RETALIAÇÃO?

“Migración Santa Cruz
comunica:”

“Migração Santa
Cruz comunica:”

Dado los acontecimientos
subsitados en el departamento se
comunica a todos los ciudadanos
extranjeros y nacionales que tienen la
*OBLIGACIÓN DE PORTAR SU CÉDULA
DE IDENTIDAD,PASAPORTE,CÉDULA
DE RESIDENCIA, TARJETA MIGRATORIA*
y todo documentó que acredite su legal
ingreso y estadía en el país, y facilitar la
misma a cualquier funcionario debidamente
acreditado que se la solicite en los
diferentes operativos que se realizarán,
caso contrario podrán ser aprehendidos
para fines investigativos y deberán
someterse a las leyes bolivianas que
conllevan a *pagos de multas por omisión
en la portración de documentos y hasta la
expulsión del país*.

Dadas as subsistidos eventos
no departamento de todos os
estrangeiros e nacionais que são
necessários para realizar seu bilhete de
identidade, passaporte, cartão de
residência, cartão de Imigração e todos
os documentos comprovando a sua
entrada e residência legal no país e
facilitar, e fornecer o mesmo a qualquer
funcionário devidamente autorizado que
se aplica para os vários operacionais a
serem executados, caso contrário, eles
podem ser apreendidos para efeitos de
investigação e devem estar sujeitos as
leis bolivianas envolvendo pagamentos
de multas por falta de portar documentos
e até expulsão do país.
Santa Cruz 13 de julho de 2017.

Santa Cruz 13 de julio 2017.

CMAP
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Para você que me
chamou de Louco!
* Rosildo Barcellos
Veja
Não diga que a canção está perdida
Tenha fé em Deus, tenha fé na vida
Tente outra vez
Beba
Pois a água viva ainda está na fonte
Você tem dois pés para cruzar a ponte
Nada acabou
Tente
Levante sua mão sedenta e recomece a andar
Não pense que a cabeça aguenta se você parar,
Queira
Basta ser sincero e desejar profundo
Você será capaz de sacudir o mundo, vai
Tente outra vez
Tente
E não diga que a vitória está perdida
Se é de batalhas que se vive a vida
Tente outra vez.
Se ainda estivesse vivo, o cantor e
compositor Raul Seixas (1945-1989)
estaria completando neste 28 de
junho mais um aniversário. Morreu em
casa
ouvindo
música.
Entretanto, muitas reportagens
frisaram num ponto: se Raul Seixas
seria um caso de lucidez e inteligência
aguçada, capaz de se expressar com
um simbolismo mágico que remetia
diretamente a temas e problemas de
seu tempo histórico. Não podemos
esquecer que a música tem um
importante papel de estimulador de
sensações e de resgate da memória.
Mas é importante ressaltar que a
vida é feita de uma sucessão de fatos
e de aprendizados Muita gente não
sabe, mas Raul Seixas e Mauro
Motta fizeram sucessos e apoiaram
artistas que estavam começando, o
que era uma forma de ter um respaldo
financeiro. Foi o caso de ”Doce, doce
amor” para o Jerry Adriani, e “Ainda
queima a esperança” para Diana.
Assim juntando o seu conhecimento

de Brasil, pois viajou muito com o pai,
engenheiro da NOB e quando
adolescente vizinho da embaixada
americana de onde ouvia discos em
primeira mão e lia muitos livros, além
de ter sido produtor musical da CBS,
foi desta forma amadurecendo
internamente sendo levado a ver além
das informações captadas pelos cinco
sentidos, das experiências e
realidades do mundo. Quem procura
descobrir o que está por detrás do véu
da ignorância e responder às questões
básicas - como “quem sou eu, quem
criou esse mundo, qual o meu papel
na sociedade e como me relaciono com
os outros?” - tem, como Raul teve,
na Bhagavad Gita, respostas repletas
de conhecimento, capazes de anular a
sensação de insuficiência ou de
separação e isolamento completo que,
por vezes, invadem os nossos
corações.
Para se ter um exemplo,
quando jovem, Gandhi, que perdeu a
sua mãe verdadeira enquanto criança,

EXPEDIENTE

Fundado em 03/09/1960

buscava consolo e sabedoria nas
palavras dessa grande obra, tendo-a
traduzido e comentado (do original em
Sânscrito para, a sua língua natal, o
Gujarati) numa série de palestras em
1926, que seriam publicadas, apenas
quase 30 anos depois. Ou seja um dos
livros mais lidos do mundo, claro,
perdendo para a Bíblia que além de
ser o mais vendido do mundo, e o mais
lido, assim como, também é o mais
relido.
Entrementes, para se entender
melhor no capítulo XIII, Krishna, que
durante o desenrolar do texto assume
o papel de mestre, fala a Arjuna, seu
discípulo, quais os valores
fundamentais, para a compreensão de
si mesmo como não separado do todo,
como consciência além do corpo e da
mente, ilimitado e pleno. Assim, se
nós verificarmos os títulos das
músicas da fase Raulzito as aflições
do cotidiano em forma de versos e da
fase Raul, poderemos encontrar Eu
Nasci Há Dez Mil Anos Atrás, Eu
Também Vou Reclamar. E, segundo

declarações do próprio Raul, ele
utilizava essa forma para que as
pessoas que cantassem suas músicas,
a fizessem na primeira pessoa. E na
música tente outra vez, as frases
imperativas, que se bem entendidas,
ajudariam a terminar com muitos
tratamentos para depressão.
Numa cultura como a nossa que
visivelmente tem priorizado reprimir a
individualidade, em favor da massa, é
muito mais importante que a pessoa
aprenda a dizer Eu sou Eu, Eu Faço,
Eu sou Capaz. Principalmente
cantando, que é uma forma de se
tornar feliz, de buscar a autoafirmação.
Esta foi a intenção de Raul Seixas, que
antes de tudo era alguém que entendia
da essência da música e do sentimento
humano, sabia da importância de
Deus na vida as pessoas e tinha a
convicção que o AMOR poderia
quebrar as barreiras de credo, raça,
religião, preconceitos, recursos
financeiros e ser o caminho da
felicidade e da paz.
*Articulista.

ATACADO COSTA
Distribuidor da Água Mineral
Piracema e Santa Inês
Rua Porto Carreiro, 798.
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E para quem não sabe, a JBS foi fundada por um genro de
Antônio Carlos Magalhães, que foi governador da Bahia.

Mídia
A Globo tem se mantido exaustivamente a favor do presidente
Michel Temer.
Recentemente foi aprovada a reforma trabalhista, de grande
interesse dessa rede de televisão, com a quebra de benefícios aos
trabalhadores em geral, já que alguns dos seus funcionários têm
derrubado barreiras e vencido a Vênus Platinada na Justiça.
O ferro maior será com a reforma da previdência.

Conquista legislativa

undial
gonha m
mundial
erg
Ver
O presidente sem voto, Michel Temer, hoje com tantas
acusações, continua comprando deputados para tentar se livrar do
processo por lavagem de dinheiro e corrupção passiva na votação
nominal em plenário da Câmara Federal no dia 02 de agosto de
2017, da mesma forma que fez na semana que se finda, dando
polpudas emendas ao orçamento para os seus aliados da Comissão
de Constituição e Justiça, inclusive trocando 15 deles por suplentes
que manobra com cabresto e que lhe garantiram essa vitória frágil,
porque a que valerá mesmo será com a presença de praticamente
todos os parlamentares da Câmara dos Deputados no início do
mês que vem.
Os que votaram a seu favor nessa Comissão garantiram
recursos de emendas superior a dois bilhões de reais.
Enquanto isso, a instituição de muita credibilidade que é a
Polícia Federal, teve recursos reduzidos por parte do governo Temer,
tentando conter a operação Lava-Jato; demora na liberação de
verbas para emissão de passaporte; continuando a falta de recursos
para aquisição de remédios e aos hospitais de todo o país, com
muitos ameaçando fechar as portas.
Outro fato é a soltura do ex-ministro Gediel de Lima, que já
está em casa sem tornozeleira que está em falta.
Outro acontecimento absurdo foi a liberação do deputado
federal Rocha Loures, mesmo tido sido flagrado recebendo e
transportando uma mala recheada de dinheiro, num montante de
meio milhão de reais. Esse foi levado de avião até Goiânia para
conseguir emprestado uma tornozeleira, no velho jeitinho brasileiro.
Atitude ilegal e imoral. E os outros detentos comuns que já têm
direito a prisão domiciliar, não teriam então a mesma regalia em
buscar em outro estado a sua também? Eu só queria entender.
Com esses acontecimentos na semana, o desgaste da Justiça
foi grande.

A Câmara de Corumbá, agora entrou na modernidade e
cumprimento o que determina a Lei da Acessibilidade,
providenciando a instalação de elevador no edifício do legislativo
corumbaense, que permitirá a partir de agora a entrada de todos os
que necessitam desse benefício que é de interesse geral.
Durante muito tempo se observava portadores de deficiência
física, os cadeirantes sendo carregados pelas escadarias para
poderem assistir as sessões ou receberem homenagens no plenário.
Maior facilidade também para os da terceira idade e muito obesos.
Agora a Câmara deve se preocupar com a ampliação do seu
estacionamento que também é de interesse da coletividade, assim
como em oferecer maior segurança a todos que vão ao legislativo
local, que faz parte do complexo do Paço Municipal.

Acesso a Saúde de bolivianos
Parece que depois das medidas determinadas pela direção
do Hospital de Corumbá e pela Secretaria Municipal de Saúde, a
invasão a saúde pública de nossa cidade deu uma reduzida.
Agora para internação, cirurgia e tratamento de estrangeiros
na Santa Casa local, somente mediante apresentação da Carteira
Internacional Modelo 19 e as contas de luz apresentadas como
atestados de residência, são passíveis de investigação e punição se
comprovadas às fraudes.
Podemos informar também que o secretário de Saúde da
prefeitura, Dr. Rogério Leite, esteve em Brasília e conseguiu a
liberação de trezentos mil reais para a saúde de Corumbá.

LULA
O que muita gente já falava aconteceu: a condenação de Lula
para não poder ser candidato a presidente da República nas eleições
de 2018, mesmo sem provas, só na base de opiniões na chamada
delação premiada, deram crédito e o condenaram com pena de 9
anos e meio e perda dos seus direitos políticos, cabendo recursos.
Mais uma vez lembro a todos de que a mulher do Juiz Sérgio
Moro foi advogada do PSDB e o seu pai contador do partido dos
tucanos no Paraná.

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

PolpaNor
te 3231-8820 - R
ua Dom Aquino
olpaNorte
Rua
Aquino,, 1431
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IDEIAS,
SUGESTÕES
E RECLAMAÇÕES
Por Eneo da Nóbrega
(Membro Efetivo da União Brasileira de Escritores)

ELEIÇÃO NA UBE/MS

"Atenção Moradores para a Coleta de
Galhos Setorizada esta semana nas ruas!"
4ª Semana Julho 24 a 29/07
4ª SEMANA - DOM BOSCO, GENEROSO E ARTHUR
MARINHO – SENTIDO NORTE/SUL

Na foto acima estão os membros da União Brasileira de Escritores de MS.
Houve a eleição e nenhum corumbaense faz parte da Diretoria Executiva e
nem do Conselho Fiscal. Da esquerda para a direita vemos Eneo da Nóbrega;
Augusto César Proença e Roberto Maciel, corumbaenses que participaram
do evento.

-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

Eneo da Nóbrega membro da UBE, em frente ao Hotel Center Plaza, onde
ficou hospedado. Está localizado na Rua Candido Mariano, 1.396 – próximo
as Lojas Americanas. No local funcionou por muito tempo o Hotel Anache.
Na recepção os funcionários atenciosos: Cristian; Valquíria; Félix; Cláudio
e Hildo(corumbaense) dão atenção especial aos hóspedes. É o Hotel favorito
dos que moram em Corumbá, Ladário e necessitam se hospedar em Campo
Grande. Fones do Hotel: (67) 3383-2841 e (67) 98406-6208.

98474
9925

-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.
-ALAMEDA ANA 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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Ação popular pede bloqueio de bens
de Reinaldo e empresas do grupo JBS
Advogados querem bloqueio de R$ 38 milhões de Azambuja
Ação popular ingressada em
primeiro grau pede bloqueio de bens
do governador Reinaldo Azambuja
(PSDB), bem como das marcas Friboi,
Havaianas, Vigor e Seara, para garantir
integral ressarcimento aos cofres
públicos devido ao possível prejuízo
causado por suposto esquema entre
o governo de Mato Grosso do Sul e o
grupo JBS, delatadas pelos irmãos
Joesley e Wesley Batista.
Na peça jurídica, o pedido é que o
bloqueio alcance todos os bens de
Reinaldo, que em 2014 declarou quase
R$ 38 milhões em bens, sendo
apontado como o governador mais
rico do país. A ação argumenta que
este montante é praticamente o mesmo
que o tucano teria recebido de propina
do grupo JBS.
A ação popular é encabeçada pelos
mesmos
advogados
que
protocolaram pedido de abertura de
processo de impeachment contra
Reinaldo na Assembleia, Danny
Fabrício Cabral Gomes e Soraya
Thronicke, que segundo eles

“dormita” na Casa. Eles também citam
a decisão do Conselho Federal da
Ordem dos Advogados do Brasil, de
requerer, com base na delação dos
Batista, o impeachment de Michel
Temer (PMDB).
Apesar de, supostamente, ter
iniciado no governo de Zeca do PT
(1999-2006), o suposto esquema teria
privilegiado Reinaldo, que participou
das irregularidades ao conceder
diversos benefícios fiscais à JBS,
alguns já sob investigação na própria
Assembleia Legislativa, por meio da
CPI da Propina.
Os advogados citam os detalhes
da delação da JBS que implica Zeca,
André Puccinelli (PMDB) e o próprio
Reinaldo, que teria começado a se
beneficiar do esquema antes mesmo
de assumir o governo, ainda na
eleição de 2014.
Entre doação eleitoral, pagamento
de notas fiscais frias e a suposta
entrega de dinheiro em espécie, o
governador teria recebido pouco
mais de R$ 38 milhões em propina

das empresas dos irmãos Batista.
“Os incentivos foram concedidos
mediante o pagamento de propina, o
que gerou um aumento artificial do
poderio econômico do JBS,
prejudicando os pecuaristas, os
concorrentes, e a própria
coletividade”, diz trecho da ação.
Os dois advogados pedem ainda a
suspensão das concessões fiscais ao
grupo JBS firmadas na gestão de

Azambuja e que ainda estejam em
vigor, que sejam apresentados à
Justiça o inteiro teor dos Tares
(Termos de Acordo de Regime
Especial) “ nºs 1028/2014 e 1103/2016
e seus eventuais aditivos, sob pena
de pagamento de multa diária de R$
100.000,00 (cem mil reais)”.
Fonte: Ludyney Moura e Jéssica
Benitez/Midiamax
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Evander Vendramini solicita pavimentação
de via que liga Camalote ao Vitória Régia
Obras de drenagem e pavimentação
asfáltica da Alameda Dona Antônia
estão sendo solicitadas à Prefeitura
de Corumbá, pelo vereador e
presidente da Câmara Municipal,
Evander Vendramini (PP). A via é a
principal ligação dos conjuntos
Camalote e Vitória Régia e, com a
estiagem, os moradores estão
enfrentando um grande problema
causado pela poeira, que tem
contribuído para surgimento de
doenças respiratórias, principalmente
em crianças e idosos.
Na tarde de segunda-feira, 10,
Evander esteve reunido com
moradores da região e pode observar
os problemas que a comunidade
enfrenta. Se não bastasse a poeira
causada por pequenos veículos que
trafegam pelo local, o trecho também
é utilizado pelas carretas que, ao invés
de utilizar o anel viário, cortam
caminho pelo Previsul, Camalote,
Vitória Régia, até a Rua Minas Gerais,
no Cristo, em direção à fronteira com
a Bolívia.
“É uma situação que precisa ser
resolvida o mais rápido possível. A

ausência de infraestrutura e o tráfego
de carretas, afeta diretamente a vida
dos moradores do Camalote e do
Vitória Régia. Durante a seca todos
sofrem com a poeira, e na chuva, é a
lama”, explicou o vereador. “Vamos
entrar em contato com a Prefeitura e
solicitar melhorias para esta região da
cidade”, continuou.
Evander lembra que o trecho não é
longo, mas que há muito tempo vem
causando prejuízos aos moradores,
principalmente problemas de saúde.
E ele cita ainda que, entre o Camalote
e o Vitória Régia, existe uma Unidade
de Saúde que também é castigada pela
poeira. “O primeiro passo seria molhar
a rua diariamente para amenizar o
problema da poeira, e num segundo
momento, fazer obras de infraestrutura
necessária, inclusive com iluminação
pública”, argumentou.
No encontro com os moradores,
Evander teve acesso a imagens de
uma carreta passando pela Alameda
Dona Antônia, levantando muita
poeira. Os moradores, para amenizar a
situação, chegaram a interditar a via
ontem, com galhos, troncos de árvores

e outros objetos. Ele disse que iria
procurar o prefeito Ruiter Cunha e o
secretário de Infraestrutura e Serviços
Públicos, Ricardo Ametlla, para fazer
estas solicitações, pessoalmente.

Aproveitaria também para pedir a
abertura definitiva da Rua São Paulo,
que corta todo o Cristo Redentor e o
Vitória Régia, até chegar à Alameda
Dona Antônia.
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Rua Dom Aquino, 775 - Centro

CORRETORES AUTÔNOMOS, FAÇA PARTE DE NOSSA EQUIPE!

VENDA

Terreno bem localizado, Aeroporto,

Apartamento, localizado na região central de Corumbá, próximo a grandes centros comerciais,
na Rua Cabral, com 3 quartos com armários embutidos, murado, medindo 29,9 m x 24,3 m. R$
sendo 1 suite, cozinha, lavanderia, banheiro, sala de 160 mil.
estar, sala de TV, lavabo, e 2 vagas de garagem.
Oportunidade! R$ 300 mil.

Terreno com casa em construção bem
localizada, com terreno medindo 12,10
m x 24,20 m, aterrada, chapiscada e já
com portão novíssimo! Rua asfaltada.
Casa em ótima localização, no Centro, com 4,95 m x R$ 100 mil.
72,60 m, totalizando 359 m², sendo 115 m² de
construção. Sala, cozinha, 2 banheiros, 2 quartos,
lavanderia e amplo quintal com 212 m². R$ 300 mil.

Terreno Nova
Corumbá,
medindo 6,35 m
x 25,4 m,
totalizando
161,29 m²,
plano. R$ 40 mil.

Terreno Plano, localizado no bairro
Aeroporto, com infra estrutura na porta,
medindo 19,80 m X 72,60 m, totalizando
1.437 m². R$ 150 mil.

ALUGA

Excelente sobrado no Centro, recém
reformado, área de lazer com churrasqueira,
jardinagem e banheiro, vaga de garagem, 3
quartos, banheiro, lavado, sala de teve, estar
e jantar, cozinha. Excelente local! R$ 2.500,00/
mês.

Excelente casa térrea, na América, 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.

Barracão recém construído, na N. S de
Fátima, documentação em ordem, medindo
10 m x 33,3 m, excelente localização, de fácil
acesso. Oportunidade para locação ou
venda R$ 4mil/mês.

Estacionamento localizado na Rua
Delamare, com capacidade para 44 vagas,
com opção de aluguel do salão ao lado,
com banheiro privativo Estacionamento R$
3.000,00/ mês – Salão R$ 1.200,00/mês.

ALUGUEL/VENDA/ DMINISTRAÇÃO/AVALIAÇÃO JUDICIAL
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Cantinho do Betão nº168
SERÕES DE SEO NHONHÔ II
No hotel, após ouvir o que
consegui captar da conversa com
Seo Nhonhô, organizei meus
pensamentos e visualizei em minha
frente o perfil do personagem com o
qual eu me deparara no boteco e com
quem eu iria prozear no dia seguinte.
O homenzarrão de quase um metro e
noventa, cor de jaboticaba, mãos
calosas grudadas em braços fortes,
cabelos crespos e brancos como a
neve, lábios grossos encimados por
um bigodão da mesma cor dos
cabelos. O vozeirão rouco e o riso
estereofônico eram o sinal de sua
presença, tendo o hábito de apertar
a mão de todos os presentes, mesmo
a dos que ele não conhecia.
Quando cheguei na TOCA DO
TITIO, o ambiente fervilhava de
gente e Valmir Ceará, o proprietário,
varando a multidão, conduziu-me a
uma das mesas onde o centro das
atenções era maior. Distingui o
vozeirão de Seo Nhonhô e divisei,
em meio a várias cabeças, a
carapinha branca que se sobressaía
às demais. Na mesa já havia até um
lugar reservado para mim.
- Se abanca aí, guri i liga sua
maquininha, qui aí vem chumbo dos
grosso – Pormiti procê qui trazia a
Zefa i troxe memo. – Ela foi na
casinha prá modi dá uma disaguada
i já vorta logo.
Valmir trouxe-me uma cerveja e,
assim que enchi o copo a Zefa
chegou e abancou-se ao lado do
marido. Nhá Zefa era exatamente o
oposto do consorte: baixinha,
magrela, tez branca, trajava um
vestido longo, de chita e, nos pés,
um par de botinas. Nem mesmo o
vestido longo disfarçava os
cambitinhos tortos da mulher. Os
cabelos
longos
e
lisos

ornamentavam um rostinho pálido
com as bochechas avermelhadas
por uma boa demão de carmim. Os
lábios finos estavam torneados por
um batom vermelho bem vivo. A
pequenina suava no narizinho
arrebitado e como diz o ditado,
“mulher que sua nas ventas, nem o
diabo aguenta”, só me fez confirmar
o que Seo Nhonhô disse:
- Ela é ansim, piquitita,
magrelinha, mas si atiçam ela cum
vara curta... nem quera sabê, guri.
Ela é pió qui onça parida.
-Arrepara não, guri. Nóis tá meio
chique purque daqui a poco nóis vai
dança um baile lá na fazenda do
cumpadi Belarmino, di modo qui
nossa prosa vai sê curta, mas num
vai fartá otro dia. Podi inté sê
aminhã adispos das nove lá in casa.
Aí nóis pode assuntá bastante e
comê uma cumidinha qui só a Zefa
sabi fazê.
Então Seo Nhonhô contou-me
esta primeira história a qual
denominei:
LICANTROPIA ETÍLICA
- Já faiz argum tempo, eu ainda
era um mocinho ansim como ocê i
seu João, pai do Varmi qui tocava o
buteco. Tinha um camarada qui
sempri vinha aqui prá mode bebê
pinga, mas só qui nunca tinha
dinhero i só ferrava os otro. Era
faladô, contadô de mintira i trabaiá
mermo, neca. Era só na veia. Uma
noite, Seu João, imputecido,
resorveu num dá mais pinga fiado i
tocô o homi. Nu dia siguinti, Seu
Bartazá, qui tinha saído daqui já bem
mamado, apareceu mais branco qui
vela cum o pé du pescoço cum um
furinho. Nessi memo dia o filão
apariceu co as ropa tudo breada di

Corumbá/MS, 16 a 22/07/2017

bosta di galinha. Os dias foram
passano i toda veiz qui ele num
cunsiguia uma pinga, pidia um
canudinho pra Seu João i nu dia
siguinti aparicia um bêbado cum o
pescoço furado. Naquele tempo eu
tinha um relojão de purso, bunito,
qui num precisava dá corda pra mode
ele andá. Era só sacudi o braço i u
bichinho trabaiava.
- Uma noiti di lua cheia saí pra
mode caçá uns bicho pro armoço. –
Caminhei pelu mato inté qui uma
hora mi deu dô di barriga. Parei
numa moita, dexei a chumbera di um
lado, tirei u relójo i dipindurei num
gainho di uma arvinha. Baixei as
carça pra fazê o sirviço quano
iscutei qui arguém vinha andano
pela bitola. Apurei os óio i vi Mané
Cerca-frango cambaleano, di hora
im hora apoiava numa arve pra mode
num caí. Logo dispôs iscutei mais
um baruiu no matu. Levantei as
carça, peguei a chumbera i fui vê u
qui era. Foi intão qui vi um vurtu
imbaxo dum pé de pau. Começô a rolá
nas bosta de pássaro, dando uns
urro moda bicho do matu. Uivô comu
lobu, farejô o ar i siguiu na direção
de ondi ia Mané. Parti logu atrais i
ainda cheguei bem na hora em que
o bichu si debruçava sobre Mané.
Ingatiei a chumbera e preguei um
tiro bem naquela bundona cabiluda.
Foi só um i vi o bichu saí correno
matu adrentu. Levantei Mané i vi nu
chão um canudinho di refrigeranti.
I num foi só isso não, guri. Notro
dia u filão rabaneô no buteco com a
bunda tuda furada qui num pudia
nem sentá. Dispois sumiu i ninguém
mais apareceu di pescoço furado...
- Mas, e o seu relógio que você
pendurou no galhinho do arbusto –
perguntei.
- Eita, guri, foi inté bão ocê
alembrá. Eu tinha inté mi isquicido
dele, sô. Puis é... – Eu tava meio
imbiritado qui inté isquici o lugá
adonde eu tava agachado. –

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.
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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)
Percurei... percurei, i nada. Intão,
disiti di percurá. Num mi fazia farta
memo... Quando quero sabê das
hora, óio pro sor.
- E quando não tem sol –
perguntou alguém.
- Aí eu óio pra bunda da sua
ermá...
Dizendo isso, Seo Nhonhô levantouse e, acompanhado pela mulher,
despediu-se de todos e foi dançar
baile na fazenda do compadre
prometendo pegar-me logo cedo
para almoçar com ele em seu rancho.
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Município autoriza obras para reabertura
da Matriz de Nossa Senhora da Candelária
A Prefeitura de Corumbá manifestou,
para o Governo do Estado, que pode
executar as obras de sonorização e
iluminação da igreja Matriz de Nossa
Senhora da Candelária. Para isso,
aguarda a formalização de um convênio
com o Executivo Estadual. “Encaminhamos
ofício, para a Secretaria de Estado de
Cultura e Cidadania, com o projeto
arquitetônico de sonorização e iluminação
da igreja para que o Estado faça o
convênio de repasse dos recursos
financeiros ao Município de Corumbá para
que possamos realizar a obra”, afirmou o
prefeito Ruiter Cunha de Oliveira.
De acordo com o chefe do Executivo
corumbaense, a iniciativa é possível
porque o Conselho Estadual de Cultura
reconheceu “por unanimidade o
tombamento da igreja Matriz de Nossa
Senhora da Candelária como patrimônio

do Estado do Mato Grosso do Sul”,
informou o prefeito. Segundo ele, o
reconhecimento “deu a condição
necessária para que o Estado seja parceiro
dessa situação”, completou Ruiter durante
as celebrações dos 10 anos de sacerdócio
do padre Fábio Vieira, pároco da
Catedral.
Construída por Frei Mariano de
Bagnaia no século 19, a igreja Matriz de
Nossa Senhora da Candelária tornou-se
patrimônio histórico e cultural do município
de Corumbá no dia 02 de fevereiro deste
ano, por meio do decreto municipal número
1.748, assinado pelo prefeito Ruiter
Cunha.
A declaração, para fins de tombamento,
levou em consideração – além das
características arquitetônicas da igreja – a
proteção do patrimônio histórico cultural
local; o valor histórico da Catedral para a

cidade; o fato de ter sido construída em
1885 e ser o templo católico mais antigo de
Mato Grosso do Sul e ainda o fato de Nossa
Senhora da Candelária ser padroeira de
Corumbá e da Diocese.
Reunião com comunidade da
paróquia
No final de junho, Ruiter recebeu
integrantes da comissão especial da
comunidade da paróquia Nossa Senhora
da Candelária, encarregada da reforma
da igreja Matriz. O grupo apresentou a
preocupação com a situação – a Catedral
está interditada desde junho do ano
passado, quando parte da estrutura de
gesso do teto caiu. Eles expressaram a
necessidade de vê-la aberta e sediando
as missas.
“A comissão trouxe essa preocupação
e apresentou a necessidade de a igreja
voltar a ser aberta. Sabe que está
contemplada pelo PAC Cidades Históricas,
mas infelizmente por essa questão nacional
que estamos vivendo, essa instabilidade,
não há garantia do aporte do recurso”,
disse o prefeito ao antecipar que o próprio
Ministério da Cultura o informou que em
caso de liberação dos recursos pelo
Governo Federal, o projeto da igreja tem
a primazia.
“A questão da Matriz de Nossa da
Candelária está em primeiro lugar para
ser liberado. Isso nos foi afiançado pelo
Ministério da Cultura. Estamos articulando,

mas não tendo garantia [da liberação] não
tem como licitar, não tendo como licitar, não
há como fazer obra”, afirmou Ruiter. No
encontro, a comissão propôs que a igreja
seja reaberta após execução de obras
internas. “A reivindicação da comunidade
é que a igreja abra e que, pelo menos,
seja feita a parte interna para que possa
abrir. Justamente, o recurso do Estado dá
essa condição”, observou o chefe do
Executivo Municipal.
Munícipio vai fazer
O prefeito afirmou que há possibilidade
de a Prefeitura executar obras para a
abertura da igreja até o final do ano. “No
município existe um Fundo de Cultura e
do Patrimônio Histórico, criado em nossa
gestão anterior. Avaliamos a finalidade e
observamos que é para isso, para investir
em patrimônio reconhecido pelo Iphan,
como é o caso, dentro da área tombada
do município, como é o caso ali também.
Tínhamos esse recurso e autorizamos a
Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Serviços Públicos a fazer as obras de
recuperação do forro, da nave da igreja
para depois do recurso do Estado,
liberando para a parte elétrica, e com essa
obra da Prefeitura, ter condição de serem
celebradas novamente missas. Dá para
abrir até o final do ano. É um presente do
Município ao padre Fábio Vieira, pelos 10
anos de sacerdócio”, finalizou Ruiter Cunha
de Oliveira.
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Nos meses de delação e
denúncia, Temer libera
R$ 1 bilhão ao Congresso
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Edital de Convocação
O Gresmi Marquês de Sapucaí
convoca os associados fundadores e o
Conselho Deliberativo para eleição e
posse da nova Diretoria da entidade de

Foto: Marcos Corrêa/PR

acordo com o Estatuto Social Artigo 17
que será realizado no dia vinte e quatro
de julho de 2017 às 19:00 h na sua sede
provisória sito a rua Marechal Deodoro
nº 161 bairro Dom Bosco.
Jornal GGN - Em plena crise política e em uma das maiores corridas pelo
apoio, com extremos níveis de impopularidade, o presidente Michel Temer
liberou R$ 1 bilhão em projetos de emendas a deputados e senadores nos
últimos dois meses, o que representa 31% a mais do que em 2016.
A informação é de reportagem da Folha de S. Paulo, que fez o levantamento
por meio do sistema de informações do Orçamento Federal, o SIGA Brasil.
Segundo o jornal, a medida ocorre justamente desde que o dono da JBS,
Joesley Batista, delatou contra o mandatário, provocando a maior crise do
governo Temer.
De acordo com o deputado Lincoln Portela (PRB-MG), um dos
parlamentares retirados em manobra da Comissão de Constituição e Justiça
da Câmara, com o intuito de se obter a maioria para arquivar a denúncia
contra o presidente, os apoios sempre são representados por verbas.
“Quem apoia, tem a verba”, disse à Folha. “Desde Sarney até Temer,
quem está com o governo sempre tem oportunidades maiores neste contexto
do que quem não está”, completou.
No mês de maio, foi divulgada a delação de Joesley e, no mês seguinte,
junho, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, entregou a denúncia
contra o presidente Michel Temer.
As emendas são um tipo de moeda de troca do Executivo e do presidente
da República para obter apoio dos parlamentares no Congresso. Isso porque
é a partir das emendas individuais e coletivas que deputados e senadores
mostram seus trabalhos e produções junto a redutos eleitorais.

PRATIQUE A PALAVRA DE DEUS
“... Meu filho, não despreze a correção do Senhor e não perca o ânimo
quando for repreendido por Ele; pois o Senhor corrige a quem ele ama
e castiga a quem aceita como filho.” Em vista da educação é que vocês
sofrem. Deus trata-os como filhos. E qual é o filho que não é corrigido
pelo pai? Pelo contrário, se vocês não são corrigidos como acontece
com todos, então vocês são bastardos e não filhos. Ademais, tivemos
nossos pais humanos como educadores, e os respeitamos. Será que
não devemos submeter-nos muito mais ao Pai dos espíritos para termos
a vida? Nossos pais humanos, por pouco tempo, nos corrigiam, como
melhor lhes parecia; Deus, porém, nos corrige para o nosso bem, a fim
de que sejamos participantes da sua própria santidade. Na hora,
qualquer correção parece não ser motivo de alegria, mas de tristeza;
porém, mais tarde, ela produz um fruto de paz e de justiça naqueles que
foram corrigidos.
Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos
enfraquecidos.
Endireitem os caminhos por onde terão que passar, a fim de que o
aleijado não manque, mas seja curado.
(Hebreus 12; 5-13)

ODETI BRINCKER
PRESIDENTE DA MARQUÊS DE SAPUCAÍ
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Em Brasília, Saúde consegue encaminhamento
de emendas parlamentares
para o Centro Cirúrgico da Santa
Casa; aparelhos de exames como
Holter, Mapa, teste ergométrico,
endoscopia e colonoscopia para o
município”,
destacou
o
secretário.

Ministério da Saúde
Na manhã de quinta-feita, 13
de julho, o secretário Rogério
Leite se reuniu com equipe do
Departamento de Regulação,
Avaliação e Controle de Sistemas
(DRAC), do Ministério da Saúde.
Por determinação do prefeito
Ruiter Cunha de Oliveira, ele
apresentou projetos para o
Complexo Regulador Macro
Regional Corumbá e o projeto de
implantação de Unidade de Terapia
Intensiva Neonatal.
O Departamento de
Regulação, Avaliação e Controle de
Sistemas tem como objetivo geral
coordenar e aprimorar a
implementação do componente de
Regulação de Atenção à Saúde
considerando a Política Nacional
de Regulação.

Foto: Divulgação

Em Brasília, onde participou
do XXXIII Congresso Conasems
(Conselho
Nacional
das
Secretarias de Saúde), o secretário
Municipal de Saúde, Rogério
Santos Leite, manteve reunião com
o deputado federal Luiz Henrique
Mandetta na quarta-feira, 12 de
julho. No encontro ele discutiu a
liberação de recursos, via emenda
parlamentar, para o setor da saúde
pública municipal.
Ficou definido o
encaminhamento de emendas,
pelo deputado federal, em torno
de R$ 600 mil, do Orçamento da
União, para atender a rede de
saúde pública de Corumbá. A
previsão é que o recurso seja
liberado no segundo semestre
deste ano.
“Em abril, o deputado federal
Mandetta nos procurou, através
de sua assessoria, informando
haver emenda para a Saúde de
Corumbá. Mas, teríamos de que
ter projetos prontos. Agora,
apresentamos os projetos para
aquisição de um arco cirúrgico

Secretário Rogério Leite discutiu destinação de emendas
para Saúde com deputado federal Luiz Henrique Mandetta.
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Enquanto houver parlamentares
compráveis, Temer não sai do Planalto
O Brasil vive hoje um dos períodos
mais negros e vergonhosos da sua
história, marcado pela hipocrisia e pelo
cinismo que caracterizam o
comportamento de figuras de destaque
do Executivo, Legislativo e Judiciário. E
mais grave ainda: esse tipo de conduta,
com o qual vão destruindo o país, de tão
rotineiro passou a ser encarado com
naturalidade, não mais ensejando uma
reação do povo, a maior vítima, que
parece ter perdido a capacidade de se
indignar e se mostra conformado com a
situação. O Senado, por exemplo, acaba
de decretar a morte da CLT, aprovando
uma reforma condenada até pelo
Ministério Público do Trabalho, mas o
povo não saiu às ruas para protestar.
Seis senadoras da oposição até tentaram
impedir a sua votação, ocupando a mesa
diretora da Casa num gesto extremo, em
defesa dos trabalhadores, que deveria
ter sido apoiado pelos homens, mas não
resistiram à pressão dos covardões da
base aliada que, inclusive, subscreveram
uma representação contra elas ao
Conselho de Ética.
O presidente do Conselho, senador
João Alberto, que recentemente arquivou
uma representação contra o senador
Aécio Neves alegando inexistência de
provas – apesar do pedido de dinheiro
ao empresário Joesley Batista e do flagra
do seu primo e portador carregando uma
mala de dinheiro – surpreendentemente
acolheu o pedido de abertura de

processo disciplinar contra as senadoras,
assinado por 14 senadores, à frente José
Medeiros, do PSD de Mato Grosso. A
covarde e vergonhosa atitude dos
subscritores do documento e, também,
do presidente do Conselho, revela, além
de machismo, asquerosa subserviência
a Temer, que os transformou em
marionetes dos seus interesses. E não
apenas esses senadores, mas todos os
que aprovaram a tal reforma, entre eles
Marta Suplicy, Cristovam Buarque, Tasso
Jereissati, José Serra e Aécio Neves, se
tornaram algozes do povo que dizem
representar, traindo a confiança que lhes
fora depositada nas últimas eleições.
Esses mesmos senadores devem ter
comemorado a sentença do juiz Sergio
Moro, condenando Lula a 9 anos e seis
meses de prisão, convencidos talvez de
que com o líder petista fora do páreo
sucessório será mais fácil manter o poder
conquistado mediante um golpe. Eles
sabem, especialmente os tucanos, que
ninguém consegue vencer o expresidente operário nas urnas, em
eleições livres e limpas, e, por isso, torcem
para que ele seja condenado em segunda
instância e fique inelegível. Entre os
jornalões que também comemoram a
decisão do magistrado de Curitiba, a
“Folha” já cobrou, em editorial, a urgente
manifestação do Tribunal Regional
Federal da 4ª. Região, para confirmar a
condenação do líder petista, que aparece
na liderança da preferência popular em

todas as pesquisas de intenção de votos,
de modo a torná-lo inelegível. Não há
outra maneira de impedi-lo de voltar para
o Palácio do Planalto.
Juristas do Brasil e do resto do mundo,
além de chefes de Estado, já condenaram
a sentença de Moro, flagrantemente injusta
por absoluta ausência de provas, que
evidenciou mais uma vez o seu
comportamento político e obsessão pela
ribalta. As fotos dos seus sorridentes
encontros com os tucanos Aécio Neves e
João Doria, além do seu cumprimento
dobrando a cerviz ao presidente ilegítimo
Michel Temer, já indicavam que ele tinha
lado político. Celebrizado pela mídia, no
entanto, ele é visto como super-herói pela
parte da população imbecilizada pela
Globo e, estribado nisso, auto-afirmou-se
como a autoridade máxima do país, temido
até pelo Supremo Tribunal Federal, que
não tem coragem de contrariá-lo. Na
verdade, ele nunca foi censurado nem
mesmo pelos abusos cometidos e
reconhecidos até por ministros da
Suprema Corte, o que lhe permite fazer
suas próprias leis. O Conselho Nacional
de Justiça, que legalmente seria o órgão
encarregado de punir os abusos
cometidos por magistrados, se tornou
figura decorativa no cenário do Judiciário
desde a aposentadoria da ministra Eliana
Calmon.
Enquanto isso Temer vai
empurrando de barriga, pernas, braços,
cabeça e dinheiro dos cofres públicos

qualquer tentativa para defenestrá-lo do
Planalto. Conseguiu, também
promovendo intenso e indecoroso trocatroca de seus membros, no dizer do
ministro Eliseu Padilha, uma “vitória
magistral” na Comissão de Constituição
e Justiça da Câmara que rejeitou por 40
votos a 25 o parecer do deputado Sergio
Zveiter acolhendo a denúncia do
procurador Rodrigo Janot. Constata-se,
sem muita dificuldade, que enquanto
houver partidos pusilânimes e
parlamentares compráveis, seja com
verbas para emendas ou cargos, ele não
levanta tão cedo a bunda da cadeira de
Presidente. E ninguém se espante se ele
conseguir aprovar tudo o que mandar
para o Congresso, inclusive a entrega
de nossas terras para os estrangeiros,
pois com esse Parlamento entreguista e
inimigo do povo tudo é possível, até
mesmo a ampliação dos seus mandatos
em mais um ano, conforme projeto de
Emenda Constitucional que tramita
discretamente na Casa, aumentando os
atuais mandatos para cinco anos. Como
não se pode contar com esse Supremo,
que seria a última fronteira para impedir
as agressões à Constituição, o jeito é
assistir estarrecido e envergonhado
injustiças cometidas pela própria Justiça,
que não precisa de prova para condenar
ninguém. Basta a convicção e o desejo
do magistrado.

Ribamar Fonseca /
Jornalista e escritor
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Homenagem Póstuma a um dos maiores
radialistas de Corumbá de todos os tempos!
É com profundo pesar que
registramos o passamento de um
dos maiores radialistas da história
de Corumbá, Ângelo Hildebrando
Vieira, aos 87 anos, ocorrido em
Campo Grande-MS, no dia 10 de
julho de 2017, onde se radicou há
vários anos.
Ângelo Vieira marcou época na
radiofonia corumbaense, inclusive
revelando e orientando radialistas
que depois se projetaram em outras
regiões do estado e do país. Era líder
em audiências. Foi um dos
padrinhos de casamento do meu
irmão Gino Rondon, também
radialista, em 1975 no Santuário
de Maria Auxiliadora, centro de
Corumbá.
O pranteado foi funcionário da
antiga SOBRAMIL-Sociedade
Brasileira de Mineração Limitada,
prestando serviços no escritório da
empresa na Rua Delamare. Era
torcedor do Clube de Regatas
Flamengo do Rio de Janeiro,
desfilou por muito tempo pelas ruas
da sua terra natal com seu Fusca
Amarelo Canário e nas horas de
lazer frequentava os principais
bares, lanchonetes e restaurantes
de nossa região, curtindo um som e
batendo papo com os membros do
seu vasto círculo de amizades. Foi
meu companheiro de várias
jornadas.
Aos seus filhos Dr. Ângelo
Hildebrando Vieira Filho,
engenheiro eletricista formado
pela Universidade Cândido Mendes
do Rio de Janeiro, presidente do
Sindicato dos Engenheiros
Eletricistas e Eletrônicos de MS e
ao Jonir Rodrigues Vieira, Gestor
em Recursos Humanos da
Prefeitura Municipal de Campo
Grande e demais membros da
família
enlutada,
nossas
condolências e, a alma de Ângelo
Vieira, muita luz e par no Reino dos
Céus.
Por Adolfo Rondon-Radialista e
Jornalista.

triste para todos nós do Rádio, nos
bons e velhos tempos da Gloriosa
Rua De Lamare, ainda na segunda
sobreloja do Cine Anache, em
Corumbá, então Mato Grosso
integrado. Na segunda-feira, 10 de
julho de 2017, o grande ícone
do Rádio, ÂNGELO VIEIRA, nos
deixou, aos 87 anos. Faria 88 em
setembro. A informação é do seu
filho, o nosso amigo Ângelo
Hildebrando Vieira Filho, o
“Anjinho”. O Rádio está de luto. Foi
ao lado do grande Mestre Ângelo
Vieira, que você, querido Jonas de
Lima, começou a sua maravilhosa
carreira, na Rádio Clube de
Corumbá e no Programa Roda Viva,
em 1973.
No “Roda Viva”, Ângelo Vieira
dominava as manhãs do Rádio, em
Corumbá. Saudades eternas.
Descanse em paz, querido amigo,
colega e Mestre, Ângelo Vieira
(Nascido em 02 de setembro de
1929, faleceu em 10 de julho de
2017)”.
Ângelo Vieira (Foto do Arquivo pessoal
de Ângelo Hildebrando Vieira Filho).

Depoimento
Do grande comunicador
corumbaense radialista e jornalista
Armando de Amorim Anache,
diretor-geral
da
Rádio
Independente de Aquidauana-MS:
“Infelizmente, uma notícia muito

Nessa imagem da equipe da Rádio Clube de Corumbá nos anos 1970, na primeira fileira,
vemos o já saudoso Ângelo Vieira entre o Dr. Fause Anache e o radialista Onofre Moacyr
Bueno, tendo João de Oliveira Neves, o Joãozinho Gente Boa a sua frente.
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Senadores-empresários foram
maioria absoluta dos votos a
favor da reforma trabalhista
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uma vez que geraria mais postos de trabalho, reduziria a informalidade e
desafogaria a Justiça do Trabalho. Para a oposição, tais argumentos camuflam
o fato de que se trata de uma legislação feita sob encomenda para aumentar
juros e facilitar a vida dos empresários.

Veja abaixo a lista de bens declarados por Simone Tebet e Pedro
Chaves senadores-empresários que votaram a favor da reforma:

Pedro Chaves (PSC-MS)
*Metade De Um Area De Terra Denominada Quinhao 01 Da Faz. Buriti Do
Cervo C.Gde Em C. Therezinha De Jesus Dos Santos – R$782.801,00
*Quotas Do Capital Social Da Mace – R$962.550,00
*Aplicações Em Lci No Banco Santander – R$30.631.000,00
*Fundo De Investimento Em Quotas Cef – R$52.568,00
*Possivel Direito Condicional 1/4 De Conta Moderado Fic Bc Santander
*Disponibilizado Futuramente Pela Anhanguera – R$5.053.055,00
*Direito A Receber Ref. A Mutuo Com Transportadora São Fernando Ltda
– R$1.166.000,00
*Metade Da Area De Terra Denominada Faz. Lagoa Do Ouro C.Gde. Adq.
*Em Sociedade Com Therezinha Jesus Dos Santos Samways – R$579.605,00
*Participação Societaria Na Empresa Master Class – R$999,00

SENADORES DE MS VOTARAM A FAVOR
DA REFORMA TRABALHISTA
Após a aprovação da Reforma Trabalhista no plenário do Senado Federal
na noite de terça-feira (13), por 50 votos a 24, o site Congresso em Foco
divulgou que 74% dos senadores que votaram a favor são donos de empresa.
Vale ressaltar que os três senadores do Mato Grosso do Sul: Simone Tebet
(PMDB), Pedro Chaves (PSC) e Waldemir Moka (PMDB) votaram a favor da
reforma, porém, o senador Moka declarou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
não possuir bens que o classifica como empresário.
Segundo apurou o site, dos 50 senadores que votaram a favor da reforma,
37 têm participação societária em corporações, ações ou possuem alguma
empresa ou fazenda em seu nome – neste último caso, qualificando o
parlamentar em questão como empresário devido à relação formal ou informal
com a força de trabalho no meio rural. Os dados constam de levantamento
exclusivo do Congresso em Foco junto aos registros de candidatura de cada
um deles junto à Justiça Eleitoral (veja listas e valores dos bens abaixo),
referentes às duas eleições passadas (2010 e 2014).
Na lista de propriedades ou ações, destacam-se as participações societárias
e fazendas dos senadores Ronaldo Caiado (DEM-GO), Tasso Jereissati (PSDBCE) e Wilder Morais (PP-GO), três dos senadores mais ricos desta legislatura
(2015-2018). Apenas os três senadores detém um patrimônio declarado de
centenas de milhões de reais.
Duas das mais numerosas bancadas do Senado, PSDB e PMDB são os
partidos com mais senadores empresários ou acionistas de empresas ou
corporações congêneres. São nove os peemedebistas no grupo de
parlamentares-empresários, enquanto são sete os tucanos nessa situação.
São 13 os senadores que não constam como empresários ou detentores de
ações, propriedades ou bens correlatos que os configurem como tal. Vale
lembrar que há a hipótese de registro de bens e títulos diversos em nomes de
familiares e terceiros, mas usufruídos pelos parlamentares. E, mais grave,
ocultação de patrimônio, o que descambaria para a prática criminal.
Empregado x empregador
A proposta altera mais de cem pontos da Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT) e foi aprovada em sessão plenária tumultuada que, tendo sido iniciada
no final da manhã de terça-feira (11), foi ocupada por senadoras da oposição
indignadas com a determinação do governo de votação a toque de caixa. Só
por volta das 19h, depois de um dia inteiro de reuniões e muita confusão
entre os parlamentares, os trabalhos foram reiniciados.
As divergências entre oposicionistas e membros da base de Temer se
deram, desde o início da tramitação do texto, principalmente a respeito da
correlação de poderes entre os donos do capital (empregadores) e a força de
trabalho (empregados). As alegações dos senadores contra à reforma são de
que o Projeto de Lei 38/2017, cuja sanção está prevista para hoje (quinta, 13),
subtrai direitos do trabalhador assalariado, torna precárias condições laborais
e prejudica centrais e sindicatos ao eliminar o imposto sindical obrigatório.
Já os defensores da reforma afirmam que as flexibilizações trabalhistas são
necessárias e urgentes em tempos de crise de altas taxas de desemprego,

Simone Tebet (PMDB-MS)
*Uma Gleba De Terras Rurais, Denominada Fazenda Santo Antonio Da
Matinha, Municipio De Caarapo - MS, Parte Matricula N. 09.336 –
R$457.209,33

Da Redação, com informações do Congresso em Foco

Deputados Marun e Elizeu
Dionízio, votaram a favor de
Michel Temer na CCJ

Parlamentares que integram a CCJ (Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania), na Câmara dos Deputados, que rejeitaram, na quinta-feira (13), por
40 votos a 25 o relatório que sugeriu o deferimento do pedido da PGR
(Procuradoria Geral da República) para que o STF (Supremo Tribunal Federal)
investigasse o presidente Michel Temer (PMDB) pelo crime de corrupção
passiva, teve dois votos de parlamentares do Mato Grosso do Sul, Carlos
Marun (PMDB) e Elizeu Dionízio (PSDB), que protagonizaram a defesa do
presidente.
A sessão foi marcada por tumulto e bastante discussões entre os deputados.
Quatro parlamentares se manifestaram para orientação dos líderes partidários,
dois favoráveis à aceitação da denúncia e dois contrários. Entre eles, o sulmato-grossense Carlos Marun (PMDB), que protagonizou a defesa do
presidente.
Rejeitado o parecer inicial, do relator Sérgio Zveiter (PMDB-RJ), foi proferido
o parecer vencedor do deputado Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG), e no dia seguinte
foi publicado no Diário da Câmara, a denúncia precisa ter o apoio de pelo menos
342 votos para ter prosseguimento na Justiça ou para ser interrompida.
Os deputados da oposição já esperavam a derrota e lamentaram o que
consideram como “resultado artificial”, em referência às trocas de membros da
CCJ que foram feitas pela base governista. Desde que a semana em que a
denúncia chegou à Câmara, 25 dos 66 integrantes da comissão foram
substituídos.
Os deputados federais de Mato Grosso do Sul Carlos Marun (PMDB) e
Elizeu Dionízio (PSDB), que integram a comissão, não foram encontrados para
comentar o resultado.
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Os políticos não
são culpados
mas sim quem
os elegem
Muitas vezes nos deparamos com
várias situações e o brasileiro além
de ser um povo alegre, infelizmente
ainda tem a péssima característica
de querer levar vantagem em tudo.
A crise no país é algo que estamos
sentindo dia a dia, e vejo a cada
instante pseudos conhecedores nas
mais diferentes áreas, um exemplo
meses atrás o governo que ai está
conseguiu aprovar no Congresso
Nacional a lei que limita gasto em
saúde e educação, e o que
percebemos hoje já, falta de
medicamentes, achatamento salarial
dos educadores, escolas sem
nenhuma estrutura para funcionar.
Infelizmente a ignorância do povo
faz tudo isso acontecer, pois onde
já se viu limitar gastos em saúde e
educação. É o mesmo que você na
sua casa determinar que o ano todo
o seu filho só poderá usar um lápis
ou só poderá tomar um xarope, pois
esse é o gasto limite do seu
orçamento pré estabelecido.
E o país das condenações, uns
se alegram com a condenação do ex
presidente Lula, outros criticam, mas
a grande verdade é que Aécio
continua livre, Geddel está na sua
casa, irmã do Aécio tranquila, Temer
blindado. E aí essa é a justiça pra
todos? Claro que não.
O grande mal do Brasil,
infelizmente não são os políticos
eleitos e sim quem os elegem, pois
se vota a troco de um caramelo, de
um bombons, de 50,00, de R$ 100,00,
de uma caixa de sabão em pó, de um
remédio, de pagamento de uma conta
de água, luz, telefone, cartão para
celular, enfim. O resultado está ai,

políticos eleitos e sem nenhum
compromisso com a população. Ai
as pessoas falam que na próxima
eleição vai votar melhor, ai chega a
eleição e continua a mesma prática.
Minha gente olhe a formação dos
políticos no Brasil.
Mas é importante salientar também
que muitas vezes os “alienados”
políticos são pessoas que tem até um
certo conhecimento, na teoria, pois na
prática são verdadeiros “boçais” que
preferem ganhar algo momentâneo em
troca de voto. Na eleição passada para
deputados e senadores eu em visita a
uma senhora na parte alta da cidade
ela me disse esse ano eu vou querer
um telefone celular de última geração
pelo meu voto, uma outra disse esse
ano termino meu muro e ai vai. Esse é
o nível dos eleitores brasileiros. Mudar
como? Pode ter certeza que no ano
que vem os “profissionais”
vendedores do voto entrarão em ação.
Como podemos respeitar os
políticos brasileiros que na maior
“cara de pau” defendem o presidente
Temer, onde tem gravação que
comprovam corrupção, isso já seria
o suficiente para não se ter defesa,
mas no Brasil é o contrário existem
defensores exaltados, meu Deus, o
que esperar desses políticos? Mas
a verdade é que é preciso mudar a
classe política, mas essa mudança
não vai acontecer enquanto
tivermos um eleitor interesseiro que
só quer saber de bens
momentâneos, ai fica difícil essa
mudança, pois a educação e a
formação da personalidade das
pessoas vem de casa, na escola se
adquire conhecimento. É função da
família propiciar os conceitos morais,

o certo e o errado. Mas hoje
verificamos essa família deteriorada,
não só pela falta de amor próprio,
mas também existem famílias
“estruturadas” mas que não passam
nenhuma formação para os filhos,
ao contrário, muitos filhos e filhas
dessas chamadas famílias destroem
as famílias dos outros e os pais
acham normal e ainda ficam
postando nas redes sociais críticas
aos outros, pasmem, atire a primeira
pedra quem nunca errou.

Falar em mudar Mato Grosso do
Sul, mudar Corumbá é fácil, agora
fazer o que deve ser feito de forma
honesta ai já são outros quinhentos,
pois é só olhar os representantes
políticos do país e o caos que
estamos vivendo, e ainda tem muitos
que tem a cara de pau de tentar a
reeleição. Mas só fazem isso pelo
fato de saber que existem eleitores
que imitam o Programa Silvio Santos
“Topa Tudo Por Dinheiro”, e assim
vai, pobre Brasil.

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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Oriethy Bey, o pantaneiro
que desbancou Uri Gheller
completou 96 anos!

Oriethy Bey no Programa Silvio Santos
Conhecido como um dos poucos
homens que desafiaram o “mago” e
prestidigitador Uri Gheller, o
corumbaense Oseso Monteiro –
notabilizado pelo codinome Oriethy
Bey – vive sua nonagenária existência
no Rio de Janeiro. Em Maricá, na região
dos lagos, sua casa tem o formato de
uma pirâmide. Rega a velhice física com
a presença de filhos e familiares, mas
longe e esquecido pela mídia que um dia
lhe deu tanta cobertura. Entre os anos
1960 e 1980 ele tornou-se uma das
celebridades do show bussiness no
Brasil e no exterior, com suas
performances entortando talheres e
fazendo previsões em programas de TV
de grande audiência, como os de Sílvio
Santos e Flávio Cavalcante.
Dois jornalistas de Corumbá – Adolfo
Rondon e Felipe Porto – estão entre
as raras pessoas que conseguiram nos
últimos dois anos fazer contato com
Oriethy. Segundo Rondon, ele fez 96
anos no dia 04 de julho do corrente ano.
“É um paranormal, mestre da levitação,
telepata, teólogo, hipnotizador, astrólogo
e mágico”, descreve o jornalista. Por sua
vez, Porto vive reforçando a necessidade
de resgatar a imagem e a importância de
Oriethy Bey na promoção positiva de
Corumbá e na divulgação do próprio
Estado.
No dia de seu aniversário, por celular,
recebeu de Adolfo Rondon uma
mensagem felicitando-o. “Ele me
considera seu amigo e irmão”, ufana-se
o jornalista, enquanto lembra de
episódios vividos por Oriethy. “Anos
atrás, o avião de carreira de grande
porte em que viajava, caiu numa região
da Europa. Morreram sua esposa,
dezenas de passageiros e toda a
tripulação. O único sobrevivente foi

Oriethy Bey, devido à sua extraordinária
força mental”, conta.
Outra lembrança de Rondon está nas
passagens de Oriethy pelos programas
de tevê e os testes a que se submetia
publicamente para demonstrar seus dons.
“Quando Uri Gheller veio ao Brasil,
contratado pela TV Globo, Sílvio
Santos estava na TV Tupi e contratou
Oriethy, trazendo-o do México, onde
estava morando. E ele topou chamar
Uri Gheller para um desafio diante
das câmeras e de todo o Brasil. Ele
desbancou Uri, que então era o mais
midiático paranormal do planeta e
manchete em todos os veículos de
comunicação”, revive Rondon.
A COLHER - Mais um jornalista
corumbaense, Edson Moraes, recordase de muitas peripécias que viu Oriethy
Bey cometer. “Ele era um amigo presente
da nossa família. Era parceiro do meu
pai, Carlos de Moraes, nas serestas e
nas confrarias afetivas e culturais”, conta.
“Certa vez, almoçando em nossa casa,
Oriethy pegou uma colher e avisou que
com o poder da mente iria entortá-la.
Claro, ficávamos impressionados e nos
divertíamos sempre que ele fazia isso.
Mas dessa vez não teve diversão. O
talher era de um jogo novo em folha que
minha mãe tinha acabado de ganhar de
aniversário. Ela chegou, viu o talher
entortado e surtou. Pior: o Oseso, o único
que se divertia naquele instante, ria tanto
que não conseguia concentrar-se para
restaurar a forma do talher, o que só foi
feito depois, manualmente. Então todo
mundo pode rir à vontade”.
Consta que a última vez, até hoje, que
esteve em Mato Grosso do Sul foi em
1994, pouco antes da Copa do Mundo
nos EUA. Primeiro foi a Corumbá, onde
visitou amigos e parentes. Depois, em
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Campo Grande, foi com Adolfo Rondon
para uma entrevista nos estúdios da TV
Morena, quando inclusive vaticinou que
o Brasil seria campeão mundial após 24
anos de jejum. E a convite de Rondon foi
com ele até Mato Grosso, fazendo
algumas apresentações em Cuiabá e
Rondonópolis.
QUEM É - Uri Gheller foi protagonista
de uma das maiores e mais ferventes
polêmicas midiáticas do século XX.
Israelense, naturalizado britânico e hoje
com 70 anos, ele foi na década de 70 a
mais constante personagem das
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manchetes da imprensa mundial por seus
supostos dotes paranormais. Mesmo
questionado, desafiado em seus poderes
e até desmoralizados por outros
concorrentes, Gheller ganhava a cena –
e muitos dólares - entortando colheres e
realizando o que chamava de poderes
paranormais (telecinese, rabdomancia e
telepatia). Para uns, era um charlatão;
para outros, um simples ilusionista; mas
há os que o consideram um talentoso
mestre do domínio mental, ao menos para
atrair e prender a atenção de quem o
assiste. EDSON MORAES
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PROCON determina que a Oi instale loja de atendimento em Corumbá!
A decisão do PROCON em dar um
prazo de 90 dias para a empresa de
telefonia Oi implantar uma loja para
atendimento presencial em Corumbá,
veio de encontro ao Projeto de Lei de
autoria do vereador Yussef Salla
(PDT), que obriga as empresas
prestadoras do serviço de telefonia fixo
e móvel, instalar e manter postos de
serviços presenciais na cidade.
A medida do PROCON corumbaense
foi anunciada pela diretora-executiva
do PROCON, Andréa Sampaio,
durante reunião do Conselho de
Usuários dos Serviços de
Telecomunicações da Oi da Região
Centro-Oeste, em cumprimento à
Resolução nº 632, de 7 de março de
2014, da ANATEL.
“A Câmara de Vereadores de
Corumbá está bastante preocupada
com esta situação. Hoje, a Oi não tem
nenhum posto de serviço na cidade
para atender os usuários de Corumbá
e também de Ladário. O assunto vem
sendo amplamente debatido pelos
vereadores e entramos com um
Projeto de Lei, obrigando todas as
empresas de telefonia a manter postos
de serviços na cidade”, pontuou
Yussef, elogiando a decisão do
PROCON.

O parlamentar lembrou que o
Projeto de Lei nº 030/2017 já foi
aprovado pela Câmara de Vereadores
e seguiu para sanção por parte do
Poder Executivo. Yussef explicou que
estes postos de serviços telefônicos
para atendimento ao público, deverão
ser operados pelas próprias empresas
ou de forma terceirizada, “mas com a
obrigação de disponibilizar serviços
de balcão para atender os
consumidores”.
O Projeto de Lei estabelece que
as empresas deverão disponibilizar
serviços de compra, venda e
cancelamento do serviço de telefonia;
esclarecimento de dúvidas sobre a
operação e funcionamento de
aparelhos e do serviço de telefonia;
esclarecimento e protocolização de
questionamentos e reclamações
quanto aos documentos de cobrança
e à qualidade da prestação do serviço.
Na opinião de Yussef, a não oferta de
atendimento presencial não se trata
apenas de um desrespeito ao
consumidor. “É também um confronto
a legislação da Agência Nacional de
Telecomunicações. O regulamento do
Serviço Telefônico Fixo Comutado
estabelece que as localidades
atendidas devem contar com posto

de atendimento presencial para uso
dos cidadãos”, observa.
“Mesmo assim empresas não
cumprem com a sua obrigação e a
maior parte da população continua
sem acesso aos postos de
atendimento presencial dos serviços
de telefonia, importantes para a
melhoria da qualidade dos serviços
de atendimento dos consumidores,
representando também um impulso à
economia local, com geração de
empregos e renda”, continuou.

Foi justamente esta situação que
levou o vereador a entrar com o
Projeto de Lei. “Se não houver uma
norma legal que obrigue as empresas
de telefonia a instalarem estes pontos
de atendimento, elas não o farão,
tendo em vista que a manutenção
dessas estruturas incorre em custos,
que, em um mercado competitivo,
precisam ser controlados”.
Fonte: Assessoria de Imprensa do
Vereador
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“Meu interesse é no futuro, porque é lá que passarei o resto de minha vida”.
* * * SOAMAR - Hiper concorrida à
solenidade de posse da nova diretoria
da Soamar – Ladário Corumbá. The
happening teve lugar no último dia 07, a
bordo do Restaurante Rodeio. Na
oportunidade, a soamarina Terezinha
Baruki foi reconduzida ao cargo para o
biênio 2017/2019. A cerimônia foi
comandada pelo soamarino Lourival
Campos, contando com a assinatura do
termo de posse, seguido da posse da
presidente comandada pelo presidente do
Conselho Superior da Soamar Ladário
Corumbá, C. Alte. Luiz Octavio Barros
Coutinho. O conselho executivo da
entidade conta ainda com Luiz Carlos
Dresch, na vice-presidência; Clovis
Coelho, na tesouraria; Vera Costa, na
secretaria, Regina Baruki, na divulgação,
dentre outros. Após a solenidade houve
o tradicional brinde com champangne,
seguido de um delicioso jantar, contando
com as presenças de mais de cinquenta
pessoas, dentre soamarinos e
convidados, dentre eles, o Gen. de Bda.
João Denison Maia Correia, comandante
da 18ª Bda. Inf. Fron., Heitor Batista da
Silva, presidente do Lions Corumbá e sua
esposa Silvana Auxiliadora. A noite foi
simplesmente, Wonderful!
* * * BODAS DE RUBI - No último
dia 08, estivemos participando das
celebrações em torno dos 40 anos de vida
a dois, ou seja, Bodas de Rubi, do casal
amigo, Luisa e Luis Antônio Martins. The
happening teve lugar no espaço “M”, da
Chácara da Mil, que recebeu uma
decoração toda especial para a data, nos
tons rubi; logo na entrada o cerimonial
recepcionava os convidados com o
checklist, após adentrarem os salões os
homens recebiam um chapéu estilo
pantaneiro e partiam para a foto oficial
com os anfitriões. Na parte externa do
salão, os violeiros do Sesc, animavam a
plateia com autênticas músicas de raiz; em
uma tenda os tradicionais quitutes
pantaneiros eram um convite ao paladar
mais apurado, acompanhado é claro, da
cachacinha. Por volta das 21h00min
horas, o Pe. Paschoal deu início a

cerimônia religiosa de renovação dos
votos de compromisso do casal Luisa e
Luis que adentrou o recinto em companhia
dos filhos, genro; netos e afilhados. A
cerimônia foi rápida, porém emocionante,
com momentos de risos e de lágrimas. A
filha Carla fez a leitura dos salmos, seguido
pela bênção das alianças, encerrando
com a entrada de belíssimo bolo no tom
rubi e o tradicional parabéns pra você,
com a abertura de uma vela que se
transformou em flor Show de bola!

* * * THE BEST - Agora sim!
Confirmado! Será no dia 24 de
novembro, nos salões do Carijó da
Avenida, a 19ª edição da minha festa
anual, The Best of 2017 – Oscar
Pantaneiro. O tema escolhido para este
ano será: “Uma Noite em Portugal” e
contará com a produção artística do
promotor e produtor de eventos João
Batista – o JB, a parte floral terá mais uma
vez a assinatura da Flores Neusa, dos
amigos Amin Baruki e Fátima, o menu
como sempre levará a assinatura do Buffet
Humaitá, dos amigos Joãozinho Migueis
e Elanir, o design Ricardo Albertoni ficará
a cargo da elaboração dos convites e a
cobertura fotográfica mais uma vez será
do Vitrine Virtual. Para este Big Happening
que já faz parte do calendário de os Bigs
Partys da city, as estatuetas a serem
entregues aos homenageados da noite
estão sendo confeccionadas na cidade
de Blumenau – SC. Agora, estamos
finalizando a parte musical, atrações etc...
para que mais uma vez os nossos
convidados possam desfrutar de
momentos agradabilíssimos em uma noite
cheia de encanto e Glamour. Aguardem
mais detalhes!

Aniversariantes
da Semana
Assunção do Carmo Vieira - 16/07
Marcelo Xavier Ribeiro - 16/07
Luiz Mauricio Ferreira - 16/07
Dilza Franco - 16/07
Ivette Faro - 16/07
Matheus Marques - 16/07
Luiz Carlos Souza Carvalho - 16/07
Luiz Carlos Ferreira Gomes - 16/07
Márcio Toufic Baruki - 17/07
Evandro Horle Barcellos - 17/07
Ivan Andrade de Almeida - 17/07
Fabiana Figueiredo Costa - 18/08
Fábio Trad - 18/07
Joílson Queiróz Sant’Ana - 18/07
Daniel Martins Costa - 19/07
Elisama Cabalhero - 19/07
Milena Santos Mauro - 19/07
Catarina Camargo Guimarães - 20/07
José Ronaldo Fernandes - 20/07
Lilian Saab - 20/07
Adelair Oliveira - 20/07
Ericsson Rodrigo - 20/07
Carlos Grezzi - 21/07
Benício Gabriel de Oliveira Souza - 21/07
Amilton Fernandes Alvarenga - 21/07
Edson Guardiano de Oliveira - 21/07
Dorival Renato Pavan - 21/07
Nereide Moreira de Araújo - 22/07
João Daniel Vidal de Paula - 22/07
Jonadab Manzi de Brito - 22/07

* * * BODAS DE RUBI I - Ao fazer uso da
palavra Luis Martins falou sobre amizade
e amigos, falou dos filhos Alexandra, Beto
e Carla, dos netos, dos genros – faltando
apenas, o genro Patrick Vieira, que
estava participando do 38 World medical
games, em Marselha na França e dos
amigos que ali estavam compartilhando
com o casal este momento de extrema
felicidade e alegria. Alegria esta que foi a
tônica da noite, com muita música, sob a
batuta do DJ Samuka, do grupo Kit
Perfeito, com Serginho Araújo e Cia,
bateria de escola de samba e muito mais.
A Ilha de frios assinada pelo Humaitá
Sabores, sob a supervisão do Joãozinho
Migueis e da Elanir; assim como o jantar
estiveram divinos, de queijo brie com favo * * * TELEFONIA - A decisão do
de mel, passando pelo presunto de parma, Procon em dar um prazo de 90 dias para
carpaccio, sashimi de salmão, ceviche e
outras tantas iguarias, ainda antes do
jantar foram servidos aperitivos de peixe
com camarão e vatapá. Tinha ainda a Ilha
de Doces maravilhosa. Personalidades do
mundo político, empresarial e profissional,
além de familiares e amigos, alguns vindos
de longe, como Piracicaba -SP, Paraguai
– PY; Belo Horizonte – BH e outros pontos
do País. As mulheres exibiam
elegantésimas os seus modelitos e as suas
joias, os homens alguns alinhadíssimos
em seus ternos bem cortados, outros mais
a vontade, no esporte fino e no traje
passeio. Garçons deslizavam pelos
salões com o que havia de melhor, whisky
12 anos, espumantes; cervejas, além da
ilha Open Bar, onde os coquetéis eram a
Em noite de solenidade de posse da nova diretoria da Soamar Ladário
coqueluche das socialites. Tudo perfeito. Corumbá, o C. Alte. Luiz Octavio Barros Coutinho, o soamarino Giovanne
Um luxo!
Del Monte e o Gen. de Bda. João Denison Maia Correia.

CORREIODECORUMBA.COM.BR
a empresa de telefonia Oi implantar uma
loja para atendimento presencial aqui em
nossa cidade foi bastante comentada pelo
vereador Yussef Salla, autor de um
Projeto de Lei que obriga as empresas
prestadoras do serviço de telefonia fixo e
móvel, instalar e manter postos de serviços
presenciais na cidade. A medida do
PROCON foi anunciada pela diretoraexecutiva do órgão, Andréa Sampaio,
durante reunião do Conselho de Usuários
dos Serviços de Telecomunicações da Oi
da Região Centro-Oeste, em
cumprimento à Resolução nº 632, de 7
de março de 2014, da Anatel. O
parlamentar lembrou que o Projeto de Lei
nº 030/2017 já foi aprovado pela Casa
do Barão de Vila Maria e seguiu para
sanção por parte do Poder Executivo.
Yussef explicou que estes postos de
serviços telefônicos para atendimento ao
público, deverão ser operados pelas
próprias empresas ou de forma
terceirizada. Muito bom!
* * * NIVER - Está difícil saber de onde
vem mais ansiedade com os preparativos
em torno do 1º aninho do rebento
Eduardo que acontece agora, em junho.
Se os vovôs paternos Dado Katurchi e
Alexandra e os papais Karim Katurchi e
Caroline. Durante bate-papo com a

Corumbá/MS, 16 a 22/07/2017

P á g . 19

Alexandra nas Bodas de Rubi do Luis e
da Luisa Martins, ela nos disse estar em
polvorosa, pois, prefere cuidar de todos
os detalhes deste big happening que terá
lugar nos salões da Ase Motors. Sabemos
que há tempos os preparativos já estão
em andamento, Buffet, décor e tudo o mais
já foram agilizados, agora, é só esperar
o momento de desfrutar e poder se
contagiar com a alegria do Eduardo que
irá receber amiguinhos e familiares para
os parabéns. Show de bola!
* * * SEM DISCÓRDIA - O depoimento
do presidente do Congresso Nacional
deputado Rodrigo Maia, de que a queda
do presidente Michel Temer é inevitável,
pegou muita gente de surpresa. Mas
engana-se quem pensa quem ele falou
isso nas costas do peemedebista. Maia
falou diretamente com o presidente
durante a reunião no último domingo. O
democrata foi direto ao dizer que da
primeira denúncia o presidente poderia
escapar, e acredita fielmente nisto, mas
que da segunda não daria. Para provar
para as pessoas, garante que apesar da
frase dura, Temer não ficou bravo com o
deputado. Mais: Heráclito Fortes próximo
a Temer e de Maia, falou que o clima
ficou pesado, e que fará de tudo para
que os dois permaneçam unidos. Será?

Prestigiando as Bodas de Rubi de Luisa e Luis Martins,
o casal Geni Culau e Maristela.
* * * 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

O casal Vanda e Rubens Saab em noite de Bodas de Rubi.

Trio animadíssimo nas Bodas de Rubi de Luisa e Luis Martins:
Luiz Fernando Brambilla; Cristiano Xavier e César Gonzalez.

Em noite de encontro de amigos, o empresário Uriel Raghiant, Neuzalina
Jordão e as amigas Beth Coelho e Marilda Galharte da Silva.

O médico e historiador Moisés dos Reis Amaral e o gerente
executivo da Granel Química, Luiz Carlos Dresch.
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PRODUTOS ORTOPÉDICOS EM GERAL.

CMAP
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