Publicada sanção para lei que
cria Agência Municipal Portuária
O Diário Oficial do Município de
Corumbá (DIOCORUMBÁ) trouxe em sua
edição de segunda-feira, 09 de outubro, a
criação da Agência Municipal Portuária
(AGEMP) na estrutura do Poder Executivo
Municipal. De acordo com a legislação, a
AGEMP foi criada sob forma de autarquia,
sem fins lucrativos, com patrimônio próprio,
sede e foro na cidade de Corumbá, prazo
de duração indeterminado, com autonomia
administrativa e financeira na forma da lei,
vinculada e supervisionada pela
Secretaria Municipal de Finanças e
Gestão.
Sancionada pelo prefeito Ruiter Cunha
de Oliveira, a lei complementar número
211, estabelece que compete a Agência
Municipal Portuária: cumprir e fazer
cumprir a legislação e as normas atinentes
à atividade portuária, no âmbito de suas
atribuições; executar as atribuições
constantes no Convênio de Delegação nº.
13, de 8 de maio de 1998 e demais ajustes
porventura firmados com fundamento nas
leis federais nº. 9.277, de 10 de maio de
1996, nº. 12.815, de 5 de junho de 2013 e
demais alterações posteriores; articular-se
com os demais órgãos reguladores da
atividade portuária em âmbito nacional,
estadual e municipal; autorizar o tráfego
pelo canal de acesso ao porto organizado,
na ordem cronológica de chegada das
embarcações; planejar, projetar, propor
regulamentação e operar o trânsito de
embarcações dentro da área objeto de
delegação, bem como implementar medidas
que facilitem o embarque e desembarque

de passageiros e cargas dentro da área
do porto.
Também é de competência da AGEMP,
executar a fiscalização da atividade
portuária dentro do perímetro do Porto,
autuar, aplicar as medidas administrativas
cabíveis e arrecadar as multas que aplicar
por infrações de circulação,
estacionamento, atracações e demais
ações que estejam em contrariedade à
legislação e às resoluções emitidas pela

Agência Nacional de Transporte
Aquaviário (ANTAQ), no exercício regular
do poder de polícia; implantar, manter e
operar sistema de cobrança de taxas e
tarifas para atracação, embarque e
acostagem de quaisquer embarcações que
se utilizarem da área do porto, bem como
de qualquer outra ação passível de
arrecadação por parte da AGEMP; manter
registro de todos os funcionários das
empresas e embarcações que se utilizarem

CMAP

das dependências do porto para realizar
seu labor e que, consequentemente,
adentram às áreas operacionais do porto;
garantir a acessibilidade dos passageiros
com necessidades especiais em toda a
área do porto, de acordo com legislação
federal e estabelecer e administrar a política
tarifária e promover a integração física,
operacional e tarifária.

Confira o complemento na
página 29 desta edição.
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Para quem reclama da crise
* Rosildo Barcellos

Planejamento e uma boa gestão
financeira são requisitos fundamentais
para qualquer empresa atravessar uma
crise com certa tranquilidade. Se o
ambiente econômico do país não pode
ser controlado, o empreendedor tem o
dever de antecipar cenários para que
o negócio não seja gravemente
afetado nos momentos de
instabilidade e incerteza. Traçar
estratégias de longo prazo é ainda mais
importante em setores como o da
construção civil, em que o ciclo entre
a aquisição de um terreno e a entrega
das chaves de um empreendimento
pode levar, em média, dez anos. Não
obstante, se você sentiu um impacto
no faturamento da sua empresa em
tempos de crise, chegou a hora de
refletir sobre suas ações e estratégias.
A crise econômica brasileira é
intimidante para os empresários,
porém, ela pode ser uma grande
oportunidade para inovação e
reposicionamento no mercado.
Existem atitudes simples que podem
auxiliar no crescimento do seu negócio
mesmo em período de retrocesso
econômico e assim fez a empresa
Paladar em Corumbá, Rua América 523.
Pizzaria e Restaurante. Sabendo que a
cidade teria um fluxo vertiginoso para
a Feira Pantaneira no show de Marília
Mendonça, que lotou o Parque
Belmiro Maciel de Barros e que
certamente não teria o movimento de

uma noite normal (no centro da
cidade), o proprietário da empresa
liberou os funcionários e ainda
adiantou o caixa para alguns, de
forma que todos pudessem participar
do show e voltassem no outro dia
com todo o ânimo para o trabalho,
isso é gestão de pessoal. Outro
exemplo foi o da empresa de
transportes Andorinha na pessoa de
seu gerente que buscou horário
novo o das ( 19:00h) no trajeto
Campo Grande Corumbá, ( a partir
desta segunda feira) haja vista, que
quando se vai fazer algum exame ou
qualquer atividade que dependa de
horário, os disponíveis para quem
tinha de esperar o expediente acabar
(18:00h) era uma dificuldade a mais
para quem precisava fazer um “batevolta” (professores e profissionais
liberais em geral) na capital, ou seja,
abrindo um horário novo, ainda que
por experiência é um exemplo de
gestão de clientes. Satisfazer os
clientes ou usuários também é
garantia de novos recursos.
Resumindo: o empresário que tem
ideias e quer ver satisfação em
funcionários e clientes, tem sim a
possibilidade de se arrojar na crise e
ter bons resultados, mas precisa
conhecer seu público e possuir
empenho e coragem. ´É o caso dos
dois exemplos sobreditos.
* Articulista
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começou a funcionar com apenas 4 pacientes e hoje conta com 103
pessoas em tratamento em seus três turnos de atendimento.
Recentemente a Clínica Renal Med adquiriu no exterior, novos
e modernos aparelhos ou equipamentos para hemodiálise, que ainda
não estão disponíveis aqui no Brasil.

Secretários
É muito estranho o comportamento de alguns assessores e
secretários municipais que não colocam a cara a tapa em defesa do
chefe, mas usufruem com grande desenvoltura e muito “sabor” os
altos salários.
Essa atitude de muito comodismo gera certa desconfiança
entre os colegas produtivos e ativos. Dizem que alguns vivem com
um pé em cada canoa, com receio do ex poder voltar a ter mandato
eletivo e o atual alçar voos mais altos, inclusive como candidato a
vice-governador em 2018.
O mais curioso é que a atual administração municipal não tem
oposição, nem cá, nem lá na Capital.

Amizade

bol Clube
umbaense Fute
Cor
Futebol
Corumbaense

Dia desses, em uma roda de pessoas, alguém falava de curtas
e longas amizades, tecendo louvores a alguns desses que
engrandecem amizades.
A gente, na menor certeza julga amigos por palavras, tornando
as coisas facilmente visíveis.
Penso que o melhor amigo é aquele certo nas horas incertas.
Não tenho inimigos, mas sim, falsos amigos.

Não acredite nunca naquele que só vive de falsos sorrisinhos,
abraçando e elogiando, mas por detrás, apunhalando e só lhe procura
quando precisa de você e depois some...
Pessoas desse naipe são demasiadamente falsas e oportunistas.
Isso vale para aqueles que não conhece. É um homem fraco.

Tenho informações concretas que um grupo de corumbaenses
está recuperando o Carijó da Avenida com sua sede sendo totalmente
remodelada e modernizada, onde quase todas as suas instalações
estão recebendo investimentos e ganhando melhorias para maior
conforto dos seus associados e simpatizantes.
Uma grande reportagem está sendo preparada e brevemente
teremos todos os detalhes dessa grandiosa transformação na sede
do nosso centenário clube, atual campeão de futebol profissional de
MS e da categoria de base que disputará a Copa São Paulo em
janeiro de 2018, verdadeira vitrine do futebol brasileiro.
Parabéns Luiz Bosco Delgado e a todos que estão envolvidos
nesse grande projeto de estruturar a sede social, inclusive com
ambiente climatizado e de elevar o nome do esporte de Corumbá
por esse Brasil afora.

Joel de Souza

Acreditando e realizando

Grande exemplo

A cidade observa os investimentos constantes dos irmãos
MARINHO na terra natal Corumbá e até o mercado nacional,
podendo ser citado como exemplo, a EMA-Empresa Marinho de
Agropecuária, cujas instalações não ficam nada a dever aos
renomados empreendimentos do agronegócio em todo o país.
No setor imobiliário a empresa também oferece instalações
apropriadas a empresas, já prontas para o funcionamento imediato.
Agora os investimentos da tradicional família Marinho também
estão sendo direcionados a modernização e ampliação do Posto
10, situado na Rua Porto Carreiro, esquina com a Rua Major Gama,
local em que funciona a lanchonete que receberá novos investimentos
Acidente doméstico
para um novo local mais confortável e aconchegante.
Uma senhora, após sofrer um acidente doméstico, encontraEnfim, é a família Marinho contribuindo com o novo visual de
se com uma das pernas machucada e bem dolorida, precisando Corumbá, investindo em diversos setores de atividades.
urgentemente de uma peça que pode ser adquirida só em Campo
Grande ou em outras regiões do país e sem a mesma, a cada dia que
passa sua situação piora, é muito preocupante. O seu caso está
ganhando todos os comentários dentro do hospital de Corumbá.
“E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que
Este considero o maior repórter político de nosso jornalismo
radiofônico, impresso ou pela Internet e redes sociais.
Joel de Souza é o contrário de vozes que se escondem atrás
de um falso sorriso ou que falam só de coisas belas e bonitas para
levar vantagem em tudo.
Joel de Souza é um comunicador corajoso, sempre tem lado
e opta por alguém. Veste a camisa de quem apoia.
A sua família não vive de bajulação, nem a sombra de cargos
de confiança.

PRATIQUE A PALAVRA DE DEUS

Renal Med
Há quase nove anos faço hemodiálise na Clínica Renal Med
de propriedade do médico Dr. Luis Ricardo Saab, que há 20 anos

os sofrimentos produzem a paciência, a paciência traz a aprovação de
Deus, e essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa
decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração,
por meio do Espírito Santo, que Ele nos deu.” (Romanos 5:3- -, 5)
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Saí do Octacílio e deixei o convívio de alunos, colegas e amigos,
professores, funcionários e diretores, mas com a certeza que se quisesse
continuar eu retornaria e encontraria as portas desse educandário aberta...
Meu muito obrigado!
“Ser saudável não é se limitar naquilo que vemos no nosso corpo, é se
sentir bem e felizes, é uma parte importante da saúde e Bem Estar que não
deve ser descuidada”.

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

DEPOIMENTO DA PROFESSORA
APOSENTADA ELIANE BATISTA
Para que possamos garantir uma boa qualidade de vida no futuro, devemos
começar a preocupar-nos com a manutenção de hábitos saudáveis: cuidar
do corpo, uma alimentação equilibrada, exercício físico, relações saudáveis,
ter tempo para realizar atividade lazer e vários outros hábitos que propiciem
à pessoa um Bem Estar e Qualidade de Vida. Porém a maioria das pessoas
nem sempre consegue seguir. Trabalhos do dia-a-dia, família, filhos, as vezes
impossibilitam tudo isso que deveria ser uma prioridade em nossa vida.
Inclusive eu, nunca tinha tempo.
Sempre vivi uma maratona no sentido figurado. Faculdade, cursos, trabalho
em escritório, mais tarde como professora, lecionando dois períodos e meio,
que deixei de lado esse meu Bem Estar, porque a roda viva não deixava. E aos
poucos fui observando alguns colegas se queixando de problemas de saúde,
motivada pela profissão (alguns movimentos repetitivos). E comecei a me
preocupar também com o futuro. Tive um início de tendinite em uma das
mãos. Mas tratei e fiquei boa. Logo em seguida comecei a dar entrada nos
papeis para a aposentadoria. Tinha tempo de serviço porém não de idade. E
nesse intervalo de espera comecei a traçar o futuro. Adorava lecionar e
adoro ser professora, creio que vim com essa missão. Alguns colegas diziam
que eu ia sentir falta, mas logo me adaptaria, podia entrar em depressão.
Emfim, saiu minha aposentadoria publicada no Diário Oficial.

Na foto a professora Eliane Batista, grande amiga de nosso colaborador
Eneo da Nóbrega, sendo premiada num dos eventos realizados na cidade.

APOSENTADA
Digo a todas as pessoas que estão passando e que passarão por isso. É o
início de uma nova etapa de vida.
Decidi viver essa nova etapa de vida que o Senhor me concedeu.
Através de uma amiga que me incentivou a entrar em um grupo que procurava
ter um qualidade de vida melhor, fui. E hoje faço parte da Equipe Boa Forma,
pessoas que assim como eu iniciaram uma atividade física para melhorar o
condicionamento que atualmente cresceu em seus objetivos e através de
treinamentos direcionados pela professora Ellen Passos, profissional de
educação física, o grupo alcançou vôos mais altos e hoje temos corredores
de pódio, inclusive eu, que nunca imaginei isso. Curto mais a família com
tempo para conversar, admirar meu jardim. Tornei uma amante da natureza.
Agradeço de coração ao Octacílio F. da Silva (OFS), única escola que
trabalhei em 2 períodos por quase 30 anos, por ter me propiciado uma fase
maravilhosa da minha vida, a Profissional.

Equipe Boa Forma na qual Eliane Batista faz parte.

ATACADO COSTA
Distribuidor da Água Mineral
Piracema e Santa Inês

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.

Rua Porto Carreiro, 798.

Disk - Água 3231 - 5656
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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.

A Primeira greve da Companhia
Paulista de Estradas de Ferro
em Jundiaí em 1906
Em 1906 surgiu a primeira greve
ferroviária, e isso na Companhia Paulista
de Estradas de Ferro, na cidade de
Jundiaí-SP, onde os ferroviários queriam
depor uma dos engenheiros que era
Inspetor Geral. O movimento irrompido às
três horas da manhã, no dia 15 de maio
de 1906 se espalharia em toda a ferrovia
e durante seus quinze dias de duração se
acabaria alastrando ao Estado
inteiro, vindo a ser conhecido como a
primeira greve de São Paulo, que teve
inclusive, repercussão nacional, em
função da importância que o transporte
ferroviário tinha na ocasião dentro do País.
A greve começou, segundo jornais da
época, quando a Liga Operária de Jundiaí
assumiu posição contra a punição de um
empregado da ferrovia, mas outros
motivos apareceram depois. O motivo que
serviu de pretexto foi a punição aplicada
ao conferente Thomaz Degani, quando
este havia sido transferido de Jundiaí pra
Ribeirão Bonito por ter obtido em instância
superior da administração da empresa
uma licença que o chefe da estação de
Jundiaí recusou dar. O motivo da licença
era uma visita a parentes em Itatiba. Assim,
solidarizando-se com o empregado a Liga
declarou greve na Companhia, incluindo
a seguir, uma série de reivindicações,
como extinção da obrigatoriedade de
ingresso na Sociedade Assistencial dos
Empregados (Cooperativa) e a volta à
jornada semanal de seis dias, e dez horas
diárias, ou seja, a imposição de cinco dias
semanais, com folga na segunda-feira, e
oito horas diárias, pois esse dia e as horas
reduzidas, também eram descontadas no
salário semanal. Essas ideias e imposições
foram feitas pelo engenheiro Francisco
Paes Leme Monlevade, que havia

desentenderam-se com soldados da Força
Pública no Largo da Matriz, hoje praça
Gov. Pedro de Toledo. Na ocasião um
soldado foi ferido Pedro Evangelista de
Araújo, que morreria dez minutos depois.
Ao cair do cavalo, o animal livre foi a galope
até onde estavam os demais cavalarianos
da Força Pública. Estes vendo o animal
chegar sem o cavaleiro, perceberam que
algo de grave havia acontecido. Dirigiramse então às pressas ao Largo da Matriz.
Vendo seu companheiro ferido, entraram
em choque com os ferroviários.
Foi quando perderam a vida dois
empregados grevistas da Companhia
Paulista de Estradas de Ferro: Ernesto
Gould e Manoel Dias. As sepulturas dos
dois estão no Cemitério Municipal “Nossa
Senhora do Desterro”, na quadra 09,
próximos um do outro, têm a mesma forma
de uma pirâmide de quatro faces, com uma
estrela metálica no topo. Na base um
medalhão em bronze, exibe, em relevo, a
figura da Liberdade, segurando a tocha
para baixo, e ao fundo, a fachada do
prédio da oficina mecânica da Paulista.
Consequências da greve: Os grevistas
não conseguiram obter seus intentos com
a greve, tanto que o engenheiro Inspetor
Geral Monlevade que queria impor a
obrigatoriedade de vincularem-se à
Sociedade Assistencial (Cooperativa), com
contribuições mensais acabou sendo
usado como modelo para a Previdência
Social que surgiu em 1923, iniciado, de

um movimento social pelos ferroviários
jundiaienses da Paulista. Modelo utilizado
até hoje, no País. Embora tenha
durado apenas quinze dias, não resta
dúvida que a greve da Estada de Ferro
Paulista foi importante, pois paralisou o
Estado de São Paulo, e outros Estados,
que por solidariedade também entraram
na greve. A greve movimentou ferroviários,
comerciantes, industriários, estudantes, e
até o Exército, a Marinha de Guerra, além
da polícia , sendo de uma importância
social expressiva, já a que ferrovia era o
meio de transporte mais importante da
época. Tanto a indústria, o comercio, o
correio, a lavoura sofreram com ela. Mas,
foi além de tudo, um movimento de
solidariedade, que os ferroviários
mostraram ter entre si, respeitando seus
colegas. Tanto, que dois deram sua vida
pela causa que defenderam. O Príncipe
da Engenharia Brasileira Monlevade 12
anos depois implantaria a eletrificação
ferroviário no País, sendo que, por esse e
outros motivos considerado o Príncipe da
Engenharia Brasileira, terminaria
como uma dos mais queridos
administradores que a Cia. Paulista já
tiveram. (Sub-Estação Francisco de
Monlevade em Louveira –SP). Quando
morreu, em 1944, o seu simples caixão
fabricado nas oficinas da Cia. Paulista, foi
carregado por humildes ferroviários,
alguns deles ex-grevistas do dia 15 de
maio
de
1906.

recentemente assumido o cargo de
Inspetor Geral. As exigências dos grevistas
era para a demissão do Inspetor Geral
Francisco de Monlevade, devido às
mudanças realizadas na administração, do
diretor Burnier e do chefe da estação
de Jundiaí, estes últimos responsáveis pela
transferência do conferente. A Liga tinha
cerca de 3500 filiados dos 3800
empregados da Cia. Paulista. Não
conseguindo o que queriam a greve foi
anunciada com propósitos pacíficos e
dessa forma perdurou por vários dias,
Várias tentativas foram feitas para uma
acordo, mas nada foi concluído. A ferrovia
retrocedia apenas no caso da punição.
Uma greve geral em solidariedade
espalhou-se em diversas cidades,
incluindo a capital durante o governo
paulista de Jorge Tibiriçá e, até o governo
federal de
Rodrigues
Alves
se preocupou com
a
situação
Para patrulhar a cidade, veio então um
grupo da cavalaria da Força Pública,
sendo que o Exército e a Marinha foram
mobilizados. A violência iniciou talvez
devido ao gesto extremo da Companhia
em trazer homens (só da Central do Brasil)
para Jundiaí. Não se sabe ao certo se foram
as sabotagens que iniciaram primeiro ou
as arbitrariedades policiais. Assim, vários
trens foram danificados, morrendo
inclusive, um soldado que guardava o = Fontes : Jornais da época: Estado de São Paulo, Comércio de São Paulo,
limpa-trilho de uma locomotiva que
Diário Popular. = Comunicação apresentado pela autora, no IV Encontro
descarrilhou com vários vagões na linha
de Jaú. Trágico fim e a homenagem Regional de História de São Paulo da ANPUH, Araraquara, 1978. = Entrevistas
dos companheiros aos grevistas mortos O com o jornalistas Geraldo Dias, jornalista Alfrânio Bardari e o diretor do Museu
conflito no dia 29 de maio (grave iniciada
Histórico e Cultural de Jundiaí, Sr. Geraldo Tomanik em 1970. Regina
no dia 15) foi trágico. Um grupo de cem a
Dragiça Kalman - Bacharel em Ciências Políticas e Sociais pela Escola de
duzentos grevistas partiu em passeata pelo Sociologia Política de São Paulo e professora de História pela Faculdade de
centro da cidade em direção das oficinas
Filosofia , Ciências e Letras de Guaxupé, Especialização em História do Brasil.
da Paulista, na rua São Bento. No entanto,
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Aumentando
suas vendas
Durante meus anos de profissão,
participei de várias palestras,
treinamentos e workshops, onde tive
a oportunidade de conhecer muitos
especialistas, hoje chamados de
“gurus”, dando dicas de como
aumentar as vendas das empresas
no geral. E claro que seus
treinamentos, muitas vezes caros,
estavam sempre cheios. Afinal, é o
sonho de todos os empresários.
Mas ao mesmo tempo que
escutamos e lemos muitas coisas,
temos que nos acostumar a
questionar também. Não é por que
pagamos caros em palestras
concorridas, de “gurus” de sucesso,
que tudo seja verdade, fácil como
parece, e que encaixe em seu perfil/
produto.
Uso sempre uma frase, que diz:
“eu ESCUTO mais o que você FAZ
do que você fala”. Eu a considero
muito forte. Ou seja, viver de
palestras, dando dicas de como
tornar um homem de sucesso, sem
nunca ter tido uma única empresa
se quer, é fácil.
Para encurtar o assunto, pois
este tema proporciona os mesmos
blá blá blás de sempre, gostaria de
compartilhar
com
vocês,
questionamentos
simples,
propostos pelo professor do IMD
(Institute for Management
Development) Sr. Kumar que, assim
que respondido, lhe mostrará
diretrizes para administração de sua
empresa, que muitos não
imaginavam.
Um exemplo é que não raro,
escuto pessoas que “agregam”
valor a seu produto, mas os
consumidores não enxergam, ou
não pagam a mais por isso. Ou seja,
você não agregou valor realmente,
agregou somente custo para
produzir... seu produto ficou mais
caro para produzir e é vendido pelo
mesmo preço.

Por Fabio Pexe
Publicitário, Pós graduado
em Gestão de Mercados,
MBA em Marketing, e
membro da ASBPM
O teste abaixo é simples e de
graça, usado em uma das maiores
escolas de gestão do mundo. Todos
deveriam fazer, sendo pequeno ou
grande empresário.
Uma dica: o ideal é serem
respondidos pela sua equipe/
funcionários, caso tenha, dentro da
empresa, não importando a
quantidade.
Claro que se você tiver bastante
funcionário, ou prestadores de
serviço, peça a participação deles,
pois quantos mais participarem,
melhor.
1) Por que fazemos negócios desta
forma? Por que vendemos assim?
Quais fatores do nosso ramo de
negócio
são
considerados
“imexíveis” mas poderiam ser
questionados?
2) O que oferecemos para o cliente
que tem custo alto mas o cliente não
valoriza? Quais fatores poderiam ser
cortados ou diminuídos sem
grandes perdas?
3) O que o cliente realmente valoriza
e deveria ser explorado e aumentado
ao máximo?
4) Quais fatores poderiam ser
criados como novidade? Coisas que
nunca foram feitas antes pela
concorrência? Onde podemos
realmente inovar?
Faça o teste, surpreenda-se e
tenha material para preparar sua
empresa estrategicamente!

Corumbá/MS, 15 a 21/10/2017
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Família Tadeu Vieira TRICENTENÁRIO DA
MÃE APARECIDA

Corumbá/MS, 15 a 21/10/2017
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Rua Dom Aquino, 775 - Centro

CORRETORES AUTÔNOMOS, FAÇA PARTE DE NOSSA EQUIPE!
.HOUSE HUNTERS: NOS DÊ
DIFERENCIAIS:
EXCLUSIVIDADE QUE
.GARANTIA DE ALUGUEL
CONSEGUIMOS O
. SERASA EXPERIAN (CONSULTAS
IMÓVEL QUE DESEJA
FÍSICA/JURÍDICA COMPLETAS)
.CONSTRUÇÃO: NOVIDADE
.LAUDOS DE VISTORIA
STELL FRAME (RÁPIDA E LIMPA)
ENTRADA E SAÍDA
E TRADICIONAL
.PROPAGANDAS EM JORNAL/
.AVALIAÇÕES DE IMÓVEIS
REVISTAS/HOTÉIS/GOOGLE/SITES/
VÁLIDAS JUDICIALMENTE E
MÍDIAS SOCIAIS
COM CNAI
.PLANILHAS DE RECEBIMENTO DE
(DIFERENTE DA SIMPLES
ALUGUEL PARA PROPRIETÁRIOS
ON LINE/EMAIL
AVALIAÇÃO)

DEIXE SEU IMÓVEL CONOSCO E
SURPREENDA-SE COM NOSSOS SERVIÇOS!

ALUGA

VENDA

Excelente estrutura para transportadoras,
Casa bem localizada no Dom Bosco, com 3 quartos, próximo ao anel viário, 2 terrenos, o da sede
sendo 1 suíte com closet, sala de estar, sala de TV, medindo 15 x 25 m e ao lado perfazendo um L,
sala de jantar, cozinha, banheiro, amplo quintal com medindo 11,60 m x 33,5 m. R$ 250 MIL
lavanderia, banheiro e dispensa. Garagem para 3
carros! R$ 1.500/MÊS

A Família Tadeu Vieira, que há muitos anos manifesta a sua
fé incondicional em Nossa Senhora Aparecida para viver o
plano de Deus, comemorou no dia 12 de Outubro o
TRICENTENÁRIO DA MÃE APARECIDA, reunidos com muito amor,
carinho, união, com centenas de famílias e crianças.
Nesse dia, agradecemos por tudo que temos alcançado na
vida. E que no próximo ano possamos estar mais unidos e forte
na Fé. E que nossas crianças sejam realmente o Futuro do
amanhã.
Nossa Senhora Aparecida- Rogai por nós.
NÓS TE AGRADECEMOS MÃE QUERIDA.
VIVA NOSSA SENHORA APARECIDA.

Casa em ótima localização, no centro, construção nova.
Sala, cozinha americana, lavabo, 2 suítes, lavanderia e
1 vaga com portão eletrônico. R$ 300 MIL

ESCRITÓRIOS COMERCIAL. Imóvel único na
cidade, na Av. Gen Rondon, com excelente
estrutura, contendo um amplos escritórios
climatizados e cabeados na parte frontal e residência
ao fundo. R$ Consulte-nos a melhor negociação!

Sobrado em ótima localização, na R. Frei
Mariano, com 293 m² de terreno, sendo 325 m² de
construção. O Primeiro andar, é um salão, ideal
para comércio. No segundo andar, fica a cozinha
espaçosa, 2 banheiros, 2 quartos, 1 suíte,
lavanderia, área de luz, ampla sacada, sala de
Sobrado, localizado na área central da cidade, TV, sala de jantar e sala de estar. Possibilidade de
próximo a bancos, comércios e farmácias, com comprar a casa mobiliada! R$ 550 MIL
3 salas, 3 quartos, área de luz, terraço, e magnífica
vista para o Rio Paraguai! 1 vaga de garagem.
Excelente Oportunidade! R$ 1.500/MÊS

Excelente casa térrea, na R América com amplas
salas, 3 quartos, sendo 1 suíte, lavabo, cozinha, área Excelente terreno na Rua Cuiabá, com antigos
externa com churrasqueira, quarto e banheiro. Casa escritórios, medindo 19,80 m x 72 m no centro
bem arejada, ótima oportunidade! R$ 2.500/MÊS da cidade, plano, ótima localização R$ 230 MIL
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Cantinho do Betãonº181
DESASSUNTADO X
Mais um feriadão. Escolas estaduais
e municipais promovem a “Semana do
saco cheio” e quando a escola aqui do
bairro tranca as portas, qualquer dia
parece domingo. O silêncio e a falta de
movimento da criançada tomam conta
do bairro. Até o Xará que acorda com o
papaguear da molecada, sente falta de
seu despertador.
O tempo mudando de uma hora prá
outra. Quente pela manhã, frio à noite.
Haja saúde, meu. E a novela continua
nos jornais: polícia prende, Juiz solta e
a galera do alto escalão já não se
intimida mais. Tudo isso me deixa
desinspirado e para não deixar a página
em branco, aqui vai mais um
“desassuntado”.
ENTENDA A NATUREZA
Com essa estiagem de agosto,
floriram meu cajueiro, meu abacateiro,
minha pitangueira, a goiabeira e os
pés de araçá. Nasceu até um abacaxi
no abacaxizeiro que eu plantara num
vaso há alguns anos atrás. Tudo isso,
graças à rega diária. Enquanto as
flores enfeitavam as árvores, as folhas
caíam, sujando o jardim e o quintal.
Foi aí que veio a tão esperada chuva,
a princípio fraca, não dando nem para
encher meu latão onde coleto água
pluvial para regar as mudinhas (não
ia adiantar mesmo pois, a primeira
rebordosa é ácida). A próxima que
veio, veio aquela de vento, recheada
com granizo. Nesse meio tempo, a
folharada tomou conta do jardim, do
quintal e da garagem. Tive que apelar
para o “disque Ventinha” (meu
secretário de limpeza), mas só que a
Consorte o catou primeiro para uma
faxina geral na cozinha. Fiquei, então,
com o sábado, compromisso
agendado para as 8 da matina.
Contrariando meu relógio biológico,
às 7 da matina eu já estava em pé, a

espera do limpador. Reguei as plantas
e fiquei na boca da espera, enquanto a
Consorte foi dar um trato na cabeleira.
Até as 10 da matina, como o trabalhador
não apareceu, já meio emputecido, meti
a mão na massa e de rastelo em punho,
enchi de folhas secas, dois sacos de
100 litros e como já estava no meu
horário de lazer, # parti boteco,
prometendo terminar o serviço a tarde.
Pedro resolveu aproveitar a tarde de
sábado para faxinar lá em cima e mandou
água prá baixo, cortando meu barato.

Corumbá/MS, 15 a 21/10/2017

ao centrão para renovar o guardaroupa academístico, pois as duas
bermudas que tenho, uma delas teve
o fecho pifado e a outra, cujo botão
de pressão ainda fecha mais ou
menos, por várias vezes me deixa em
maus lençóis durante algum exercício
pesado. O jeito foi encarar meu pior
inimigo: o provador de roupas da loja.
Para maior comodidade na hora da
experimentação, já fui de bermudas
para evitar de tirar os tênis. Já fui direto
na ala de promoções onde descolei
duas bermudas e 3 camisetas, enxoval
que me custou cento e poucos reais (
o que, propriamente sobrou do
grande aumento). Ainda bem que o
provador dessa loja deu uma
cooperada.
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x* QUERO APROVEITAR ESTA
OPORTUNIDADE PARA SAUDAR
AQUELES QUE LUTAM NA
EDUCAÇÃO DOS JOVENS PARA
UM BRASIL MELHOR, EMBORA
SEUS ESFORÇOS NÃO SEJAM
RECONHECIDOS. VOCÊS, JOVENS
MESTRES, MUITOS DOS QUAIS
PASSARAM POR NOSSAS MÃOS,
LUTEM, COMO NÓS LUTAMOS,
PELO ENGRANDECIMENTO DE
NOSSA
PROFISSÃO
–
PROFESSOR.
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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)

ATROPELADO POR UM CEGO
Engraçado. Toda vez que você
compra um pouco de areia e uns
(Membro da União
pedriscos para ajeitar alguma
Brasileira de Escritores)
coisinha na calçada, já vem um fiscal
(rmacielbetao@hotmail.com)
da Prefeitura te intimar a colocar o
piso tátil (em frente às escolas
APROVEITO O ENSEJO PARA
Municipais, cego tem que andar de
RELEMBRAR O NOSSO MESTRE
lanterna para desviar do mato e dos
DOS MESTRES, O SAUDOSO
buracos). Lá no centrão, a maioria das
PADRE ERNESTO SASSIDA, QUE
calçadas apresenta o piso tátil e como
HOJE COMPLETARIA MAIS UM
as calçadas são mais estreitas, a gente
ANO DE EXISTÊNCIA. QUE DEUS O
tem que dividir o espaço. Certo dia,
TENHA.
eu e a Consorte caminhávamos pelo
centrão (eu sobre o famigerado piso),
quando a Patroa me puxou. Estranhei.
Cuidado, disse ela. Olhei para a frente
e vi a locomotiva vindo direto em
minha direção, a bengala branca
varrendo sua frente. Tentei saltar para
o lado. Mas acabei levando uma
bengalada na perna e uma ombrada.
O pior é que o cara continuou seu
caminho sem esperar que eu lhe
pedisse desculpas. Hoje, quando vou
ao centrão, já fico velhaco e evito
caminhar na pista proibida.
Cópias em um minuto, Aberturas Atendimento de Urgência 24hs
Residenciais, Comerciais,
REINALDO
BANHO DE LOJA
Automóveis e Cofre.
3232 - 4797
Aproveitando o fabuloso aumento
Confeccionamos carimbos
9.9953
- 6789
de salário com que o nosso querido
em madeira e automáticos.
Rua
7
de
Setembro,
342 Governador nos presenteou (2,94%,
Entregamos
em
24
horas.
Centro
Corumbá/MS
do qual o LEÃO levou sua parte), fui

CHA
VEIR
O SETE CHA
VES
CHAVEIR
VEIRO
CHAVES
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EDITAIS DE PROCLAMA DO CASAMENTO COMUNITÁRIO 2017
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"Atenção Moradores para a Coleta de
Galhos Setorizada esta semana nas ruas!"
3ª Semana Outubro 16 a 21

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

PRODUTOS ORTOPÉDICOS EM GERAL.

-ALAMEDA DO TAMENGO
-ALAMEDA RIO DE JANEIRO
-LADEIRA 21 DE SETEMBRO
-LADEIRA MANOEL CAVASSA
-LADEIRA CÁCERES
-LADEIRA CUNHA E CRUZ
-LADEIRA DO CONTORNO
-LADEIRA DONA EMILIA
-LUIS FEITOSA RODRIGUES
-RUA FIRMO DE MATOS ENTRE TRAVESSA ACAMPAMENTO E RUA AMÉRICA.
-RUA MAJOR GAMA ENTRE TRAVESSA ACAMPAMENTO E RUA AMÉRICA.
-RUA SETE DE SETEMBRO ENTRE ALAMEDA ARTHUR
MANGABEIRA E AMÉRICA.
-RUA QUINZE DE NOVEMBRO ENTRE AVENIDA GENERAL RONDON E RUA
AMÉRICA.
-RUA FREI MARIANO ENTRE AVENIDA GENERAL RONDON E RUA AMÉRICA.
-RUA ANTONIO MARIA COELHO ENTRE AVENIDA GENERAL RONDON E
AMÉRICA.
-RUA ANTONIO JOÃO ENTRE AVENIDA GENERAL RONDON E RUA AMÉRICA.
-RUA TIRADENTES ENTRE AVENIDA GENERAL RONDON E RUA AMÉRICA.
-RUA LADÁRIO ENTRE AVENIDA GENERAL RONDON E RUA AMÉRICA
-RUA TENENTE MELQUÍADES DE JESUS ENTRE RUA DELAMARE E RUA
AMÉRICA.
-ALAMEDA VULCANO ENTRE RUA TREZE DE JUNHO E AVENIDA RIO BRANCO.
-RUA GERALDINO M. DE BARROS ENTRE RUA TREZE DE JUNHO E AVENIDA
RIO BRANCO.
-RUA CACÉRES ENTRE RUA VINTE DE SETEMBRO E AVENIDA RIO BRANCO.
-RUA BARÃO DO MELGAÇO ENTRE RUA MATO GROSSO E AVENIDA RIO
BRANCO.
-ALAMEDA SÃO BENTO ENTRE RUA MATO GROSSO E AVENIDA RIO BRANCO.
-ALAMEDA LENON ENTRE RUA MATO GROSSO E AVENIDA RIO BRANCO.
(LESTE OESTE) 3ª SEMANA , CENTRO PARTE BAIXA
-RUA DOMINGOS SAHIB
-TRAVESSA ACAMPAMENTO
-RUA MANOEL CAVASSA
-ALAMEDA ARTHUR MANGABEIRA
-LADEIRA JOSÉ BONIFÁCIO
-RUA MARIANO CAVASSA
-ALAMEDA PORTUGAL
-AVENIDA GENERAL RONDON ENTRE RUA LUIS FEITOSA RODRIGUES E RUA
TENENTE MELQUIADES DE JESUS.
-RUA DELAMARE ENTRE RUA 21 DE SETEMBRO E RUA TENENTE MELQUÍADES
DE JESUS.
-RUA TREZE DE JUNHO ENTRE RUA LUIS FEITOSA RODRIGUES E RUA
TENENTE MELQUÍADES DE JESUS.
-RUA DOM AQUINO ENTRE RUA LUIS FEITOSA RODRIGUES E RUA GERALDINO
M. DE BARROS.
-RUA CUIABÁ ENTRE RUA LUIS FEITOSA RODRIGUES E RUA GERALDINO M.
DE BARROS.
-RUA AMÉRICA ENTRE RUA EDU ROCHA E RUA GERALDINO M. DE BARROS.
-RUA VINTE DE SETEMBRO ENTRE RUA GERALDINO M. DE BARROS E RUA
CÁCERES.
-RUA MATO GROSSO ENTRE RUA CÁCERES E RUA ALBUQUERQUE.
-AVENIDA RIO BRANCO ENTRE RUA GERALDINO M. DE BARROS E RUA
ALBUQUERQUE.
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Publicada sanção para lei que
cria Agência Municipal Portuária
Segundo a lei complementar 211, a
Agência Municipal Portuária terá o seu
patrimônio constituído por bens e direitos
que adquirir, bem como por aqueles que
lhe forem transferidos pelo Município de
Corumbá, por ato do Chefe do Poder
Executivo, doados por outras pessoas,
físicas ou jurídicas, bem como aqueles que
venham a adquirir no exercício de suas
atividades. Os bens e direitos que
compõem o patrimônio da Agência
Municipal Portuária deverão ser utilizados
exclusivamente na realização de suas
finalidades e, em caso de extinção da
autarquia, o seu patrimônio será
incorporado ao Município de Corumbá.
As receitas da Agência Municipal Portuária
serão constituídas pela dotação
orçamentária e os créditos abertos ou
previstos em seu favor; o produto do
recolhimento de impostos, taxas, tarifas ou
contribuições que a lei destinar, total ou
parcialmente, a autarquia; transferências
a qualquer título do Tesouro Municipal;
rendas patrimoniais e de aplicações
financeiras; oriundas de convênios,
acordos e ajustes; contribuições e doações
de pessoas, físicas ou jurídicas, de direito
público ou privado; produtos de operações
de crédito autorizadas por lei específica; o
produto de multas e emolumentos devidos
à AGEMP; rendimentos decorrentes de
aplicações financeiras, aluguéis e
arrendamento de bens e instalações
portuárias e hidroviárias; recursos
financeiros oriundos da concessão,
arrendamento ou privatização de serviços,
equipamentos, instalações e operações
portuárias e outras receitas eventuais.
O desdobramento operacional da AGEMP,
as competências de suas unidades

administrativas e operacionais e as regras
de seu funcionamento serão estabelecidas
em regulamento aprovado, mediante
Decreto, pelo Prefeito Municipal.
As atribuições de guarda portuária nas
áreas objeto de atuação da Agência
Municipal Portuária serão exercidas pela
Guarda Municipal de Corumbá. Caso
inexista contingente suficiente na Guarda
Municipal para atender a demanda, fica
autorizada a admissão temporária de
pessoal, em caráter excepcional e por
prazo determinado, até que seja realizado
concurso público para preenchimento por
cargos efetivos.
O prefeito Ruiter Cunha de Oliveira
explicou que a AGEMP “vai supervisionar
e gerenciar toda a questão portuária do
município de Corumbá. Vai disciplinar e
fiscalizar o cumprimento dessas condições”,
disse. Da Assessoria
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Zico do Couto: Seis
anos de saudades!

Se não tivesse partido para o Reino de Deus, José Sebastião do
Couto(Zico) teria completado no dia 12 de outubro de 2017, os seus 91
anos. Faleceu aos 85 anos, no dia 16 de junho de 2011, aqui em Corumbá.
Zico do Couto como era carinhosamente chamado por todos, era pai
do economista corumbaense Guilherme Vaz do Couto(Mito), casado
com Soledad do Couto Cerezo(pais da bonita e inteligente Marina),
sendo ele funcionário de carreira da Petrobras há mais de 30 anos,
tendo inclusive sido Assistente de Diretoria do Gás no Rio de Janeiro;
depois foi Gerente de Estratégia da maior estatal brasileira em Santa
Cruz de La Sierra-Bolívia, durante sete anos e, atualmente, está à
frente do escritório da empresa em Corumbá, sua terra natal, sendo
seu Zico também genitor de Veimar Vaz do Couto, casado com Maria
Conceição Leite, pais do vivaz e inteligente Joãozinho; da Rita Maria,
professora e benemérita da Cidade Dom Bosco, casada com o oficial de
reserva do Exército, José Gonçalo de Barros, sendo ambos os
proprietários do aprazível pesqueiro Rancho Maracangalha as margens
do Rio Paraguai, em local muito privilegiado pela natureza e que são os
pais de Cláudia(que é a mamãe do Erik) e Luiz André Couto de Barros
Neto(Dedé); e da Rosália Vaz do Couto, que no dia 24 de outubro estará
comemorando mais um ano de vida, para alegria dos entes queridos e
amigos. A prima Rosália é genitora de Pedro do Couto Bechuat(in
memória), da Maria Letícia e da Maria Leatrice.
Seu Zico do Couto era viúvo da inesquecível Sra. Letty Vaz do
Couto. Era irmão do Sr. João Sebastião do Couto. Durante vários anos
foi pecuarista no Pantanal da Nhecolândia, como proprietário da Fazenda
Capão Verde.
Que Deus continue iluminando a alma de José Sebastião do Couto
no Reino dos Céus, assim como também da Dona Letty Vaz do Couto e
dos demais entes queridos que já nos deixaram. Adolfo Rondon
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PARABÉNS AO AMIGO
Luís Cosme Reis da
Silva pela segunda
graduação. A
primeira em Biologia
e agora em FÍSICA –
pela UFMS.
Ele é filho de Luís
Carlos de Lima da
Silva e da senhora
Joanir dos Reis Silva
(mais conhecida
como dona Jóia).
Dílson Fonseca

Saudação do vereador Doutor
Domingos Albaneze aos educadores
e médicos de nossa região!
Levando-se em consideração que neste domingo, 15 de outubro de 2017,
comemora-se o Dia do Professor, o parlamentar do Partido Verde, Domingos
Albaneze Neto felicita todos os professores(as) de Corumbá e Ladário, pela
dedicação, carinho e amor com que exercem suas atividades de bem educar
as crianças, adolescentes e jovens da Rede Municipal de Ensino, da Rede
Estadual de Ensino, das escolas particulares, das faculdades e universidades.
O vereador Domingos Albaneze aproveita do ensejo, para também solicitar
a todos, que façam uma prece nesta data, como homenagem póstuma ao
inesquecível Padre Ernesto Sassida, Fundador da Cidade Dom Bosco, que
nasceu no dia 15 de outubro de 1919 e era Doutor Honoris Causa da
Universidade Federal de MS.
Por fim, o Dr. Domingos Albaneze saúda todos os seus colegas médicos
que fazem da medicina um sacerdócio, pelo transcurso do Dia do Médico na
próxima quarta-feira, 18 de outubro, data em que se festeja também o santo
Padroeiro da classe, São Lucas.
Fonte: Assessoria de Imprensa do Vereador
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Rufo Vinagre solicita uma unidade de saúde no Assentamento São Gabriel
Pequenos produtores rurais do
Assentamento São Gabriel, localizado às
margens da BR 262, estão reivindicando
melhorias no setor de saúde pública,
inclusive com a instalação de uma
unidade de saúde no local, para melhor
atender as cerca de 300 famílias
residentes na região.
Hoje, o atendimento médico acontece
por meio do programa Saúde da Família,
mas a comunidade local deseja que este
serviço seja disponibilizado durante toda
a semana.
E foi para tentar solucionar este
problema que o vereador Rufo Vinagre
(PR) entrou com um requerimento na
Câmara, aprovado pelos demais

pares, no sentido de que seja
implantada esta unidade de saúde
naquela região.
O pedido foi endereçado ao secretário
Rogério Santos Leite, de Saúde. Em
contato com os moradores, Rufo foi
informado que as dificuldades por
atendimento médico são enormes. “Além
das dificuldades de locomoção até a
unidade de saúde mais próxima, os
assentados, muitas vezes, acabam não
conseguindo atendimento médico”, citou
o vereador.
Hoje, os moradores do São Gabriel
quando necessitam de atendimento
médico, são obrigados a buscar o
serviço no Distrito de Albuquerque ou no

Assentamento Urucum, onde ficam as
unidades mais próximas, e com
estrutura para atender as comunidades
locais.

Recapeamento
Por outro lado, Rufo está solicitando à
Prefeitura, por meio da Secretaria de
Infraestrutura e Serviços Públicos, o
recapeamento da Rua Edu Rocha, entre
Gonçalves Dias e Campo Grande.
Segundo ele, trata-se de um pedido dos
moradores que estão sofrendo com os
buracos que surgem na via, causando
transtornos no trânsito e, muitas vezes,
acabam causando problemas nos
veículos.
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Vereador quer fiscalização mais rigorosa
contra motoristas que estacionam mal,
não respeitando a legislação do trânsito!

JOHN REED...

O único americano sepultado perto do KREMLIN, na Praça Vermelha
em MOSCOU na RÚSSIA. REED considerado por muitos um dos maiores
jornalistas do século XX, tinha um talento nato e uma grande curiosidade
e faro para temas polêmicos. Ele viajou para cobrir a primeira grande
guerra mundial, quando foi informado de uma grande revolução em
andamento na Rússia, já chamada REVOLUÇÃO DE OUTUBRO, cujo
partido BOLCHEVIQUE tomava o poder na Rússia.
REED já havia ficado bem conhecido devido a cobertura da
REVOLUÇÃO MEXICANA, onde conheceu o lendário PANCHO VILLA,
e a luta pela melhoria de vida para os camponeses mexicanos. Mas, já na
RÚSSIA foi envolvendo cada vez mais com os líderes da revolução em
curso chegando a entrevistar as principais lideranças e anotando no teu
famoso caderno os detalhes e pensamento de LENIN, TROTSKI, STALIN
e a turma da pesada. REED foi uma figura essencial na formação no Partido
Comunista dos Trabalhadores, este um partido ilegal perante o governo
norte-americano. Na Rússia ele estava sempre correndo mudando o cenário
sempre, mas com um foco na revolução.
Anotava tudo o que via e ouvia, recolhia panfletos e cartazes da
revolução, ´pois pretendia escrever um livro sobre a tudo isso que ele
estava presenciando, tornando uma testemunha ocular da revolução
Bolchevique, pois os outros jornalistas pelo mundo escreviam sobre o
que recebiam de filtradas informações, enquanto REED estava lá em plena
atividade jornalística. Mais tarde viria a palestrar em universidades
americanas, fazendo propaganda da revolução bolchevique. Assim que
chegou nos Estados Unidos confiscaram todas as tuas anotações sobre
a revolução bolchevique, mas em pouco tempo pegou de volta as tuas
preciosas anotações e começou a organizar a tua obra prima OS DEZ
DIAS QUE ABALARAM O MUNDO, que serviu também como roteiro
para o badalado filme REDS, que concorreu a vários OSCARS, dando a
WARREN BEATY uma estatueta, para quem não teve a oportunidade de
assistir, fica a dica. REED se envolveu na formação do Partido Comunista
dos Trabalhadores, tendo que voltar a Rússia como delegado da
INTERNATIONAL COMMUNISTA.
Depois de muitas reuniões e encontros já um pouco debilitado, febril
e com muito delírio, havia adquirido a TIFO, muito letal naquela época e
em 1920, internado num hospital em MOSCOU veio a falecer. Foi enterrado
com honras de herói, e como havia escrito no início da coluna, ele é o
único americano sepultado perto do KREMLIN ... mas lembrando a todos
simpatizantes do socialismo, este mês de OUTUBRO, comemora-se os
100 anos da famosa REVOLUÇÃO BOLCHEVIQUE .... CAMARADAS,
Ademã e seguimos em frente ... ORLANDO PAPA JUNIOR.

Na sessão normal da Câmara Municipal de Corumbá, realizada no início da noite
de terça-feira, 10 de outubro de 2017, o parlamentar Dr. Yussef Salla(PDT), foi autor
dos seguintes trabalhos legislativos.
Requerimento para que seja enviado expediente ao diretor da AGETRAT, Paulo
Guilherme de Arruda, solicitando a realização de fiscalização dos motoristas que
não estacionam corretamente, justificando que tem motorista que ocupa
vagas de idosos e portadores de necessidades especiais e, outros, que
colocam seus veículos no meio da faixa em se tratando de estacionamento a
45 graus, ou seja, tomam conta de duas vagas, notadamente nas ruas centrais
de Corumbá.
Igualmente a AGETRAT, solicitando a realização da contagem das vagas de
estacionamento no pátio da Prefeitura Municipal de Corumbá, para a marcação de
vagas para Idosos e Portadores de Necessidades Especiais, onde de acordo com a
Lei nº 10.741/03 é assegurada a reserva de 5% das vagas em estabelecimentos, nas
vias ou espaço público ou privado, para cidadãos com idade igual ou superior a 60
anos e 3% para pessoas portadoras de Deficiência ou mobilidade reduzida.
Já ao Gerente Regional da SANESUL Eduardo Duque, envio de expediente,
solicitando que sejam disponibilizados caminhões-pipa com água potável, para atender
aos moradores do Conjunto Padre Ernesto Sassida, nos dias da falta de fornecimento
do precioso líquido, principalmente neste período de intenso calor.
Por outro lado, o vereador da bancada pedetista solicitou o envio de Moção de
Pesar a família da Senhora Rita Whey Kipper, tendo em vista o falecimento dessa
ilustre cidadã, no dia 09 de outubro de 2017.
Por fim, o vereador Yussef Salla requereu que seja encaminhada Moção de
Congratulações a todos os Profissionais Fisioterapeutas e aos Terapeutas
Ocupacionais de nossa região, pelo Dia do Fisioterapeuta e Terapeutas
Ocupacionais, que se comemora em 13 de outubro.
Justificativa. O Fisioterapeuta é o profissional responsável por uma intensa e
significativa atuação junto à sociedade, amparado por uma ampla atualização científica,
através de uma sólida formação universitária, buscando a globalização funcional e
biofísico-social do ser.
Terapeuta Ocupacional é uma profissão da área da saúde que promove
prevenção, tratamento e reabilitação de indivíduos portadores de alterações cognitivas,
afetivas, perceptivas e psicomotoras, decorrentes ou não de distúrbios genéticos,
traumáticos ou de doenças adquiridas por meio da utilização da atividade humana.
Fonte: Assessoria de Imprensa do Vereador
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Vereador Evander Vendramini sugere exames
oftalmológicos em alunos da Rede de Ensino
A realização de exames
oftalmológicos em alunos da Rede
Municipal de Ensino foi sugerida à
Prefeitura de Corumbá pelo vereador
e presidente da Câmara Municipal,
Evander Vendramini (PP). A
solicitação foi aprovada na última
sessão ordinária do Poder Legislativo
e está sendo encaminhada ao
secretário de Saúde, Rogério dos
Santos Leite.
No requerimento, o vereador
sugeriu a realização de estudos no
sentido de que seja disponibilizado o
exame no início de cada ano letivo,
ou mesmo quando isto for necessário,

para todos os alunos da Rede
Municipal de Ensino.
Evander lembra que a dificuldade
para enxergar tem sido um obstáculo
para o aprendizado das crianças, e que
isto pode ser corrigido a partir da
utilização de óculos.
“Mas, famílias com menor poder
aquisitivo encontram dificuldades em
levar seus filhos ao oftalmologista,
por não terem recursos para adquirir
os óculos. Em consequência disso, o
rendimento escolar das crianças vai
diminuindo
gradativamente”,
observou o vereador.
Além da disponibilização dos

exames oftalmológicos na Rede de
Ensino, o vereador sugere também
que, em caso de necessidade do uso
de óculos, o Município deverá fazer a
doação àquelas crianças cujos
oriundas de famílias de baixa renda.
Evander lembra também que um
levantamento do programa de
alfabetização solidária do Ministério da
Educação revelou que 22,9% dos casos
de evasão escolar no Brasil, acontecem
por conta de problemas de visão; que
30% das crianças apresentam algum
tipo de doença nos olhos, sendo que
20% destas precisam de óculos ainda
na idade escolar.
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“Nenhum homem pode conseguir grandes triunfos se não estiver disposto a fazer sacrifícios pessoais”
* * * ROSA – Sucesso total o Jantar
Dançante Outubro Rosa realizado pela
Rede Feminina de Combate ao Câncer
aqui da city. The happening teve lugar nos
salões do Carijó da Avenida, no último dia
06 e contou com as presenças de
personalidades do mundo político,
empresarial e profissional da nossa urbe.
Todos prontos a colaborar com essa nobre
causa, além é claro, de passar momentos
agradabilíssimos em boa companhia,
desfrutando de um maravilhoso jantar a
base de massas, com a assinatura do Buffet
Humaitá. O casal Arlene e Wardes Costa
foi o nosso anfitrião na noite. A Banda de
Ontem animou o público presente,
primeiramente com um repertório acústico,
em seguida o ponto alto da noite, um big
show com direito a performance e tudo o
mais. Por lá encontramos os amigos Jayme
e Tizabel Resende; Kalindo e Wanda
Kamis; Antonio e Antonieta Sabatel; João
Mario e Marcela Lima; José Roberto e
Vera Costa; Celso e Edina Rojas; Clovis e
Beth Coelho; Moysés e Marilda Fonseca;
Marcos Emílio e Elena Viegas, dentre
outros. Sem sombra de dúvidas, show de
bola. Parabéns a Sabina, ao Bosco e
demais parceiros que proporcionaram uma
noite de muita descontração e alegria. Um
luxo!

Lions Clube Internacional. A homenagem
foi proposta pelo presidente daquela
augusta Casa de Leis, vereador Evander
Vendramini e contou com as presenças de
importantes autoridades, dentre os quais
o vice-prefeito Marcelo Iunes, que
representou o prefeito dos corumbaenses
Ruiter Cunha de Oliveira; C. Alte. Luiz
Octávio Barros Coutinho, comandante do
6º DN, CeL. Marcelo Pinheiro de
Vasconcelos, que na oportunidade esteve
representando o Gen. de Bda. André Luiz
Ribeiro Allão, comandante da 18ª Bda. Inf.
Fron; associados de Lions Clube aqui da
região, além do governador do Distrito LB1 do Lions Clube, DG Frednes Correa
Leite e sua esposa Maria Helena. The
happening também contou com as
presenças de representantes de Lions da
Bolívia, Chile e Colômbia. Durante a
solenidade, vinte personalidades
representativas dos Lions Clubes foram
homenageadas com moções de
congratulações. Muito bom!

* * * TRABALHOS - O vereador
Ubiratan Campos Filho sempre atento aos
anseios dos munícipes pantaneiros vem
apresentando diversos requerimentos que
vão de encontro às necessidades da
população. O nobre edil solicitou aos
órgãos competentes, a remoção de lixo
* * * SOLENE - A Casa do Barão de acumulado em ruas do Bairro Borrowiski.
Vila Maria realizou no ultimo dia 09, Sessão Segundo o parlamentar, o lixo está em um
Solene em homenagem ao Centenário do barranco existente e precisa ser retirado

Em noite de solenidade, o casal presidente do Lions Corumbá, Silvana Auxiliadora
e Heitor Batista da Silva; PID Rosane Terezinha; o casal governador do Distrito
LB-1, Maria Helena e Frednes Leite e o casal PDG Amin Baruki e Fátima

para evitar problemas de saúde, inclusive,
já que pode ser um foco em potencial de
doenças. O vereador Ubiratan Campos
Filho, também participou ativamente do dia
dedicado às crianças, quando as
comunidades do Centro da Amizade e do
Borrowisck se uniram numa tarde diferente
para criançada. Pipoca, algodão doce,
cachorro quente, pula-pula, brincadeiras
e muito mais. Uma belíssima iniciativa da
Associação dos Moradores representados
pelo presidente Eder e vice-presidente
Elias, que contou com o apoio e ajuda
fundamental de parceiros. Show de bola!
* * * CENTENÁRIO - Com as presenças
do prefeito dos corumbaenses Ruiter
Cunha de Oliveira; do Gen. de Bda. André
Luiz Allão; do presidente da Casa do Barão
de Vila Maria, vereador Evander
Vendramini; dos vereadores Ubiratan
Campos Filho e Chicão Vianna; do
Governador do Distrito LB-1 do Lions
Internacional, DG Frednes Leite e Maria
Helena, a sede social do Lions Corumbá
foi palco no último dia 10, de solenidade
alusiva ao Centenário de Lions
Internacional. The happening foi presidido
pelo CL Heitor Batista da Silva, presidente
daquele clube de serviço que há 61 anos
vem realizando trabalhos de cunho social
em prol dos menos favorecidos pela sorte.
O CL Renato dos Santos foi o coordenador
geral deste big party que contou ainda com
dirigentes leonísticos de clubes de Lions,
da Bolívia, Chile e Colômbia. Em sua fala
o chefe do executivo local destacou o
trabalho da instituição ao longo destes 100

Aniversariantes
da Semana
Ana Lúcia Vieira Comastri - 15/10
Tassia Sahib - 15/10
Tyrone Roriz - 16/10
Evelise do Carmo Monteiro - 16/10
Thiago Alexandre O. Dias - 16/10
Lucina Maria Espinoza - 16/10
Gisele Saab Assad e Faria - 17/10
Jacqueline Sales Lara de Figueiredo - 17/10
Ricardo Chimirri Cândia - 18/10
José Roberto Capriolli - 18/10
Cristiane Dias Costa Sucar dos Anjos - 18/10
Juan Henrique Cuellar - 18/10
Priscilla Yarzón - 18/10
Adilce Gonzaga - 18/10
Rodrigo Martins - 18/10
Fabrício Targueta - 18/10
João Paulo Duarte - 18/10
Jonathan Alves - 18/10
Therezinha D’Arc Pedroso - 18/10
Agostinho José de Lucena Filho - 18/10
Raquel Lopes da Silva Guimarães - 19/10
Salatiel Francisco da Costa Nascimento -19/10
Maria de Fátima Carvalho - 19/10
Dorvanil da Silva Gomes - 20/10
Norman Roberto Porto - 20/10
Larissa Angelini - 20/10
Raul de França Lopes - 21/10
Thaiana Fontoura - 21/10
Moacir Cândido Louveira - 21/10
Vlademir Baiaroski - 21/10
Saskia Elizabeth S. de Oliveira - 21/10
Rodrigo Ribeiro Cavassa de Oliveira - 21/10

anos e afirmou que o Lions Clube “tem
cumprido sua missão de ser líder mundial
em serviços comunitários e humanitários”
e “fomentar a paz e promover o diálogo e
a compreensão mundial”. Wonderful!
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agilizar os procedimentos referentes à
abertura de novos empreendimentos no
município. Muito bom!
* * * MÉRITO – O comandante geral da
PM-MS, Cel. Waldir Ribeiro Acosta
designou através de decreto, o amigo TC
Joílson Santana para ser comandante do
Comando de Policiamento de Área – 2 PA-2, na cidade de Três Lagoas, conforme
publicado no Diário Oficial do Estado. O
TC Joílson será o responsável pela região
do Bolsão, ou seja, a Costa Leste de MS.
O TC Joílson foi alvo de inúmeros
telefonemas e mensagens de
congratulações pela nova função, afinal o
O presidente do Lions Corumbá, CL Heitor Batista da Silva recebeu perfil do amigo é comandar. Lembrando
homenagens das mãos do prefeito dos corumbaenses Ruiter Cunha de Oliveira que o TC Joílson já comandou a PMA e o
6º BPM aqui em nossa city, onde por sinal,
conquistou a simpatia e amizade, não só
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dos seus comandados, bem como de toda
a sociedade. Ao amigo Joílson Santana,
as nossas felicitações e desejamos êxito
nesta nova etapa de sua vida. Sucesso!
* * * CURA - O Carnaval Carioca 2018
será marcado por muitas críticas à
administração municipal e estadual da
Cidade Maravilhosa – RJ. O desfile da
Mangueira, por exemplo, levará para o
Sambódromo Carioca, críticas à onda
conservadora, incluindo machismo, nudez
e até “cura gay”. A Verde e Rosa carioca
também criticará o prefeito Marcelo
Crivella, bispo licenciado da Universal,
que cortou em 50% as verbas para o
carnaval do Rio. Trecho do samba-enredo
diz: “Eu sou Mangueira, meu sonho / Sou
universal / Pecado é não brincar o
carnaval”. Hum, hum!

O coordenador geral do Centenário de Lions Internacional, em nossa
urbe, CL Renato dos Santos, foi homenageado pelo CL Sérgio
Lopes, relações internacionais do Distrito T-2 – Chile.

O CL Carlos Alberto Machado, do Lions Pantanal, recebeu Moção
de Congratulação das mãos do vereador Ubiratan Campos Filho

A CaL Silvana Auxiliadora e a CaL Maria Helena Leite, em noite de solenidade
* * * AMIGOS – Na última quarta-feira, dia
11, o casal Letícia e Luiz Vieira de Matos
abriu as portas de sua house para receber
seleto grupo de amigos em torno de um
agradável bate-papo. The happening
regado a vários quitutes e um delicioso jantar,
com risoto de funghi e calabresa e filé ao
molho de vinho, preparado pela anfitriã Letícia
Valentim e pelo gourmet Geraldo Albaneze.
Por lá: Luiz Mario Delvizio e Irma; Marcelo
Dantas e Tânia; Diva Staut e este escriba.
Enquanto alguns se deliciavam com vinhos
de ótima qualidade, cerveja; whisky e outros,
o papo corria solto, com variedades de
assuntos, dentre os quais, o atual momento
político do País. Sem sombra de dúvidas foram
momentos agradabilíssimos. Um luxo!

* * * LEGALIZAR - O prefeito dos
corumbaenses Ruiter Cunha de Oliveira
recebeu em seu gabinete o secretário de
Estado
de
Meio
Ambiente,
Desenvolvimento Econômico, Produção e
Agricultura Familiar, Jaime Verruck, que
esteve acompanhado pelo secretário
Municipal de Indústria, Comércio e
Produção Rural, o advogado tributarista e
pecuarista Renato dos Santos Lima. Na
oportunidade, o chefe do executivo local
assinou a renovação do convênio do
Executivo com a Rede Nacional para a
Simplificação do Registro e da Legalização
de Empresas e Negócios - Redesim. A
renovação do acordo com a Redesim
reforça o compromisso do Executivo em

O CL Moysés Fonseca da Silva recebeu das mãos do vereador André
da Farmácia, Moção de Congratulação em noite de solenidade
* * * 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) 9248-8999,
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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