Governador “Tucano”: daqui
há 13 meses acaba seu
governo e as promessas?

Confira a 2ª parte da pesquisa
de consulta popular sobre a
qualidade do serviço na área
de saúde. Na próxima edição
será a vez da Educação.Pág.09

*Construção do novo Hospital de Corumbá (promessa
de campanha).
*Construção do Pronto Socorro de Corumbá (promessa
de Abril de 2017).
*Construção do Centro Cirúrgico (promessa de Abril de
2017).
* Ampliação dos leitos (promessa de Abril de 2017).
* Centro de ortopedia (promessa de Abril de 2017).
*Enfermarias (promessa de Abril de 2017).
*Maternidade de Ladário (promessa de campanha)
* Atraso no repasse de suplementação para o Hospital,
valor mensal.
* Festival América do Sul (em 14 anos, pela primeira vez
o FASP não será realizado).
* Pantanal Extremo (O governador não apoiará a
prefeitura nesse ano).
* Entre outros.
CMAP
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Quer ganhar mas
não quer dar!
* Rosildo Barcellos
Dos 383 kg de ”lixo” que cada
brasileiro produz (em média
anual) apenas 5% é recolhida como
reciclável. Por outro lado temos notório
conhecimento que a cultura da
reciclagem do alumínio no Brasil conta
com
uma
estrutura
considerável. Entretanto o poliestireno
expandido ainda não gera interesse em
sua coleta em função de suas dimensões,
sempre amplas, tanto quanto por sua
leveza. Para termos uma ideia mais
precisa as pérolas de isopor expandidas
apresentam até 97% de ar e apenas 3%
de plástico. Esta situação poderia
começar a mudar se a Política Nacional
de Resíduos Sólidos fosse realmente
colocada em prática e como preconiza a
lei: fosse possível a extinção dos “lixões”
até agosto de 2014; fato que NÃO
aconteceu.
Temos uma imperiosa necessidade
de se estruturar em todas as cidades um
plano de gestão de resíduos sólidos para
que se possa ter uma sequência mais
efetiva de destinação dos materiais
recicláveis. O processo de reciclagem
do isopor, por exemplo é aparentemente
simples: primeiro é feita a coleta do

material enviado as cooperativas de
reciclagem para posterior início de
processo de trituração em máquinas de
compactação aonde se retira o ar do
produto que representa a maioria
esmagadora de seu volume.
Estando com o volume reduzido é
encaminhado para as fábricas de
processamento aonde a massa é
compactada e moída passando depois
por um filtro aonde ela os transforma em
fios finos e picotados. Ao final os grãos
são derretidos e transformados em
novos produtos, atualmente com foco na
sustentabilidade, direcionando os
produtos para a construção civil,
arquitetura e decoração de ambientes
onde a madeira cede espaço para o
“plástico reciclado”.
Um terço da produção brasileira de
isopor vem de Joinville, Santa Catarina
aonde se produz 18 mil toneladas por
ano, mas se recicla apenas 5 mil, aonde
foram aproveitadas ideias da Coréia do
Sul, país que está avançando muito na
área do poliestireno expandido
reciclado. Não obstante, das sete
famílias de plástico o polietileno tereftalato
(PET) tem evoluído no mercado de
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reciclados, em função da grande oferta,
afinal foram produzidas 505 mil toneladas
no ano passado. Mas tenho certeza que
o nosso futuro está muito mais ligado com
o que faremos de nossos resíduos, haja
vista, a importância que um meio
ambiente saudável tem em nossa
qualidade de vida. E neste ponto vem o
grande dilema. As pessoas querem
receber o lucro desmedido, mas não
querem dar a sua parcela de
contribuição. Querem usar e usufruir
mas querem que os outros tenham
cuidado e cautela ou custos. Esquecem
que o uso das vias, a população e
geração de resíduos sólidos urbanos
está crescendo e que a possibilidade de
recuperação, por exemplo, do meio
ambiente está cada vez mais delicada.
Os pequenos problemas e mal

entendidos não podemos interferir tanto,
provavelmente justificar ou explicar
entretanto cada um de nós pode buscar
melhorias para o meio e as situações em
que vive (e isso vai causar resistências)
e assim evitar os grandes problemas
futuros ou deixar que as tragédias nos
façam pensar porque não o fizemos e
nesta hora poderemos apenas ou tão
somente, lamentar! E a cidadania é sua
“in totum” desde quando o indivíduo não
esquece seus documentos pessoais
para andar de bicicleta (inclusive com
os equipamentos obrigatórios da “bike”
em ordem) até quando defenestra uma
lata de cerveja na via pública ou quando
despeja óleo de cozinha usado no ralo
da pia, ou quando se atira resíduos nas
margens do Rio Paraguai ou da Br 262.
*Articulista
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Portanto, para realizar uma administração com êxito e realizações, nada
de proteger os bajuladores que já estão em alguns cargos. Todos tem que
vestir a camisa do novo prefeito, mostrar ideias, colocar a cara a tapa quando
for preciso defender o titular do cargo, a fim de que juntos possam realizar
um bom governo.
Deputado Estadual
Agora com esse acontecimento inesperado que foi o falecimento de
Ruiter, o novo prefeito Marcelo Iunes abandonará a ideia de disputar uma
cadeira na Assembleia Legislativa de MS e abraçará um nome com perspectiva
de vitória para carrear recursos em forma de emendas para nosso município
tão carente, principalmente na saúde e segurança pública, um nome da terra,
não apoiando os paraquedistas que surgem de outras regiões do estado em
período de campanha eleitoral.
Marcelo deve ouvir a consciência e apoiar quem tem chance, dando
esperanças a Corumbá, transformando tudo isso em um grande ato de união,
verdadeiro pacto para a nossa esquecida Cidade Branca, em que muitos
políticos locais, com ou sem mandato só pensam em tirar proveito pessoal,
apoiando candidatos de fora ou se lançando como tal, apenas para servirem
de escadas dentro dos seus partidos, sem nenhuma perspectiva de vitória
nas urnas.
Prematuro
A morte prematura do prefeito Ruiter Cunha de Oliveira pegou aliados
e adversários de surpresa, abrindo um vácuo profundo na política local. Um
fato inesperado que abalou a todos, mas o sentimento maior fica para a
família que irá conviver o dia a dia sem ele.
Ruiter era um recordista em unir o eleitor, bom de voto e morreu em
pleno exercício do poder, com apenas 53 anos, deixando uma lacuna no setor
administrativo.
Marcelo Iunes
Um político popular e populista, assim como era Ruiter. Tem experiência
legislativa e executiva, gozando de um bom conceito popular por assumir e
cumprir compromissos, como era o caso de Ruiter, sendo também muito
considerado pela massa.
Marcelo Iunes disse em sua primeira entrevista que irá cobrar do
governador Azambuja, tudo que prometeu para Corumbá na campanha de
2014, restando ao Reinado apenas 1 ano e dois meses de mandato para tentar
fazer alguma coisa pela nossa região.
O no
vo Go
ver
no Municipal
nov
Gov
erno
Todos os analistas políticos percebem que toda administração, nos
três âmbitos: municipal, estadual ou federal, quem assume coloca pessoas
de sua total confiança em todos os aspectos, afinal de contas, será o seu
governo que estará em julgamento durante seu andamento.
Em Corumbá, assim como em outras cidades existem pessoas
competentes e de extrema confiança de cada gestor, dotados de
conhecimentos da pasta que ocupará e comprovar autenticidade e lealdade
a toda prova.

DOURADOS
Pelo segundo mês consecutivo o município de Dourados que fica no
sul do estado, vem pagando salários de funcionários e aposentados de forma
escalonada, repercutindo negativamente no conceito popular.
Diversos prefeitos de outros municípios de MS também vêm pensando
em adotar a mesma medida, não só escalonando a folha por categoria, como
até parcelando os salários dos funcionários como acontece no Rio de Janeiro,
Rio Grande do Sul e em outras regiões do país, devido a grave crise financeira.
Em âmbito nacional, o Governo Federal pediu ajuda do ITAU,
mentindo como se fosse pobrezinho.
Economia
Pensando bem, que tal a prefeitura de Corumbá restaurar e recuperar
seus prédios antigos para transformá-los em repartições públicas, inclusive
voltadas para a saúde.
O primeiro que deveria ser restaurado é o situado na Rua 15 de
Novembro com a Rua 13 de Junho, centro, que por décadas foi a sede da
prefeitura local. Com isso, muitas repartições municipais poderão funcionar
nesse histórico prédio, de fácil acesso a todos, concentrando vários setores
hoje espalhados em casas de caríssimo aluguel, gerando então economia
aos cofres públicos e facilidade aos munícipes.
O mesmo procedimento com relação aos prédios particulares em
verdadeiro estado de abandono, como por exemplo, o do antigo Grande
Hotel Corumbá, na esquina da Rua Frei Mariano com a Rua Dom Aquino,
que poderia ser transformado no POUPA TEMPO, abrigando várias atividades
como emissão de documentos, título de eleitor, CNH, casa lotérica em seu
interior, atelier fotográfico, filial dos cartórios e outros setores essenciais à
vida do cidadão.
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IDEIAS,
SUGESTÕES
E RECLAMAÇÕES
Por Eneo da Nóbrega
(Membro Efetivo da União Brasileira de Escritores)

COM ALGUNS BICICLETEIROS IGNORANTES
Alguns bicicleteiros, isto é, aqueles
que não conhecem o CTB tem diferença
com os ciclistas, àqueles que obedecem
as regras do mesmo CTB, que é a Lei nº
9.503 de 23 de Setembro de 1997, assim
reza: “ARTIGO 255 – Conduzir bicicletas
em passeios onde não seja permitida a
circulação desta, ou de forma agressiva,
em desacordo com o disposto no
parágrafo único do Artigo 59. Infração
média, penalidade: Multa; medida
administrativa: remoção da bicicleta
mediante recibo para pagamento de multa.
4 pontos”. Quem não tem curso superior,
quem não conhece as leis do país, estes
são chamados ignorantes e imbecis. Ao
cronista cabe relatar os fatos cotidianos e
não mandar construir ciclovia a quem
cabe ao Prefeito Municipal. Aproveito da
oportunidade para dizer mais uma vez
que NÃO TENHO SOBRINHO, NEM
SOBRINHA MORANDO EM CORUMBÁ.
Quem afirma que é meu parente, esta
querendo aparecer. E quem quer
aparecer, anda com uma melancia na
bunda. Se algum bicicleteiro quiser
responder como insipiente, que assine o
nome por completo, dando a cara para

bater como eu faço. E tenho dito! É melhor
ler mais, conhecer as leis vigentes e não
ficar bebendo pelos bares sem pagar o
Bar do Nicanor ou do Cleomar! Fica este
espaço reservado para os fora-da-lei...!!!
CTB Código de Trânsito Brasileiro. O
grande problema de muitos e muitos
brasileiros é não conhecer as leis que
vigoram no país chamado de Brasil!
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
No programa de Sexta-Feira passada,
o apresentador Datena, da BAND, chamou
a Audiência de Custódia de porcaria que
não serve para nada, a não ser para soltar
bandidos. Disse que vai pedir para o novo
Congresso para revogar este abuso, pois
a justiça brasileira que é surda, devagar
quase parando, morosa, só da chance
para os malfeitores e sempre contra as
pessoas de bem, as que são quase todos
os dias, assaltadas, estupradas,
violentadas, mortas de forma cruel e outros
tipos de delitos. É igual à famigerada medida
protetiva que não serve para nada, pois o
ex, o marido vai e mata a mulher, no lugar
de colocar o famigerado bandido dentro
da cadeia, nada faz!

ATACADO COSTA

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

Disk - Água 3231 - 5656
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1º CONCURSO DE PROSAS E POESIAS NO
PRESIDIO FEMININO DE CORUMBÁ
1º LUGAR
Aluna: Jessica Gutierri da Silva
Categoria: Poesia
Doce sentimento
Andei pegando uns conselhos
E do nada comecei a pensar
Será que é verdadeiro esse amor
Que em mim insiste em ficar?
Ou uma fase que estou passando
De carência em me machucar.
Se vai além das grades
Ou será que é uma linda e doce ilusão,
De que quem ama não trai,
Será que isso é verdade?
Então me pego a pensar
Será que algum dia amei de verdade,
No meio dos meus sonhos vem a tua
imagem, doce lembrança!
Ou será que foram apenas momentos
bons.
Será que algum dia amarei alguém,
Assim como amei você?
Quero descobrir o melhor de tudo isso
Quero sentir o coração acelerar esse
sentimento que as pessoas dizem
Sentimento único chamado amor.
2º LUGAR
Aluna: Núbia da Silva Souza
Categoria: Poesia
Se eu pudesse voltar
De noite no leito Busquei-a e não achei.
Levantei rodeada de grades
Sozinha chorei, a dor amarga da
saudade...
Sim
Saudade que maltrata sem parar Saudade
que me faz pensar...
Saudade que me mostra o quanto errei
Quanto fiz escolhas erradas Saudade que
dói, mas me ensina Mudar as direções do
meu caminhar,

Pra não te ver chorar.
Filha do meu coração, por ti vou mudar
E no futuro te ver brilhar
Como uma noite de luar.
Vou mudar, para um futuro melhor te dar
Para sempre vou te amar,
Te coloquei no mundo
Para hoje eu me encontrar.
Vou mudar para nunca sentir essa
saudade
Que me faz chorar e não te encontrar
Somente grades a me cercar.
3.º LUGAR
Aluna: Lisavania da Silva Ribeiro
Categoria: Prosa
Conceito de vida
Já nascemos com o ditado de que temos
que viver a vida. Qual conceito tem o
propósito que temos que aproveitar a
vida? É não abusar das oportunidades
que ela nos dá.
Se, eu não tivesse um propósito, eu diria
que temos que chutar o pau da barraca e
viver a vida como se não existisse o
amanhã.
Mas minha vida já está envolvida com tantas
vidas que o conceito de vida é viver com
amor, amando o próximo e amando quem
nos cerca diretamente e indiretamente e
principalmente amando o que se faz porque
só o amor pode mudar tudo.
O amor transforma as pessoas, devemos
ajudar sem olhar a quem, mesmo que o
nosso próximo não nos retribua na mesma
proporção com que fizemos, respeitando
a lei dos homens e principalmente a lei de
Deus.
A vida nos prega surpresas
inesperadas sem esperarmos tudo
pode mudar, não deixe para amanhã o
bem que podemos fazer agora.

CORREIODECORUMBA.COM.BR

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.

JULIO CÉZAR FRIAS

Corumbá/MS, 12 a 18/11/2017

brasileira o encarregado era o Ermínio que
hoje se encontra em Campo Grande. Tinha
uma boa convivência com os brasileiros,
“brincavam”. Inclusive com o finado
Trajano quando não tinha condutor do trem
de Quijarro eles mesmo tinham a função
de levar esse trem. A empresa que ele
trabalhava era a estatal Empresa Nacional
de Ferrocarrilho que foi privatizada na
mesma época da privatização da RFFSA,
porém na Bolívia mesmo com a
privatização é mantido o trem de
passageiro 3 vezes na semana. O nosso
ferroviário se aposentou pela Bolívia após
22 anos de serviço.
O nosso amigo lembra de um fato
pitoresco que aconteceu com ele. Um
comboio de trem vindo de Quijarro, ele
na época ainda não tinha sido promovido
a fiscal era ainda telegrafista, era novo
ainda. Onde eles andaram tomando umas
cervejinhas a mais, ele, o finado Trajano
e o maquinista. Porém o maquinista
estava bem “mais alterado”, com isso o
trem veio a desencarrilhar na entrada de
Corumbá, onde é a AGESA atualmente.
Naquela época não tinha nada ali. O
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comboio era bem grande, “(...) quando
eu olhei o comboio estava caindo igual a
um baralho, naquele momento eu pulei,
porém 8 vagões tombaram. Ai os “caras”
vinham me procurando, achando que eu
tinha morrido, Trajano gritava: Julinho,
Julinho, Julinho... pelo amor de Deus e
chorava. Ele estava do outro lado e
descia e eu subia. Eu escutei a voz dele
e disse Trajano o que foi? Por que está
chorando? Ai ele gritou Julinho ta vivo, ta
vivo...”
O nosso amigo hoje, menciona o
abandono que encontra a estação
atualmente, onde no passado não muito
distante, tudo era organizado, limpo, o
movimento intenso de cargas e
passageiros. Hoje só mato, sem luz, enfim
tudo abandonado. Lembra ainda da
litorina, do trem de passageiro e se lembrou
de mais dois colegas da época, Modesto
Vieira (já falecido) e Hélinho, que faziam a
manutenção e limpeza das litorinas. Hoje
tudo acabado. E termina a sua fala com a
seguinte frase: “(...) eu acho que aqui em
Corumbá o trem de passageiro nunca mais
volta...”

CHA
VEIR
O SETE CHA
VES
CHAVEIR
VEIRO
CHAVES
Nos Trilhos da Vida dessa semana,
vamos conversar com um ferroviário
boliviano, que trabalhava na Estação de
Corumbá, do lado boliviano, pois naquela
época áurea da ferrovia a aqui, a estação
era dividida em dois lados o brasileiro e o
boliviano.
Júlio Cézar Frias, viúvo, 66 anos, pai
de um casal de filhos, com 3 netos, sendo
2 meninos e 1 menina. Conversamos com
o mesmo no comércio do senhor Luiz e
dona “Joia”, assíduos leitores do nosso
semanário.

O senhor Júlio era encarregado de
intercâmbio na parte boliviana, e começou
lembrando dos antigos companheiros do
lado brasileiro, Walfrido Victorino (já
falecido), do Napoleão Ramos, Cézar. No
depósito das máquinas ele se lembrou do
Heleno Felicidade, do senhor Natanael Cópias em um minuto, Aberturas
Atendimento de Urgência 24hs
(Branca de Neve, falecido recentemente),
Residenciais, Comerciais,
REINALDO
que conheceu anteriormente na Bolívia.
Automóveis e Cofre.
3232
- 4797
Sua função era mexer com a papelada,
Confeccionamos
carimbos
9.9953 - 6789
onde chegava a documentação do Brasil
em madeira e automáticos.
Rua 7 de Setembro, 342 ele encaminhava para Bolívia, tudo
Entregamos em 24 horas.
Centro - Corumbá/MS
passava pelas suas mãos, na parte
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O Valor que
aceitamos
O leitor já parou para pensar, qual
é o real valor que damos para as
coisas, que aparentemente temos
interesse?
Isto é interessante, pois com a
correria do dia a dia, estamos cada
vez mais “aceitando” o que nos
passam como valor, do que
realmente, são nossos valores.
Um exemplo muito interessante é
o que aconteceu em Nova York, com
iniciativa do famoso jornal The
Washington Post (EUA), que tinha
como intenção, lançar um debate
sobre valor, contexto e arte.

Fizeram uma experiência onde um
“sujeito simples” desce na estação
do metrô de Nova York (EUA), com
vestes comuns, jeans, camiseta e
boné.
Tira um violino da caixa e com
entusiasmo, começa a tocar para a
multidão que passa por ali, bem na
hora do pico de movimento.
Milhares de pessoas, indo e vindo.
O concerto dura cerca de 45 minutos,
onde ele foi praticamente
IGNORADO pelas pessoas que
passavam (com pressa) pelo local.
O músico era nada mais, nada
menos, que Joshua Bell, atualmente
um dos maiores violinistas do
mundo, executando músicas de
compositores consagrados, num
Stradivarius de 1713, raríssimo,
estimado em mais de 3 milhões de
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dólares (aproximadamente R$ 9,5
milhões!!!!!).
O interessante é que alguns dias
antes, Joshua Bell havia tocado no
Symphony Hall de Boston(EUA),
com lugares que chegavam a custar
à bagatela de mil dólares (R$
3.200,00). Todos esgotados. A
experiência no metrô, gravada em
vídeo, mostra homens e mulheres de
andar ligeiro, copo de café na mão,
indiferentes ao som do violino,
diferentemente das enormes filas e
valores caríssimos para assistir a seu
show, dias antes.
Como conclusão, percebemos
que estamos acostumados a dar
valor às coisas, quando estão num
contexto. Bell, no metrô, era
considerado uma obra de arte sem
moldura, podemos dizer assim. Um
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artefato de luxo sem etiqueta de
grife.
Afinal, o que tem valor real para
nós? Será que estamos valorizando
somente aquilo que está com
etiqueta de preço?

Por Fabio Pexe
Publicitário, Pós graduado
em Gestão de Mercados,
MBA em Marketing, e
membro da ASBPM
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Rua Dom Aquino, 775 - Centro

CORRETORES AUTÔNOMOS, FAÇA PARTE DE NOSSA EQUIPE!

VENDA
GAZZETTA REGIONAL, atua no mercado de pesquisa a
mais de 21 anos, prestando serviço as entidades públicas e
privadas, fazendo pesquisa de mercado, pesquisas eleitorais.
Pesquisas de instituições. Com muitos serviços prestados
ao SEBRAE-MS, tanto com pesquisas qualitativas, quanto
quantitativas.
Esse ano de 2017, a Gazzetta Regional completou 21
anos de atividades, nunca teve um processo trabalhista ou
qualquer outro processo. A jornalista responsável é a Silvia
Regina Basseto. Na parte de pesquisa use-se o nome
fantasia de GAZZETTA SENSUS, seja pesquisa eleitoral ou
de mercado.
Em Campo Grande está localizada na rua da Abolição,
211 Bloco H Sala 01.

Popular Tabuia foi atropelado na
noite de sexta-feira, mas passa bem

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
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, 11 – Terreno próximo ao Cimento Itaú,
cozinha, dispensa com banheiro, vaga Universitário, medindo 15 m x 31 m,
para 5 carros, amplo quintal. Aceita permuta totalizando 465 m², plano. R$ 70 mil
por casa de menor valor! R$ 600 mil
CASAS ALUGUEL
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
4 - Sobrado em ótima localização, na R.
Frei Mariano, com 293 m² de terreno,
sendo 325 m² de construção. O Primeiro
andar é um salão, ideal para comércio. No
segundo andar, fica a cozinha espaçosa,
2 banheiros, 2 quartos, 1 suíte, lavanderia,
área de luz, ampla sacada, sala de TV,
sala de jantar e sala de estar. Possibilidade
de comprar a casa mobiliada! R$ 600 mil

Por volta das 19h20, uma ambulância do Corpo de Bombeiros foi
acionada para atender uma ocorrência de atropelamento no cruzamento
das ruas Cabral com 15 de Novembro, na área central de Corumbá.
No local, os militares prestaram os primeiros socorros a Wilson P.Silva
de 49 anos, o popular “Tabuia”, ele estava ao solo com várias escoriações
nos braços, pernas e na face, além de um corte na região da cabeça.
Tabuia estava consciente e orientado, ele foi imobilizado e removido
ao Pronto Socorro onde permaneceu sob os cuidados médicos. O
condutor do veículo saiu ileso e permaneceu no local para atendimento
a vítima.

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!

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

98474
9925

TERRENOS A VENDA

7 - Apartamento recém reformado, de frente
para a Rua Delamare, sol da manhã, com 2
quartos, cozinha, banheiro, lavanderia. R$
170 mil

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, cozinha, área externa com
churrasqueira, quarto e banheiro. Casa
bem arejada, ótima oportunidade! R$
2.500,00/ mês

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

ALUGUEL - VENDA
ADMINISTRAÇÃO
AVALIAÇÃO JUDICIAL

CORREIODECORUMBA.COM.BR

Cantinho do Betãonº185
SAUDADEANDO IV
Hoje eu me peguei saudadeando meus velhos
tempos de música. Lembrei-me dos amigos de final
de adolescência como o saudoso, JOSÉ MARCIO,
o primo LUIZ TITO RONDON e o parceirão
JOUBERT, todos eles ligados à música. Lembreime também das tocatas na casa da Tia Glória e
dos ensaios, lá em casa, de um conjuntinho criado
por mim, Joubert e José Marcio, onde levávamos
sucessos solados dos THE JORDANS, THE
CLEVERS e outras bandas da Jovem Guarda.
A lembrança desses velhos tempos atiçaram
meu ego e, em forma de poesia, mesmo pobre de
rima, imaginei, com esses amigos, um:

REENCONTRO
Noite bonita, a sexta-feira
Gorda e cheia, a lua
Alumiava o escuro da rua
Naquela sexta à noite.
O mato sem açoite do vento
Sem chuva de verão
Sem aquele temporal nojento
Noite boa prá boêmio
Noite boa prá seresta
Ele chegou no boteco
Deixara em casa, a pasta e o jaleco
Levando a tiracolo, o violão
Sentou-se à mesa
Pedindo quebra-gelo e cerveja
E uma porção de calabreza
- Cadê Zé Marcio com o cavaco e o Luiz Tito
Com aquele acordeão bonito

Prá puxar o chamamé?
- Já tão quase chegando
O Joubert já tá lá dentro
Sua viola afinando.
Tirou da capa de napa
O violão
Apertou a tarracha, testando o bordão
Afinado
Nas outras cordas, o dedilhado
Confirmou a afinação
Tomou gole da cerveja
E puxando as cordas e o bordão
Cantou uma moda sertaneja.
Joubert, que estava lá dentro
Ouvindo a voz do amigo
Achegou-se com a viola
E como nos velhos tempos de escola
Rolou repertório antigo.
Daí a pouco o som
De cavaco e acordeão
Eram Zé Marcio e Luiz Tito
Trazendo, na noite, o grito
De mais uma bela canção
Depois do quarteto formado
Rolou a volta ao passado
Trazendo boas lembranças
Que ficaram na história
Desde a menina de trança
Até as famosas tocatas
Na casa da Tia Glória.
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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)

Naquele reencontro glorioso
Cerveja rolou na mesa
Com porções de calabreza
E o som prá lá de gostoso
E como nos velhos tempos
Naquela noitada de festa
Só viola e violão,
Cavaco e acordeão
Naquela noite sem vento
Partiram prá uma seresta.
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
QUE BOM QUE TUDO ISSO FOSSE VERDADE
E NÃO SÓ UM SONHO IMPOSSÍVEL. DEPOIS
DE TANTOS ANOS, TODOS JÁ SETENTÕES.
HOJE, SOU APOSENTADO, MORANDO EM
CAMPO GRANDE, JOUBERT DOS SANTOS É
ARTISTAE PASSA PULANDO DE ESTADO EM
ESTADO, VENDENDO SEUS QUADROS. LUIZ
TITO RONDON É PROFESSOR DE MÚSICA
EM RONDONÓPOLIS E JOSÉ MARCIO
COUBO, ESTÁ TOCANDO PARA DEUS LÁ EM
CIMA E OLHANDO POR NÓS.
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Vereador Doutor Domingos é homenageado na Bolívia

Na quinta-feira, dia 09 de novembro
de 2017, por ocasião das comemorações
dos 142 anos de fundação de Puerto
Suarez no vizinho país, o Conselho
Municipal de Puerto Suarez
(equivalente a Câmara de Vereadores
no Brasil), homenageou o vereador da
Câmara Municipal de Corumbá,
Domingos Albaneze Neto, do Partido
Verde, durante sessão solene.

O parlamentar corumbaense,
Domingos Albaneze, recebeu a placa
das mãos da vice-presidente do
Conselho, Maria Elva Castedo de
Siles. Como é de conhecimento
público, o médico e vereador da Casa
do Barão de Vila Maria lidera um
trabalho visando melhorar a saúde
pública na região de fronteira. O Dr.
Domingos se sentiu muito agradecido

pelo carinho e afirmou: “a cada dia
que passa, nossos laços ficam mais
apertados, o que nos dá mais força
para seguirmos em frente”.
A concorrida solenidade foi prestigiada
pelo prefeito de Puerto Suarez,
Sebastian Hurtado Rodrigues e por
outras expressivas lideranças
bolivianas.
Puerto Suárez foi fundada em 10 de
novembro de 1875, às margens da baía
de Cáceres, por Miguel Suarez Arana.
Está localizada a 590 quilômetros de Santa

Cruz de La Sierra, possuindo em torno de
23 mil habitantes. A cidade está a poucos
quilômetros da reserva de ferro de Mutún,
uma das maiores do mundo e que tem
gerado grandes expectativas para o
crescimento na região do Pantanal
boliviano e por onde entra o gás boliviano
que abastece o Brasil.
O Vereador Doutor Domingos
parabeniza os hermanos bolivianos de
Porto Soarez, por mais um ano de sua
fundação.
Fonte: Assessoria do Vereador

Produtores rurais pedem extensão escolar no Assentamento São Gabriel
Os pequenos produtores rurais do
São Gabriel estão reivindicando a
implantação de uma extensão de escola
da Rede Municipal de Ensino para
atender as crianças residentes naquele
assentamento. A alegação é que,
diariamente, os alunos são obrigados a
percorrer longa distância, acabam
perdendo aulas, prejudicando a
educação.
O assunto foi levantado pelo vereador
Rufo Vinagre (PR) que, durante sessão
da Câmara, entrou com um requerimento
endereçado à secretária de Educação,
Maria Eulina Rocha dos Santos,
solicitando a instalação de uma extensão
escolar no assentamento localizado às
margens da BR 262.
O vereador lembra que até tempos
atrás, o assentamento contava com uma
extensão escolar, mas acabou sendo
desativada, e as duas escolas mais

próximas ficam no Urucum, a Carlos
Cárcano, ou no Distrito de Albuquerque,
a Luís de Albuquerque. “Existem ônibus
para o transporte das crianças. Mas,
mesmo assim acabam chegando
atrasados na escola, perdendo aulas, o
que prejudica o aprendizado delas. Por
isso o ideal seria uma extensão dentro
do assentamento”, pediu Rufo.

Esgoto
Em outra solicitação, o vereador do
PR está solicitando à Prefeitura, a
pavimentação de uma alameda
existente na Rua Cuiabá, com rede de
esgoto. Ele justifica que o pedido foi
feito pelos próprios moradores da
alameda, por meio de um abaixo
assinado. “Eles pedem esta melhoria
na alameda, que não tem nome, para
solucionar um problema frequente que
é o despejo de água servida direto na

via, que acaba virando um lamaceiro,
prejudicando a acessibilidade no
local”, explicou.
Em outros requerimentos
endereçados à Secretaria de
Infraestrutura e Serviços Públicos, Rufo
solicita recuperação do sistema de
iluminação pública da Alameda Dona
Antônia, no Vitória Régia, já que a
escuridão tem causado preocupação
aos moradores, principalmente em
relação à segurança; instalação de uma
lixeira comunitária também no Vitória
Régia, para que a comunidade possa
dar destinação correta ao lixo.
Já à Agetrat, Rufo está reivindicando
um redutor de velocidade em frente à
Igreja São Francisco de Assis,
localizada na Rua Cáceres, no Vitória
Régia, para disciplinar o trânsito,
evitando que os veículos trafeguem em
alta velocidade.
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Polícia Militar ministra palestra sobre
Atos Infracionais para Jovens
participantes do Instituto Novo Olhar
"Atenção Moradores para a Coleta de
Galhos Setorizada esta semana nas ruas!"
3ª Semana Novembro 20 a 25

3ª SEMANA - CENTRO PARTE BAIXA –
BORROWISK, BEIRA RIO E CERVEJARIA.
Na manhã de segunda-feira (06), a Ten. PM Joicy, chefe da seção de projetos,
esteve no Instituto Novo Olhar, juntamente com a SD Cíntia e SD Kennia, ambas
instrutoras do PROERD, onde ministraram uma Palestra com a temática Atos Infracionais
para os alunos do Instituto.
O objetivo da palestra foi orientar os adolescentes sobre o conceito de atos infracionais
e as consequências jurídicas para aqueles que cometem delitos. E ainda, sobre a
importância da prevenção e resistência as drogas, uma vez que se trata de uma das
principais portas para o mundo da criminalidade.
Dentre os alunos que assistiram a palestra, destaca-se a adolescente Amorim, de
17 anos de idade, que relatou, que seu maior sonho é ser Policial Militar. É de grande
importância para a Polícia Militar, saber que desperta nos jovens a vontade de querer
fazer o bem e ajudar a trazer um pouco mais de segurança a nossa sociedade, juntos
sempre somos mais fortes.
O instituto Novo Olhar, é um projeto criado pelo Policial Militar Cabo Edinaldo Souza
Neves dos Santos, em 13 de março de 2014. O projeto é visto por Edinaldo como uma
necessidade de resgatar os bons costumes moral e cívico, incentivando o estudo e a
prática de esporte.
Diante dessa perspectiva, o projeto Novo Olhar atende cerca de 100 jovens entre
12 a 17 anos, sendo proporcionado a todos apoio escolar, cursos profissionalizantes,
alimentação, prática esportiva, artes marciais, atletismo, aulas de espanhol com um
professor da Bolívia, inglês, informática, curso de mecânica, solda, serralheria, pedreiro,
e funerária onde são utilizadas as madeiras apreendidas, entre outros cursos, totalmente
gratuitos, servindo como uma extensão da sala de aula. A Marinha e o destacamento
da Aeronáutica são parceiros do projeto.

-ALAMEDA DO TAMENGO
-ALAMEDA RIO DE JANEIRO
-LADEIRA 21 DE SETEMBRO
-LADEIRA MANOEL CAVASSA
-LADEIRA CÁCERES
-LADEIRA CUNHA E CRUZ
-LADEIRA DO CONTORNO
-LADEIRA DONA EMILIA
-LUIS FEITOSA RODRIGUES
-RUA FIRMO DE MATOS ENTRE TRAVESSA ACAMPAMENTO E RUA AMÉRICA.
-RUA MAJOR GAMA ENTRE TRAVESSA ACAMPAMENTO E RUA AMÉRICA.
-RUA SETE DE SETEMBRO ENTRE ALAMEDA ARTHUR
MANGABEIRA E AMÉRICA.
-RUA QUINZE DE NOVEMBRO ENTRE AVENIDA GENERAL RONDON E RUA
AMÉRICA.
-RUA FREI MARIANO ENTRE AVENIDA GENERAL RONDON E RUA AMÉRICA.
-RUA ANTONIO MARIA COELHO ENTRE AVENIDA GENERAL RONDON E
AMÉRICA.
-RUA ANTONIO JOÃO ENTRE AVENIDA GENERAL RONDON E RUA AMÉRICA.
-RUA TIRADENTES ENTRE AVENIDA GENERAL RONDON E RUA AMÉRICA.
-RUA LADÁRIO ENTRE AVENIDA GENERAL RONDON E RUA AMÉRICA
-RUA TENENTE MELQUÍADES DE JESUS ENTRE RUA DELAMARE E RUA
AMÉRICA.
-ALAMEDA VULCANO ENTRE RUA TREZE DE JUNHO E AVENIDA RIO BRANCO.
-RUA GERALDINO M. DE BARROS ENTRE RUA TREZE DE JUNHO E AVENIDA
RIO BRANCO.
-RUA CACÉRES ENTRE RUA VINTE DE SETEMBRO E AVENIDA RIO BRANCO.
-RUA BARÃO DO MELGAÇO ENTRE RUA MATO GROSSO E AVENIDA RIO
BRANCO.
-ALAMEDA SÃO BENTO ENTRE RUA MATO GROSSO E AVENIDA RIO BRANCO.
-ALAMEDA LENON ENTRE RUA MATO GROSSO E AVENIDA RIO BRANCO.
(LESTE OESTE) 3ª SEMANA , CENTRO PARTE BAIXA
-RUA DOMINGOS SAHIB
-TRAVESSA ACAMPAMENTO
-RUA MANOEL CAVASSA
-ALAMEDA ARTHUR MANGABEIRA
-LADEIRA JOSÉ BONIFÁCIO
-RUA MARIANO CAVASSA
-ALAMEDA PORTUGAL
-AVENIDA GENERAL RONDON ENTRE RUA LUIS FEITOSA RODRIGUES E RUA
TENENTE MELQUIADES DE JESUS.
-RUA DELAMARE ENTRE RUA 21 DE SETEMBRO E RUA TENENTE MELQUÍADES
DE JESUS.
-RUA TREZE DE JUNHO ENTRE RUA LUIS FEITOSA RODRIGUES E RUA
TENENTE MELQUÍADES DE JESUS.
-RUA DOM AQUINO ENTRE RUA LUIS FEITOSA RODRIGUES E RUA GERALDINO
M. DE BARROS.
-RUA CUIABÁ ENTRE RUA LUIS FEITOSA RODRIGUES E RUA GERALDINO M.
DE BARROS.
-RUA AMÉRICA ENTRE RUA EDU ROCHA E RUA GERALDINO M. DE BARROS.
-RUA VINTE DE SETEMBRO ENTRE RUA GERALDINO M. DE BARROS E RUA
CÁCERES.
-RUA MATO GROSSO ENTRE RUA CÁCERES E RUA ALBUQUERQUE.
-AVENIDA RIO BRANCO ENTRE RUA GERALDINO M. DE BARROS E RUA
ALBUQUERQUE.
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Confira a 2ª parte da pesquisa de consulta popular
sobre a qualidade do serviço na área de saúde
Dando sequência em uma série de pesquisas,
“Consulta Popular”, realizadas pelo Jornal Correio
de Corumbá em parceria com a Gazzetta Sensus de
Campo Grande, os números da segunda parte sobre
a saúde no município, aponta o número insuficiente
de médicos nos postos de saúde, a importância em
priorizar aquisição de medicamentos e a grande
dificuldade em marcar exames.
Além da saúde, outros temas como: Educação,
Meio de Transporte, Política nacional e eleições
2018.
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 06 a 09 de
Novembro.
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 é o atendimento dos profissionais de
saúde
(enfermeiros,
técnicos
de
enfermagens, atendentes) nos postos?
Bom (479) 38.32%
Regular (446) 36.68%
Ruim (157) 12.56%
Péssimo (101) 7.08%
Ótimo (67) 5.36%
Na sua opinião no bairro do(a) senhor(a) o
número de agentes de saúde é suficiente?
Não (556) 44.48%
Sim (534) 42.72%
Não Sabe (160) 12.8%

O que deve ser prioridade, na opinião do(a)
senhor(a) em relação a saúde?
Medicamentos (605) 48.40%
Funcionários de saúde (enfermeiros, técnicos,
atendentes, agentes de saúde) (237) 18.96%
Na opinião do(a) senhor(a) há médicos Médicos (235) 18.80%
suficientes nos postos de saúde da cidade? Mais postos de saúde (173) 13.84%
Não (622) 49.76%
Em relação a marcação de exames, como
Sim (350) 28%
o(a) senhor(a) avalia esse serviço?
Não Sabe (278) 22.24%
Péssimo (946) 75.68%
Ruim (198) 15.84%
Falta postos de saúde em Corumbá?
Regular ( 81) 6.48%
Sim (589) 47.12%
Bom (23) 1.84%
Não (576) 46.08%
Ótimo (02) 0.16%
Não Sabe (85) 6.8%

Bolivianos são alvejados por tiros após roubo de celular na Ponte da 13
Dois bolivianos ficaram feridos em
um assalto na noite de quinta-feira
(09), próximo a Ponte da Rua 13 de
Junho, eles foram abordados por dois
indivíduos que roubaram seus
celulares e mesmo assim foram
atingidos por disparos de arma de
fogo.
Por volta das 23h40, um soldado
do exército brasileiro que realizava o
serviço de guarda, solicitou o apoio
da Polícia Militar e do Corpo de
Bombeiros, para dirigir-se até
cruzamento das ruas Delamare com
Firmo de Matos, próximo à área
posterior da Brigada, onde duas
pessoas estavam baleadas.

Uma equipe de Trânsito da PM e
uma ambulância dos Bombeiros
estiveram no local e atenderam os
dois homens feridos, um de 26 anos e
outro de 27. Assustados, eles
disseram que moram na Bolívia e
estavam trafegando em uma pick-up
Toyota, próximo a Ponte da 13 de
Junho, quando foram abordados por
dois elementos que anunciaram o
assalto, em seguida pegaram os
aparelhos de celular e efetuaram
disparos, mesmo feridos, desceram
uma rua e solicitaram apoio.
Uma das vítimas apresentava
ferimento no braço esquerdo e o
outro na perna direita, lesões

provocadas pelos tiros, ambos
estavam conscientes e orientados,
após o atendimento emergencial os
bolivianos foram removidos ao
Pronto Socorro.
Os assaltantes fugiram do local e

ainda não foram encontrados, o
veículo das vítimas foi então
conduzido até a Delegacia de Polícia
Civil para providências.
(Com informações
do 6ºBPM e 3ºGB)
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LIVRO INÉDITO CONTENDO APELIDOS
DE CORUMBAENSES CONHECIDOS
FOI LANÇADO EM NOSSA CIDADE

Foto: Renê Marcio Carneiro/PMC

Presidente da Câmara
Evander é homenageado nos
142 anos de Puerto Suarez

Corumbá/MS, 12 a 18/11/2017

A cidade boliviana de Puerto Suarez, capital da Província de German
Busch, comemorou na sexta-feira, 10 de novembro, 142 anos de fundação.
A data vem sendo comemorada desde o último final de semana com uma
intensa programação.
Quinta-feira, dando sequência às comemorações, o Conselho Municipal
de Puerto Suarez (equivalente a Câmara de Vereadores no Brasil),
homenageou personalidades da região pelos relevantes serviços prestados,
e entre eles, os vereadores corumbaenses Evander Vendramini (PP),
presidente do Poder Legislativo, e Domingos Albaneze Neto (PV).
O ato aconteceu no final da manhã, durante sessão solene do Conselho
Municipal de Puerto Suarez, realizada às margens da Baia de Cáceres, em
um dos mais belos cartões postais da cidade que faz fronteira com Corumbá.
“É gratificante receber esta homenagem em Puerto Suarez”, destacou
Evander Vendramini. “É um reconhecimento ao trabalho que os vereadores
corumbaenses estão fazendo, em perfeita harmonia com os vereadores de
Puerto Suarez, na busca do desenvolvimento dessa região de fronteira,
principalmente nas áreas de segurança, saúde, transporte, comércio, enfim,
setores importantes para o crescimento das duas cidades irmãs”, completou.
Evander recebeu a comenda direto do presidente do Conselho e Puerto
Suarez, Jose Luis Robles Rodrigues, que também enalteceu o trabalho em
parceria que tem sido desenvolvido entre as duas cidades.
O vereador Domingos, outro homenageado na Bolívia, recebeu a placa
das mãos da vice-presidente do Conselho, Maria Elva Castedo de Siles.
Como se sabe, o edil corumbaense está à frente de um trabalho visando
melhorar a saúde pública na região de fronteira. Ele se sentiu muito
agradecido pelo carinho “e que a cada dia que passa, nossos laços ficam
mais apertados, o que nos dá mais força para seguirmos em frente”.
A solenidade contou com a presença ainda do prefeito de Puerto Suarez,
Sebastian Hurtado Rodrigues, com quem Evander e o também vereador
Manoel Rodrigues (PRB), conversaram bastante, inclusive no almoço
servido após o evento, sobre programas e projetos estruturantes que
possam ser realizados de forma conjunta entre as duas cidades fronteiriças.

Puerto Suárez
Puerto Suárez foi fundada em 10 de novembro de 1875, às margens da
baía de Cáceres, por Miguel Suarez Arana. Está localizada a 590 quilômetros
a leste da capital provincial, Santa Cruz, perto da fronteira com o Brasil.
Atualmente tem cerca de 23 mil habitantes, dos quais uma grande
percentagem está envolvida em atividades agrícolas e comércio de animais.
Puerto Suárez está ligado a San José de Chiquitos e Santa Cruz de la
Sierra. Tem um aeroporto servido por várias companhias. No início do século
XX foi a principal porta hidrográfica da Bolívia. A cidade está a poucos
quilômetros da reserva de ferro no Mutún, uma das maiores do mundo e
que tem gerado grandes expectativas para o crescimento na região do
Pantanal boliviano.

Foi na sexta-feira (10) NA CASA DE CULTURA DOUTOR GABY
NA RUA CUIABÁ COM A RUA 15 DE NOVEMBRO, o lançamento
do LIVRO CORUMBÁ NOMES & APELIDOS, DE AUTORIA DO
CAPITÃO IONALDO ARCE, corumbaense nato, radicado em
Campo Grande. O livro está sendo vendido na Banca do
Nathércio na Rua Frei Mariano e na Banca Comunicação na
Rua 15 de Novembro pelo valor de R$ 30,00.
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Em homenagem aos vencedores, prefeito
garante continuidade do Agrinho
A Prefeitura de Corumbá
homenageou na sexta-feira, 10 de
novembro, os alunos e professores
da Rede Municipal de Ensino (Reme)
premiados pelo “Programa Agrinho”.
Durante a solenidade, realizada no
Paço Municipal, o prefeito Marcelo
Iunes garantiu a continuidade da
ação no próximo ano.
“Esse projeto atendeu centenas de
crianças corumbaenses graças ao
prefeito Ruiter Cunha de Oliveira, que
assinou o convenio com o Senar, o
Sindicato Rural e a Famasul ampliando
nossa participação nesse programa.
Foi um trabalho muito bom, pois
proporcionou às nossas crianças um
amplo conhecimento sobre a
importância da agricultura familiar e
da reforma agrária”, afirmou Marcelo
Iunes, que complementou:
“Podem contar com nosso apoio
integral para o próximo ano, onde
vamos trabalhar para ampliar ainda
mais a quantidade de crianças,
professores e projetos participando
do Agrinho”, completou Iunes, que
aproveitou a oportunidade para
parabenizar os premiados e os
servidores da Secretaria Municipal de
Indústria, Comércio e Produção Rural
e da Secretaria de Educação
envolvidos no projeto.
“Quando entramos no Agrinho, ele
já estava acontecendo em outras
cidades. Precisamos nos superar para
conseguir levar os instrutores do
Senar às nossas escolas, capacitar
nossos professores e envolver
nossos alunos. Foi uma satisfação
para todos nós, pois já fomos
premiados em nossa primeira
participação, mostrando que
Corumbá é destaque nesta área”,
avaliou o subsecretário de Produção
Rural, Luciano Leite.

Para a secretária municipal de
Educação, Maria Eulina Rocha dos
Santos, o Agrinho foi uma ferramenta
eficaz não só para o conhecimento,
mas para a formação social dos alunos
da Reme. “Nossa função social, além
de ensinar, é fazer com que cada
criança entenda que ela também é
dona do mundo. E o Agrinho foi muito
importante nesse processo”,
destacou.
Homenageados
Corumbá foi o maior município
atendido pelo Agrinho em 2017. Já na
primeira participação da cidade, três
alunos foram classificados no
concurso promovido pelo programa,
que neste ano contou com a
participação de 2607 trabalhos de todo
o Mato Grosso do Sul. O tema
proposto foi “Cultivando saúde,
colhendo qualidade de vida”.
Foram homenageados o aluno
Matheus de Oliveira Santos, da
Escola Municipal Pedro Paulo de

Medeiros, que ficou em primeiro
lugar na categoria Redação (6º ano),
e a professora orientadora Belkiss
Bejarano dos Santos; Narjara
Catherine de Arruda Areco, aluna da
Escola Municipal Cássio Leite de
Barros, primeira colocada da

categoria Redação (9º ano) e o
professor José Gomes Pereira; e a
estudante Miriam Tássio Simão, do
José de Souza Damy, quinta colocada
na categoria Desenho (1º ano) e a
professora orientadora Ana Paula
Amaral.
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Recuperação do pavimento da Rua Piauí é solicitada na Câmara
O vereador Yussef Salla (PDT) está
solicitando à Prefeitura, a recuperação
do pavimento asfáltico da Rua Piauí,
entre as ruas Marechal Deodoro e
Cyríaco de Toledo, no Bairro Guarani.
O pedido foi feito durante sessão
ordinária da Câmara e endereçado à
Secretaria de Infraestrutura e Serviços
Públicos.
“São duas ladras que estão em
condições ruins de tráfego, devido
aos buracos existentes na via”,
explicou o vereador, ressaltando que
a Rua Piauí tem um grande fluxo de
veículos, principalmente devido ao
Detran.
“É um pedido dos moradores que
nos relatam as condições da rua que
se encontra intransitável por conta
dos buracos, ocasionando danos
materiais aos veículos, e
preocupando os moradores”,
explicou. “Além disso, há ricos de
acidentes de trânsito devido às
condições da pista, que podem
acarretar consequências gravíssimas
às pessoas”, completou.
Em outro requerimento, Yussef
solicitou à direção da Agência
Municipal de Trânsito e Transporte
(Agetrat), a instalação de um
semáforo no cruzamento das ruas

serviços. Realiza exames radiográficos
convencionais, com domínio de
soluções químicas e processamento
do filme. Prepara o paciente e o
ambiente para exames nos serviços
de radiologia e diagnóstico por
imagem, como mamografia,

Geraldino Martins de Barros com
América, no centro da cidade.
“Trata-se de um cruzamento
bastante movimentado, que necessita
de uma melhor sinalização para maior
segurança da nossa população”,
justificou o vereador.
Moção
Por outro lado, a pedido do
vereador Yussef, a Câmara de
Corumbá vai prestar uma homenagem
por meio de moções de
congratulações, a todos os Técnicos
em Radiologia existentes na região,
cujo dia se comemorar 08 de
novembro.
“São profissionais que atuam em
diversos segmentos dessa área que
envolve uma gama complexa de

hemodinâmica,
tomografia
computadorizada, densitometria
óssea, ressonância magnética nuclear
e ultrassonografia, entre outras
funções. Nada mais do que justo
homenagear estes profissionais”,
explicou.
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Tadeu Vieira entrega moções de congratulações
a policiais rodoviários federais em Corumbá
Foi com enorme prazer que entreguei moções
de congratulação ao efetivo da Polícia Rodoviária
em Corumbá - trecho de Corumbá a Aquidauana.
Esse reconhecimento se faz devido à diminuição
de acidentes em nossas rodovias, apreensão de
drogas, roubos de carros, motos, principalmente
nos feriados, afirmou o vereador Tadeu Vieira
(PDT).
É realmente lamentável que o Governo Federal
tenha reduzido drasticamente o efetivo da PRF
aqui no Estado e transferir para o Rio de Janeiro,
quando o correto seria aumentar o número de
policiais nas fronteiras, mas fica aqui o nosso
reconhecimento pelo bravo trabalho que estes
guerreiros vêm desempenhando, criticou o edil
pedetista.
Para finalizar, Tadeu teceu elogios e
reconhecimento aos agentes pela bravura que
vem defendendo as cores da Polícia Rodoviária
Federal em Mato Grosso do Sul. Parabéns a
Todos.

PRATIQUE
A PALAVRA
DE DEUS
“Fornicação, impureza e avareza
não sejam nem assunto de
conversa entre vocês, pois isso
não convém a cristão. O mesmo
se diga a respeito de piadas
indecentes, picantes ou
maliciosas. São coisas
inconvenientes. Em vez disso,
deem graças a Deus. Estejam
certos de uma coisa: nenhuma
pessoa imoral, impura ou
avarenta – pois a avareza é uma
idolatria – jamais terá herança
no reino de Cristo e de Deus.”
(Efésios 5: 1-5)

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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“Nada é mais humilhante do que ver os tolos vencer naquilo em que fracassamos”
* * * REGIONAL - Em minhas mãos,
convite enviado pelo Comando do 6º
Distrito Naval e pela Sociedade Amigos da
Marinha de MT, para o Encontro Regional
SOAMAR CENTRO-OESTE. The
happening terá lugar na sede da
Federação da Indústria do Estado de MT,
em Cuiabá, nos dias 1º e 02 de dezembro,
contando com palestras proferidas pelo C.
Alte. Luiz Octavio Barros Coutinho,
comandante do 6º DN, do C. Alte. Flávio
Augusto Viana Rocha, Diretor do CCSM;
do professor e soamarino Adilson Reis,
apresentação do Presidente da SoamarBrasil; Orson Feres Moraes Rego; do
Presidente da Soamar-MT, Mauro Kosis e
da Presidente da Soamar- Corumbá/
Ladário, Terezinha Baruki, além de
homenagens, outorga de Medalha Amigo
da Marinha; Jantar de Boas vindas;
passeios pelos pontos turísticos de MT e
muito mais. Show de bola!
* * * TRABALHOS - O vereador
Ubiratan Campos Filho vem apresentando
diversos requerimentos que vão de
encontro às necessidades da população
pantaneira. O parlamentar também está
cobrando providências por parte da CEF,
para evitar o desabastecimento dos caixas
eletrônicos, motivo de inúmeras
reclamações recebidas pelo edil, no último
feriadão, bem como solicitou à diretora da
Agência Municipal de Proteção e Defesa
do Consumidor, Andrea Sampaio,
providências neste sentido, com aplicação
de “eventual multa pecuniária em caso de

contínuo desrespeito à legislação”. O
vereador Ubiratan Campos Filho também
tem se mostrado atento nas áreas sociais
e esportivas da nossa região. Foi dele a
iniciativa de homenagear com Moção de
Congratulações, o atleta corumbaense
Sammer Campos Abdallah, de apenas 12
anos, pelas suas conquistas nas
competições de natação, inclusive a nível
nacional. Iniciativa esta, apoiada pelos
demais pares da Casa do Barão de Vila
Maria. Muito bom!
* * * DESENVOLVIMENTO - A
secretaria de Indústria, Comércio e
Produção Rural aqui, que tem a frente o
dinâmico advogado tributarista e pecuarista,
Renato dos Santos Lima, esteve
representada durante reunião do Comitê
Binacional de Integração Bolívia-Brasil,
realizada pela Organização das Nações
Unidas para a Alimentação e a Agricultura
– FAO, nos dias 07 e 08 último, em Puerto
Quijarro, pelo secretário de Produção
Rural, o zootecnista e também pecuarista
Luciano Leite. The happening tratou da
Prevenção à fome e desenvolvimento
econômico fronteiriço, a partir da
comercialização de alimentos, para a
fronteira entre Brasil e Bolívia. Lembrando
que no lado brasileiro são oito
assentamentos que produzem frutas,
verduras, hortaliças e derivados do leite.
Show de bola!
* * * AMIGOS - Solenidade de
outorga de Medalhas Amigo da Marinha
foi realizada na segunda-feira, dia 06 de

O presidente da Casa do Barão de Vila Maria, vereador
Evander Vendramini, recebendo homenagens, durante as
comemorações em torno dos 142 anos de Puerto Quijarro.

novembro, data em que se comemora o
Dia do Amigo da Marinha. The happening
teve lugar a bordo do Hotel de Trânsito do
Complexo do 6º DN e foi presidida pelo c.
Alte. Luiz Octavio Barros Coutinho,
comandante do 6º DN e presidente do
Conselho Superior da Soamar Ladário
Corumbá. A cerimônia contou com as
presenças de autoridades civis, militares,
soamarinos e convidados, dentre os quais,
a presidente da Soamar Ladário Corumbá;
do prefeito da Pérola do Pantanal, Carlos
Aníbal Ruso, dentre outros. Na
oportunidade, 21 pessoas foram
agraciadas, quando o Alte. Barros
Coutinho fez a imposição das Medalhas
na lapela dos homenageados da noite.
Dentre os quais destacamos: Gen. de Bda.
André Luiz Allão; o Juiz Federal da 1ª Vara,
Dr.Bruno César da Cunha Teixeira; o Cel.
Germano Bordon Junior, do 9º
Grupamento Logístico; o delegado titular
do 1º DP, Pablo Gabriel Farias; do chefe
da Embrapa Pantanal, Jorge Antônio
Ferreira Lara; do presidente da Fundação
de Cultura e do Patrimônio Histórico aqui
da city, Luiz Mário Cambará; da diretora
da Voluntária Cisne Branco, Patrícia
Cristina Coutinho; do chefe de Relações
Institucionais da Vale, Rodrigo Viana de
Mello, dentre outros. Após a solenidade, o
Alte. Coutinho ofereceu um coquetel aos
presentes. Wonderful!
*
* * AÇÕES - O Lions Clube
Corumbá que tem a frente o casal Heitor
Batista e Silvana Auxiliadora vem
desenvolvendo um excelente trabalho em
prol dos menos favorecidos pela sorte.
Dentre as atividades está o almoço na
Pastoral da Criança, no Bairro Guanabara,
Passeio Turístico com as crianças do
Geniquinho, além de cursos de
reciclagem, de como cultivar Orquídeas,
almoço no Asilo São José; comodato de
cadeira de rodas e de banho; clube de
mães – as terças feiras, distribuição de
alimentos nos bairros carentes da nossa
urbe e outra infinidade de atividades,
voltadas para as escolas aqui da nossa
região, como concurso do Cartaz da Paz;
futebol de salão e outras práticas
esportivas. As atividades estão sendo
reconhecidas e elogiadas pelos demais
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Aniversariantes
da Semana
Daniel Costa Brambilla - 12/11
Clarice Maciel Chaves - 12/11
Carmem Adélia Saad Costa - 13/11
Rubens Saab - 13/11
Renata Miguéis Borges - 13/11
Silvio Andrade - 13/11
Rodolfo Assef Vieira - 13/11
Rafael Assef Vieira - 13/11
José Luiz da Cruz Martins - 13/11
Walfrido Marques Lontra - 14/11
Marina Gomes - 14/11
Dirce Aparecida Gonzalez - 14/11
Luiz Augusto Bezerra da Silva - 15/11
Gustavo Adolfo Delgado Gonzalez
Abbate - 15/11
Gabrielly Dib Lima - 15/11
Patrícia Gomes da Silva Guimarães - 15/11
Lourival Campos - 15/11
Nassef Safa - 15/11
Laura Helena F. Costa - 16/11
João Gualberto Cabral - 16/11
Maria Rosa Silva - 16/11
Andreia Gaeta - 16/11
Tomé Silva - 16/11
Roberta Maisatto de Oliveira - 17/11
Rafaela O. Sahib - 17/11
Jéssica Marques Coelho - 17/11
Wilton Gomes Panovitch - 17/11
Andreia Silva Moraes - 17/11
Leonardo Gomes da Silva - 17/11
Andrea Paim - 17/11
João Luiz Migueis - 17/11

clubes de distrito, o que deixa o casal Heitor
e Silvana com a certeza de que estão no
caminho certo, seguindo a máxima do
fundador do Lions no Mundo, Melvin
Jones: “Servir Sempre”!
* * * PRIORIDADES - O prefeito da
city, Marcelo Iunes, reuniu todo o primeiro
escalão da Administração Municipal, dentre
os quais: secretários e titulares de
Fundações e Agências, na manhã de 06
de novembro, quando afirmou que a
prioridade de sua gestão será dar
continuidade a todos os projetos
trabalhados pelo prefeito dos
corumbaenses Ruiter Cunha de Oliveira –
morto em 1° de novembro –, estejam eles
em andamento ou ainda em fase inicial de
planejamento. O agora, chefe do executivo
local, garantiu a manutenção da equipe
do então alcaide. Para tomar conhecimento
completo do cenário administrativo, ao
longo da semana, Iunes deve se reunir
ainda com todo o seu staff. O prefeito
antecipou que manterá os compromissos
assumidos por Ruiter. Um deles será
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honrar o pagamento do funcionalismo
municipal rigorosamente em dia. Inclusive,
fazendo a liberação de três folhas salariais
num prazo de trinta dias, com a quitação
dos salários de novembro, dezembro e
13° dos servidores dentro dos respectivos
meses trabalhados, além de já estar
viabilizando a decoração natalina e o
carnaval. Wonderful!
* * * DOM BOSCO - No sábado, dia
04, a Escola de Samba A Pesada realizou
solenidade de lançamento do enredo para
o Carnaval 2018. “Cidade Dom Bosco –
O Reino do Amor”. The happening teve
lugar na sede da agremiação e contou
com as presenças do Pe. Waldomiro,
diretor da Missão Salesiana, do Pe.
Osvaldo, da professora Lindivalda
Gonçalves dos Santos que esteve
representando a Cidade D. Bosco, do
presidente da Liesco, José Martinez Neiva,
além de professores, coordenadores e
alunos da Cidade D. Bosco. O enredo é
de autoria do expert Vitor Raphael que
em sua fala lembrou um pouco sobre o
surgimento da Cidade D. Bosco, que deu

nome ao hoje populoso bairro, antes
cidade Jardim. Falou sobre a importância
da escola para aquela comunidade e
sobre a felicidade de ser escolhido para
fazer o enredo. Também usaram da
palavra o presidente da Pesada Neidival
Colombo; o Pe. Valdomiro; José Martinez
Neiva; Lindivalda e Vitor, cada qual
contando um pouco da sua ligação com a
Cidade D. Bosco. Após a solenidade,
houve a parte artística, com apresentação
da bateria Pulso Forte; passistas; mestre
sala e porta bandeira; musa da Pesada e
Rainha da Bateria. A noite encerrou com
um delicioso jantar servido aos presentes.
Show de bola!
* * * IRMÃOS - A cidade boliviana de
Puerto Suarez, capital da Província de
German Busch, comemorou na sexta-feira,
dia 10, os seus 142 anos de fundação. A
data vem sendo comemorada desde o
último final de semana, com uma intensa
programação. Na última quinta-feira, dia
09, o Conselho Municipal de Puerto
Suarez - equivalente a Câmara de
Vereadores no Brasil, homenageou
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personalidades da região pelos relevantes
serviços prestados, e entre eles, os
vereadores corumbaenses Evander
Vendramini, presidente da Casa do Barão
de Vila Maria e Dr. Domingos Albaneze
Neto .The happening teve lugar durante
sessão solene do Conselho Municipal de
Puerto Suarez, realizada às margens da
Baia de Cáceres, um dos mais belos
cartões postais da cidade que faz fronteira
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com a nossa urbe e contou com a
presença ainda do prefeito de Puerto
Suarez, Sebastian Hurtado Rodrigues;
vereador Manoel Rodrigues, dentre outras
personalidades. Os edis pantaneiros
aproveitaram o almoço servido após o
evento, para conversar sobre programas
e projetos estruturantes que possam ser
realizados de forma conjunta entre as duas
cidades fronteiriças. Wonderful!

O Gen. de Bda. André Luiz Allão, aqui com a esposa Inês, em
noite de solenidade alusiva ao Dia do Amigo da Marinha.

Soamarinos Ladário Corumbá em noite de
outorga da medalha Amigo da Marinha.
O casal Helena e Pedro Paulo Saad Costa. Ele, homenageado
com a Medalha Amigo da Marinha, no dia 06 de novembro.

Em nome da Associação Médica aqui da city, o médico Sandro Fabi,
vice-presidente da entidade, repassou um lote de remédios para o
coordenador da Expedição Alma Pantaneira, Geraldo Albaneze.

Amanhã, 13 de novembro é dia de apagar velinhas para o
empresário Rodolfo Assef Vieira, que celebra a data em
companhia da esposa Francielle e demais familiares.
* * * 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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PRODUTOS ORTOPÉDICOS EM GERAL.

CMAP
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