Pesquisa do Correio de
Corumbá identifica
qualidade do serviço público:
a Saúde é a primeira

Essa é a primeira de outras pesquisas, “Consulta
Popular”, que o semanário realizará, entre outros assuntos
estarão a Educação, Transporte e Política, no caso as
eleições de 2018. Os detalhes na página 09.
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Fator Obnubilador
* Rosildo Barcellos
Cientificamente falando, na
conquista de espaço, inclusive no se
fazer respeitar, a violência se opõe à
diplomacia e com isso, o indivíduo
que consegue controlar seus
impulsos são cidadãos denominados
pacificadores.
Entretanto para se chegar a
comemoração do Dia Nacional da
Consciência Negra, houve muita
luta.Aliás para se chegar a lei 10.639,
de 9 de janeiro de 2003, que
estabeleceu que, a partir daquele ano,
o dia 20 de novembro passasse a ser
uma data para celebrar o sobredito
dia foi uma” luta” para se lembrar da
luta.Uma vez que foi(considerado)
neste dia, no ano de 1695, que Zumbi,
líder do Quilombo dos Palmares,
depois de buscar a defesa da cultura
e da liberdade, morreu em combate,
liderando seu povo e sua
comunidade.
A data, além de servir como um
momento de conscientização sobre a

importância da cultura e do povo
africano na formação da cultura
nacional serve para a reflexão sobre
a colaboração dos africanos, durante
nossa história, nos aspectos
políticos, sociais, gastronômicos e
religiosos de nosso país. É certo que
o grande debate atual é sobre as
alternativas de um desenvolvimento
sustentável e a superação dos
conflitos étnicos e as desigualdades
alinhavadas pela resistência de
valores dos povos e fundamentadas
no clamor pela equidade.
Justifica-se ser um momento
perfeito de buscar a pauta pela
discussão de políticas educacionais
voltadas à qualificação e preparação
dos indivíduos para a vida em
sociedade, não somente de
indígenas, caboclos, pardos, negros,
mulatos, mamelucos e cafuzos, mas
discutir o papel da sociedade perante
a formação das crianças neste
ambiente com vistas ao nosso
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próprio futuro, haja vista que muitos,
estigmatizados, descobrem nas
drogas e, posteriormente, na
violência uma suposta solução para
seus conflitos, rancores e penares,
multiplicando os seus ais.
José do Patrocínio, Machado de
Assis, João Cândido, e do nosso
meio, Amarildo Valdo da Cruz, os
irmãos André e Paulo Freire Thomaz,
Ayrton de Araújo, Jose Antônio
Pereira dos Santos, Francisco
Almeida Teles, Luiz Mário do
Nascimento Cambará, Orzírio Neves
Dias, Oriovaldo Soares (Cordão

Cravo Vermelho), Marinalva Pereira,
Rudy Nolasco (idealizador e produtor
do Concurso Beleza Negra há 10
anos), Ruiter Cunha, entre outras
personalidades brasileiras mostraram
que, a cor não é fator obnubilador
para a convivência igualitária entre
os homens. Realmente, a união, a paz
e respeito mútuo são balizas que
devem prevalecer, independente, da
classe social e da origem racial, ainda
mais no nosso país, onde a
miscigenação é a marca do nosso
povo.
*Articulista
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Ruiter deixa grande legado e lacuna
na esfera pública corumbaense
Todas as vezes que disputou eleições
para o cargo de prefeito de Corumbá,
Ruiter entrou para vencer. Na primeira
disputa, em 2004, foi eleito com 55% e
reeleito, em 2008, com 81,31% dos votos
válidos, duas candidaturas pelo Partido
dos Trabalhadores (PT). Já no PSDB,
tornou-se prefeito pela terceira vez,
vencendo a eleição em 2016, com 46,41%.
De 1932 para cá, quando os
administradores de Corumbá passaram a
receber a denominação de prefeitos, Ruiter
foi o primeiro a assumir a administração do
Município por três vezes.
Durante quase nove anos à frente da
administração municipal, Ruiter sempre fez
questão que elevar a autoestima dos
corumbaenses, favorecendo a cultura, o
turismo e economia da Cidade Branca.
Mas o bem-estar das pessoas também
sempre foi lembrado por ele. Pensando
na população ribeirinha, na sua primeira
gestão iniciou uma ação que mudaria o
“Povo das Águas” e que posteriormente
se tornaria Lei Municipal. O programa social
tem realizado milhares de atendimentos
desde 2005, mudando a vida dos
ribeirinhos, levando mais saúde,
assistência e dignidade.
Mas as comunidades ribeirinhas foram
lembradas dentro de outro projeto, o
“Prefeito Presente”, criado por Ruiter para
aproximar o gestor municipal dos
moradores de Corumbá. Nas ações, além
de diversos serviços prestados à
comunidade dos bairros, a população tinha
a oportunidade de conversar diretamente
com o prefeito, que ouvia demandas e
deliberava ações.
Grande foi a contribuição de Ruiter para
com os consumidores de Corumbá ao
instalar na Capital do Pantanal o Procon,
em 2008. Na atual gestão, denominado
Agência Municipal de Defesa do
Consumidor, o Procon tem auxiliado
moradores em diversas questões no
âmbito do Direito do Consumidor, sendo
um dos mais atuantes no Estado. Em 2017,

o projeto de revitalização da iluminação
pública com a troca de 9 mil lâmpadas,
para tecnologia LED, das vias de Corumbá
foi iniciado em sua terceira gestão, iniciativa
que vai proporcionar mais beleza e
segurança à cidade.
Amante do futebol, botafoguense de
coração e apaixonado pelo Corumbaense
Futebol Clube, Ruiter, através da Prefeitura
de Corumbá, apoiou o time pantaneiro e o
ajudou a disputar partidas em nível
estadual, firmando convênio de dez anos
entre o Município e a Liga de Esportes de
Corumbá (LEC). Em 2017, vibrou de
emoção junto com toda população de
Corumbá com a histórica vitória do time
como campeão estadual de futebol, depois
de 33 anos sem o título.
Sob seu comando, a Prefeitura
Municipal de Corumbá promoveu três
concursos públicos, convocando 1.200
novos servidores nos anos de 2006 e
2008 e abrindo 635 vagas em todos os
níveis em 2011. Trouxe o plano de saúde
da Cassems para o servidor municipal e
instituiu o kit natalino como Lei Municipal,
favorecendo a categoria.
Ainda cuidando da população, através
de recursos federais trouxe vários conjuntos
habitacionais para Corumbá. O Casa Nova
I e o conjunto Pró Moradia pelo PAC 1, o
Corumbella pelo “Minha Casa, Minha Vida”
e o Casa Nova II, que inauguraria em
dezembro, pelo PAC 2, além dos conjuntos
Flamboyant 1, 2 e 3. Alguns conjuntos já
inaugurados e outros próximos da
inauguração oferecem mais conforto e
dignidade aos moradores da cidade. Em
2017, aderiu aos lotes urbanizados e
chamamento de 360 unidades que iriam
beneficiam, inclusive, funcionários públicos.
Melhorando a infraestrutura da cidade,
criou o programa “Se essa rua fosse
minha” e lajotou diversas alamedas em
diversos bairros de Corumbá nos oito
anos das duas primeiras gestões.
Pensando nos casais apaixonados menos
favorecidos financeiramente, criou, em

Foto oficial do Prefeito Ruiter Cunha por quase 9 anos.
2006, o “Casamento Civil Comunitário”,
oferecendo chance a centenas de casais
se unirem legalmente e sem custos.
Foi Ruiter quem trouxe o Centro de
Convenções para Corumbá, inaugurado
em 2009, e hoje o principal local para
eventos formais de toda natureza, desde
cursos, encontros profissionais, palestras,
cerimônias políticas e exposições. Trouxe
para Corumbá a primeira Unidade de
Pronto Atendimento (UPA), instalando-a na
parte alta da cidade, favorecendo a
população que mora distante do ProntoSocorro, localizado no Centro.
Em sua gestão, foi organizado o evento
de pesca esportiva “Festival Pantanal das
Águas”, com edições nas suas duas
primeiras gestões municipais. Resgatando
a cultura corumbaense, reorganizou o
Carnaval Cultural retomando a
grandiosidade da festa e projetando o

evento no âmbito estadual e nacional. Da
mesma forma fez com o Arraial do Banho
de São João, resgatando sua
regionalidade e sua importância para a
cultura local.
Funcionário público de carreira, Ruiter
sempre incentivou a educação e construiu
algumas creches e escolas, como a Escola
Municipal Almirante Tamandaré e a Djalma
Sampaio, e o Centro de Educação Infantil
Professora Hélia da Costa Reis. Em
fevereiro de 2017, tombou a Catedral
Nossa Senhora da Candelária como
Patrimônio Histórico e Cultural do Município.
O legado deixado por Ruiter Cunha de
Oliveira para o município de Corumbá e
para a população corumbaense é enorme.
Sempre valorizando o funcionalismo
público e atento aos mais carentes, Ruiter
deixa grande lacuna na esfera pública da
cidade.

Ruiter Cunha e seu grande amigo e aliado José Antônio Assad
diplomados em 2008 prefeitos de Corumbá) e Ladário.
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IDEIAS,
SUGESTÕES
E RECLAMAÇÕES
Por Eneo da Nóbrega
(Membro Efetivo da União Brasileira de Escritores)

CORUMBÁ: BATALHÃO COM
EFETIVO DE COMPANHIA!
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SÓ 24% ACREDITAM NA JUSTIÇA
A confiança dos brasileiros nas institui¬ções despencou em todas as esferas de
poder neste ano, aponta um levanta¬mento inédito da Fundação Getulio Var¬gas
(FGV). 0 Judiciário, o principal obje¬to da pesquisa, atingiu o nível mais bai¬xo da
série iniciada em 2009: só 24% das pessoas entrevistadas disseram acreditar na
Justiça. Mesmo assim, dos poderes analisados, ainda é o que se sai melhor. 0 Congresso
Nacional, por exemplo, mereceu a confiança de ape¬nas 7% dos entrevistados e o
governo federal, de 6%. Antes, esse mesmo le¬vantamento, chamado de índice de
Confiança na Justiça Brasileira (ICJ Brasil), já mostrava números alarmantes - em
nenhum caso, porém, eles desciam a um digito. Em 2014, ano em que a Lava-Jato
começou a prosperar, 29% dos entrevistados diziam confiar no Judi¬ciário, 29% no
governo e 19% no Con¬gresso. Agora, tudo piorou. A cons¬ciência das dimensões
que a corrup¬ção assumiu no país foi determinante para o resultado do levantamento
des¬te ano, diz a professora da FGV e coor¬denadora da pesquisa, Luciana Ramos.
“A queda generalizada na confiança re¬flete as revelações recentes. Como consequência
delas, o sentimento geral é que nem Congresso, nem Presidên¬cia, nem Judiciário
estão preocupados com os cidadãos. O Congresso luta pa¬ra se proteger e mostra
que não há a vontade de criar regras e tomar decisões em prol da sociedade”, afirma.
No caso do Judiciário, nem o juiz Sérgio Moro, detentor de altos índices de aprovação
em pesquisas de opinião, serviu para equalizar o descontenta¬mento. “O efeito Moro
não foi significa¬tivo porque, embora ele tenha um sim¬bolismo pontual, a população
pensa no Judiciário como um todo - não enxerga um ator de forma isolada”, diz
Luciana.
Sofia Fernandes

O MUNICÍPIO DE Corumbá que no passado já conquistou o estado integrado de
Mato Grosso; que também foi considerada a capital cultural; que já teve um governador,
apenas nascido aqui, mas que nunca olhou com carinho para sua terra natal; Corumbá
que já teve ao mesmo tempo Senador da República e Deputado Federal; dois estaduais;
a Cidade Branca dos versos dos poetas Clio Proença, Pedro de Medeiros, de Luiz
Feitosa, hoje, continua sendo relegada a segundo plano em termos de segurança
pública.
Aqui é fronteira, por aqui passa gente de sangue ruim; a população cresceu, mas o
efetivo de gloriosa Polícia Militar continua na mesma, isto c, efetivo de Companhia.
Tivemos no governo do Zeca um pequeno aumento efetivo, mas não conseguiu atingir
aos objetivos em atender às necessidades da população ordeira da cidade. Não
sabemos o porquê dos governos da União, com do estado, em tratar da segurança
pública como plano secundário.
O Governo União até agora não criou a GUARDA NACIONAL DE FRONTEIRAS,
para dar apoio às Polícias Federal e Rodoviária; o governo do estado não autorizou
a implantação do 2° Distrito Policial na parte alta do município; não aumentou os efetivos
da Civil e Militar, apesar da fronteira estar escancarada. Por sua vez, o DOF que faz
um bom trabalho, sumiu.
Entendemos que segurança pública é prioritário em país civilizado. A preservação
da vida humana é superior aos projetos de assistencialismo que em alguns casos,
deixa as pessoas indolentes!
Mais uma vez apelamos em nome daqueles que não tem voz, ao senhor governador
do estado de MS que autorize o aumento do efetivo da PM no município de Corumbá,
de Companhia para Batalhão.
Nós que estamos no magistério há três décadas, conhecemos os graves problemas
que afligem nossa urbe, em termos de segurança pública. Trabalhamos na periferia e
como cidadão, temos que reivindicar melhoria para nossa região.
Se alguém perguntar por que a Câmara Municipal da cidade nunca se manifestou
Membros Da UBE e do Grupo Teatral ARGOS
a respeito da segurança pública, é porque ela sempre foi inoperante.
Quem mais conhece os problemas de segurança pública além do Comando da PM,
dos Delgados de Polícia, das autoridades judiciárias, são os diretores de Escola Pública.
Eles convivem com problemas sérios dentro e fora da unidade escolar. Fora, os
desocupados estão aí a ameaçar a todos os que estudam durante o dia e à noite.
Dentro, estão os indisciplinados por causa do conflito familiar.
Fica mais uma vez registrado solicitação ao Senhor Governador do Estado de MS
para que autorize o aumento do efetivo da PM de Corumbá para que se tenha um
verdadeiro Batalhão, com efetivo suficiente para atender a todos os bairros, a todos os
eventos, a todas as entidades que solicitam o apoio dos policiais militares. Aqui vive um
povo ordeiro, trabalhador, às vezes injustiçado!
Obs.: O correto é ter 250 homens, 15 viaturas funcionando para quando alguém
telefonar à noite, atender rapidamente nos termos da Constituição Estadual. Antigamente
quando se telefonava para CIA, diziam que não tinha efetivo, viaturas, combustível...
Como sempre, a segurança publica vai ficando em quinto plano.
Casa abandonada na Rua Antonio João. Incomoda moradores.
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Nos Trilhos da Vida
Por Dilson Fonseca (DRT-1583/MS)
Vamos falar sobre a Ferrovia, escrever sobre fatos
históricos e curiosidades. Sou o Professor Dílson Antonio
Morais da Fonseca, Pós Graduado em Gestão
Educacional, Formado em Geografia e professor há mais
de 18 anos, além disso, neto e filho de ferroviário.

A História
Continua
Ao longo desses anos que estamos
escrevendo sobre ferrovia e
principalmente sobre os ferroviários,
muitos que estiveram presentes na
nossa página de Nos Trilhos da Vida,
já nos deixaram, mas a história
permanece, pois ela é imortal. Com isso
vamos relembrar alguns legados
deixados por esses ferroviários, que
fizeram e que continuam fazendo parte
da história da NOB e RFFSA.
- Maurilio Ferreira Gomes: senhor
Mauricio afirma que a cidade de
Corumbá cresceu com a chegada e o
desenvolvimento da ferrovia e que com
a paralização da mesma a cidade
perdeu e muito. Na opinião do Senhor
Maurilio a ferrovia era uma mina de
ouro, mas com a privatização todo esse
recurso passou para a iniciativa
privada.
-Melquiades Pauliquevis: Nascido
em 26-05-1928, admitido na NOB
(Noroeste do Brasil), dia 26 08 44 na
função de mensageiro de 3º classe, aos
16 anos de idade, data que que já era
telegrafista do telégrafos Inglês,
aposentando-se em 31/12/1977, com
33 anos de serviços prestados
Aprimorando seu conhecimento, e
consequentemente suas habilidades a
cada transferência de estação,
contribuiu de forma massiva para o
desenvolvimento da ferrovia brasileira.
Tendo como contribuição para com a
rede ferroviária, enfrentou com
dificuldades, vencendo, dia a dia, o
contrabando Bolivia-Brasil, cargo este
conquistado e nomeado pelo
Engenheiro Chefe de Setor, Doutor
Pedro Pedrossian, tendo assim o
reconhecimento pela sociedade

corumbaense e pela chefia em Bauru/
SP.
-Marcelino Pereira Mendes Filho
(Totó): Totó começa lembrando a sua
infância ligada diretamente a ferrovia,
ou seja, ele me disse que quando
criança andou muito de Maria Fumaça
que ia de Corumbá até Albuquerque.
Era uma viagem inesquecível que até
hoje ele guarda na sua mente e sente
muita saudade daquela época.
Marcelino permaneceu exatamente 24
anos na ferrovia, entrou na via
permanente, e trabalhou ao longo da
linha e se aposentou nessa mesma
função. Totó não se esquece do período
de enchente que ele enfrentou muitas
vezes com os companheiros de trecho,
onde naquela época a cheia era tanta
que muitos peixes chegavam até os
trilhos.
-José de Souza Neto: nosso
ferroviário veio para Corumbá no ano
de 1972 e chegou aqui como bom
paraibano vendendo redes e assim se
manteve por 3 anos. Em 1977 se tornou
ferroviário, incialmente trabalhando na
via permanente como trabalhador da
linha e depois se tornou Supervisor de
Linha. Ele depois resolveu mudar de
função e se tornou auxiliar de
maquinista. A função do auxiliar de
maquinista é de ser capaz de executar,
sob supervisão, tarefas inerente à
condução e manutenção de sistemas
mecânicos, hidráulicos, elétricos e
outras instalações, a bordo de uma
máquina. Proceder à organização do
seu trabalho de forma racional e no
respeito das regras de segurança
individual e coletiva, tendo em
consideração as resoluções,
recomendações e normas prescritas na
legislação nacional e internacional em
vigor.
-Delso Lourenço da Fonseca: Agora
vamos conversar sobre, mas algumas

curiosidades, dessa vez presenciadas
pelo meu já falecido pai, Delso Lourenço
da Fonseca, que estão até hoje na
minha memória e nas agendas que ele
deixou. Meu pai passou por todos os
estágios da ferrovia, dês da NOB –
Noroeste do Brasil – até a RFFSA –
Rede Ferroviária Federal Sociedade
Anônima – foi trabalhador de linha até
supervisor de via permanente, ganhou
o prêmio equivalente a operário padrão
da ferrovia, enfim viveu na sua veia a
ferrovia.
-Ivo Pereira Mendes: começou a sua
vida na ferrovia como conservador de
via permanente, depois de 1 ano e
meio, passou para a função de feitor de
linha, e depois passou para supervisor
auxiliar e depois de algum tempo fez
um concurso em Campo Grande e
passou para a função máxima na via
permanente, passou a ser Supervisor
de Via Permanente que era conhecido
como Mestre de Linha. E ai se
passaram quase 24 anos de ferrovia.
Para Ivo o que mais ele sente falta é o
companheirismo que havia entre os
trabalhadores.
-Wilson de Oliveira: Um típico
ferroviário, que entrou jovem na
ferrovia se desenvolveu e aposentou
na mesma. Estamos falando do senhor
Wilson de Oliveira de 69 anos, que
permaneceu na RFFSA por mais de 35
anos e que assim como todo o
verdadeiro ferroviário tem orgulho da
sua profissão. Ele entrou na ferrovia
como serviços gerais e passo a passo
foi conquistando novos espaços, como
auxiliar de estação, agente de estação
até chegar ao cargo máximo de
Supervisor de Estação, aposentou com
12 salários mínimos e hoje só recebe 3
salários mínimos.

-José Soares da Fonseca: Foram 25
anos de ferrovia, sendo que a sua vida
na RFFSA teve início como Auxiliar de
Manobra, cuja a função era orientar as
composições no pátio das estações, não
só com os trens de carga, mas também
com os trens de passageiro. Uma das
coisas boas da ferrovia era que os
ferroviários podiam melhorar as suas
condições, não só financeiras, mas
também profissional, onde a pessoa
entrava em uma função e depois diante
do tempo de serviço e das condições
profissionais ia melhorando. E isso
aconteceu também com o José Soares
da Fonseca que aposentou como
maquinista.
-Natanael Matos da Silva: viveu
momentos antagônicos na ferrovia, entre
a NOB e RFFSA, Maria Fumaça e
Máquina elétrica. Ser Policial ou Ser
Ferroviário, Ser comissário de menor ou
ser musico. Enfim vamos conversar com
senhor Natanael Matos da Silva, que ficou
na ferrovia por mais de 30 anos. Onde
quando tudo começou, não tinha onde
dormir, onde comer, ficavam nas estações
e pernoitavam por lá mesmo, pois sempre
tinham que atender o socorro que era o
apoio para os trens quando acontecia
algum tempo de acidente na linha ou nos
vagões. Para ele a NOB só endireitou na
época dos generais. Pois eles fizeram
hospitais, pernoite, onde tudo era bem
melhor do que na atualidade. Pois
quando ele entrou na ferrovia tinha folga,
trabalhava muito mais tinha uma boa folga
e tinha mais liberdade pra escolher e que
setor trabalhar. Senhor Natanael entrou
na Noroeste como auxiliar de mecânico,
depois passou para reportagem, depois
fui chefe de limpeza e até chegar a fiscal
de máquinas. Tudo isso no tempo da
Maria Fumaça.
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O que falta para
todos nós...
Este história, contado há
tempos por meu avô, é sobre um
voluntário que trabalhava em um
hospital, e conheceu uma
menininha chamada Liz, que
sofria de uma terrível e rara
doença.
A única chance de
recuperação para ela parecia ser
através de uma transfusão de
sangue do irmão mais velho dela
de apenas 5 anos que,
milagrosamente,
tinha
sobrevivido à mesma doença e
parecia ter, então, desenvolvido
anticorpos necessários para
combatê-la.
O médico explicou toda a
situação para o menino e
perguntou, então, se ele aceitava
doar o sangue dele para a irmã.
Eu vi ele hesitar um pouco, mas,
depois de uma profunda
respiração ele disse:
- “Tá certo, eu topo... Se é para
salvá-la...”
À medida que a transfusão foi
progredindo, ele estava deitado
na cama ao lado da cama da irmã
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e sorria, assim como nós também,
ao ver as bochechas dela
voltarem a ter cor.
De repente, o sorriso dele
desapareceu e o garotinho
empalideceu... Olhou para o médico
e perguntou com a voz trêmula:
- “Eu vou começar a morrer
logo?”
Por ser tão pequeno e novo, o
menino tinha interpretado mal as
palavras do médico, e pensou que
teria que dar todo o sangue dele
para salvar a irmã!
Esta é uma das lições que
aprendi na vida:
“Trabalhe como se você não
precisasse do dinheiro, ame como se
você nunca tivesse se machucado e
dance como você dançaria se
ninguém estivesse olhando”

Por Fabio Pexe
Publicitário, Pós graduado
em Gestão de Mercados,
MBA em Marketing, e
membro da ASBPM

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

Disk - Água 3231 - 5656
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Homenagem
P ós t u m a
Ao Prefeito Ruiter Cunha de Oliveira
Não estava pensando escrever
Mas nosso Deus me deu um
dom,
E não consegui conter
A emoção no coração.
Ao prefeito Ruiter Cunha
Os nossos agradecimentos
O bom Deus é testemunha
Dos nossos sentimentos
Sentimentos de dor
E também de pesares
Do seu grande amor
Ao povo e seus familiares.
Familiares sempre juntos
Na alegria e na dor
Agora já são muitos
Que sentem o seu amor.

Ele gostava de poesias
Porque falava em Deus
Alegrava os seus dias
Também dos amigos seus

Profundo é o amor
Do nosso Deus, a família,
Que conforta toda a dor
Dos entes que partilham.
Consternadamente

Seu amor com saudade,
Da sua convivência,
Junto a comunidade
Seu trabalho e referência.

Rua Dom Aquino, 775 - Centro

CORRETORES AUTÔNOMOS, FAÇA PARTE DE NOSSA EQUIPE!

VENDA

Graças a Deus e obrigado Jesus
Balbino G. de Oliveira
Corumbá- MS 1°-11-2017

TERRENOS A VENDA
9 - Terreno bem localizado, Aeroporto,
próximo a grandes centros comerciais,
murado, medindo 29,9 m x 24,3 m. R$
160 mil
10 - Terreno em ótima localização, Centro,
medindo 9,90 m x 72,60 m, totalizando
718 m², plano. Ótima oportunidade! R$
50 mil

Deus nos dá a vida
Que pra nós é um mistério
E nos conduz a subida
Passando no cemitério!
Cemitério é a fronteira
Mais difícil deste mundo,
Quem trabalha a vida inteira
Terá o sono profundo.
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1 - Casa no Guatós, com terreno medindo
12,10 m X 33,20 m, com 3 quartos, sendo
2 suítes, banheiro, garagem para 3 carros,
sala de TV, lavanderia, despensa e quintal.
R$ 300 mil
2 – Casa plana, no Dom Bosco, com 27,5
x 22,6 m, total: 364 m². 4 suítes (1 com
closet), sala de estar, sala de jantar, lavabo,
cozinha, dispensa com banheiro, vaga
para 5 carros, amplo quintal. Aceita permuta
por casa de menor valor! R$ 600 mil
3 - Casa em ótima localização, no Centro,
com 4,95 m x 72,60 m, totalizando 359 m²,
sendo 115 m² de construção. Sala,
cozinha, 2 banheiros, 2 quartos, lavanderia
e amplo quintal com 212 m². R$ 300 mil

11 – Terreno próximo ao Cimento Itaú,
Universitário, medindo 15 m x 31 m,
totalizando 465 m², plano. R$ 70 mil

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

13 - Excelente casa térrea, na América, com
amplas salas, 3 quartos, sendo 1 suíte, lavabo,
4 - Sobrado em ótima localização, na R.
cozinha, área externa com churrasqueira, quarto
Frei Mariano, com 293 m² de terreno, e banheiro. Casa bem arejada, ótima
sendo 325 m² de construção. O Primeiro oportunidade! R$ 2.500,00/ mês

andar é um salão, ideal para comércio. No
segundo andar, fica a cozinha espaçosa,
2 banheiros, 2 quartos, 1 suíte, lavanderia,
área de luz, ampla sacada, sala de TV,
sala de jantar e sala de estar. Possibilidade
de comprar a casa mobiliada! R$ 600 mil

5 – Apartamento bem localizado, na Rua
Major Gama, próximo a centro comerciais,
com 2 quartos, sendo 1 suíte, lavabo,
dispensa, sala de TV, sala de jantar,
Cozinha americana e lavanderia. Prédio
com churrasqueira e 1 vaga de garagem.
R$ abaixo do mercado!

14 - Residência toda MOBILIADA, com 3 ar
condicionados, portão eletrônico, sala de TV, sala
de estar, 3 quartos, sendo 1 suíte, área de luz,
cozinha, sala de jantar, lavanderia, amplo quintal.
Vaga para 2 carros. R$ 2.300,00/MÊS
15 - Casas planas MOBILIADAS, com 2 quartos,
sendo um com 2 camas de solteiro e o outro com
cama de casal, com guarda roupa, cozinha
independente, 1 banheiro, com lavanderia e uma
sala de TV e Visita bem aconchegante. Possui
garagem, espaço gourmet comum com
churrasqueira. R$ 1.100/MÊS

6 – Casa térrea no Dom Bosco, com 220 m²
de construção e 472 m² de terreno.
Garagem para 3 vagas cobertas, espaço
para piscina, 4 quartos sendo 2 suítes,
cozinha, sala, lavabo e amplo quintal. Aceita
permuta com menor valor. R$ 220 mil
7 - Apartamento recém reformado, de frente
para a Rua Delamare, sol da manhã, com 2
quartos, cozinha, banheiro, lavanderia. R$
170 mil

ALUGUEL
VENDA
ADMINISTRAÇÃO
AVALIAÇÃO
JUDICIAL
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Cantinho do Betãonº184
RECEITAS BOTEQUIANAS XXII
- Como na receita anterior, fritei os
rebotalhos de bife previamente temperados
com sal e limão, no caldo de bacon.
- Acrescentei, na ordem, a cebola, o alho
e os tomates e pimentão.
- Acrescentei um pouco da água em que
cozinhei os legumes prá mode formar um
caldo, usando fogo baixo por uns 3
minutos.
FRIGIDEIRADA DE TIRAS
- Acrescentei os legumes pré-cozidos,
DE BIFE (13/10/2017)
cortados em cubos.
Pratinho bem simples e rápido, bastante - Cobri com o restante da água do
saboroso, que pode ser degustado com cozimento, deixando a panela trabalhar por
arroz ou como recheio de sanduba.
uns 10 minutinhos para que os legumes
O que usei:
não derretessem.
- Rebotalho de bifes cortados em tiras
- Encerrando, coloquei o cheiro verde.
- Bacon em cubos
.x.x.x.x.x.x.x.x.
- Cebola em rodelas
Agora vamos a dois “afogadinhos”,
- Tomate em tiras
aproveitando a operação “limpa freezer”.
Como fiz:
- Derreti os cubos de bacon em uma “AFOGADINHO” DE MOELA COM
frigideira prá mode formar aquele caldinho.
PALITINHOS DE CENOURA E
- Taquei dentro as tiras de bife previamente
BETERRABA (04/9/2017)
temperadas com sal e limão para o frito. O que usei:
- Acrescentei as rodelas de cebola até que - Moelas galináceas cortadas em cubos.
estas dourassem.
- Vinho seco.
- Por último, acrescentei os tomates, - Cenoura e beterraba cortados em tiras
misturando tudo e deixei a frigideira tampada finas.
e em fogo baixo para que o tomate soltasse - Sal, limão, cebola, alho, tomate e cheiro
seu caldinho.
verde.
OBS. Você pode acrescentar alho e cheiro Como fiz:
verde. Só não o fiz por não tê-los em mãos. - Cozinhei, previamente as moelas, corteias em cubos, temperando-as com sal e
SOPÃO DE REBOTALHOS DE
limão, deixando marinar enquanto cortava
BIFE COM LEGUMES PRÉos demais ingredientes.
COZIDOS (12/10/2017)
- Coloquei os cubos de bacon para formar
Sempre no reaproveitamento, o caldinho.
aproveitando legumes pré-cozidos que - Acrescentei as moelas para o tradicional
sobraram de uma salada, fiz este delicioso frito.
sopão.
- Na ordem, acrescentei a cebola, o alho e
O que usei:
o tomate deixando em fogo lento para
- rebotalhos de bife.
formar o molho, juntamente com ½ copo
- legumes pré-cozidos(batatinha, cenoura, de vinho seco.
chuchu e batata doce) e bacon cortados - Acrescentei as finas tiras de cenoura e
em cubos.
beterraba e, aos poucos fui “afogando”
- tomate, cebola, alho, pimentão.
tudo, acrescentando água aos poucos, em
- sal, limão e cheiro verde.
fogo baixo e panela tampada.
Como fiz:
- Para finalizar, o cheiro verde.
Sou meio enjoado quando vou fazer
bifes. Os bifes que compro, procuro
sempre aparar as arestas e dar a eles
uma forma apresentável. Os rebotalhos
aproveitáveis sempre guardo para alguma
emergência, transformando-os em pratos
de fácil confecção, como os dois que
apresento em seguida.

Corumbá/MS, 05 a 11/11/2017

“AFOGADINHO” DE GOGÓ
GALINÁCEO COM BATATA E
CENOURA. (28/9/2017).
O que usei:
- Pescoços galináceos cortados em dois
pedaços.
- Bacon em cubos.
- Batatinha e cenoura em cubos pequenos.
- Sal, limão, cebola, alho, tomate e cheiro
verde.
Como fiz:
- Os gogós, já previamente fervidos, foram
temperados com sal e limão e, enquanto
marinava, fui ao boteco tomar uma gelada
prá mode abrir o apetite.
- Ao caldinho do bacon na panela,
acrescentei os gogós para o fritinho básico.
- Depois vieram a cebola, o alho e o tomate.
- Enquanto o molhinho se formava no pingo
d’água, acrescentei os cubos de cenoura
até deixá-los ao dente, sempre
acrescentando água aos poucos em fogo
baixo e panela tampada.
- Depois vieram os cubos de batata,
sempre no “afogamento” em pouca água.
- Finalmente, o cheiro verde.
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
OBS: ESTAS E OUTRAS RECEITAS JÁ
PUBLICADAS
SÃO
APENAS
SUGESTÕES PARA UM CARDÁPIO
DIFERENTE. NÃO SOU NENHUM
PROFESSOR DE CULINÁRIA E SEI QUE
MUITAS DONAS DE CASA PODERIAM,
USANDO
ESTES
MESMOS
INGREDIENTES, FAZEREM MUITO
MELHOR. TANTO É QUE NÃO COLOCO
MEDIDAS DISSO OU DAQUILO. VAI
TUDO NO “OLHÔMETRO”.
É PRIMAVERA, QUASE INÍCIO DE
VERÃO E AS SAFRAS FRUTÍFERAS
COMEÇAM A PURULAR, PROPICIANDO

98474
9925
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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)
DOCES, SUCOS E SORVETES. MINHAS
SAFRAS, AGORA, SÃO DE PITANGA,
MARACUJÁ-DOCE E COCO DA BAÍA,
DOS QUAIS FAÇO SUCOS.
O XARÁ ESTÁ COM SAFRA BOA DE
JAMBO. PROVEI E GOSTEI E, SENDO
UMA FRUTA SECA, VAI DAR UM BOM
SORVETE. É SÓ BATER COM LEITE
CONDENSADO E CONGELAR. JÁ
COMEÇARAM A PINTAR AS BOCAIÚVAS
E JÁ ESTOU AFIANDO O CANIVETE
PARA A PRODUÇÃO DE FARINHA E
SORVETE. A CONSORTE USA A
FARINHA PARA FAZER BOLO, MINGAU
E PUDINS.

CORREIODECORUMBA.COM.BR
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Pesquisa do Correio de Corumbá identifica
qualidade do serviço público: a Saúde é a primeira
Para a população o atendimento em geral está regular, mas a UPA do Guatós tem
a melhor classificação em atendimento, já o ponto crítico é a falta de medicamentos.
Cerca de 50 pesquisadores percorreram 12 bairros
da cidade, onde cada entrevistador abordou 25
pessoas, totalizando 1250 entrevistados, a consulta
foi realizada entre os dias 23 a 30 de Outubro.
Os bairros entrevistados foram: Nova Corumbá,
Guanã, Guanabara, Guaicurus, Guarani, Popular
Nova, Nossa Senhora de Fátima, Popular Velha,
Centro América, Maria Leite, Dom Bosco e
Universitário.
Como se encontra o atendimento nos
postos de saúde em Corumbá?
Regular (538) 43%
Ruim (400) 32%
Péssimo (137) 11%
Bom (100) 8%
Ótimo (75) 6%

Para 80% dos entrevistados, a UPA do Guatós
tem o melhor atendimento à população!
Nos ultimos meses melhorou o atendimento
nos postos de saúde em Corumbá?

Como se encontra o nível de atendimento Sim (687) 55%
Não (438) 35%
dos médico nos postos de saúde?
Regular (875) 70%

Não Sabe (125) 10%

Ruim (175) 14%
Péssimo (125) 10%
Bom (50) 4%
Ótimo (25) 2%

Em relação aos medicamentos, o(a)
senhor(a) que precisa desse produto tem
encontrado na rede de distribuição?
Não (1000) 80%

Na sua opinião qual o melhor local de Sim (250) 20%
atendimento médico em Corumbá?
UPA (1000) 80%
Pronto Socorro (150) 12%
Postos de saúde (100) 8%

Falta medicamentos! É o que aponta a pesquisa.

CORREIODECORUMBA.COM.BR
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Parabéns ZICÃO OITENTÃO

É com muita alegria que registramos o transcurso na quarta-feira, dia 08
de novembro de 2017, dos 80 anos de feliz existência do cidadão
Hermenegildo Victorio de Araujo, que marcou época em Corumbá como
comerciante no ramo de bares, lanchonetes e restaurante, inclusive tendo
sido em uma determinada época, o responsável pela Cantina do Corumbaense
Futebol Clube.
Zico como é super conhecido em Corumbá, Ladário e Campo Grande,
também ficou famoso como intérprete da MPB e das músicas da Velha Guarda,
participando das noites de serestas e de serenatas nos velhos tempos.
Antes, o cidadão Hermenegildo Araujo foi caixeiro viajante, percorrendo
por muitas vezes o então estado de Mato Grosso uno. Jovem, jogou futebol
em Campo Grande-MS, no Estádio Belmar Fidalgo, hoje praça esportiva.
Ao amigo Zico minhas felicitações, extensivas a estimada professora
Berenice de Arruda e aos seus três filhos que residem na Capital do Estado,
todos muito bem-sucedidos.
Adolfo Rondon

PRODUTOS ORTOPÉDICOS EM GERAL.

CORREIODECORUMBA.COM.BR
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Marcelo Iunes foi empossado na Câmara ao cargo de prefeito
Em um ato solene, discreto e num
clima de profunda consternação, a
Câmara Municipal de Corumbá
empossou Marcelo Aguilar Iunes, 46
anos, no cargo de prefeito de
Corumbá, foi na manhã de quarta-feira,
1° de novembro. A posse seguiu o
que determina a Lei Orgânica do
Município e o regimento interno da
Câmara sobre a vacância do cargo e
convocação imediata do vice-prefeito.
O ato aconteceu no plenário do
Legislativo corumbaense na presença
dos vereadores.
“É uma exigência legal. Esse ato é
para cumprir o que determinam a Lei
Orgânica do Município e o regimento
interno da Câmara. É necessário para
que o Município tenha comando
nesse momento e para que o Marcelo
Iunes, como prefeito, possa assinar
decreto declarando luto oficial no
Município. Não gostaríamos de fazer
isso neste momento de pesar, mas é
uma exigência da lei”, explicou o
presidente da Câmara Municipal de
Corumbá, Evander Vendramini.
“Lamentamos profundamente o
passamento do senhor prefeito Ruiter
Cunha de Oliveira”, afirmou o chefe
do Legislativo corumbaense durante
a posse.
Vendramini leu, durante o ato de
posse, o ofício da Secretaria
Municipal de Governo, assinado pelo
secretário Cássio Augusto da Costa
Marques, em que o falecimento do
prefeito Ruiter era comunicado ao
Legislativo. Na sequência, o
presidente daquela Casa de Leis leu

o ato 010/2017 em que - cumprindo a
determinação da lei - declarou a
vacância do cargo de prefeito e
convocação imediata do vice-prefeito.
Num rápido discurso, após fazer o
juramento que o empossou no cargo
de prefeito, Marcelo Iunes destacou
que dará sequência ao trabalho que
era realizado por Ruiter para honrar o
mandato para o qual ele e Ruiter foram
eleitos.
“Quero aqui dizer que aquele que
podia ser o dia mais feliz da minha
vida, pois tenho um projeto político,
infelizmente é um dia muito triste.
Ruiter foi um guerreiro, lutou pela vida,
mas infelizmente não conseguiu.
Infelizmente aconteceu essa
fatalidade. Afirmo aqui aos
vereadores que vamos trabalhar e dar
continuidade ao trabalho que o
prefeito Ruiter vinha fazendo em
nosso município. Meu coração sabe
que o Ruiter vai estar lá em cima
olhando por nosso mandato. É nosso
mandato, meu e do Ruiter,
conseguimos isso através de votos
da população. Vamos dar
continuidade ao trabalho dele e quero
contar com apoio da Câmara
Municipal, assim como ele contava”,
declarou Iunes.
O primeiro ato de Marcelo Iunes
foi o decreto de luto oficial por cinco
dias e ponto facultativo nas
repartições municipais na sexta-feira,
03 de novembro. Iunes foi vereador
por três mandatos consecutivos e foi
presidente da Câmara no período de
2013 a 2014.

EXTRAVIO DE DOCUMENTOS
Foi subtraído do meu veículo Gol preto os seguintes
objetos: Cartão Caixa Econômica Federal (conta
corrente e Poupança) - Cartão Banco do Brasil Cartão Brasilcard - Cartão SUS - Cartão Renal
Crônico - CPF - Título de Eleitor - Cartão Banco Itaú
- RG. Todos em nome de Dílson Antonio Morais da
Fonseca. Telefone 99671-4475
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"Atenção Moradores para a coleta de
Galhos setorizada esta semana nas ruas!"

2ª Semana de Novembro 13 a 18
2ª SEMANA – UNIVERSITÁRIO –
SENTIDO NORTE/ SUL
-RUAALBUQUERQUE ENTRE RUA MATO
GROSSO E AVENIDA GENERAL DUTRA.
-RUA ARABUTAM ENTRE RUA MATO
GROSSO E RUA SILVA JARDIM.
-ALAMEDA IDALINA ENTRE AVENIDA RIO
BRANCO E RUA AFONSO PENA.
-ALAMEDA NELSON ENTRE RUA
AFONSO PENA E RUA SILVA JARDIM.
-RUA COMANDANTE WANDERLEY
ENTRE RUA MATO GROSSO E AVENIDA
GENERAL DUTRA.
-ALAMEDA SÃO CRISTóVÃO ENTRE
AVENIDA RIO BRANCO E RUA SILVA
JARDIM.
-RUA EUGÊNIO CUNHA ENTRE RUA
MATO GROSSO E AVENIDA GENERAL
DUTRA.

-ALAMEDA IDALINA ENTRE AVENIDA RIO
BRANCO E RUA SILVA JARDIM.
-ALAMEDA JOSÉ EDUARDO ENTRE RUA
SILVA JARDIM E RUA BATISTA DAS
NEVES.
-RUA MANOEL R. DA SILVA ENTRE RUA
MATO GROSSO E AVENIDA GENERAL
DUTRA.
-TRAVESSA COCKRANE ENTRE RUA
AFONSO PENA E RUA SILVA JARDIM.
-RUA RECREIO ENTRE RUA SILVA
JARDIM E RUA BATISTA DAS NEVES.
-RUA KONDORS ENTRE ALAMEDA
SANTA CLARA E RUA BATISTA DAS
NEVES.
-RUA POCONÉ ENTRE RUA MATO
GROSSO E AVENIDA GENERAL DUTRA.
-RUA SERAFIM ENTRE AVENIDA RIO
BRANCO E RUA AFONSO PENA.

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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AVENIDA GENERAL DUTRA E AVENIDA
GATURAMA.
-RUA SÃO PEDRO ENTRE AVENIDA
GENERAL DUTRA E AVENIDA NOSSA DA
CANDELARIA.
-RUA SANTO ANTONIO ENTRE AVENIDA
GENERAL DUTRA E RUA NOSSA DE
FATIMA.
-AVENIDA NOSSA SENHORA DA
CANDELARIA ENTRE AVENIDA
GENERAL DUTRA E AVENIDA
GATURAMA.
-ALAMEDA TRÊS MARIAS ENTRE RUA
SÃO JOSE E RUA SÃO NICOLAS.
2ª SEMANA – UNIVERSITÁRIO -RUA N° 1 ENTRE RUA SÃO JOSE E
SENTIDO LESTE/OESTE
-RUA MATO GROSSO ENTRE RUA AVENIDA GATURAMA.
ALBUQUERQUE E RUA AQUIDAUANA. -RUA N°3 ENTRE RUA SÃO JOSE E
-AVENIDA RIO BRANCO ENTRE RUA AVENIDA GATURAMA.
ALBUQUERQUE E DIVISA DE LADÁRIO.
2ª SEMANA - (MARIA LEITE) -RUA AFONSO PENA ENTRE RUA
SENTIDO LESTE-OESTE
ALBUQUERQUE E AVENIDA NOSSA DA
-RUA GENERAL DUTRA ENTRE RUA
CANDELÁRIA.
--ALAMEDA VERA CRUZ ENTRE RUA GERALDINO M. DE BARROS E AVENIDA
NOSSA DA CANDELARIA.
AQUIDAUANA E AVENIDA NOSSA DA
-RUA SÃO JOÃO ENTRE RUA EUGÊNIO
CANDELÁRIA.
-RUA SILVA JARDIM ENTRE RUA CUNHA E RUA SANTO ANTONIO.
ALBUQUERQUE E AVENIDA NOSSA DA -RUA SARGENTO AQUINO ENTRE
AVENIDA GATURAMA E AVENIDA
CANDELÁRIA.
-ALAMEDA SANTA CLARA ENTRE RUA NOSSA DA CANDELARIA.
-RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
RECREIO E ALAMEDA KONDORS.
ENTRE RUA ALBUQUERQUE E
-TRAVESSA JOSE ANCHIETA ENTRE
RUA COMANDANTE WANDERLEY E AVENIDA NOSSA DA CANDELARIA.
-RUA SÃO FRANCISCO ENTRE RUA
RUA EUGENIO CUNHA.
-AVENIDA GENERAL DUTRA ENTRE EUGÊNIO CUNHA E RUASÃO PEDRO.
RUAALBUQUERQUE E AVENIDA NOSSA -RUA DOM BOSCO ENTRE AVENIDA
GATURAMA E AVENIDA NOSSA DA
DA CANDELARIA.
CANDELARIA.
-RUA NOSSA SENHORA DA
2ª SEMANA - (MARIA LEITE) CONCEIÇÃO ENTRE AVENIDA
SENTIDO NORTE/SUL
-RUA BARÃO DO MELGAÇO ENTRE GATURAMA E AVENIDA NOSSA DA
AVENIDA GENERAL DUTRA E AVENIDA CANDELARIA.
-RUA SÃO CARLOS ENTRE AVENIDA
GATURAMA.
-RUA SANTA ROSA ENTRE AVENIDA GATURAMA E AVENIDA NOSSA DA
GENERAL DUTRA E AVENIDA CANDELARIA.
-RUA SANTA MARIA ENTRE AVENIDA
GATURAMA.
-RUA ALBUQUERQUE ENTRE AVENIDA GATURAMA E AVENIDA NOSSA DA
GENERAL DUTRA E AVENIDA CANDELARIA.
-RUA SANTA TEREZINHA ENTRE
GATURAMA.
-RUA EUGÊNIO CUNHA ENTRE AVENIDA AVENIDA GATURAMA E AVENIDA
GENERAL DUTRA E AVENIDA NOSSA DA CANDELARIA.
-RUA SÃO JOSE ENTRE AVENIDA NOSSA
GATURAMA.
-RUA SÃO JUDAS TADEU ENTRE DA CANDELARIA E ENTRADA ITAÚ.
AVENIDA GENERAL DUTRA E AVENIDA -RUA SÃO NICOLAS ENTRE AVENIDA
NOSSA DA CANDELARIA E ENTRADA
GATURAMA.
-NOSSA SENHORA DO CARMO ENTRE DO ITAÚ.
-ALAMEDA JOSE MIGUEL ENTRE RUA
AFONSO PENA E RUA SILVA JARDIM.
-ALAMEDA SONIA ENTRE RUA SILVA
JARDIM E AVENIDA GENERAL DUTRA.
-RUA AQUIDAUANA ENTRE RUA MATO
GROSSO E AVENIDA GENERAL DUTRA.
-ALAMEDA SANTO ANTÔNIO ENTRE
RUA SILVA JARDIM E AVENIDA
GENERAL DUTRA.
-AVENIDA NOSSA SENHORA DA
CANDELARIA ENTRE AVENIDA RIO
BRANCO E AVENIDA GENERAL DUTRA.
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Para Luciano Costa projeto de Ruiter Cunha não pode parar
Consternado pelo falecimento do amigo
e Prefeito Ruiter Cunha, na quarta-feira
dia 1º, o vereador Luciano Costa (PT),
lembrou do futuro político que o chefe do
executivo estava construindo para que no
pleito eleitoral de 2018, o município
pudesse eleger representantes para a
Assembleia legislativa.
A reunião pelo “pacto” realizada pelos
vereadores e o prefeito no mês de Agosto,
foi o início do projeto para fortalecer a précandidatura dos políticos da região aos
cargos de deputados, era um fator
determinante de Ruiter, o chefe do
executivo tinha possíveis candidatos,

inclusive com o apoio da maioria da além disso, o ex-governador e atual Vander Loubet somaram a essa nova
Câmara e do secretariado.
deputado federal Zeca do PT, padrinho gestão de Ruiter, foram quase dois milhões
Entre alguns nomes ventilados nas político de Ruiter, e o também deputado em emendas empenhadas.
rodas de conversas e nas redes sociais
estava o do então vice-prefeito Marcelo
Ruiter foi homenageado
Iunes, suplente no pleito eleitoral de 2014.
com 1 minuto de
Agora cabe ao novo prefeito trabalhar esse
silêncio antes da partida
alinhamento político, o que favoreceria sua
entre Botafogo e
própria gestão.
Fluminense na noite de
Luciano Costa esteve sempre ao lado
ontem, sábado, no
de Ruiter Cunha, desde as primeiras
Estádio
Engenhão.
campanhas, como a do ano de 2014 para
deputado estadual. Nem mesmo as siglas
partidárias impediram esse alinhamento
político nesses dez meses de governo,
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“Nunca deixe para depois: apaziguar, perdoar e amar”. Ruiter Cunha de Oliveira
* * * LEGADO - Durante quase nove
anos à frente da administração municipal,
o prefeito dos corumbaenses Ruiter Cunha
de Oliveira, que nos deixou no último dia
1º, depois de submetido a uma cirurgia
cardíaca de emergência devido a uma
dissecção aguda da aorta, mas,
infelizmente não resistiu no pós-operatório
e veio a óbito seis horas depois, sempre
fez questão de elevar a autoestima dos
corumbaenses, favorecendo a cultura, o
turismo e a economia da nossa urbe. Mas,
o bem-estar das pessoas também sempre
foi lembrado por ele. Pensando na
população ribeirinha, na sua primeira
gestão iniciou uma ação que mudaria a
vida de que vivem as margens dos rios: o
“Povo das Águas” e que posteriormente
se tornaria Lei Municipal. O programa social
tem realizado milhares de atendimentos
desde 2005, mudando a vida dos
ribeirinhos, levando mais saúde,
assistência e dignidade. Amante do futebol,
botafoguense de coração e apaixonado
pelo Corumbaense Futebol Clube, o então
chefe do executivo local, através da
Prefeitura, apoiou o time pantaneiro e o
ajudou a disputar partidas em nível
estadual, firmando convênio de dez anos
entre o Município e a LEC. Em 2017, vibrou
de emoção junto com toda população
pantaneira com a histórica vitória do time
como campeão estadual de futebol, depois
de 33 anos sem o título. O legado deixado

por Ruiter Cunha de Oliveira para a city e
para a população corumbaense é enorme.
Sempre valorizando o funcionalismo público
e atento aos mais carentes, Ruiter deixa
grande lacuna na esfera pública da cidade.
* * * SOAMAR - Em minhas mãos,
convite enviado pelo C. Alte. Luzi Octavio
Barros Coutinho, comandante do 6º Distrito
Naval e presidente do Conselho Superior
da Soamar Ladário Corumbá, para a
cerimônia de imposição da Medalha
“Amigo da Marinha”. The happening terá
lugar amanhã, dia 06 – data em que se
comemora o Dia do Soamarino, em
homenagem ao Patrono da Soamar, Alte.
Maximiano Eduardo da Silva Fonseca, que
nasceu no dia 06 de novembro de 1.919,
que com sua privilegiada visão de futuro,
foi o grande incentivador dessas
organizações, que tiveram, como gênese,
a Associação Santista dos Amigos da
Marinha - ASAM, criada em 1972, tendo
como seu primeiro presidente, Ney Garcia.
Horário: às 20 horas, a bordo do Hotel de
Trânsito da Marinha. Lá estaremos com
certeza.
* * * ENLACE - O amigo Jorge de
Freitas em companhia da esposa Kátia,
dos filhos Thais e Thiago, da nora
Jaqueline; do genro Kiko e dos netos,
afivelaram as malas rumo ao Estado do
Paraná tudo por conta do enlace
matrimonial da filha Thalita com Henrique
Imijtink que aconteceu ontem, dia 04, às

Um dos inúmeros momentos em família: Ruiter Cunha de Oliveira;
a tia Delvair Cunha; este escriba e a Glaucia Cunha.

17h30 em Campo Largo-PR. Henrique é
filho de Mauricio Fernando Cunha Imijtink
e de Claudine Jazar Alberge. Aqui da
terrinha estiveram presentes alguns
amigos como: Luis e Luisa Marins; Moysés
Fonseca e Marilda; Elena Viegas; Juracy
Ribeiro; Helô Maisatto, dentre outros, para
participarem deste momento ímpar na vida
do casal Jorge e Kátia. Aproveito para
agradecer ao convite que me foi formulado,
mas infelizmente por conta dos
preparativos em torno do Oscar
Pantaneiro, não foi possível estarmos
presente. Aos nubentes Thalita e Henrique
os nossos votos de uma feliz vida a dois.
Wonderful!
* * * CARNAVAL - Confirmado! Será
no próximo dia 10 de novembro, a partir
das 20 horas, nas dependências do Lunas
Hall, o Concurso para a escolha do Samba
Enredo para o Carnaval 2018, da Escola
de Samba Unidos da Major Gama. A
agremiação irá levar para a Passarela do
Samba o enredo: “Nossa rua hoje tem Rei
e ganha a avenida: Saudemos Tanabi, a
Cultura é sua Vida”. Uma justíssima
homenagem a esse baluarte da cultura em
nossa região, o artista plástico José Antônio
Garcia. The happening contará ainda com
a presença da Rainha da Bateria, Ariana
Urquiza; animação do Grupo Alforria e da
Bateria Show da Major Gama. Este
promete!
* * * MÉDICOS - Por motivo de
viagem do seu presidente, José Márcio
Martins Faria, a Unimed Corumbá este
ano não realizou a sua tradicional
confraternização em homenagem ao Dia
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Aniversariantes
da Semana
Jonathas Menacho - 05/11
Fagner Souza - 05/11
Wânia Regina Freire Marques Navarro - 05/11
Vanessa Velasques - 05/11
Graciele Z. Franco de Carvalho - 05/11
Jorciney Benites Vasconcelos - 06/11
Eller Gadeia Pereira - 06/11
Carmelo C. Torres - 06/11
Roseleiny Ricaldi Ibanez Mohamad Said - 06/11
Eli de Araújo Lima - 07/11
Alexandra Delgado - 07/11
Thaís Omar Panovitch - 07/11
João Mario Esteves de Lima - 07/11
Ângela Arruda - 07/11
Elizete Camargo Iunes - 07/11
Diana Garib - 08/11
Leandro Figueiredo - 08/11
Gilson Edgar Py - 08/11
Eduardo Philbois - 08/11
Luiz Eduardo Urt - 08/11
Evelyn de Almeida - 08/11
Thaiane Lopes - 08/11
Joacir Clair Moreira (Cachopa) - 08/11
Lívia P. Sleiman Brambilla - 08/11
Eduardo Eugênio Siravegna Júnior - 08/11
Eulina de Medeiros Marques Vieira - 08/11
Alaize Soares - 09/11
Amanda Balancieri Iunes - 09/11
Cecília Barbosa - 09/11
Ana Paula Alvarenga - 09/11
Patrícia Cerqueira - 10/11
Elizabeth Assad Fontenelle - 10/11
Arturo Castedo Ardaya - 10/11
Patrícia Cerqueira - 10/11

do Médico, celebrado no último dia 18.
Mas, a Unimed Corumbá esteve presente
com a classe médica, pois por ocasião da
posse da nova diretoria da Associação
Médica local, o jantar oferecido aos
presentes foi uma gentileza da cooperativa

Os jovens Thalita e Henrique que se uniram em
matrimoniô ontem, dia 04, em Campo Largo-PR.

CORREIODECORUMBA.COM.BR

Corumbá/MS, 05 a 11/11/2017

P á g . 15

Amanhã, dia 06, é dia de apagar velinhas para Carmelo Torres que
ira celebrar a data ao lado da esposa Evarista Torres.

O agora, prefeito da city, Marcelo Iunes e sua esposa, a
aniversariante do próximo dia 09, Amanda Balanciere Iunes.

O aniversariante do próximo dia 07, empresário
João Mario Esteves, com a esposa Marcela Magda.

Feliz da vida o empresário Luiz Fernando Brambilla, com o níver
da esposa Lívia Sleiman Brambilla, no próximo dia 09.

médica que sempre está presente junto à
classe em todas as manifestações. Mesmo
em terras distantes, o presidente José
Márcio fez questão de congratular-se com
a nova diretoria da AMC, colocando a
Unimed a disposição da entidade que
congrega os profissionais da medicina no
Pantanal. José Márcio também enviou uma
mensagem de congratulações ao novo
presidente Dr. Manoel João. Muito bom!
* * * DISCRETO - Em um ato solene,
discreto e num clima de profunda
consternação, a Casa do Barão de Vila
Maria empossou o então vice-prefeito,
Marcelo Aguilar Iunes, no cargo de prefeito
da nossa urbe. O ato foi realizado no
plenário daquela augusta Casa de Leis
no dia 1.º de novembro, seguindo o que
determina a Constituição Federal, a Lei
Orgânica do Município e o Regimento
Interno da Câmara, sobre a vacância do
cargo e convocação imediata do viceprefeito. O presidente do Legislativo
Pantaneiro, vereador Evander
Vendramini, disse ser essa uma exigência
legal, necessário para que o Município
tenha comando nesse momento e para que
o Marcelo Iunes como prefeito, pudesse
assinar decreto declarando luto oficial na
cidade. Num rápido discurso, após fazer o
juramento que o empossou no cargo de
prefeito, Marcelo Iunes destacou que vai
dar sequência ao trabalho que era
realizado por Ruiter para honrar o
mandato para o qual ele e Ruiter foram
eleitos. Rogamos ao Grande Arquiteto do
Universo que dê sabedoria para que o
agora, prefeito Marcelo Iunes, possa
realizar um bom trabalho a frente do
executivo local, com discernimento para
desempenhar suas funções com os olhos
voltados para os problemas da cidade,
bem como para as necessidades dos
munícipes pantaneiros. Boa sorte!
* * * ENREDO – Agradeço à diretoria
da Escola de Samba A Pesada, pelo
convite enviado para participarmos ontem,
sábado, dia 04, na quadra daquela
entidade carnavalesca, do lançamento do
seu enredo para o Carnaval 2018, que
irá homenagear a Cidade Dom Bosco.
“Cidade Dom Bosco: O Reino do Amor”.
The happening teve início às 20 horas, e
contou com as participações da Bateria
Pulso Forte da Pesada e a Bateria
Barcelona, do Mestre Diego, além de

passistas; mestre sala e porta bandeiras e
muitas outras atrações. O amigo Gugu
Colombo, um dos diretores da agremiação
nos disse estar confiante com o tema
escolhido e com a certeza de realizarem
um excelente espetáculo na Passarela do
Samba. Show de bola!
* * * ADEUS - Difícil começar! Conheci
Ruiter Cunha de Oliveira, nos idos de
1997, quando fui apresentado a ele pelo
jornalista Paulo César Marques da Silva –
o PC, daí uma forte e sólida amizade se
consolidou e foram anos de amizade, de
companheirismo, não só com ele, mas com
toda a família, a esposa Bia. Há época ainda
não havia nascido nem o Rodrigo, nem a
Rafaela, crianças que vi crescer e se
transformarem em adolescentes lindos e
encantadores. Convivi de perto com a
família, seja nos aniversários, festa de final
de ano, lá estava eu no seio da família
Cavassa de Oliveira. Passávamos horas
conversando, rindo, contando “causos”.
Brincando com a Dª Marfisa chamando- a
de primeira vó. Ruiter sempre esteve
presente em minha vida, seja como
simplesmente Ruiter, ou como o prefeito
dos corumbaenses Ruiter Cunha de
Oliveira. Tinha a liberdade de ligar para
ele a qualquer momento e, sempre fui
atendido. Acompanhei de perto a sua
caminhada política, seus feitos, suas
conquistas, suas glórias, bem como
também participei dos momentos de
angustias, os quais me confidenciava.
Éramos realmente amigos, daqueles que
se podem contar para sempre. E assim
será: Ruiter Cunha de Oliveira será
sempre lembrado por mim como um grande
amigo, um pai de família extremado,
apaixonado pelos filhos Rodrigo e Rafaela;
pela esposa Bia, pela mamãe Leir, pela
vovó Marfisa, pela tia Delvair, pela sogra
Elsa, enfim apaixonado pela família. Assim
era Ruiter um apaixonado pela vida e
pelas pessoas. Que o Grande Arquiteto
do Universo o receba em sua Glória e, a
nós, só nos resta a Saudade!
* * * 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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SINDICATO RURAL
DE
CORUMBÁ
Valorizando a classe! Mantendo as tradições!
Pecuarista de nossa região:
A união faz a força. Torne-se um filiado.

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