Monopólio da Andorinha:
Câmara prega parceria com a população por
nova licitação e mais empresas no trecho
A Câmara Municipal está ultimando
os preparativos para iniciar uma
campanha em Corumbá, visando a
coleta de assinaturas da população,
para cobrar do Governo do Estado, a
realização de uma nova licitação do
sistema de transporte intermunicipal de
passageiros, com concessão para duas
ou três empresas.
É o que informa o vereador e
presidente da Câmara, Evander
Vendramini, citando que a ideia é colher
cerca de 50 mil assinaturas e encaminhar
o documento (abaixo-assinado) ao
Governo do Estado e à Assembleia
Legislativa de Mato Grosso do Sul.
Complemento na página 03.

Contribuinte já pode procurar
Centro de Atendimento para
aderir ao REFIC Página 09.
Corumbá leva 1° lugar em
duas categorias classificadas
no prêmio Agrinho Página 11.
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Desconto em multa,
isso é possível?
* Rosildo Barcellos
Muitas pessoas ainda não sabem
mas o Sistema de Notificação
Eletrônica, criado pelo Denatran e
desenvolvido pelo Serpro, oferece,
agora junto com o Detran/MS
desconto de 40% no pagamento das
infrações de trânsito aplicadas. Além
disso, permite conhecer as
notificações pelo seu aparelho móvel
ou computador A ferramenta acelera
o processo de entrega das autuações,
uma vez que registra em até três dias
a multa cometida pelo infrator e emite
o código de barras para pagamento
através do celular.
Para ter acesso a essa nova
realidade, é preciso se cadastrar no
aplicativo disponível para Android e
iOS, ou na versão web: https://
sne.denatran.serpro.gov.br Além dos
40% de desconto nas multas de
trânsito, o Sistema de Notificação
Eletrônica (SNE) contribui para a
preservação do Meio Ambiente. Além
de reduzir o uso de papel, necessário
para a impressão das multas, diminui
o consumo de combustível fóssil,
utilizado nos veículos e caminhões da
empresa de correios e telégrafos que
distribuem as notificações nos
municípios brasileiros. Certamente
que se boa parte da população que
circula com seus automotores
aderirem ao SNE, cadastrando seus
veículos, mais o Meio Ambiente
agradece. Quem não se cadastrar, não
se preocupe, estará perdendo, mas
continuará recebendo as notificações
por Correios.
1) Fazer download do aplicativo
“Sistema de Notificação Eletrônica”
ou “SNE” no Google Play e na Apple
Store.
2) Cadastro: informar CPF, e-mail,
CNH, código de segurança da carteira
de habilidade e criar uma senha.
3) Ao se cadastrar no SNE, será
possível inserir quantos veículos
forem necessários e receber as
infrações no smartphone ou tablet.
Quero lembrar também que:
1) Caso opte pela notificação
eletrônica (cadastro no SNE) e não

apresente defesa prévia nem recurso
contra a infração cometida com 40%
de desconto até a data de vencimento
é disponibilizado multa a multa, ou
seja, além da adesão à notificação
eletrônica.
2) Dinamizar e facilitar o processo de
notificação de trânsito. Se o usuário
cometeu a infração, ele a recebe
rapidamente e isso diminui custos ao
Estado e também ao cidadão, que
evita de ter que comparecer ao órgão
de trânsito para retirar segunda via
de infrações.
3) O usuário tem certeza das
notificações recebidas. Pelo modelo
atual de notificação, além da possível
demora em recebê-las pelos correios,
em algumas ocasiões foram relatados
desconhecimento e extravios. E se a
infração foi cometida...é vantagem
sim!
**Para baixar o aplicativo SNE
Denatran no Android:
Quem usa celulares com sistema
Android pode simplesmente copiar o
link e ir direto para a Play Store:
https://play.google.com/store/apps/
details?id=br.gov.serpro.denatran.sne
** Para baixar o aplicativo SNE
Denatran no IOS:
Quem usa celulares com sistema IOS
pode simplesmente copiar o link e ir
direto para a App Store:
https://itunes.apple.com/br/app/sne/
id1170007091?l=pt_BR
*Articulista.
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Monopólio da Andorinha:
Câmara prega parceria com a população por
nova licitação e mais empresas no trecho
“Já conquistamos a primeira vitória
contra o monopólio do transporte
intermunicipal de passageiros com a
decisão tomada pelo Ministério Público
Estadual. Mas, a luta continua e toda a
Câmara está trabalhando intensamente,
para que tenhamos uma abaixo-assinado
com cerca de 50 mil assinaturas,
reforçando assim a necessidade de termos
uma nova licitação, e com duas ou três
empresas atuando no sistema de
transporte intermunicipal de passageiros,
atendendo principalmente o trecho entre
Corumbá e Campo Grande”, comentou
Evander.
Como se sabe, na última terça-feira,
24 de outubro, o Ministério Público
Estadual publicou no Diário Oficial, uma
recomendação assinada pelo promotor
Luciano Bordgnon Conte, da 5ª
Promotoria de Justiça de Defesa do
Patrimônio Público e Social da Comarca
de Corumbá/MS, destinada ao governador
Reinaldo Azambuja; ao secretário de
Estado de Infraestrutura do Estado do Mato
Grosso do Sul, Ednei Marcelo Miglioli, e
ao diretor-presidente da AGEPAN, Youssif
Domingos, que “se abstenham de
prorrogar ou renovar o contrato de
concessão referente ao serviço público de
transporte intermunicipal de passageiros
da linha 059 (Corumbá - Campo Grande),
atualmente com prazo de validade
expirado, sem prévia realização de
procedimento licitatório, nos termos do
artigo 175, caput, da Constituição Federal”.
Evander lembra que a decisão do MPE
faz parte de um processo desencadeado
pela Câmara, que recorreu ao Ministério
Público, no sentido de colocar um ponto

final no “monopólio do transporte
intermunicipal de passageiros praticado
pela empresa Andorinha”.
“Iniciamos esta luta em 2011, quando
realizamos uma audiência pública na
Câmara. Fizemos outra audiência no ano
passado para discutir o problema. Já são
seis anos de luta e, na atual legislatura, o
trabalho continuou com a adesão de todos
os vereadores. Vamos continuar cobrando
a licitação e que tenhamos duas ou três
empresas atuando no trecho, para que
tenhamos passagens mais baratas, e
ônibus de melhor qualidade para a
população”, reforçou.
Evander questionou também as
informações da Secretaria de Estado de
Infraestrutura que é preciso elaborar um
plano diretor do transporte intermunicipal
para depois realizar a licitação. “Quantos
anos se passaram e só agora estão falando
que é preciso elaborar o plano diretor para
fazer a licitação? Isso já não deveria ter
sido feito antes?”, questionou.
Decisão do MPE
Para o vereador, a decisão do MPE
foi importante para acabar com o monopólio
atual. Ele lembra que a Andorinha vinha
fazendo o serviço mediante autorizações,
contrariando a legislação vigente, já que a
concessão chegou ao fim há muitos anos.
Os últimos documentos que a Câmara
recebeu da Agência de Regulação de
Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul
(Agepan), que havia sido solicitado por
Evander no primeiro semestre do ano
legislativo, foram encaminhados no início
de setembro para o MPE.
O documento cita que o contrato de
concessão do serviço foi assinado em

1976 e não está mais vigente hoje, 41 anos
após o último processo licitatório. “Não
existe nem aditivos e a empresa está
operando o trecho mediante autorizações,
o que contraria a legislação vigente, além
de causar transtornos à população”,
explicou Evander.
O documento cita que a Andorinha está
explorando o trecho desde 03 de fevereiro
de 1976, data anterior à criação do Estado
de Mato Grosso do Sul, em 11 de outubro
de 1977. O prazo de validade foi de 10
anos, sujeito a revogação por igual
período, como realmente ocorreu em
1986.
Mas, em 1996 foi assinado novo
contrato de concessão por mais 10 anos,
renovado em 2006, por um termo aditivo,
por mais 10 anos, que venceu, conforme
a própria Agepan, em 03 de fevereiro de

2016 – considerado os aditivos de prazo
– que é a situação em que se encontra
atualmente a maioria dos contratos de
concessão em operação no Estado.
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IDEIAS,
SUGESTÕES
E RECLAMAÇÕES
Por Eneo da Nóbrega
(Membro Efetivo da União Brasileira de Escritores)

ENTIDADE “PRIVILEGIADA”
O que se tem notado é que apenas
uma entidade é convidada para
determinadas solenidades públicas.
Os que convidam se esquecem que
na cidade existem Sindicatos que

representam os professores da Rede
Pública; da UFMS; do IFMS; os
funcionários da EMBRAPA;
Representantes da União Brasileira
de Escritores de MS; da Associação
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dos Poetas e Escritores de
Corumbá(APEC); Associação de
Moradores e outras entidades.
Perguntar não ofende: “Por que
privilegiar apenas uma entidade de
classe, se todos são iguais perante
a lei? No Sindicato dos Educadores,

Padre Ernesto
Sassida – Idealizador
do Projeto “A
PROCURA DOS
PEQUENOS
HERÓIS”, que
neste mês de outubro
comemorava seu
aniversário.
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todo mundo tem curso superior”.
Ainda em destaque da destruição
da boca de lobo pelas carretas que
circulam na Rua José Fragelli, entre
as ruas Duque de Caxias e Monte
Castelo. Punição já para os carreteiros
infratores.
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Nos Trilhos da Vida
Por Dilson Fonseca (DRT-1583/MS)
Vamos falar sobre a Ferrovia, escrever sobre fatos
históricos e curiosidades. Sou o Professor Dílson Antonio
Morais da Fonseca, Pós Graduado em Gestão
Educacional, Formado em Geografia e professor há mais
de 18 anos, além disso, neto e filho de ferroviário.

Com destino a Duque Estrada
Vou relatar uma verdadeira aventura
que foi essa viagem de trem com destino a
Duque Estrada, uma região do município
de Miranda. O condutor com o seu apito
avisa ao maquinista que já são 8 horas e
que o trem já tem que partir e se ouve o
barulho ensurdecedor da máquina, sendo
dois apitos sequenciais e o trem de forma
lenta começa a deixar a nossa estação. É
nesse momento que os corações dos
pantaneiros parecem saltar pela boca.
“Enquanto esse velho trem atravessa o
Pantanal”.
A nossa caravana era composta por
várias pessoas que iriam fazer uma
apresentação de capoeira naquela região,
mais precisamente em um lugarejo
conhecido como “Paxixi”. E para
economizar compramos passagem de
Corumbá a Miranda, mas o destino era
Duque Estrada, uma estação a frente. E
assim partimos: o velho trem chega a
estação de Urucum, onde até os dias atuais
se encontra o nosso amigo ferroviário
Carlos de Aquino Correa da Costa o
Zanata e sua família. Estação que foi
inaugurada em 1952, onde tinha na época
uma caixa d´água imensa com água
cristalina que era um dos atrativos daquela
região. A parada era de 1 minuto e logo o
chefe da estação dava a ordem pra sair e
a próxima parada era a estação de Antônio
Maria Coelho. A próxima estação é a de
Generoso Ponce que foi inaugurada em
1959. Em 1960 aparece como km 1298. O
nome Generoso Ponce surge entre 1966
e 1969, em 1970 já se utiliza esse nome
em todos os guias. A estação de

Albuquerque foi inaugurada em 1952, no
trecho aberto entre as estações de
Carandazal e Corumbá. E a estação de
Agente Inocêncio, foi inaugurada em 1941.
Como muitas das estações do trecho entre
Campo Grande e Porto Esperança, por
muito tempo a estação não dispôs de água
potável, obrigando a NOB a deslocar
semanalmente uma composição de vagões
pipa para abastecimento do pátio. O posto
do km 1250 também chamado de Chave
do km 1250, foi inaugurado em 1941. O
seu nome, diferente da quilometragem em
1941, o seu nome diferente da
quilometragem em 1959, se deve a
quilometragem inicial da ferrovia. Partimos
e chegamos a estação de Carandazal foi
inaugurada em 1912. Já o posto do km
1229, foi inaugurada em 21 de janeiro de
1947. Seu nome se deve à quilometragem
inicial da ferrovia antes das retificações,
que era diferente da quilometragem em
1959. O prédio do posto foi construído em
madeira (talvez igual aos outros postos
telegráficos), sendo vários outros
construídos nessa época, em 1979 o prédio
seguia bem conservado na lateral da linha.
A estação de Bodoquena foi inaugurada
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em 1912, já a estação de Porto Carreiro
foi inaugurada em 1929, como muitas das
estações do trecho entre Campo Grande
e Porto Esperança, por mais tempo a
estação não dispôs de água potável,
obrigando a NOB a deslocar também
semanalmente uma composição de vagões
pipa para abastecimento. A estação de
Guaicurus foi inaugurada em 31 de
dezembro de 1912, por muito tempo a
estação não dispôs de água potável,
obrigando a NOB a deslocar
semanalmente uma composição de vagões
pipa para abastecimento. Em 2004 estava
servindo de moradia para os índios
Kadiwéus. A estação de Coronel Juvêncio
foi inaugurada em 01 de junho de 1935. A
estação já existia como posto telegráfico
com nome de Posto do km 1154. A estação
de Salobra foi inaugurada em 31 de
dezembro de 1912, mas sem “R” (Saloba).
É um povoado com 98 famílias, tendo como
atração a ponte ferroviária sobre o rio
Miranda, de ferro, de 1931.
Enfim chegamos a Estação Ferroviária
de Miranda foi uma construção destinada
a embarque ou desembarque de
passageiros de trem e, secundariamente,
ao carregamento e descarregamento de
carga transportada. Usualmente consistia
em um edifício para passageiros (e
possivelmente para cargas também), além
de outras instalações associadas ao
funcionamento da ferrovia. A estação de
Miranda foi inaugurado em 31 de
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dezembro de 1912. Dois anos depois,
quando houve a junção de dois trechos,
de Água Clara e Pedro Celestino, a
estação já funcionava no trecho isolado e
acabou sendo reinaugurada. Faz parte da
linha E. F. Itapura-Corumbá, que foi aberta
também a partir de 1912. Apesar disso,
por dificuldades técnicas e financeiras,
havia cerca de 200 km de trilhos para
serem finalizados (trechos Jupiá-Água
Clara e Pedro Celestino-Porto
Esperança), fato que ocorreu apenas em
outubro de 1914. Em 1917 a ferrovia é
fundida no trecho da Estrada de Ferro
Noroeste do Brasil (NOB), que fazia o
trecho paulista Bauru-Itapura. (Entre
Campo Grande e Corumbá). Mas o nosso
destino era Duque Estrada, porém o
condutor percebeu e mandou que
comprássemos passagem até o destino ou
senão seríamos obrigado a descer em
Miranda. Enfim tivemos que comprar a
passagem.
Chegamos no destino e descemos na
pequena estação de Duque Estrada, onde
já estava nos esperando o então já falecido
tio Neca (Leonel Pinheiro), na época
Vereador e seus amigos, destacando o
Boni (Bonifácio) que era o responsável
pelo esporte na região. Enfim chegamos e
deu tudo certo, e mais uma vez o trem foi o
grande responsável em levar o nosso
pessoal até Duque Estrada. Ai mais uma
vez vem o peito que não cansa de dizer
que saudade do trem.
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Administrando o
Estresse do dia a dia
Recentemente recebi um e-mail, e
achei muito interessante compartilhar, pois
fala sobre o estresse, mal cada vez mais
comum, e como lidamos com ele.
Não veio quem foi o palestrante, ou
até mesmo se é real ou não, mas é
interessante a forma de pensamento. Se
alguém souber e quiser se manifestar,
será muito bem vindo:
Em uma conferência, ao explicar para
a plateia a forma de controlar o estresse,
o palestrante levantou um copo com água
e perguntou:
-”Qual o peso deste copo d’água? “
As respostas variaram de 250g a 700g.
O palestrante, então, disse:
- “O peso real não importa. Isso depende
de por quanto tempo você segurar o copo
levantado.” “Se o copo for mantido
levantado durante um minuto, isso não é
um problema. Se eu mantenho ele
levantado por uma hora, eu vou acabar
com dor no braço. Mas se eu ficar
segurando um dia inteiro, provavelmente
eu vou ter cãibras dolorosas e vocês
terão de chamar uma ambulância.”
E ele continuou:
- “E isso acontece também com o estresse
e a forma como controlamos o estresse.
Se você carrega tua carga por longos

períodos, ou o tempo todo, cedo ou tarde
a carga vai começar a ficar incrivelmente
pesada e, finalmente, você não será mais
capaz de carregá-la.” “Para que o copo
de água não fique pesado, você precisa
colocá-lo sobre alguma coisa de vez em
quando e descansar antes de pegá-lo
novamente. Com nossa carga acontece
o mesmo. Quando estamos refrescados
e descansados nós podemos novamente
transportar nossa carga.”
Em seguida, ele distribuiu um folheto
contendo algumas formas de administrar
as cargas da vida, que eram:
1 * Aceite que há dias em que você é o
pombo e outros em que você é a estátua.
2 * Mantenha sempre tuas palavras leves
e doces pois pode acontecer de você
precisar engolir todas elas.
3 * Só leia coisas que faça você se sentir
bem e ter a aparência boa de quem está
bem, caso você morra durante a leitura.
4 * Dirija com cuidado. Não só os carros
apresentam defeitos e têm recall do
fabricante.
5 * Se não puder ser gentil, pelo menos
tenha a decência de ser vago.
6 * Se você emprestar $200 para alguém
e nunca mais ver essa pessoa,
provavelmente valeu a pena pagar esse
preço para se livrar dessa má pessoa.
7 * Pode ser que o único propósito da
tua vida seja servir de exemplo para os
outros.
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8 * Nunca compre um carro que você
não possa manter.
9 * Quando você tenta pular obstáculos
lembre que está com os dois pés no ar e
sem nenhum apoio.
10 * Ninguém se importa se você
consegue dançar bem. Para participar e
se divertir no baile, levante e dance,
pronto.
11 * Uma vez que a minhoca
madrugadora é a que é devorada pelo
pássaro, durma até mais tarde sempre
que puder.
12 * Lembre que é o segundo rato que
come o queijo - o primeiro fica preso na
ratoeira. Saiba esperar.
13 * Lembre, também, que sempre tem
queijo grátis nas ratoeiras.
14 * Quando tudo parece estar vindo na
tua direção, provavelmente você está no
lado errado da estrada.
15 * Aniversários são bons para você.
Quanto mais você tem, mais tempo você
vive.
16 * Alguns erros são divertidos demais
para serem cometidos só uma vez.
17 * Podemos aprender muito com uma
caixa de lápis de cor. Alguns têm pontas
aguçadas, alguns têm formas bonitas e
alguns são sem graça. Alguns têm nomes
estranhos e todos são de cores diferentes,
mas todos são lápis e precisam viver na
mesma caixa.
18 * Não perca tempo odiando alguém,
remoendo ofensas e pensando em
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vingança. Enquanto você faz isso a
pessoa está vivendo bem feliz e você é
quem se sente mal e tem o gosto amargo
na boca.
19 * Quanto mais alta é a montanha mais
difícil é a escalada. Poucos conseguem
chegar ao topo, mas são eles que
admiram a paisagem do alto e fazem as
fotos que você admira dizendo “queria
ter estado lá”.
20 * Uma pessoa realmente feliz é aquela
que segue devagar pela estrada da vida,
desfrutando o cenário, parando nos
pontos mais interessantes e descobrindo
atalhos para lugares maravilhosos que
poucos conhecem.
Portanto, antes de voltarem para
casa, depositem sua carga de trabalho/
vida no chão. Não carreguem para casa.
Vocês podem voltar a pegá-la amanhã.
Com tranquilidade.

Por Fabio Pexe
Publicitário, Pós graduado
em Gestão de Mercados,
MBA em Marketing, e
membro da ASBPM
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Vereador Domingos solicita
pavimentação de acesso a
morro pela Rua Major Gama
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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

A pavimentação do acesso ao morro localizado na Rua Major Gama,
após a Dom Pedro II, foi solicitada pelo vereador Domingos Albaneze
Neto (PV), para atender a comunidade residente na região.
O pedido foi feito por meio de requerimento encaminhado ao
secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Ricardo Ametlla, com
cópia ao prefeito Ruiter Cunha de Oliveira. O local é conhecido como
Morro do Boliviano.
Também ao secretário Ricardo Ametlla, com cópia ao engenheiro
Thiago André Andreasi, da Unipav, responsável pela limpeza pública,
Domingos solicitou pediu informações sobre a não realização dos
serviços de limpeza da Rua Domigos Sahib, no Porto Geral.

.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 Betãonº183
HISTÓRIAS DO BETÃO IV
No capítulo anterior, Barbosa descobriu
o segredo da maracutaia que empobrecia
suas terras, graças à dica e a insistência de
um misterioso motoqueiro cabeludo, cuja voz
povoava seus sonhos. Graças a ele,
acabou descobrindo o autor dos rugidos
que ecoavam nas noites de final de mês e
também a caverna incrustada no sopé de
uma grande montanha.
ALI BARBOSA E OS TROCENTOS
LADRÕES (final)
Barbosa teve que cerrar os olhos ante
a luminosidade que emanava do interior da
caverna, contrastando com o lusco-fusco
dos primeiros raios de sol. Entrou, tendo o
cuidado de dizer as palavras que faziam a
porta se fechar. Era um enorme salão
repleto de corredores e salas, todas
iluminadas por lâmpadas especiais para que
a umidade não afetasse o material ali
guardado. Refeito do susto, a visão já
acostumada com a luz ambiente, Barbosa
começou a percorrer as salas e, em cada
uma delas, novas surpresas o aguardavam.
Várias delas continham cuecas, calcinhas,
sutiãs de bojo, todos recheados de notas
de cem reais; em outra, os sacos que eram
trazidos pelo LEÃO (era a sala do IR que o
animal arrecadava todo o final de mês); outra,
guardava joias valiosíssimas e obras de arte.
Barbosa suava frio, emputecido por
saber que toda aquela fortuna era fruto de
seu trabalho árduo, de sua lida diária e
noturna. Tudo aquilo sugado por uma
cambada de marginais, sempre impunes
pelas suas más ações.
Barbosa sentou-se, cabisbaixo, em uma
pedra, quando aquela voz em sua
consciência, a mesma dos sonhos,
murmurou em seus ouvidos: VAI, HOMEM,
NÃO DEIXE A PETECA CAIR. MOSTRE
SUA CARA, BARBOSA E CONFIE EM
MIM. VOCÊ NÃO ESTÁ SOZINHO.
LEMBRE-SE DOS NÚMEROS DE
TELEFONE QUE EU LHE DEI.
Barbosa reanimou-se e seguiu em frente,
percorrendo os outros salões; Num deles,
havia um aviso na entrada: PROPRIEDADE
DO GEDA. NÃO TENTEM TIRAR NADA.
AQUI TEM 51 MILHÕES... Barbosa
adentrou-se e viu aquela dinheirama toda,
acondicionada em malas, caixas de
papelão, pastas 007 e sacolas de
supermercados. Uma outra sala chamoulhe a atenção. Pendurado na porta, um
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imenso quadro representando uma
gigantesca pizza. No interior da sala, uma
grande quantidade de diplomas de
livramentos de processos, todos carimbados
com um carimbo especial: PIZZA. Mais
adiante, numa grande área, um
apartamento triplex e um sítio e, no último
espaço, uma casa de praia, cujo mar era
representado por uma gigantesca piscina
cheia de euros, dólares, reais, moedas e
joias.
A boquiabertice de Barbosa foi
interrompida pelo tonitroante rugido do leão
que acabava de chegar de sua coleta.
Correu para a porta da caverna e, antes
que o leão se aproximasse, tentou abri-la
mas, Oh!... esquecera a palavra mágica.
Desesperou-se, descabelou-se e quase
mijou nas calças, quando ouviu o ruído do
tropel de cavalos. Eram os trocentos
ladrões, chefiados por MIGUELÂO, O
TEMERRÍVEL. O som de foguetes
espoucando parecia anunciar alguma
comemoração.
Quando a porta da caverna ia se
abrindo, Barbosa procurou camuflar-se o
mais que podia, atrás de uma coluna. A
comitiva começou a entrar, tendo, na frente,
uma imensa faixa onde se lia: PARABÉNS,
AEÇÃO NEVASCA, POR CONSEGUIR
SUA LIBERDADE. Logo atrás, o
homenageado, ao lado de Miguelão, erguia
um diploma emoldurado, tendo no final,
aquele famoso carimbo: PIZZA. A comitiva
vinha engrossada por advogados que
vinham participar da festança.
De seu posto camuflado, Barbosa podia
captar algum diálogo entre os entrantes:
- Vai urrar festança o dia inteiro em
homenagem à liberdade do parceiro
NEVASCA.
- Ele disse que aqueles dois milhões que
traz na mochila vai ser sua contribuição para
a piscina...
Falando em piscina, o Geda bem que
devia tirar pelo menos um dos milhõezinhos
dos 51, para completar o volume...
- Ele alega que, por conta da chuvarada,
está guardando a grana para a construção
de uma arca, caso haja mais um dilúvio...
- Hoje, não quero nem saber. Vou dormir
no triplex do MULA...
- Eu vou caçar em seu sítio.
- Diz ele que vai descolar mais um AP, do
qual ele está apresentando uns recibos falsos
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de aluguel prá enganar a torcida...
- Putaquepariu, o homem é mais sabonete
que o MIGUELÂO...
Aproveitando a deixa e a distração da
comitiva e, percebendo que o LEÃO tinha
ido ao mato para “chamar o barroso”,
Barbosa conseguiu escapulir, metendo o
pé na estrada. A certa altura teve que
esconder-se para dar passagem a um
enorme caminhão de entregas onde se lia
nas laterais: PIZZARIA DO CONGRESSO.
Eram os comes e bebes esperados pela
curriola.
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
Barbosa, já em casa, andava de um lado
para outro, remoendo seus pensamentos
e, ansioso como era, bolava um jeito de
acabar com essa bandalheira toda nesse
mesmo dia, aproveitando que o pessoal
estava enchendo o rabo de pizza. Descobriu
os números que o misterioso motoqueiro
cabeludo lhe passara e digitou um deles.
Ouviu uma gravação que dizia: Matador
profissional de bichos. Já matei um leão,
uma serpente-dragão de 3 cabeças,
sequestrei o famoso cão do inferno e até
matei uma corsa de patas de bronze e chifres
de ouro, além de limpar uma imensa
cavalariça a pedido de um Rei. Encaro
qualquer desafio e a qualquer hora. Se for
prá detonar com gente, levo meu parceiro
que, com sua “queixada de burro”, dizima
qualquer exército. Em caso de urgência,
acesse o aplicativo tal, que imediatamente
estaremos à sua disposição.
Em pouco tempo, no local combinado, o
UBER deixou dois estranhos passageiros.
Ambos eram fortíssimos, musculosos,
pareciam até instrutores de academia. A
diferença é que, um deles, o de cabelos
mais curtos, tinha na cabeça, uma tiara e
não usava armas. O outro, cabelos
ondulados que desciam até à cintura, trazia
à tiracolo uma “queixada de burro”.
- Deixa comigo, falou o fortão desarmado –
o bicho é meu.
- Não vai matar, pois aqui as leis são rígidas
para quem mata um animal.
- Deixa comigo. Só vou dar um “sossegaleão” nele e depois o levo para o lugar de
onde ele veio.
Com o leão amarrado e amordaçado, o
grandão chegou ao parceiro, bateu em sua
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mão e disse: - Agora é com você, brother.
Dizendo a palavra mágica, Barbosa
abriu a porta da caverna, penetrando
com o cabeludão que já tinha empunhado
sua arma. O alvoroço foi geral. Eram
dentaduras, perucas, gravatas e sapatos
voando por todo lado, só sobrando, no
final, o grande e poderoso MIGUELÃO,
o TEMERRÍVEL.
- Deixa o homem comigo – disse Barbosa
– Quero fazer uns carinhos nele.
Vendo-se acuado e sem seus puxasacos, MIGUELÃO teve um acesso de
xilique e, como último recurso, ofereceu
uma gorda propina a BARBOSA.
O motoqueiro cabeludo, agora
acompanhado por um parceiro, também
motorizado, que haviam sido chamados
pelo grandão, analisavam os derrotados.
– Não vou levar nenhum deles - Disse o
motoqueiro cabeludo – pois em minha
casa não há lugar para corruptos. Pode
ficar com todos eles. – Negativo – disse
o outro (um cara esquisito, todo
vermelho, tendo na cabeça um capacete
com chifres e na bunda, um rabo com
ponta de flexa. – Minha casa já está
cheia de ladrões e bandidos, mas estes
são os piores e não quero ninguém
corrompendo meu eleitorado. É melhor
deixar eles aqui mesmo, sob a custódia
do Barbosa que saberá dar um jeito na
situação.
Barbosa não titubeou, colocando em
ação o plano que havia elaborado. Pegou
toda aquela fortuna, subiu no alto da
montanha, atirando-a ao sabor do vento,
que tratou de esparramá-la por todos os
cantos de sua terra sofrida. Depois,
dando uma enxada para cada um dos
trocentos ladrões, inclusive ao grande
chefe, MIGUELÃO, o TEMERRÍVEL,
disse: - Vamos lá, galera, façam o que
nunca fizeram na vida, ponham esta terra
para produzir, para compensar o estrago
que vocês fizeram.
Hoje, no “Céu risonho e límpido, a
imagem do cruzeiro resplandece”. “Teus
risonhos, lindos campos tem mais flores”
e “Nossos bosques têm mais vida”, e
Barbosa se acha “Deitado eternamente
em berço esplêndido, ao som do mar e à
luz do céu profundo”. (Roberto/Betão)

PRODUTOS ORTOPÉDICOS EM GERAL.
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Contribuinte já pode procurar Centro de
Atendimento para aderir ao REFIC
O contribuinte em débito com o
Fisco Municipal já pode aderir ao
Programa Cidadão de Recuperação de
Créditos com a Fazenda Pública
Municipal (REFIC/2017). O programa
permite parcelamento em até 48 vezes
de débito com o Município e concede
isenções de multas, juros e correção
monetária que variam de 30% a 100%.
Para a adesão, é preciso procurar o
Centro de Atendimento ao
Contribuinte (CAC) no período das
08h às 16 horas.
A Lei n° 212 estabelece que o
REFIC/2017 destina-se a promover a
regularização de créditos municipais
relativos ao Imposto Sobre a
Propriedade Territorial e Predial
(IPTU) e ao Imposto Sobre Serviços
de qualquer Natureza (ISSQN),
devido até a competência do mês de
junho de 2017, bem como outros
débitos de natureza tributária e não
tributária, constituídos ou não,
inscritos ou não em dívida ativa,

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)

ajuizados ou não, parcelados ou não,
com exigibilidade suspensa ou não.
“Estamos com o sistema preparado
para o contribuinte fazer a adesão. É
só ir ao CAC com documentação
pessoal e BIC (no caso do IPTU),
pedir uma simulação dos débitos com
a Fazenda Municipal e simular as
situações possíveis, à vista ou
parcelada, dentro do seu orçamento
para não deixar de fazer o
recolhimento. Pode levar o extrato da
simulação para analisar em casa as
opções oferecidas”, informou o
secretário Especial de Fazenda, Mário
Sérgio Aguiar Siqueira.
O CAC fica na rua 28 de Setembro,
47 (prolongamento da rua Dom
Aquino), próximo ao quartel do 17º
Batalhão de Fronteira. O atendimento
é de segunda a sexta das 08h às 16
horas, mas há possibilidades de
ampliação futura no horário de
atendimento.
“Quem tem dívidas com o IPTU de
2017 não pode fazer a opção pelo
REFIC. O contribuir deve quitar as
parcelas atrasadas ou pagar à vista
para pedir o REFIC. Não havendo
parcelas vencidas pode fazer a
opção”, explicou Mário Sérgio. O

REFIC 2017 terá prazo de 30 dias de
adesão pelo contribuinte. A
homologação da adesão se dará no
momento do pagamento da cota única
ou da primeira parcela do acordo
firmado. Quem tem débitos com o
IPTU até 2016 precisa estar em dia com
o referente a 2017 para aderir à
recuperação de créditos. No caso do
ISS, pessoas jurídicas, a competência
até o mês de junho de 2017 terá esse
benefício. Depois dessa data deverá
regularizar julho, agosto e setembro,
por exemplo, para aderir ao benefício.
De acordo com o titular da Secretaria
Especial de Fazenda, ao assinar o
termo de adesão se o contribuinte tem
algum parcelamento vigente com o
Fisco Municipal ou dívidas
executadas, ele pode pedir desistência
que todas vão entrar no Programa
Cidadão de Recuperação de Créditos
com a Fazenda Pública Municipal
(REFIC/2017). Débitos até 31 de
dezembro de 2016, menos do ISS das
empresas que entra até 30 de junho
de 2017. “Só vai homologar o REFIC
(da cota única ou da primeira parcela
do acordo firmado) se fizer o
pagamento. Por isso que pode ser
feita a simulação inicial para ver qual

opção melhor se enquadra no
orçamento. Após adesão sai com o
boleto”, finalizou o secretário Mário
Sérgio Aguiar.
Benefícios
Os débitos poderão ser pagos à
vista ou em até 48 vezes. Nenhuma
parcela poderá ser menor que 90 reais
para pessoas físicas ou 200 reais para
pessoas jurídicas. Atraso superior a
90 dias no pagamento de parcela
implicará na exclusão do contribuinte
do acordo do REFIC 2017.
Quitação à vista (cota única) terá
exclusão de 100% dos valores
referentes aos juros e multas de mora,
da atualização monetária e multa de
ofício. Nesse caso, o contribuinte
pagará o valor do débito sem qualquer
acréscimo.
As outras opções são: em até 12
parcelas, com exclusão de 80% do
valor da multa, dos juros de mora e da
atualização monetária. Em até 24
parcelas, com exclusão de 60% do
valor da multa, dos juros de mora e da
atualização monetária. Em até 48
parcelas, com exclusão de 30% do
valor da multa, dos juros de mora e da
atualização monetária.
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Luciano Leite, presidente do Sindicato Rural de Corumbá,
participou do encontro com o presidente Michel Temer
Continua repercutindo em nosso
estado, o evento realizado no dia 21
de outubro de 2017, no Refúgio
Ecológico Caiman, situado no
Pantanal, região de Miranda,
quando o presidente da República,
Michel Temer sinalizou ações que
visam investimentos no montante de
R$ 6 bilhões para serem aplicados
na restauração e preservação
ambiental.
Desse volumoso recurso, grande
parte será destinada aos projetos de
recuperação do Rio Taquari, situado
na região do Pantanal do Paiaguás,
se tratando de um dos principais
afluentes da Hidrovia do Paraguai.
Na condição de presidente de
uma entidade que representa a
classe dos pecuaristas do maior
município em extensão territorial do
estado e um dos maiores do país,
assim como por ser produtor rural,
o Dr. Luciano Aguilar Leite
prestigiou esse ato solene de
assinatura dessas duas medidas que
possibilitarão a vinda de
substancial verba para o
reflorestamento das matas ciliares
as margens do nosso Taquari,
serviços de dragagem e outros
necessários visando o retorno do
escoamento de nossas riquezas
pelo seu leito normal, eliminando a
degradação que tem acontecido nas
últimas décadas.
O competente presidente do
Sindicato Rural de Corumbá e sua
dedicada e ativa diretoria não
medem esforços para lutarem por
tudo que tem por objetivo proteger
o Pantanal como um todo, fazendo
questão de lembrar sempre que os
pantaneiros verdadeiros são os que
há mais de 200 anos preservam esse

Santuário Ecológico, Patrimônio da
Humanidade e que nas últimas
décadas descoberto pelo mundo
virou atração turística, com a vinda
de milhares de pessoas anualmente
a nossa região.
Luciano Leite também realça o
valioso apoio do ministro do Meio
Ambiente, Sarney Filho, que
sempre que pode veio a Corumbá e
ao Pantanal, já sendo profundo
conhecedor das suas necessidades
e, com certeza, fará tudo para que
esses investimentos venham o mais
rápido possível, provenientes das
multas aplicadas pelo Instituto
Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade e pelo IBAMA.
Quem também esteve presente
nesse encontro na Estância Caiman
em Miranda, foi outro corumbaense
e pantaneiro mesmo, Dr. Manoel
Martins de Almeida, produtor rural,

ex-presidente do Sindicato Rural de
Corumbá e sobrinho do último
governador de MT uno, Dr. Cássio
Leite de Barros de saudosa
memória, que teve sua Carta Aberta
ao presidente Michel Temer
publicada no jornal de maior
circulação em MS, o Correio do
Estado, abordando com profundo
conhecimento essa possibilidade da
vinda
dos
recursos
tão
reivindicados por todos nós ao
longo dos últimos anos. Nesse
documento público esse estimado
cidadão realça “... à bravura e a
determinação do HOMEM
PANTANEIRO em defesa de sua
história e de sua sobrevivência”.
Mais adiante Manoel de Almeida faz
um apelo ao presidente Temer:
“Vossa excelência precisa
conhecer nossa história e o nosso
valor. Vossa excelência leva

consigo a promessa da salvação.
Salve o Rio Taquari, e assim o
fazendo estará resgatando a nossa
pujança econômica e a nossa
esperança no futuro, para que
possamos continuar lutando em
defesa dos interesses do Brasil”. E
finaliza: “Presidente Temer, ajude
o HOMEM PANTANEIRO, antes
que o clarim dê o comando de
“Degüella”, e o Brasil assista a
uma das maiores injustiças
praticadas contra o grupamento
humano detentor de todos os
méritos pela conservação da maior
planície inundável do planeta, o
Pantanal. Saudações Pantaneiras”.
Redação e Direção do jornal
Correio de Corumbá parabenizam
Luciano Aguilar Leite e Manoel
Martins de Almeida pela incansável
luta de ambos em defesa do meio
ambiente pantaneiro.
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Corumbá leva 1° lugar em duas categorias
classificadas no prêmio Agrinho
Concurso é o maior programa de responsabilidade social do Senar
em parceria com o Sindicato Rural de Corumbá e Prefeitura municipal.
Os alunos de Corumbá classificados no
concurso do Programa Agrinho 2017 foram
premiados na tarde desta quinta-feira, 26
de outubro. Das três categorias o município
pantaneiro levou 1º lugar em duas delas.
A cerimônia foi realizada em Campo
Grande.
O aluno Matheus de Oliveira Santos,
da Escola Municipal Pedro Paulo de
Medeiros, ficou em 1° lugar na categoria
Redação (6° ano). A professora
orientadora foi Belkiss Bejarano dos
Santos. Narjara Catherine de Arruda
Areco, da Escola Municipal Cássio Leite
de Barros, levou a primeira colocação na
categoria Redação (9° ano). Foi orientada
por José Gomes Pereira.
A aluna Miriam Tássio Simão, da Escola
Municipal José de Souza Damy, foi
premiada em quinto lugar na categoria
Desenho (1° ano) com orientação da
professora Ana Paula Amaral. Todos os
alunos e professores receberam prêmios.
Com o tema ‘Cultivando saúde, colhendo
qualidade de vida’, foram inscritos, em
2017, 2.607 trabalhos. Atualmente, o
projeto alcança 185 mil estudantes e 8 mil
professores de 498 escolas públicas de
57 municípios do estado.
“Hoje Corumbá é o maior município
atendido pelo Agrinho. Essa parceria vem

dando certo Estamos de parabéns, no
primeiro ano que participamos já tivemos
esse resultado. Para o próximo ano vamos
trabalhar mais para ganharmos mais
prêmios com os professores. Foi uma
grande experiência”, observou o
subsecretário Municipal de Indústria,
Comércio e Produção Rural, Luciano Leite.

A secretaria Municipal de Educação, Maria
Eulina Rocha dos Santos, também
participou da cerimônia de premiação.
Durante todo o calendário letivo, o
programa permitiu a formação continuada
para professores e coordenadores do
ensino fundamental, por meio de um
material exclusivo que contempla toda a

regionalidade com objetivo de agregar
valores e potencialidades presentes no
estado, destacando o território cultural,
ambiental, econômico e geográfico,
fundamentais para o fortalecimento do
sentimento de pertencimento às raízes sulmato-grossenses. Com informações da
Assessoria de Imprensa da Famasul.

Trânsito
Em outro requerimento, direcionado à ao
diretor da Agetrat, Paulo Guilherme de Arruda,
o vereador pede a implantação de um redutor
de velocidade ou uma travessia elevada na
frente da Escola Municipal Clio Proença,
localizada na Rua José de Barros Maciel, na
região do Guanã.

Conforme ele, a reivindicação partiu
dos pais dos alunos “que estão reclamando
que, com a mudança que aconteceu no
tráfego, os veículos não estão respeitando
a faixa de pedestre, passando em alta
velocidade na frente da escola. Isso pode
acabar ocasionando um acidente”,
reforçou.

Vereador Rufo Vinagre
pede recapeamento da
13 de Junho, no centro
A recuperação do pavimento asfáltico
da Rua 13 de Junho, trecho entre a
Ladário e 1º de Abril, está sendo solicitada
pelo vereador Rufo Vinagre (PR), durante
sessão ordinária da Câmara de Corumbá.
O pedido foi direcionado ao secretário de
Infraestrutura e Serviços Públicos, Ricardo
Ametlla.
Em seu pedido, Rufo explicou que o
trecho da 13 está com seu pavimento
bastante deteriorado, e que precisa ser
recapeado para melhorar as com dições
de tráfego, atendendo os moradores da
região, bem como facilitar o acesso à feira
livre.
“É uma via localizada no centro da
cidade, com um grande movimento

principalmente aos domingos, quando
temos a feira central”, reforçou,
ressaltando que o recapeamento foi
reivindicado pelos moradores da região
que “estão sofrendo com os buracos
existentes na via, que acabam
prejudicando o trânsito”.
Além do recapeamento da 13 de
Junho, o vereador está solicitando também
à Secretaria de Infraestrutura, limpeza e
coleta de lixo na Alameda Vulcano, que
tem sido alvo de reclamação dos
moradores daquela localidade. “Os
moradores reclamam que o caminhão não
entra na alameda e a solução será que a
coleta fosse feita por um veículo menor
que possa entrar no local”, citou.
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Na Câmara, vereador solicita
recuperação de trechos da
Cyríaco de Toledo
Para evitar acidentes e transtornos à
população, o vereador Yussef Salla (PDT)
está solicitando à Prefeitura, serviços de
recuperação de trechos da Rua Cyríaco
Félix de Toledo, nos bairros Popular Nova
e Jardim dos Estados. Os pedidos foram
feitos por meio de requerimentos
endereçados ao secretário de
Infraestrutura e Serviços Públicos, Ricardo
Ametlla.
O primeiro trecho solicitado fica na
Popular Nova, entre as ruas São Paulo e
Minas Gerais, e o segundo entre a
Maranhão e Piauí, no Jardim dos Estados.
Yussef explica que os dois trechos estão
com pavimento deteriorado, com buracos,
e que isto tem causado problemas ao
trânsito que serão solucionados com
recapeamento.
“São dois trechos que, devido aos
buracos, estão causando problemas
àquelas pessoas que trafegam pela via.
Além de danos materiais aos veículos,
podem ocasionar acidentes de trânsito,
podendo acarretar consequências
gravíssimas aos condutores, e aos
pedestres”, explicou.
Por outro lado, o vereador pedetista
está solicitando ao diretor da Agência
Municipal de Trânsito e Transportes
(Agetrat), Paulo Guilherme de Arruda, a
restauração do redutor de velocidade
existente no anel viário, em frente a Escola
Almirante Tamandaré.

"Atenção Moradores para a coleta de
Galhos setorizada esta semana nas ruas!"
1ª Semana de Novembro 06 a 11

Segundo ele, a pintura do redutor de
velocidade está bastante deteriorada,
praticamente invisível, o que pode gerar
acidentes, principalmente nos horários de
entrada de saída dos alunos daquele
estabelecimento de ensino, horários de
grande movimento na via.
Além disso, Yussef solicita também à
Agetrat, cobertura metálica em pontos de
ônibus localizados nas ruas Cyríaco Félix
de Toledo, entre Santa Catarina e Nair
Figueiredo Dobes, Popular Nova, e na
América, entre as ruas Tenente Melquíades
de Jesus e Geraldino Martins de Barros,
Centro.
A solicitação atende pedido de usuários
do transporte coletivo que reclamam da
falta de cobertura, obrigando-os a “ficar
sob o sol forte, ou tomar chuva, já que não
tem como se abrigarem”, justificou.

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

Disk - Água 3231 - 5656
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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

1ª SEMANA - CENTRO PARTE ALTA SENTIDO NORTE- SUL
-ALAMEDA RUBRA ROSA ENTRE
AVENIDA SANTOS DUMONT E
AVENIDA JOAQUIM WENCESLAU DE
BARROS.
-ALAMEDA DOS LIRIOS ENTRE
ALAMEDA FLOR DE LIZ E AVENIDA
JOAQUIM WENCESLAU DE BARROS.
-ALAMEDA SALGADO FILHO ENTRE
ALAMEDA FLOR DE LIZ E JOAQUIM
WENCESLAU DE BARROS.
-ALAMEDA AUGUSTO SEVERO
ENTRE AVENIDA SANTOS DUMONT E
AVENIDA JOAQUIM WENCESLAU DE
BARROS.
-RUA: CIRÍACO DE TOLEDO ENTRE
AVENIDA SANTOS DUMONT AVENIDA
JOAQUIM WENCESALAU DE BARROS.
-ALAMEDA BARTOLOMEU DE
GUSMÃO ENTRE SANTOS DUMONT
E AVENIDA JOQUIM WENCESLAU DE
BARROS.
-RUA EDU ROCHA ENTRE AMÉRICA E
AVENIDA JOAQUIM WENCESLAU DE
BARROS.
-RUA 21 DE SETEMBRO ENTRE RUA
AMÉRICA E AVENIDA JOAQUIM
WENCESLAU DE BARROS.
-RUA LUÍS FEITOSA RODRIGUES
ENTRE RUA AMÉRICA E AVENIDA
JOAQUIM WENCESLAU DE BARROS.
-RUA FIRMO DE MATOS ENTRE RUA
AMÉRICA E AVENIDA JOAQUIM
WENCESLAU DE BARROS.
-RUA MAJOR GAMA ENTRE RUA
AMÉRICA E AVENIDA JOAQUIM
WENCESLAU DE BARROS.
-RUA 7 DE SETEMBRO ENTRE RUA
AMÉRICA E AVENIDA JOAQUIM
WENCESLAU DE BARROS.
-RUA 15 DE NOVEMBRO ENTRE RUA
AMÉRICA E AVENIDA JOAQUIM
WENCESLAU DE BARROS.
-RUA FREI MARIANO ENTRE RUA
AMÉRICA E RUA DE ACESSO A
ESTAÇÃO FERROVIÁRIA.
-RUA ANTONIO MARIA COELHO ENTRE
RUA AMÉRICA E RUA DE ACESSO A
ESTAÇÃO FERROVIÁRIA.
-RUA ANTONIO JOÃO ENTRE RUA
AMÉRICA E RUA DE ACESSO A
ESTAÇÃO FERROVIÁRIA.
-RUA TIRADENTES ENTRE RUA
AMÉRICA E RUA DE ACESSO A
ESTAÇÃO FERROVIÁRIA.
-RUA LADÁRIO ENTRE RUA AMÉRICA
E RUA PORTO CARREIRO.
-RUA TENENTE MELQUIADES DE
JESUS ENTRE RUA AMÉRICA E

ALAMEDA SEM NOME ATRÁS DA RUA
PORTO CARREIRO.
-RUA GERALDINO M. DE BARROS
ENTRE AVENIDA RIO BRANCO E
AVENIDA GENERAL DUTRA.
-RUA CACERES ENTRE AVENIDA RIO
BRANCO E AVENIDA GENERAL DUTRA.
-RUA BARÃO DE MELGAÇO ENTRE
AVENIDA RIO BRANCO E AVENIDA
GENERAL DUTRA.
-RUA ALBUQUERQUE ENTRE AVENIDA
RIO BRANCO E AVENIDA GENERAL
DUTRA.
1ª SEMANA - CENTRO PARTE ALTA SENTIDO LESTE-OESTE
-AVENIDA SANTOS DUMONT ENTRE
ALAMEDA RUBRA ROSA E RUA EDU
ROCHA.
-ALAMEDA FLOR DE LIZ ENTRE
ALAMEDA RUBRA ROSA E ALAMEDA
SALGADO FILHO.
-ALAMEDA OTAVIO MARQUES DA
COSTA ENTRE ALAMEDA SALGADO
FILHO E RUA CIRIACO DE TOLEDO.
-AVENIDA JOAQUIM WENCESLAU DE
BARROS ENTRE RUA EDU ROCHA E
RUA DE ACESSO A FERROVIARIA
ENTRE A RUA QUINZE DE NOVEMBRO
E RUA TIRADENTES.
-RUA PORTO CARREIRO ENTRE RUA
EDU ROCHA E RUA GERALDINO M. DE
BARROS.
-RUA JOAQUIM MURTINHO ENTRE RUA
EDU ROCHA E RUA GERALDINO M. DE
BARROS.
-RUA CABRAL ENTRE RUA EDU ROCHA
E RUA GERALDINO M. DE BARROS.
-RUA COLOMBO ENTRE RUA EDU
ROCHA E RUA GERALDINO M. DE
BARROS.
-RUAAMÉRICA ENTRE RUA EDU ROCHA
E RUA ALBUQUERQUE.
-RUA GENERAL DUTRA ENTRE RUA
GERALDINO M. DE BARROS E RUA
ALBUQUERQUE.
-RUA RICARDO FRANCO ENTRE RUA
GERALDINO M. DE BARROS E RUA
ALBUQUERQUE.
-RUA BATISTA DAS NEVES ENTRE RUA
GERALDINO M. DE BARROS E RUA
ALBUQUERQUE.
-RUA SILVA JARDIM ENTRE RUA
GERALDINO M. DE BARROS E RUA
ALBUQUERQUE.
-RUA AFONSO PENA ENTRE RUA
GERALDINO M. DE BARROS E RUA
ALBUQUERQUE.
-AVENIDA RIO BRANCO ENTRE RUA
GERALDINO M. DE BARROS E RUA
ALBUQUERQUE.
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“Corumbá está a um passo de receber uma nova
sede do INSS”, afirma vereador Tadeu Vieira
Um sonho antigo dos
corumbaenses está mais próximo
de ser realizado. Uma nova sede
para o INSS, agora mais moderna
e que comporte o volume de
atendimentos da cidade, está
finalmente saindo do papel.
Esse foi o acordo resultante da
reunião realizada na quarta-feira,
25, entre o vereador Tadeu Vieira,
o Gerente Regional do INSS em
Mato Grosso do Sul, Joaquim
Cândido de Carvalho, o chefe do
setor de benefícios, Raimundo
Martin Ruiz e o procurador do
município, José Aquino de Amorim.
“Existe em Corumbá uma área
disponível ideal para a construção
do novo INSS, e não vamos medir
esforços para que essa ideia se
concretize o mais rápido possível.
Já passou da hora da cidade ter
esse benefício, já que o prédio atual
está velho, com problemas
estruturais e que afetam o bom
andamento dos atendimentos à
população.” Afirmou o vereador,
que foi servidor da Previdência
Social durante 35 anos, até se
aposentar.

Tadeu Vieira assegurou também
que mais parcerias foram firmadas
entre a Prefeitura e o INSS, garantindo
mais benefícios para os
corumbaenses. Uma próxima reunião
foi agendada para os dias 09 e 10 de
novembro, desta vez na
Superintendência do INSS em Campo
Grande, para acertar os detalhes e dar
prosseguimento ao projeto.
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“Quem comete uma injustiça é sempre mais infeliz que o injustiçado”.
guerreiras, que não medem esforços para
uma melhoria na qualidade de vida dos
pacientes atendidos pela Rede, dentre as
quais destacamos: Lidia Leite; Lilia
Giovana; Jussara Assef; Gonçalina
Nascimento; Luciana Cândia, dentre
outras. Wonderful!
* * * SOLENE - A Casa do Barão de
Vila Maria realizou na última terça-feira,
dia 24, mais uma sessão ordinária naquela
augusta Casa de Leis, quando prestou
homenagens ao Exército Brasileiro pelo
trabalho desenvolvido de fiscalização de
produtos controlados na região do maior
município pantaneiro. A iniciativa deste big
happening foi do vereador Domingos
Albaneze Neto(PV), que foi devidamente
aprovada por unanimidade pelos
vereadores corumbaenses. The
happening foi um reconhecimento ao
trabalho desenvolvido pelo Exército
Brasileiro no desempenho dessas
atividades e seus impactos positivos na
segurança da faixa de fronteira e no
aquecimento da economia local. Dentre os
homenageados o Gen. de Bda. Carlos
Henrique Teche, comandante da 9ª
Região Militar; o Gen. de Bda, André Luiz
Ribeiro Campos Allão, comandante da 18ª
Bda. Inf. Fron. – Brigada Ricardo Franco.
Muito bom!
* * * MÉRITO - Feliz da vida o
cirurgião dentista aqui da nossa urbe,
Zacaria Yahya Mohamad Omar. Motivo:
Foi designado pelo Conselho Federal de
Odontologia – CFO, para assumir a
Comissão do Mercosul. Para o exercício
profissional no Mercosul, o cirurgiãodentista deve respeitar as exigências de
cada Estado-Parte, observando a Matriz
Mínima para reconhecimento do Título
Profissional. O documento apresenta
dados sobre a revalidação de títulos,
diplomas e certificados, destacando a
instituição responsável pelo ato. Zacaria
disse que receber esta missão
consecutivamente, foi um motivo de muita
satisfação e honra. A Comissão do Mercosul
tem múltiplas funções, dentre elas:
Assessorar o plenário nas questões que
No II Encontro Carta Caiman, o secretário de indústria, comércio e envolvam o exercício profissional da
produção rural, aqui da city, Renato dos Santos Lima, o ministro do odontologia nos países do Mercosul; Fazer
Meio Ambiente, Sarney Filho, o presidente da República, Michel
estudos comparativos das legislações
referentes ao exercício da Odontologia nos
Temer e a diretora da Fundação de Turismo, Marju Azambuja.

* * * ASSEMBLEIA - Confirmado! A
Soamar Ladário Corumbá que tem a frente
à dinâmica soamarina, professora
Terezinha Baruki realizará Assembleia
Geral Extraordinária para alteração do
Estatuto da Entidade que congrega os
Amigos da Marinha. The happening terá
lugar às 20:00 horas, do próximo 10 de
novembro, a bordo do Restaurante
Rodeio. Após o término da assembléia, os
soamarinos se reúnem em torno de mais
uma edição do já tradicional Jantar com o
Almirante, desta feita com o C. Alte. Luiz
Octavio Barros Coutinho, comandante do
6º Distrito Naval em Ladário e presidente
do Conselho Superior da Soamar Ladário
Corumbá. As confirmações podem ser feitas
na diretoria da entidade, com a presidente
Terezinha Baruki. Show de bola!
* * * CAIMAN - O prefeito dos
corumbaenses, Ruiter Cunha de Oliveira,
o secretário de indústria, comércio e
produção rural aqui da city, o advogado
tributarista e pecuarista Renato dos Santos
Lima, dentre outros integrantes do poder
executivo local participaram no sábado, dia
21, do encerramento do II Encontro Carta
Caiman realizado na cidade de Miranda.
The happening contou com as presenças
do presidente da República Michel Temer,
do ministro do Meio Ambiente, Sarney

Filho, do governador de MS, Reinaldo
Azambuja, dentre outros. Para o chefe do
executivo local, as medidas anunciadas
pelo todo poderoso do poder central
reforçando as ações de proteção do
Pantanal, foram consideradas como
“extremamente positivas”. A Carta Caiman
foi assinada há um ano pelos governos de
MS e MT. Na oportunidade, Michel Temer
e o ministro do Meio Ambiente, Sarney
Filho, assinaram decreto que garantirá, de
imediato, arrecadação de 4,6 bilhões de
reais para o meio ambiente. O montante
será aplicado em projetos de
reflorestamento e recuperação de áreas
degradadas definidas pelas autoridades
ambientais. Muito bom!
* * * RETALHOS - Nem mesmo o mau
tempo reinante em nossa urbe, no
domingo, dia 22, tirou o brilho do Chá
Desfile com Festival de Prêmios realizado
pela Rede Feminina de Combate ao
Câncer aqui da city. Feliz da vida com o
sucesso do Big party, a presidente Sabina
Acosta da Costa era só alegria. A
dependência do espaço de eventos esteve
lotada. Voluntárias, pacientes, parceiros e
a sociedade fizeram questão de participar
e colaborar com o belo trabalho
desenvolvido pela Rede, que além da
Sabina conta com uma gama de
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Aniversariantes
da Semana
Gustavo Adolfo Fiori Gonçalves - 29/10
Tatiane Sant’Ana - 29/10
Rogério César Santos - 29/10
Jaime Barros Justiniano - 29/10
Laureano Correa Mendes - 29/10
Wellington Marques - 29/10
Paula Santa Rita Gall - 29/10
Iolanda Victorio da Silva - 30/10
Pedro Luiz Gonçalves de Queiróz - 30/10
José Ricardo dos Santos - 30/10
Evellen Mayara Oliveira - 30/10
Adriana Tozzetti - 30/10
Giovanne Morrone - 31/10
Nelson Cintra Ribeiro - 31/10
Djalma Loubet - 31/10
Gerson Lopes - 1º/11
Marcos Carlos Tenório - 1º/11
Odara Moraes - 1º/11
Paulo Junior Mendonça - 1º/11
Vanessa Dias - 1º/11
Rogéria Guimarães - 02/11
Ramão Rodrigues - 02/11
Juliana Gusmão - 02/11
Roseli de Arruda Ferri - 02/11
Pietro da Costa Cândia - 03/11
Maísa Victório Nogueira Cadurim - 03/11
Kléverton Velásquez Teixeira - 03/11
Cassiano de Oliveira - 04/11
Luzia C. P. Patusco - 04/11
Gabrielli Viviane Bezerra - 04/11

países membros do Mercosul e
Representar quando delegado pelo
presidente, o CFO junto aos órgãos
ministeriais que tratem de assuntos
relacionados ao Mercosul. A comissão
participou na sexta-feira, dia 27, da 39ª
Reunião do Fórum Permanente Mercosul
para o Trabalho em Saúde na Capital do
Poder – DF. Chic não?
* * * SEMINÁRIO - O prefeito dos
corumbaenses Ruiter Cunha de Oliveira
que esteve participando esta semana em
Assunção - PY, do Seminário Internacional
Hidrovia y Ferrocarriles - Infraestructura
para la Integración Regional, disse que o
saldo do seminário foi mais que positivo. O
chefe do executivo local disse ainda
acreditar que, juntos com outros países da
Bacia do Prata, poderemos contribuir com
o desenvolvimento logístico da região.
Durante painel do Seminário Internacional
“Hidrovia e Ferrovia – Infraestrutura para
Integração Regional”, Ruiter teve a
oportunidade de discutir a viabilidade da
Hidrovia Paraguai-Paraná - HPP para o
desenvolvimento regional dos países que
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Os atuantes CCLL do Lions Corumbá, José
Durante o Seminário Internacional Hidrovia y Ferrocarriles Roberto Costa e Wilson dos Santos
Infraestructura para la Integración Regional realizado em Assunção – PY,
o prefeito dos corumbaenses Ruiter Cunha de Oliveira esteve presente compõem a Bacia do Prata. Na * * * THE BEST - Já estão circulando
com representantes do Paraguai e Uruguai especialistas no assunto.
oportunidade falou também dos desafios e os convites para a 19ª edição da minha
obstáculos que envolvem a viabilidade da festa anual, The Best of 2017 – Oscar
hidrovia no lado brasileiro e como o nosso Pantaneiro, que acontece dia 24 de
município pode ajudar para modificar o novembro, nos salões do Carijó da
cenário atual. Participaram do painel sobre Avenida. Tudo está sendo preparado com
a hidrovia, representantes do Paraguai e muito esmero e carinho para que os
Uruguai especialistas no assunto. Show convivas
passem
momentos
de bola!
agradabilíssimos, com bom papo, boa
* * * INTELIGÊNCIA - Projetado e companhia e, claro, muita animação. O
desenvolvido por alunos do Ensino Médio tema para este ano é: “Uma Noite em
da Escola do Sesi aqui da nossa urbe, o Portugal” e terá a abertura feita pelo
projeto “Olho de Agamotto - Dispositivo ufólogo científico Luiz Vieira de Melo, um
Eletrônico para Guiar Deficientes Visuais” autêntico que estará emprestando o seu
recebeu o prêmio de melhor projeto “sotaque” português e falando um pouco
multidisciplinar da edição 2017 da Fecipan sobre as terras lusitanas. Mais uma vez a
- Feira de Ciência e Tecnologia do Pantanal. apresentação deste Big Party que já faz
Em noite de solenidade, o casal amigo, médico Vicente
O equipamento é uma espécie de bengala parte do calendário dos grandes
Provenzzano e a esposa, advogada Bethânia.
eletrônica dotada de sensores programados acontecimentos da nossa urbe, ficará a
para apitar no momento em que a pessoa cargo da competentíssima jornalista e
que o utiliza se aproxima de qualquer tipo apresentadora, Lívia Gaertner. A direção
de barreira. Como premiação, os alunos artística do décor terá como sempre a
do Sesi local receberam credenciais para assinatura do artista plástico Tanabi e décor
expor o trabalho na Febrace - Feira da Flores Neusa. Estamos agora nos
Brasileira de Ciências e Engenharia, que contatos com a animação da noite, que
será realizada em março de 2018, em além de música ao vivo, terá ainda outras
Sampa. No entanto, antes, aterrissam na atrações. Lembrando sempre, que este big
Capital do Estado, para apresentar o projeto happening tem como objetivo reverenciar
durante a Fetec MS - Feira de Tecnologia, personalidades do mundo político,
Engenharias e Ciências de MS, realizada empresarial e profissional que se
pela UFMS, agora, entre os dias 07 e 11 de destacaram em sua área de atuação
novembro. Sucesso!
durante o ano de 2017. Aguardem!

O querido casal Maria da Penha e Carlos Alberto
Machado, em noite de evento leonístico

Sempre uma agradável companhia, o casal Rosane
e Marco Antônio Freire de Barros – Kiko

* * * 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
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