhia da esposa Luene
e dos filhos Gabriel e Vitor. Lembrando ainda
que, por ocasião das celebrações alusivas a
Batalha Naval do Riachuelo, o VA Edervaldo
foi condecorado com a Medalha do Mérito
da Defesa. Enquanto isso, o Diretor Geral
de Programas Estratégicos da Marinha, C.
Alte. Petronio Augusto Siqueira de Aguiar
deverá ser promovido a Vice-Almirante, a
partir de 31 de julho. Lembrando que o C.
alte. Petronio também comandou o 6º Distrito
Naval, aqui em nossa região, ambos com
muita competência e galhardia conseguiram
realizar um ótimo trabalho e, agora, colhem
os louros. Soamarinos de Ladário e
Corumbá, no qual me incluo, desejam ao VA
Edervaldo e ao Alte. Petronio, sucesso em
suas novas jornadas. Show de bola!
* * * 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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