Votos dos três senadores de MS
ajudaram Aécio a retornar ao Senado
Os peemedebistas Simone
Tebet e Waldemir Moka votaram
conforme a orientação do PMDB,
enquanto Pedro Chaves contrariou
sua própria orientação, sendo o
único senador pelo PSC, orientou a
bancada pelo sim, afastamento,
mas votou não.
Aécio Neves foi denunciado
pela Procuradoria Geral da
República (PGR) pelos crimes de
obstrução de Justiça e organização
criminosa. Segundo a PGR, o tucano
pediu e recebeu R$ 2 milhões da
JBS como propina. A procuradoria
afirma também que Aécio atuou
em conjunto com o presidente
Michel Temer para impedir o
andamento da Lava Jato.

Câmara homenageia
Família Salesiana pelos
118 anos presentes
em Corumbá
Confira na
página 03.
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O caminho musical de
Max Henrique
* Rosildo Barcellos
A razão pela qual os seres humanos
são sensíveis à música sempre foi um
mistério. Charles Darwin defendia que
a ligação dos homens à música era,
sobretudo, um ritual de cortejo, eu já
aprendi com Ramão Achucarro que
imortalizou “A música é o lenitivo da
alma”. Mas a música encarna a paixão,
o desejo, as lembranças e as histórias.
E com elas também vem o medo de
amar que nada mais é do que ter/ de a
todo momento escolher/ com acerto
e precisão/ a melhor direção. Por isso
na música e no amor o melhor é não
ter medida E assim foi com a vida do
cantor Max Henrique, quando aos
cinco anos ganhou de seus pais Bento
Josué e Dulce Tereza um violão.
Assim em tenra idade com uma
envolvência tirada de um sonho, onde
a natureza beijava com uma leva brisa
os rostos, o som da água que ecoava
na mente faziam daquele lugar,
daquele minuto, dia... algo único,
intemporal e assim surgiu “Juras de
Amor” a primeira música – ”Me diz o
que eu te fiz, o que deixei faltar, eu
nunca quis te magoar, tenha certeza
que não vou negar que eu te amei e
sempre vou te amar”.
A música também tem sido
apontada como hábil a influenciar o
estado emocional. A percepção
musical relacionada às emoções
depende de variáveis tais como a
experiência emocional específica de
cada um. A capacidade de a música
influenciar o estado emocional do
indivíduo se deve ao fato dela
produzir reações fisiológicas cuja

magnitude parece depender do
conteúdo emocional. Desta forma,
pode-se afirmar que a música, que é
parte da cultura humana desde
tempos remotos, é um instrumento de
diálogo não verbal. E Max Henrique
prova e comprova que ela é inata e
pode desencadear profundos
processos de transformação pessoal,
que afeta não só o próprio indivíduo,
mas também o universo que o rodeia
em todas as suas manifestações e
formas, e pensando nisso ele tem
realizado mini shows a tarde para o
público juvenil e faz visitas musicais
em creches e centros de reabilitação
infantil, mostrando o cerne da frase
“o artista tem de ir aonde o povo está
(Milton Nascimento/Nos Bailes da
Vida)”, mas mais que isso mostrando
para as crianças que é necessário
acreditar nos seus próprios sonhos.
E assim, do sonho e da inspiração para
o papel e para o violão, gravou o
primeiro CD “Juras de Amor”, e a
aceitação foi tanta que logo em
seguida o segundo CD “Já Foi” e
emplacou o terceiro CD “Bem Longe
Daqui” e agora recentemente lançado
no Parque de Exposições em Campo
Grande, o DVD “Quando Abre o
Sorriso”. E certo que a música, mais
do que qualquer outra arte, tem uma
representação neuropsicológica
extensa, com acesso direto à
afetividade. Certamente que a
motivação do público e dos que
gostam da boa música sertaneja,
sabem que o caminho a trilhar deste
jovem, é longo e duradouro. E Max

EXPEDIENTE

Fundado em 03/09/1960

Henrique, tal qual timoneiro hábil e
experiente, segura firmemente o leme,
conduzindo a grandiosa barca musical
dos sonhos e emoções, traduzidas em

forma de canção, de sorriso aberto,
aportando uma vez mais são e salvo
no cais dos casais apaixonados.
*Crítico Musical

PRODUTOS ORTOPÉDICOS EM GERAL.

Razão Social: Farid Yunes Solominy CNPJ 50 724 863/0001 - 80
Redação e Parque Gráfico: Rua 7 de Setembro, 249-1 Centro - Corumbá-MS
Tel: (67)3232-1835 - CEP 79330-030 e-mail: correiodecorumba@yahoo.com.br
Diretor Responsável: Farid Yunes Solominy DRT-105/MS
Repórter Fotográfico / Diagramação: Alle Yunes DRT-84MS
Colaboradores: Rosildo Barcellos, Dílson Fonseca, Roberto Maciel,
Fabio Pexe, Eneo da Nobrega, Balbino G. de Oliveira e Alfredo de Sartory.
Chefe do Parque Gráfico: Cleberson Calonga (Juninho)

*** A Redação não se responsabiliza por artigos assinados ou de origem definida.

Vicente Bezerra Neto
Patrono do Jornal
Correio de Corumbá

CORREIODECORUMBA.COM.BR

Corumbá/MS, 22 a 28/10/2017

Pág.
03
Pág.03

Câmara homenageia Família Salesiana
pelos 118 anos presentes em Corumbá
O Dia Municipal dos Salesianos foi
celebrado na noite de quarta-feira, 18 de
outubro, em Corumbá, com uma Sessão
Solene da Câmara de Vereadores. Além
de lembrar a data, instituída pela Lei
Ordinária 909, de 28 de agosto de 1984,
os representantes do Poder Legislativo
homenagearam sete personalidades pelos
relevantes serviços prestados à cidade.
A realização da Sessão Solene em
homenagem aos salesianos, foi uma
iniciativa do vereador e presidente da
Câmara, Evander Vendramini (PP), como
forma de lembrar a data e valorizar a
presença da Missão Salesiana em
Corumbá que, ao logo desses 118 anos,
tem atuado positivamente na cidade,
contribuindo para a formação de milhares
de corumbaenses.
O evento lotou o plenário da Casa de
Barão de Vila Maria. Foi um momento de
homenagens aos salesianos e, ao mesmo
tempo, uma oportunidade para se
conhecer um pouco mais do trabalho
desenvolvido ao longo dos últimos anos.
“Uma homenagem mais do que justa. A
Missão Salesiana tem uma presença
marcante em Corumbá, especialmente na
formação educacional, profissional e cristão
da nossa comunidade”, resumiu Evander,
destacando as atuações do Colégio
Salesiano de Santa Teresa, o Centro de
Ensino Imaculada Conceição, a Faculdade
de Santa Teresa, e as obras do padre
Ernesto Sassida que fundou a Cidade Dom
Bosco e criou grandes projetos sociais que
estão ativos até os dias atuais.
Presença marcante
O vereador Tadeu Vieira (PDT)
também relatou a atuação positiva da
instituição religiosa na cidade e lembrou o
Padre Ernesto Sassida. “Falar sobre a
Missão Salesiana temos que falar no Padre
Ernesto Sassida. Ele deixou uma marca
em Corumbá”, disse, se referindo também
à Cidade Dom Bosco e aos inúmeros
projetos como o Sino da Caridade, Clube
de Mães, Projeto Pequeno Herói e
Pequeno Herói Pantaneiro, além da
escola, paróquia, centro profissionalozante,
Projeto Criança e Adolescente Feliz,
Menor Aprendiz, CENPER (Centro Padre
Ernesto de Promoção Humana e

Ambiental), Clube dos Amigos do Padre
Ernesto, União dos Ex-Alunos da Cidade
Dom Bosco.
“Agradeço a Deus pela presença da
Missão Salesiana em Corumbá. O que
plantam aqui, temos certeza de a colheita será
a melhor possível. É um trabalho bonito que
fortalece a presença da Missão não só em
Corumbá, mas em todo o mundo”, celebrou,
lembrando o ex-vereador Adelmo Lima,
autor da Lei que instituiu o Dia Municipal dos
Salesianos, e o ex-prefeito Fadah Scaff
Gattass, que sancionou.
Mensagem
O prefeito Ruiter Cunha não pode estar
presente ao ato, mas mandou uma
mensagem aos salesianos que foi lida no
plenário pelo seu representante, o
professor Wagner Pereira, da Secretaria
de Educação.
Para o Chefe do Executivo
corumbaense, o Município “tem o privilégio
de ter a presença da Família Salesiana há
11 anos em seu território, colaborando com
a formação cultural, intelectual e cristã de
milhares de corumbaenses ao longo
desses anos”.

Disse ser indiscutível a importância da
Missão na região. Relatou um pouco da
história, como o início das atividades com
“a construção do Colégio Salesiano de
Santa Tereza, o Centro de Ensino
Imaculada Conceição e a relevante obra
do padre Ernesto Sassida, a Cidade Dom
Bosco, que até hoje tem suas atividades
conhecidas até no exterior. As irmãs de
caridade da Missão que, durante anos
auxiliaram na recuperação da saúde de
diversos enfermos na Santa Casa, e tantas
outras obras realizadas”.
O diretor geral da Missão Salesiana,
Polo de Corumbá, padre Slawomir
Bronakoski, em seu discurso, fez um relato
sobre a história da Missão na cidade.
Lembrou Ernesto Sassida e todos os
serviços prestados na cidade, por meio
das instituições religiosas, de ensino e
projetos sociais.
Ele foi seguido pela Doutora Maria
Carolina Sheeren do Valle, que fez um
relato s obre a Faculdade Santa Teresa;
Joice Cristina Padilha, que destacou a
atuação do Colégio Santa Tereza; e Karen
Silva Simões, que focou a Cidade Dom

Bosco e seus projetos educacionais,
sociais e profissionalizantes.
Moções
Durante a Solenidade, a Câmara
concedeu moções de congratulações ao
Bispo Diocesano de Corumbá, Dom
Segismundo Martinez Alvarez; ao diretor
da Missão Salesiana, padre Slawomir
Bronakoski; ao vice-diretor, padre
Oswaldo dos Santos; ao diretor da
Faculdade Santa Teresa, padre Jair
Marques de Araújo; ao reitor do
Santuário de Nossa Senhora
Auxiliadora, padre Miguel Paes da Silva;
ao diretor do Centro de Atendimento
Infanto Juvenil, padre Pasquale Forim,
e também ao responsável pela Pastoral
da Cidade Dom Bosco, seminarista
Denilson Bezerra Ferreira.
A Sessão Solene contou com as
presenças de um grande número de
representantes dos mais diferentes setores
da Missão Salesiana, além de autoridades.
Participaram também os vereadores
Gaúcho da Pró-Art (PP), Rufo Vinagre
(PRB), Manoel Rodrigues (PRB), Paulo
Bertini e Roberto Façanha.
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IDEIAS,
SUGESTÕES
E RECLAMAÇÕES
Por Eneo da Nóbrega
(Membro Efetivo da União Brasileira de Escritores)

NOS DEIXA A PROFESSORA NILDA
AFONSO FERREIRA
É com profundo pesar que registramos a morte prematura da professora Nilda
Afonso Ferreira, licenciada em Pedagogia. Nilda trabalhou nas Escolas: “Dr. João
Leite de Barros”; “Júlia Gonçalves Passarinho” e “Maria Leite”.
Deixou os seguintes filhos: Laís, com 15 anos e Celso com 13 anos. Deixou os
seguintes irmãos: Nilton Afonso Ferreira, competente gerente do Hotel Laura Vicunha;
Nilson Afonso Ferreira, dedicado professor de Matemática; Nilma Afonso Ferreira, do
lar; Nilva Afonso Ferreira, também do lar e Nilmara Afonso Ferreira.
Muitos trabalhadores em Educação compareceram ao velório e acompanharam a
colega até a sua última morada, bem como conhecidos e parentes. A família, nossos
sentimentos.

"Atenção Moradores para a Coleta de
Galhos Setorizada esta semana nas ruas!"
4ª Semana Outubro 23 a 28
4ª SEMANA - DOM BOSCO, GENEROSO E ARTHUR
MARINHO – SENTIDO NORTE/SUL

-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.
A taxação de refrigerantes e bebidas
-RUA MARECHAL DEODORO ENTRE RUA JOSÉ SABINO E RUA AMÉRICA.
açucaradas pode evitar obesidade?
-ALAMEDA MILITAR ENTRE RUA AMÉRICA E RUA CUIABÁ.
A obesidade que é o acúmulo excessivo de gordura, vem crescendo rapidamente
-RUA JOSÉ FRAGELLI ENTRE JOSÉ SABINO E RUA AMÉRICA.
com o decorrer dos anos. Na maior parte das vezes a mesma é gerada pela má
-ALAMEDA LUIS AUGUSTO ENTRE RUA CUIABÁ E RUA AMÉRICA.
alimentação e o consumo em excesso da alimentos industrializados. A taxação dessas
-RUA CIRIACO DE TOLEDO ENTRE RUA JOSÉ SABINO E RUA AMÉRICA.
bebidas açucaradas poderia evitar a obesidade?
-EDU ROCHA ENTRE ALAMEDA RIO DE JANEIRO E RUA AMÉRICA.
É visto que a rotina alimentar de quase metade da população brasileira é baseada
-RUA VINTE E UM DE SETEMBRO ENTRE ALAMEDA DO CORTONO E RUA AMÉRICA.
em comidas rápidas, os chamados fast-food. Além disso, há o consumo exagerado de
-ALAMEDA ELESBÃO ENTRE ALAMEDA JOSÉ SABINO E ALAMEDA PERIMETRAL.

bebidas industrializadas, especificamente os refrigerantes. Eles acarretam diversos
problemas e doenças para nosso corpo, fazendo com que a população se torne obesa
cada vez mais e precocemente.
A retirada dos açúcares nessas bebidas poderiam sim evitar a obesidade, porém
em partes. As pessoas não iriam mais ingerir estes líquidos, entretanto, continuam
consumindo o açúcar através de outros alimentos industrializados, e até mesmo frituras
e doces.
Tendo em base os fatos apresentados, uma solução seria além de retirar as bebidas
açucaradas, o governo deveria implantar uma alimentação mais saudável para todos,
e as grandes empresas poderiam mudar seus lanches para mais orgânicos e naturais.
Contudo , há também a opção para as pessoas que estão acima do peso: praticarem
exercícios físicos diariamente.
Aluna: Marien R. da Nóbrega, 9o Ano C, Escola Tenir. Profa Orientadora: Felícia.
Pensamento de Seneca “Antes de tomar atitude, pense nas consequências”.

COM A CHEFIA DA AGETRAT
Danos causados pelas
carretas que circulam na
Rua José Fragelli com a
Duque de Caxias e
Monte Castelo. Daqui
um tempo as calçadas
serão destruídas.

Boca de lobo destruída pelas
carretas que circulam no
endereço acima. Os
moradores pedem para que
a AGETRAT determine que
dois agentes de trânsitos
fiscalizem o local todas as
terças-feiras. Afinal de
contas, Corumbá não está
tão abandonada assim.

4ª SEMANA - DOM BOSCO, GENEROSO E ARTHUR
MARINHO – SENTIDO LESTE/OESTE
-ALAMEDA MAUA ENTRE RUA ALAN KARDEC E RUA MARECHAL FLORIANO.
-ALAMEDA CORDOLINA ENTRE RUAMARECHAL FLORIANO E RUA MARECHAL
DEODORO.
-RUA JOSÉ SABINO ENTRE RUA MARECHAL DEODORO E RUA CIRÍACO DE TOLEDO.
-ALAMEDA FLORIANO ENTRE RUA MARECHAL FLORIANO E RUA MARECHAL
DEODORO.
-ALAMEDA SÃ ENTRE RUA MARECHAL FLORIANO E RUA MARECHAL DEODORO.
-ALAMEDA ODILON ENTRE RUA MARECHAL FLORIANO E RUA JOSÉ FRAGELLI.
-ALAMEDA PERIMETRAL ENTRE JOSÉ FRAGELLI E RUA CIRÍACO DE TOLEDO.
-AVENIDA GENERAL RONDON ENTRE RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS E RUA
JOSÉ FRAGELLI.
-ALAMEDA PAIAGUAIS ENTRE RUA MARECHAL FLORIANO E RUA MARECHAL DEODORO.
-DELAMARE ENTRE RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS E RUA 21 DE SETEMBRO.
-ALAMEDA CHILE ENTRE RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS E RUA REPUBLICA DA
BOLIVIA.
-ALAMEDA ARGENTINA ENTRE RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS E RUA REPÚBLICA
DA BOLÍVIA.
-ALAMEDA TAQUARI ENTRE RUA MARECHAL FLORIANO E RUA MARECHAL DEODORO.
-TREZE DE JUNHO ENTRE RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS ERUA LUIS FEITOSA
RODRIGUES.
-ALAMEDA RENER ENTRE RUA REPÚBLICA DO PARAGUAI E RUA ALLAN KARDEC.
-ALAMEDA NHE COLANDIA UM ENTRE RUA MARECHAL FLORIANO E RUA MARECHAL
DEODORO.
-DOM AQUINO CORREA ENTRE RUA REPÚBLICA DO PARAGUAI E RUA LUIS FEITOSA
RODRIGUES.
-ALAMEDA NHE COLANDIA ENTRE RUA REPÚBLICA DA BOLÍVIA E RUA ALLAN KARDEC.
-ALAMEDA ILZA ENTRE RUA ALLAN KARDEC E RUA MARECHAL FLORIANO.
-RUA CUIABÁ ENTRE RUA REPÚBLICA DO PARAGUAI E RUA LUIS FEITOSA
RODRIGUES.
-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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ADEUS,
PROFESSOR
JOÃO
CARVALHO!

É com profundo pesar que registramos
o passamento de João Carvalho de
Oliveira, 73 anos, professor,
historiador, jornalista, historiógrafo,
que nos deixou por volta das 5 horas

da manhã de sexta-feira, dia 20 de
outubro de 2017, no CTI do Hospital
da Santa Casa de Corumbá, devido a
um enfarte e falência múltipla dos
órgãos, decorrentes de diabetes e
complicações renais. Foi velado na
Capela Cristo Rei no centro da Capital do
Pantanal, de onde saiu o féretro no final
da manhã de sábado, para ser sepultado
no Cemitério Santa Cruz.
O pranteado foi casado com a Sra.
Lúcia Vaz Teixeira e deixa um casal de
filhos: Flávia Vaz de Oliveira
Macedo(casada com Rodrigo Macedo)
e Ravel Vaz de Oliveira, noivo de Haline
Darmanceff Saleh. Dois netos: Daniel
e Helena, o irmão Vergílio, que foi
renomado atleta de futebol, sobrinhos(as)
e primos.
Adeus Prof.º João do SESI, diretor
do SENAC, jurado de concursos de
marchinhas, desfiles de fantasias, das
escolas de samba e blocos; chefe de
gabinete da Secretaria de Educação na
1.ª Administração Fadah Gattass;
professor das escolas Maria Leite,
Dom Bosco, Santa Teresa e Júlia
Gonçalves Passarinho(JGP); amigo da
Marinha, da Brigada, assíduo colaborador
dos jornais, revistas e das emissoras de
rádio de Corumbá e que marcou época
como historiador da TV Morena; adeus
João maçom, que foi do SNI-Serviço
Nacional de Informações no período da
Ditadura Militar, inclusive tendo sido um
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dos designados para acompanhar o expresidente da República Jânio Quadros
durante seis meses em Corumbá, junto com
agentes federais; vascaíno de 4 costados,
que deixa vasto círculo de amizades.
Polêmico, não mandava recados, era
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autêntico e ninguém é unanimidade para
agradar a todos.
A família enlutada nossos sentimentos.
Amigo João, segura na mão de Deus e
vá. Um abração a todos os amigos e
amigas do lado de lá. Adolfo Rondon

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

Disk - Água 3231 - 5656
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Propagandas
Enganosas
Nas rodas de amigos que costumo
frequentar, sempre que estamos com
as esposas, o assunto “novela” surge
em algum momento. Não tem como
escapar.
E com o sucesso desta última
novela das oito (que passa as nove
para grande parte do Brasil) não
poderia deixar de ser diferente.
Novelas e seus “ensinamentos”.
Aprendemos, por exemplo, que se
deixarmos as torneiras do lado externo
da casa aberta, os proprietários saem
para fechá-las ou averiguar o que esta
acontecendo, e pronto! Conseguimos
roubá-lo com facilidade.
Ou que a protagonista, uma das
artistas mais populares, copiadas e
admiradas é bandida, colocando fogo
até em restaurante onde crianças
frequentam. Mas este é outro assunto.
O que gostaria de comentar é sobre
como somos enganados e não
podemos deixar de conhecer ou
ficarmos quieto. Citei a novela, pois me
sinto enganado. Novela é diversão, e
não apologias. Assim como as
propagandas que nos “atingem”
diariamente.
O papel delas é despertar nosso
desejo de compra pelo que elas
realmente oferecem... e não nos
ludibriar.
Há diferentes tipos de propagandas
enganosas, que podem trazer prejuízos
não só materiais, mas também morais
aos consumidores. Abaixo, algumas
publicidades deste tipo e suas
características:
Enganosa: publicidade
com
informações falsas ou confusas, com o
intuito de confundir, ou ludibriar o
consumidor. É o famoso “gato por
lebre”. O cliente compra um produto e
percebe que este é diferente do que
esperava.

Por Fabio Pexe
Publicitário, Pós graduado
em Gestão de Mercados,
MBA em Marketing, e
membro da ASBPM
Enganosa por omissão: publicidade
sem informações essenciais ou
completas. Um exemplo seria uma
publicidade de pasta de dente com
60% de desconto, mas sem avisar que
este só é valido se você comprar mais
de 2 unidades.
Não honrar com o prometido: o
nome por si só já se explica. Atraí o
consumidor para seu produto, ou
serviço, através da publicidade, mas
na hora de cumprir o combinado, as
coisas mudam. Por isso, o correto por
lei, é que toda publicidade deve-se ter
o contrato ou normas publicadas na
íntegra e disponíveis para todos.
Abusiva: publicidades que extrapolam
o âmbito moral. Exemplo bem simples
e emblemático, anúncio de camisinha,
ou bebida em festas infantis, por
exemplo.
Lembrando que todos os
consumidores que sentirem-se lesados
de alguma forma, devem procurar o
código de defesa dos consumidores.
Outra opção prática e legal é o
site www.consumidor.gov.br um portal
publico de comunicação direto entre
empresa e consumidor.

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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As 4 horas que salvam
Por Dílson Fonseca
Mais um dia começa para os renais crônicos que fazem da
máquina a sua grande amiga, que salva vidas.
Vou me ater a minha realidade que com certeza terá a
identificação de muitos amigos que também dependem de
uma máquina para continuar a peregrinação pela Terra. Tudo
começou como um passe de mágica, de repente, ou seja, saí
para trabalhar e depois disso voltei pra casa já como um
dependente da hemodiálise. Já se vão 5 anos dessa luta,
alguns companheiros tem mais tempo do que eu nessa luta,
outros não conseguiram permanecer por muito tempo e foram
recolhidos por Deus para a morada eterna. Já outros
conseguiram se libertar, através do transplante.
Vou abrir um parêntese para falar sobre o transplante de
rins, que no Mato Grosso do Sul, caminha a passos de tartaruga.
Ai muitas vezes resta ir para outro centro e entrar na fila por
lá. Mas isso além da distância, requer recursos, pois não é
simplesmente viajar e entrar na fila, existem exames e mais
exames, além de hotel, passagem, enfim é preciso recursos. E
que muitas vezes o desejo não se torna realidade. Não se pode
criar nas pessoas falsas ilusões é preciso sim mostrar a
realidade.
O paciente renal crônico deve fazer a sua terapia por 4
(quatro) horas em alguns países essa terapia é por mais tempo.
E esse processo requer no linguajar mais simples em limpar o
organismo das impurezas, e além de diminuir a concentração
de líquidos, pois os rins nesse estágio já não funcionam mais e
a alternativa é a máquina. O tratamento é desenvolvido 3 vezes
na semana. E com certeza deve ser seguido à risca. Cada sessão
seria uma viagem, é nesse momento que pensamos em tudo
que aconteceu na nossa vida para chegar até aqui. É nesse
momento que avaliamos a nossa vida, e sempre vem a
pergunta, por que eu???? Por que eu????
Mas aqui estamos e temos que enfrentar, e viver cada dia
como se fosse o último, pois... “É preciso amar as pessoas
como se não houvesse amanhã...”
“Viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e
cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida
devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu
repita é bonita, é bonita e é bonita.”

Rua Dom Aquino, 775 - Centro

CORRETORES AUTÔNOMOS, FAÇA PARTE DE NOSSA EQUIPE!

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

ALUGA

AVALIAÇÃO)

VENDA

Excelente estrutura para transportadoras,
próximo ao anel viário, 2 terrenos, o da sede
medindo 15 x 25 m e ao lado perfazendo um L,
medindo 11,60 m x 33,5 m. R$ 250 MIL

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

CASAS
MOBILIADAS! Com
2 quartos, banheiro,
cozinha, lavanderia,
sala, 1 vaga de
garagem e área de
lazer. Opção: com
mobília R$ 1.100,00/
mês. Sem mobília Excelente casa com piscina, plana, 3 quartos,
sala de estar, sala de jantar, cozinha, área gourmet,
R$ 800,00/mês
garagem coberta, região central. R$ 550 mil

ESCRITÓRIOS COMERCIAL. Imóvel único na
cidade, na Av. Gen Rondon, com excelente Excelente terreno na Rua Cuiabá, com antigos
estrutura, contendo um amplos escritórios escritórios, medindo 19,80 m x 72 m no centro
climatizados e cabeados na parte frontal e residência da cidade, plano, ótima localização R$ 230 MIL
ao fundo. R$ Consulte-nos a melhor negociação!
Sobrado, localizado
na área central da
cidade, próximo a
bancos, comércios
e farmácias, com 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 terreno na Rua Porto Carrero,
plano, medindo 12 m x 72 m no centro da
cidade, plano, ótima localização R$ 250 MIL

Excelente casa térrea, na R. América com amplas
salas, 3 quartos, sendo 1 suíte, lavabo, cozinha, área Ó T I M A O P O R T U N I D A D E ! Te r r e n o
externa com churrasqueira, quarto e banheiro. Casa medindo 6 m x 72 m, localizado na ponte
bem arejada, ótima oportunidade! R$ 2.500/MÊS da R. 13 de junho, plano, R$ 50 mil
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Cantinho do Betãonº182
HISTÓRIAS DO BETÃO III
A história que vou contar hoje, é a
realidade em que vivemos e que se mistura
no tempo, mesclando passado, presente e
futuro.
ALI BARBOSA E OS TROCENTOS
LADRÕES (parte 1)
Barbosa, grande latifundiário, possuía
uma imensidão de terras, ricas em matos,
rios piscosos, flora e fauna abundantes,
que faziam inveja aos grandes latifundiários
de outras plagas. Suas matas eram
consideradas os pulmões do mundo e sua
riqueza mineral colocava suas terras no
topo do mundo, apesar de que uma boa
parte fora tirada por aventureiros que se
diziam descobridores. Mesmo assim,
Barbosa conseguira botar as coisas nos
eixos e sua propriedade continuava a todo
vapor.
Um dia, Barbosa percebeu alguma
coisa errada. Enormes cupins devastavam
suas matas e tatus perfuravam suas terras
e as riquezas que brotavam eram levadas
por esquilos colecionadores de material
brilhante. Castores começaram a erguer
barragens nos rios, desviando seus
cursos, secando terras férteis e alagando
outras, dizimando flora e fauna. O tempo,
as estações do ano, que eram todas
regulares, passaram a sofrer modificações,
esfriando no verão, esquentando no
inverno. Tempestades ocasionais
maltratavam as plantações, prejudicando
as safras que geravam o seu ganha-pão.
Parecia até que a natureza estava
revoltada, devorando todo o fruto de seu
árduo trabalho.
Certa noite, Barbosa tomava uma
cachacinha na varanda de seu rancho
quando ouviu um urro de gelar o sangue
e a partir dessa noite seus bens
começaram a desaparecer. As economias
que guardava para garantir uma velhice
tranquila foram desaparecendo a cada
rugido do animal, uma vez por mês e, de
mãos atadas, começava a desanimar.
Certa noite, largou-se na cama, já meio
mamado e teve um sonho: caminhava por

uma estrada repleta de árvores
carbonizadas pelos múltiplos incêndios,
quando viu uma enorme montanha e uma
voz cavernosa que lhe dizia: ALI,
BARBOSA... ALI, BARBOSA.
Esse sonho perdurou por várias
noites seguidas, até que um dia, Barbosa,
já de saco cheio, ligou seu GPS e # partiu
para desvendar o grande mistério desses
seus sonhos. Andou, andou, até que, bem
orientado pelo GPS (que não era
paraguation), viu-se no sopé da grande
montanha que perturbava suas noites
oníricas. Tentou chegar perto de um lugar
que parecia ser uma enorme porta de
pedra, quando ouviu aquele horrível
rugido. A princípio, tremeu nas bases e
sentiu a barriga querendo chamar o
barroso. Um rugido mais perto fê-lo correr
para uma moita próxima e, enquanto se
aliviava, o dono do rugido apareceu,
farejando o ar. Era um puta leão e tinha no
pescoço uma coleira verde-amarela. A fera
deu uma sacudida na juba e, virando a
cabeça, tirou do lombo um saco,
depositando-o aos pés do que parecia ser
a porta de uma caverna. Farejou
novamente o ar, levantou uma das pernas
e deu um mijão no sopé da montanha.
Novamente o leão farejou o ar e fixou os
olhos na moita em que se achava o
Barbosa. Deu um urro tão horripilante que
até os pelos do lordo do Barbosa se
arrepiaram. Nosso herói, sem perda de
tempo, meteu o pé na estrada e foi então
que a voz misteriosa que ouvira nos
sonhos, lhe disse: - DEIXA DE SER
FROUXO, HOMEM; É ALI,
BARBOSA... É ALI, BARBOSA...
GUENTA AS PONTAS QUE É ALI,
BARBOSA.
Ouvindo tropel de cavalos, Barbosa
procurou esconder-se o melhor que podia
porém, sem perder de vista o leão e a
porta da caverna. Ao perceber a
aproximação dos cavaleiros, o leão
tornou-se um gatinho, ronronando feliz e
se esfregando numa árvore próxima.
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À frente da comitiva, um homem
imponente, peito saliente quase
arrebentando os botões da camisa social,
encimada pelo paletó preto. O leão correu
para ele, com a sacola na boca mas
recebeu um chute no traseiro. – Isso é
mixaria comparado com o que nós
trouxemos – disse o peitudo e completou:
- preciso baixar logo uma portaria
aumentando a taxa dos impostos que você
arrecada. A comitiva que o acompanhava,
num gesto de puxassaquismo, explodiu
em palmas. Foi então que Barbosa
reconheceu o grande chefe. Era
MIGUELÃO, O TEMERRÍVEL, mais
conhecido como peito-de-pombo e
sabonete (sempre processado,
escorregava daqui e dali, acabando
sempre se saindo bem das mais difíceis
situações).
Miguelão, parando em frente à porta
da caverna, bradou em alto e bom som:
ABRE-TE, SÉZAMO. A imensa pedra que
servia de porta, abriu-se lentamente,
dando passagem à comitiva que trazia
bornais pejos nas ancas dos cavalos e
assim que todos entraram, Miguelão, o
Temerrível, berrou lá de dentro: FECHATE SÉZAMO. A porta se fechou.
Barbosa guardou bem aquelas
palavras e foi para casa prometendo voltar
no final do mês, dia em que o leão estaria
arrecadando os impostos e a entrada da
caverna estaria livre.
Naquela noite, apareceu em seus
sonhos um motoqueiro, todo de branco,
cabelos longos e barba no rosto. Tinha
um olhar penetrante e, ao mesmo tempo,
suave e manso. Barbosa, quando ele
falou, reconheceu nele o dono daquela
voz dos sonhos anteriores.
- BARBOSA, SEU FILHO DA MÃE,
SÓ VOCÊ PODERÁ SALVAR SEUS
BENS. ANDA, MOSTRA SUA CARA E
LUTE. NÃO POSSO INTERVIR
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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)
DIRETAMENTE, MAS DEIXAREI DOIS
TELEFONES DE PESSOAS QUE
PODEM LHE AUXILIAR. BOA SORTE.
Dizendo isso, o homem misterioso acelerou
a moto e saiu voando espaço afora até se
perder no infinito.
Barbosa acordou sobressaltado, l
embrando-se de que era o último dia do
mês e que o leão, para arrecadar sua
parte, deixaria a entrada da caverna livre.
Não perdeu tempo e logo estava na
entrada da caverna. Dizendo as palavras
mágicas que ouvira de Miguelão, teve a
passagem livre. Teve o cuidado de fazer
a porta fechar e o que viu...
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
O QUE SERÁ QUE O BARBOSA VIU?
AGUARDEM, NA PRÓXIMA EDIÇÃO, A
PARTE FINAL DA HISTÓRIA.

PRATIQUE A PALAVRA DE DEUS
“E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que
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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relativos ao IPTU, e ao Imposto Sobre
Serviços de Qualquer Natureza, bem como
a outros débitos de natureza tributária e
não tributária, constituídos ou não, inscritos
ou não na dívida ativa, ajuizados ou não,
parcelados ou não, com exigibilidade ou
não.
Vai beneficiar também aquelas
pessoas que, em 2013, estavam
construindo seus imóveis em terrenos com
testada de 6 metros, e que não
conseguiram regularização devido a
mudança na lei. Com a revogação este
ano, a testada mínima voltou aos 6 metros
e o programa garante uma oportunidade
para a regularização dos imóveis.

nutricionistas, assistente social, psicólogos,
recepcionistas, vereadores e o secretário
de saúde.
“Quero agradecer de coração a
homenagem a mim concedida como
AMIGO DA ONCOLOGIA, onde recebi das

AMIGO DA ONCOLOGIA
Na quinta-feira (19), Tadeu Vieira
participou do Café da Manhã no Setor de
Oncologia da Santa Casa de Corumbá,
dentro da programação do Outubro Rosa.
A confraternização contou com a presença
dos pacientes, corpo clínico da Oncologia,
médicos, enfermeiros, enfermeiras,

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.

mãos de minha grande amiga Renata
Migueis essa homenagem em
reconhecimento das nossas parcerias, em
busca de dias melhores para aquelas
pessoas que precisam do tratamento
oncológico”, disse Tadeu Vieira.

Foto: Reprodução Facebook

Por unanimidade, a Câmara Municipal
de Corumbá aprovou na sessão de, terçafeira, 17 de outubro, o Projeto de Lei
encaminhado pelo Poder Executivo que
institui o Programa Cidadão de
Recuperação de Créditos com a Fazenda
Pública Municipal, o REFIC 2017.
O Projeto foi entregue ao presidente
do Poder Legislativo, Evander Vendramini,
pelo prefeito Ruiter Cunha de Oliveira, em
ato que ocorreu na manhã da terça-feira,
no plenário da Casa de Barão de Vila
Maria, e que contou com as presenças
também dos vereadores Gaúcho da PróArt, Yussef Salla, Rufo Vinagre, Manoel
Rodrigues, Paulo Bertini, Baianinho,
Tadeu Vieira, Luciano Costa, Bira, Dr.
Domingos, Roberto Façanha, Gabriel
Alves de Oliveira, Chicão Vianna e André
da Farmácia.
Tadeu Vieira, por sua vez, ressaltou
que foi preciso acelerar o processo para
que o Poder Executivo tenha condições
de sancionar a Lei do REFIC ainda neste
mês, com prazo até novembro para
adesão. “É de extrema importância este
REFIC, principalmente levando-se em
consideração o atual momento da nossa
economia. Com o programa, a Prefeitura
está dando uma oportunidade para que
todos que estão em débito, possam quitar
suas dívidas do a Fazenda Pública”,
destacou.
Por ser o presidente da Comissão de
Constituição e Justiça, era preciso que o
vereador Tadeu apresentasse um parecer
a respeito do documento o mais rápido
possível para dar seguimento à matéria.
“Assumi um compromisso, como presidente
da CCJ, de dar um parecer ao projeto na
terça de manhã para que a votação
acontecesse na sessão que aconteceria à
noite, o que ocorreu.”
O programa é destinado a promover a
regularização de créditos municipais

Foto: Clóvis Neto/PMC

Vereador Tadeu Vieira dá parecer favorável
e REFIC 2017 é aprovado pela Câmara
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1ª Estação Ferroviária da
Estrada de Ferro Noroeste
do Brasil em Corumbá,
foto registrada no ano de
1968. Construída com a
finalidade de embarque e
desembarque de
passageiros à partir de
1953, também funcionava
para carregar e descarregar
cargas, como gêneros
alimentícios que
abasteciam os
estabelecimentos
comerciais da cidade.
Atualmente só restaram as
paredes, o telhado foi
totalmente roubado por
vândalos, fruto do total
abandono das empresas
que assumiram depois da
privatização realizada pelo
governo Fernando
Henrique Cardoso em
1996, além do poder
público municipal que ao
longo desses mais de 20
anos pouco se importou
com a história da estação.
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Dilma: compraram votos PROJETO SINO DA CARIDADE
Começou o Projeto Sino da Caridade
no impeachment e
da Cidade Dom Bosco, famílias do
Bairro Cervejaria serão atendidas
continuam comprando

A presidente deposta Dilma Rousseff afirma não ter sido surpreendida
pela afirmação do delator Lúcio Funaro de que houve compra de votos no
processe do impeachment sem crime de responsabilidade; “Não me
surpreende. E está claro que não foi só este milhão citado pelo doleiro. O
Cunha pavimentou sua ascensão ao comando da Câmara com métodos
corruptos semelhantes. Isso lhe garantiu o controle de uma parte substancial
do Congresso. O próprio Cunha se vangloriava de ter a sua bancada de 140
a 160 deputados. Todo mundo sabia. Da mesma maneira ele financiou sua
eleição à presidência da Câmara. A mídia tem escondido sistematicamente
esses fatos”, afirma.
Bastaram um ano e cinco meses, não mais, para ficarem claros os arranjos
e negociatas que alicerçaram um processo de impeachment sem crime de
responsabilidade contra Dilma Rousseff. A mais recente e incontestável prova
da tramoia a unir a oposição partidária, Michel Temer, o PMDB e o mercado,
urdida sob o aplauso de uma parcela da sociedade e a apatia de outra, foi
fornecida pelo doleiro Lúcio Funaro.
Ao Ministério Público, Funaro, responsável pela lavagem de dinheiro do
esquema peemedebista, contou ter repassado 1 milhão de reais ao deputado
Eduardo Cunha, então presidente da Câmara, para a compra de votos no
Congresso a favor do impeachment.
Na quinta-feira 19, dia da entrevista de Dilma a Carta Capital, Cunha,
condenado a 15 anos de prisão, completava um ano atrás das grades. “É
mesmo?”, reagiu a ex-presidenta à informação. “Sempre achei que ele deveria
ter sido preso antes”. Ela afirma esperar que o STF, diante das revelações do
doleiro, suspenda o impeachment. “Como qualquer cidadão e cidadã, desejo
justiça.”
Dilma diz que não foi surpreendida pela revelação de Funaro.
“Não me surpreende. E está claro que não foi só este milhão citado pelo
doleiro. O Cunha pavimentou sua ascensão ao comando da Câmara com
métodos corruptos semelhantes. Isso lhe garantiu o controle de uma parte
substancial do Congresso. O próprio Cunha se vangloriava de ter a sua
bancada de 140 a 160 deputados. Todo mundo sabia. Da mesma maneira ele
financiou sua eleição à presidência da Câmara. A mídia tem escondido
sistematicamente esses fatos. De qualquer forma, o relato do doleiro coloca
outra questão na mesa”, diz.
“Depois de o PT ganhar quatro eleições consecutivas, as forças derrotadas
decidiram suspender a democracia. Não havia outra maneira de implantar o
projeto neoliberal em curso neste momento. O objetivo do impeachment era
reenquadrar o Brasil econômica, social e geopoliticamente. Vamos acabar
com essa brincadeira de o País desejar um desenvolvimento soberano e
inclusivo. Não falo só da Petrobras e da Eletrobrás. Incluo as empresas de
engenharia destruídas pela Lava Jato. E do uso do orçamento e das leis para
adotar políticas inclusivas, não para proteger o trabalho escravo ou permitir
a exploração de terras indígenas. Era impossível aplicar esse programa por
meio de eleições. Para aprovar o teto de gastos, a reforma trabalhista, era
preciso interromper o processo democrático. O que sustenta o governo é o
mercado. Se as reformas defendidas por ele forem feitas, não importa se
quem está lá é corrupto ou não.
As informações são de reportagem de Sergio Lirio na Carta Capital.

O Sino da Caridade teve início,
há mais de 50 anos com os grupos
de Bandeirantes e Escoteiros da
Cidade Dom Bosco. Hoje, ele
continua por meio dos salesianos,
funcionários, alunos, ex-alunos,
voluntários e jovens de toda a
comunidade corumbaense.
O Sino da Caridade foi criado
pelo saudoso Padre Ernesto. Hoje
é realizado pela Cidade Dom Bosco
em parceria com o CENPER e TV
Morena. O Sino da Caridade tem
como
objetivo
arrecadar
brinquedos, roupas e alimentos não
perecíveis e oferecer um Natal mais
digno às famílias que nada terão
para celebrar essa data especial. Os
alimentos são coletados e
organizados como sacolões e
entregues a aproximadamente 500
família.
O público-alvo deste ano são as
famílias do Bairro Cervejaria que se

encontram em vulnerabilidade
social. Faça sua doação agora e
colabore para um natal sem fome.
A Cidade Dom Bosco está aberta
para doações e os interessados
podem ir até a instituição, que fica
na Rua José Fragelli, 459 (antiga
residência Salesiana), bairro Dom
Bosco ou entrar em contato pelo
telefone (67) 3232-4459. São
aceitas doações de alimentos não
perecíveis, além e roupas e
brinquedos, usados, mas em
perfeito estado.
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Confraternização na Unacon da Santa Casa de Corumbá
A confraternização
No mês de Outubro Rosa,
Com muita inovação
Até poesia e não prosa!
A Kelly Cristiane Vargas
É boa coordenadora,
Ela sempre arruma vagas
Para tratar a sofredora!
A Unacon da Santa Casa
Tem Anjos da Esperança,
Com coração e não asas
Atendendo até crianças!
Os Anjos da Esperança
Simbolizam Anjos da Guarda,
Protegendo as crianças
E a todos que a Deus aguardam...
A Unacon da Santa Casa
Tem estrutura necessária,
E com os Anjos sem asas
Faz ação comunitária!
Os guardiões da saúde
Incentivam prevenção,
E curam até juventude
Com remédios e oração!

A boa Equipe Medica
Aqui da Unacon
Atende com muita ética
Fé e amor no coração.
A Equipe de Enfermeiras
É verdadeira família.
Com as outras companheiras
No caminho que palmilham.
Entre algumas melhorias
Tem visita domiciliar
Para atender as famílias
Sem precisar internar.
Vários tipos de câncer
São tratados aqui mesmo
Quando Deus lhe dá a chance
Não precisa ir a esmo.
Outra grande vantagem
É que todos aqui moram
E usam camaradagem,
Se chamados não demoram.
Pela Rede Feminina
A Unacon é apoiada
Pois conforta e anima
Quem está desanimada!

Os pacientes oncológicos
Eu também sou paciente
Estão bem acompanhados,
E sinto bem atendido,
Pelos médicos, é lógico
Por isso estou contente
E por Deus iluminados!
Parabéns a Unacon e toda a população E a Deus agradecido!
Graças a Deus e obrigado Jesus
Balbino G. de Oliveira / Corumbá-MS 18-10-2017
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AVISO DE LICITAÇÃO
A APM da ESCOLA ESTADUAL
NATHÉRCIA POMPEO DOS SANTOS, através de
sua Presidenta ao final assinado, torna público que
por intermédio da Equipe de Apoio designada pelo
Ato de Designação nº 02/2017, realizará às 18 horas,
do dia 31/10/2017, no local RUA CEARÁ, Nº 2867,
BAIRRO NOVA CORUMBÁ, a licitação na
modalidade “Pregão Presencial” para aquisição de
gêneros alimentícios que serão destinados para a
merenda escolar da Escola Estadual Nathércia Pompeo
dos Santos. O processo n.29/037100/2017, contendo
o edital e demais informações, encontram-se à
disposição dos interessados na sede da Associação
de Pais e Mestres da EE Nathércia Pompeo dos
Santos situada à Rua Ceará, nº 2867, bairro Nova
Corumbá.
Corumbá, 18 de outubro de 2017.
CARMEM DE QUEIROZ DURAN BORGES
Presidente da APM
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Câmara discute nova carga horária para
Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais
Já está tramitando na Câmara
Municipal de Corumbá, um Projeto de
Lei de autoria dos vereadores Yussef
Salla (PDT) e Luciano Costa (PT), que
estabelece nova carga horária para os
profissionais das áreas de Fisioterapia
e Terapia Ocupacional dentro do
quadro dos servidores da Saúde
Pública Municipal.
A proposição foi apresentada na
sessão de segunda-feira, 16, e
acrescenta o parágrafo 4º do artigo
77 da Lei Complementar nº 89, de 21
de dezembro de 2005, que dispõe
sobre o Plano de Cargos e Carreiras
da Prefeitura Municipal de Corumbá,
cria cargos efetivos, fixa vencimentos
e dá outras providências.
Pela Lei Complementar nº 89, a
carga horária dos profissionais destas
duas categorias, é de 40 horas
semanais.
Homenagem
Em 13 de outubro comemora-se o
Dia do Fisioterapeuta e Terapeuta
Ocupacional. Na sessão de 16 de
outubro de 2017, a Câmara Municipal
de Corumbá homenageou os

profissionais dessa imprescindível
atividade que atuam em nossa região.
Dentre eles destacamos a jovem
Haline Darmanceff Jubrie Saleh, muito
dedicada e competente. O autor dessa
merecida Moção de Congratulação foi
o parlamentar Yussef Salla, que
convidou o Vereador e médico Dr.
Domingos Albaneze, para efetuar a
entrega da Moção a Haline.
O Fisioterapeuta é um profissional
responsável por uma intensa e
significativa atuação junto à
sociedade, amparado por uma ampla
atualização científica através de uma
sólida formação universitária,
Vereador e médico Domingos Albaneze entregando a Moção a Haline Saleh
buscando a globalização funcional e
biofísico-social do ser.
A Terapia 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
98474
genéticos, traumáticos ou de doenças
adquiridas por meio da utilização da
9925
atividade humana.
Fonte: Assessoria de Comunicação
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“O conhecimento é orgulhoso por ter aprendido tanto; a sabedoria é humilde por não saber mais”.
* * * POSSE - Solenidade de posse
da nova diretoria da Associação Médica
local, para o triênio 2017/2020 aconteceu
na última quarta-feira, dia 18, Dia do
Médico. The happening teve lugar na
sede social da entidade que congrega os
profissionais da medicina no Pantanal. Na
oportunidade, o médico Manoel João da
Costa Oliveira foi empossado presidente,
tendo como vice, o médico Sandro Fabi;
1º secretário Nicolas Emmanuel Contis e
1º tesoureiro Ricardo da Fonseca
Chauvet. Na oportunidade, o médico
Sandro Fabi deixou a presidência da
AMC, cargo este que assumiu após a
saída do médico Rogério Leite, que
assumiu a secretaria de saúde da city. O
orador da noite foi o decano dos médicos,
Dr. Wilson, que contou um pouco da
trajetória da Associação desde a sua
fundação até os dias atuais. Também usou
da palavra o tesoureiro, médico Ricardo
Chauvet, que aproveitou para comentar
sobre os avanços e conquistas já
alcançadas, falou ainda sobre os projetos
da nova diretoria que tem como objetivo
principal a união da classe médica. Por
conta disso, já no dia 29 deste acontece o
primeiro happy our na sede social, que a
partir de agora, será realizado uma vez
por mês.
* * * POSSE I - O secretário de
saúde, Rogério Leite esteve
representando o prefeito dos
corumbaenses Ruiter Cunha de Oliveira.
Em sua fala, Rogério Leite falou sobre os

avanços na área da saúde, a valorização
do profissional da medicina em terras
pantaneiras, inclusive sobre o plano de
cargos e carreira que já está em estudo
pela equipe do executivo local. Rogério
se colocou a disposição da classe médica
para que todos tenham a possibilidade
de reivindicar e estar em contato direto
com a secretaria. O presidente eleito
Manoel João da Costa Oliveira ao fazer
uso da palavra disse que não está ali
para ser aríete de ninguém, que não está
ali para fazer política e nem mesmo para
ser manipulado. O lema do presidente
empossado é “Valoriza Medicina”, mas,
disse que antes de valorizar a medicina é
preciso valorizar o médico, que por sua
vez tem que valorizar o paciente. Disse
que os médicos têm que deixar de ser
apenas um solicitador de exames, disse
que o paciente não quer exames, quer
sim, ser auscultado pelo profissional, ser
“apalpado”, ser ouvido. Após a
solenidade foi servido um jantar com o
apoio da Unimed Corumbá, para celebrar
o Dia do Médico. O auditório da AMC
esteve lotado, contando com a presença
maciça da classe médica. Show de bola!
* * * THE BEST - A partir da próxima
semana já estarão circulando entre os
chiques e famosos e os bem nascidos da
city, os convites para a 19ª edição da
minha festa anual The Best of 2017 –
Oscar Pantaneiro. O layout belíssimo ficou
a cargo do design Ricardo Albertoni e a
impressão da Santa Cruz Design. The

happening acontece dia 24 de novembro,
nos salões do Carijó da Avenida e o tema
escolhido para este ano foi: “Uma Noite
em Portugal”. Na oportunidade,
personalidades do mundo político,
empresarial e profissional da região
Corumbá e Ladário estarão sendo
agraciados com a estatueta de o Melhor
do Ano em sua área de atuação. Haverá
ainda a premiação para o Homem Mais
Elegante, a Mulher Mais Elegante e o
Melhor Traje da Noite, eleitos durante a
realização do evento. A produção artística
ficará a cargo do expert JB, décor Flores
Neusa, além é claro das mãos de ouro
do artista plástico José Antônio Garcia –
Tanabi. O Buffet Humaitá já elaborou o
menu que será servido nesta Big Nigth
que já faz parte do calendário dos big
happenings na nossa urbe. Aguardem!
* * * MISSÃO - Na última terça-feira,
dia 17, as dependências do 17º B. Fron.
– Batalhão Antônio Maria Coelho foi placo
da solenidade alusiva aos 13 anos da
Missão de Paz no Haiti. Dos 37 mil
militares que estiveram no Haiti, os Boinas
Azuis da Marinha do Brasil e do Exército
Brasileiro receberam as justas
homenagens durante solenidade que
contou com as presenças de autoridades
civis e militares, dentre os quais, o
Arcebispo do Ordinariado Militar do Brasil,

Aniversariantes
da Semana
Jorge Luis Garib - 22/10
Carlos José Gaspar dos Santos - 22/10
Luiz Eugênio Brasil - 22/10
Fernanda Martinez Ribeiro - 22/10
Cely Jane Pereira Andrade - 22/10
Silvio Henrique Tudela - 23/10
Sérgio Pereira - 23/10
Marcel Xavier Ribeiro - 23/10
Vera Silva - 23/10
Ana Paula Mônaco - 23/10
Raphael Oliveira - 23/10
Richard dos Santos - 23/10
Elder Ohara de Oliveira - 24/10
Tatiana Almeida - 24/10
Roberto Carlos da Silva - 24/10
Vanilda Hissae B. Tanaka - 25/10
Lenita Boabaid - 25/10
Rodrigo Ribeiro - 25/10
Regina da Silva Katayama - 26/10
João Marques Bueno Neto - 26/10
Evarista Lopes Torres - 26/10
Rodrigo Leite Ramirez - 26/10
Márcia Almeida Assis - 26/10
Benedita Aparecida Arruda Romão - 27/10
Luciene Marinho Vinagre - 27/10
Francis Fabian - 27/10
Lidiane Figueiredo - 27/10
Jair Arruda - 27/10
Fernando Araújo Philbois - 27/10
Neuza Maria Silva - 27/10
Silvana Mara Ferreira - 28/10
Emília Reneé da Silva - 28/10
Narah Fernanda P. Martinez Neiva - 28/10

O prefeito dos corumbaenses Ruiter Cunha de Oliveira e o deputado estadual
Beto Pereira, em noite de homenagens na Assembleia Legislativa de MS.
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D. Fernando José Monteiro Guimarães;
a presidente da Soamar Ladário
Corumbá, Terezinha Baruki, o presidente
da OAB local, advogado Roberto Lins; o
prefeito da Pérola do Pantanal, Aníbal
Ruso, dentre outros. Muito bom!
* * * MERECIDO - Em Sessão
Solene realizada no plenário deputado
Júlio Maia, na Assembleia Legislativa do
Estado, na Capital, o prefeito dos
corumbaenses Ruiter Cunha de Oliveira
foi outorgado com a Comenda do Mérito
Legislativo. The happening teve lugar na
última terça-feira, dia 17 e contou com as
presenças de personalidades do mundo
político, empresarial e profissional de MS.
A referida comenda recebida pelo chefe
do executivo pantaneiro foi uma indicação
do deputado estadual Beto Pereira que
fez questão de destacar a defesa do chefe
do executivo pelas raízes pantaneiras,
trabalhando para melhorar as condições
de vida dos corumbaenses. O
parlamentar disse ainda que Ruiter é um
“grande defensor do meio ambiente” e
promove ações que garantem a
preservação do santuário ecológico que
é o Pantanal. Show de bola!
* * * REFIC – Durante sessão realizada
no dia 17 deste mês, no plenário da Casa
do Barão de Vila Maria, os nobre edis
aprovaram por unanimidade, o Projeto
de Lei encaminhado pelo Poder
Executivo que institui o Programa
Cidadão de Recuperação de Créditos
com a Fazenda Pública Municipal, o
REFIC 2017. O Projeto foi entregue ao
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presidente daquela augusta Casa de Leis,
vereador Evander Vendramini, pelo
prefeito dos corumbaenses Ruiter Cunha
de Oliveira. Na oportunidade, o chefe do
executivo local solicitou à Câmara, que a
matéria fosse apreciada com a maior
brevidade possível. Diante disso, o
presidente do Poder Legislativo propôs
a inclusão do Projeto para votação e a
aprovação por unanimidade, lembrando
aos pares que a matéria já vinha sendo
discutida na casa desde o início da atual
legislatura. Muito bom!
* * * RETALHOS - A pedida para hoje,
domingo, dia 22 é participar do Chá
Nova
Desfile, com Festival de Prêmios que
para o
acontece a partir das 17:00 horas, em
um espaço de eventos da city. The
happening é realização da Rede
Feminina de Combate ao Câncer, que tem
a frente à dinâmica voluntária Sabina
Acosta da Costa, sempre auxiliada por
um grupo de mulheres guerreiras que se
une em prol de uma causa. Na
oportunidade estará sendo mostrada a
coleção “Amor em Retalhos”, trabalho
este realizado pelas pacientes atendidas
pela Rede e pelas voluntárias. Lembrando
que as atividades alusivas ao Outubro
Rosa seguem até o final deste mês, com
O clube de
inúmeras ações voltadas para a
tecido, em
prevenção do câncer. A Rede Feminina
de Combate ao Câncer além de dar total
apoio, como psicológico, médico e outros,
aos pacientes, ainda mantém uma rede
de solidariedade que ajuda às famílias
dos pacientes com cestas básicas e outros.
Vale a pena prestigiar!

diretoria da Associação Médica de Corumbá,
triênio 2017/2020 empossada no último dia 18.

Mães do Lions Corumbá, realizou Curso de Bonecas em
parceria com o Senar e o Sindicato Rural aqui da city.

O casal Keyla Brito e o médico Nicolas
Emmanuel Contis em noite de posse na AMC.

Na solenidade alusiva aos Boinas Azuis, o C. Alte. Luiz Octavio Barros,
Coutinho, presidente da Soamar Ladário Corumbá, Terezinha Baruki; o
Arcebispo do Ordinariado Militar do Brasil, D. Fernando José Monteiro
Guimarães; o Gen. de Bda. André Luiz Campos Allão; prefeito da Perola do
Pantanal, Carlos Anibal Ruso e o presidente da OAB local, Roberto Lins.
* * * Entre em contato com a coluna pelos e-mails:
desartory@hotmail.com - desartory@gmail.com desartory@bysartory.com.br ou ainda pelos fones (67) 3231-8360 e (67) 9
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

Na posse da nova diretoria da AMC, Irma Vilela, o médico
Luiz Mario Delvizio e o filho, advogado Thomaz de Souza
Delvizio que será o assessor jurídico da entidade.
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