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Confira nessa edição: pesquisa aponta a qualidade
e os problemas da educação pública em Corumbá

A pesquisa é uma parceria do Correio de Corumbá com a Gazzetta Sensus e abrange as escolas da REME e do Estado. Confira na página 09
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Município repassa mais de R$ 285 mil para
instituições da rede socioassistencial

Leia na página 07.
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Andar por Andar!
* Rosildo Barcellos
A participação, para evitarmos
acidentes de trânsito, é para todos.
Basta estar em via pública. Essas
regras são para garantir, em primeiro
lugar, além da segurança destes
pedestres e ciclistas, a de todos que
estão no trânsito. Ainda que o ciclista
tenha sua mobilidade maior e o
pedestre seja a parte mais frágil, ele
também pode causar um acidente
quando não cumpre as regras do
trânsito e coloca todos os outros em
situação de risco.
O que o pedestre não pode fazer?
Caminhar ou ficar parado em pistas
de rolamento (avenidas e rodovias)
“exceto para cruzá-las onde for
permitido”, ou seja, faixas de pedestre,
passarelas
ou
passagens
subterrâneas. Ocupar sem autorização
alguma via atrapalhando o trânsito
para festas, prática de esportes,
“desfiles e similares”. Com exceção
de “casos especiais e com a devida
licença da autoridade competente”.
Todas as infrações para pedestres são
consideradas “leves”. O valor, no
entanto, é de 50% do aplicado a
veículos para a mesma categoria de
gravidade (R$ 88,38). Assim, os
pedestres ficam sujeitos a pagar R$
44,19.
O que o ciclista não pode fazer? Levar
passageiro fora da garupa. Transportar
crianças sem “condições de cuidar de

sua própria segurança” ou ainda “carga
incompatível
com
suas
especificações”. Fazer “malabarismo”,
como empinar ou andar sem as duas
mãos no guidão. Ao ciclista só é
permitido tirar a mão do guidão
quando este for fazer alguma
sinalização a veículos, como para
indicar que irá virar ou parar. Andar
com a “bike” em “passeios onde não
seja permitida a circulação desta” No
caso do último item, as infrações são
consideradas de gravidade “média”,
e a multa é de R$ 130,16. Além disso,
como medida administrativa, o agente
de trânsito pode fazer a remoção da
bicicleta, que só poderá ser recuperada
pelo dono original mediante
apresentação do recibo de pagamento
da multa (mesmo sistema do condutor
estrangeiro saindo do país). Segundo
os ditames legais, bicicletas não
podem circular em rodovias e “vias
de trânsito rápido” – que são as
grandes avenidas dedicadas a fluxo
intenso, sem cruzamentos, entrada e
saída de garagens ou faixas de
pedestre, e em calçadas (com a
exceção de calçadas sinalizadas a
serem compartilhadas com pedestres,
onde o ciclista deve descer e empurrála). Bicicletas devem circular em
ciclovias (proibidas a pedestres),
ciclofaixas ou acostamentos. Na
ausência desse tipo de via, ciclistas
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podem andar em ruas e avenidas no
sentido dos carros (nunca na
contramão). Em vias com mais de uma
faixa, o ciclista deve optar pelas faixas
laterais.
Como será feita a autuação? O
infrator será abordado pelo agente de
trânsito que deve exigir nome
completo,
documento
de
identificação e, “sempre que
possível”, endereço, CPF e a
assinatura do infrator. No auto de
infração o agente pode ainda incluir
informações sobre a bicicleta, como
cor, marca e modelo. Direitos de
ciclistas. O CTB inclui a bicicleta
como um veículo de propulsão
humana na legislação brasileira e,
assim, garante uma série de direitos
no trânsito em relação a veículos e

também impõe deveres, como uso de
equipamento obrigatório. É
obrigatório que uma bicicleta tenha
campainha, sinalização noturna
dianteira, traseira, lateral e nos pedais,
além de espelho retrovisor do lado
esquerdo. Motoristas terão a
obrigação de conferir se não há
ciclistas ou pedestres passando antes
de abrir a porta do veículo parado,
causa comum de acidentes com
bicicletas. Por fim, andar ou parar
carro em ciclovias ou ciclofaixas são
consideradas infrações gravíssima e
grave, respectivamente.
As
orientações continuam e em 2018
desejam-se e esperam-se, reduções
drásticas nos níveis de acidentes com
este segmento e assim será.
*Articulista
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TABUIA PARTIU, MAS SEU
LEGADO FICOU

O cidadão corumbaense Wilson
Ferreira da Silva após acidente na noite
de sexta-feira, na esquina da Rua 15 de
Novembro com a Rua Cabral, centro de
Corumbá, não resistiu e faleceu no CTI,
às 3 horas da madrugada do dia 12 de
novembro de 2017, aos 55 anos
(nasceu em 30/04/1962), vítima de
traumatismo craniano, segundo
autópsia.
Centenas de pessoas, das mais
humildes até a mais alta autoridade da
cidade (prefeito Marcelo Iunes),
compareceram ao seu velório na Capela
Cristo Rei, tendo seu corpo sido sepultado
no dia seguinte no Cemitério Nelson
Chamma na rodovia que demanda a
Bolívia.
TABUIA foi embora, mas deixou um
legado de humildade, honestidade,
simplicidade, de inúmeras prestações
de serviços; o marmiteiro, lavador de
carros, piscineiro, jardineiro,
desportista, que foi homenageado
pelo bloco carnavalesco “Unidos por
1 Garrafa”; amigão do então prefeito
Ruiter e de todos que com ele
convivia. E como bom filho desta terra de
calor, gostava muito de degustar uma loira
gelada (cerveja). Nunca ouvimos dizer que
consumiu drogas.
Em Campo Grande, a Missa de 7.º
Dia de Wilson Tabuia foi ontem na Igreja
de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro
na Av. Afonso Pena e, em Corumbá,
sabemos de duas encomendas por

Guilherme Vaz do Couto(Mito). Neste
domingo, 19 de novembro de 2017, às 7
horas da manhã, no Santuário de Maria
Auxiliadora e, às 07h30, na Igreja de São
João Bosco na Rua Dom Aquino, adiante
da Cidade Dom Bosco.

Tabuia era assíduo “leitor” do Correio de Corumbá.

Como todo corumbaense, Tabuia era um aficionado em futebol, ele sempre acompanhava
os times de campo, como de futsal, muito das vezes como ajudante (roupeiro). Nessa foto
do meado dos anos 90 no timaço de Futsal da Jalucrei de Gebara.
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Sancionada Lei do vereador Rufo Vinagre que cria
a Região do Taquari, no Pantanal corumbaense
Foi sancionada no último dia 17 de
outubro, a Lei nº 2.598 que cria a
Região do Taquari que era uma das
sub-regiões
do
Pantanal
corumbaense. O ato foi assinado pelo
então prefeito Ruiter Cunha de
Oliveira e publicado no Diário Oficial
de Corumbá nº 1295, no dia 25.
De autoria do vereador Rufo
Vinagre (PR), a Lei da Região do
Taquari é importante para minimizar
os impactos ambientais ocorridos a
partir da década de 70, assegurando
melhor qualidade de vida e a
integração das populações ribeirinhas
e tradicionais, que tanto prejuízo
sofreram ao longo das últimas
décadas, em virtude das inundações.
A Lei foi celebrada na segundafeira (12), na Câmara, por Rufo

Vinagre. Ele agradeceu a decisão do
ex-prefeito em sancionar a proposição
e o vereador Evander Vendramini (PP)
observou que este foi “um dos
últimos atos de Ruiter como prefeito
de Corumbá em reconhecimento à
importância da região e dos povos
tradicionais do Taquari”.
Rufo reafirmou que a Lei do taquari
busca promover o ordenamento
territorial da planície do Baixo
Taquari, transformando-a no ‘Distrito
do Taquari’, uma prioridade para
realizar em suas áreas altas
remanescentes, a Compensação de
Reserva Legal, através da emissão das
Cotas de Reserva Legal (CRA)
previstas no novo Código Florestal
de 2012.
A proposta foi amplamente
debatida com proprietários da
planície do Baixo Taquari, e com a
Embrapa Pantanal que realizou
estudos e delimitou esta área como
uma sub-região do Pantanal, que
resultou no documento “Inundações
no Leque Aluvial do Rio Taquari”,
que trouxe uma proposição clara e
insofismável em suas considerações
finais.
“O cone aluvial do Rio Taquari tem
apresentado
características
singulares nas últimas décadas que a
diferenciam das sub-regiões do
Paiaguás e da Nhecolândia. Foi por
isso que idealizamos esta proposta
para que essa área seja considerada
uma nova sub-região do Pantanal, a
sub-região Cone Aluvial do Rio
Taquari, ou sub-região do Taquari”,
destacou.
Pela proposta, a Região do Taquari
está limitada ao Oeste, pelo Rio
Paraguai e Paraguai Mirim; ao Norte,
pelo Corixão Vermelho, Vazante do
Tendal e Corixão (Paiaguás); ao
Sudeste, pelo Corixão (Nhecolândia),
e ao Leste, onde se inicia a área, pela
Fazenda São Gonçalo.

A Lei cita que as áreas inundáveis,
consideradas inaptas para Emissão de
Cotas de Reserva Ambiental, através
do CAR, a partir de agora são
consideradas prioritárias para
recebimento de Prestação de Serviço
Ambientais (PSA) mediante
compensação monetária ou não, de
insumos ou incentivos, baseados no
princípio do provedor-recebedor, com
projetos sociais para as populações
tradicionais (ribeirinhos, moradores e
agricultores familiares) como
incentivo e ressarcimento destes

atingidos pelos relevantes serviços
ambientais prestados na limpeza das
águas contaminadas no Rio Taquari.
“A água do Taquari chega em nossa
região contaminada. Passa por um
filtro natural, formado pela vegetação
aquática, e chega ao Paraguai
totalmente limpa, livre das impurezas,
de agrotóxicos recebidos ao longo da
bacia do Alto Taquari. A Lei que cria
o ‘Distrito’ é uma forma também de
preservar esta região, um potencial
produto turístico, com suas águas
cristalinas”, concluiu Vinagre.
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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.

JORGE
MOREIRA
BARRETO

O nosso ferroviário da semana é o
senhor Jorge Moreira Barreto de 65
anos, sendo que dos quais 25 anos
passou como ferroviário. Casado a 40
anos com a senhora Marilene de
Fátima Fonseca Barreto, sendo que
dessa união tem 8 filhos e 10 netos,
que nos recebeu na sua casa, na
Avenida Joaquim Wenceslau de
Barros, antiga Avenida Santa Cruz, ao
lado de sua esposa.
Entrou na ferrovia em 1974 como
manobrador e aposentou em 1995
como supervisor de manobra. Para
Jorge a ferrovia deixou um legado a
Corumbá, trouxe empregos diretos e
indiretos mas infelizmente isso não fez
com que se mantivesse essa estrutura,
pois o que vemos hoje é o abandono,
sujeira, mato tomando conta de tudo.
Barreto lembra que logo que foi
inaugurada a estação nova, era um
point da cidade, as pessoas vinham
passear, andar, admirar. A plataforma
era impecável, bonita, limpa,
iluminada, a lanchonete sempre cheia,
o movimento começava cedo e ia até
as 23 horas, todos os dias. Na sua
opinião o trem pode sim voltar, mas é
bem categórico, isso só vai acontecer
se tiver um político corumbaense de
nascimento e de ação e que goste da
cidade, que more aqui e que queira
realmente o desenvolvimento da
região. Pois os que ai estão na
atualidade “sem chance” disso
acontecer.
O nosso ferroviário se aposentou
com 25 anos de serviço na RFFSA, e
saiu pela lei proporcional, ou seja,

Dona Marilene esposa do sr. Jorge
saiu com 70% do que ganhava na
ferrovia. Com isso para aumentar o
orçamento mensal continuou
trabalhando no Restaurante Laço de
Ouro e já está nessa nova função a
aproximadamente 15 anos.

ATACADO COSTA

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

Disk - Água 3231 - 5656

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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Vereador Tadeu Vieira homenageia Bombeiros
e policiais militares por atos de bravura
Integrantes do 3º Grupamento do
Corpo de Bombeiros de Corumbá e
também da Polícia Militar de MS,
foram homenageados na manhã de
terça-feira, 13, pela Câmara
Municipal, por atos de bravura em
prol da segurança pública na região
pantaneira.
A homenagem foi prestada pelo
vereador Tadeu Vieira (PDT), em ato
ocorrido na sede do Grupamento do
Corpo de Bombeiros, que contou
com a presença do comandante da
instituição militar, o tenente-coronel
André Delai Rufato.
Na oportunidade, o vereador
Tadeu fez a entrega de Moções de
Congratulações aos militares. “É um
reconhecimento a uma ação
praticada por eles que, com atitude
enérgica, rápida, eficiente e de
bravura, renderam dois marginais
que tentaram assaltar duas
senhoritas nas proximidades do 3º
Grupamento,
no
Bairro
Universitário”, enfatizou.
Receberam Moções de
Congratulações o 2º Sargento
Ronaldo Cadário da Silva Junior, 3º
Sargento Wilson de Jesus Bernardo
Lima, Cabo Carlos Alberto Gomes
Correa da Costa, Cabo Gabriel
Duarte Duran e Cabo Flávio Marcio
da Silva Faldin.
Também foram homenageados
com a comenda os sargentos da
Polícia Militar Roberto Salvatierra
Filho e Ronil Jose Bueno de
Andrade, lotados no Pelotão de
Ladário, que participara dessa ação
que culminou com a prisão dos dois
marginais.
Durante a rápida cerimônia de
entrega das comendas, o
comandante do 3º Grupamento do
Corpo de Bombeiros, tenentecoronel Rufato, agradeceu a

homenagem prestada pelo vereador
e pela Câmara de Corumbá, e afirmou
que o reconhecimento incentiva os
militares a uma maior dedicação em
prol do bem-estar da população.
Ele citou que o trabalho é atender
a população, mas que o momento
foi adverso, incomum, já que o caso
ocorrido não é função dos
integrantes do Corpo de Bombeiros,
mas que os militares não poderiam
agir de outra forma, e fizeram um bom
trabalho, rendendo os dois
marginais no momento em que
praticavam um crime contra duas
pessoas.
Rufato lembrou ainda que a ação
contou com participação de
integrantes do Grupamento que
estão preparados para combater o
crime, citando com o exemplo, o
tenente Araújo que já foi soldado
da Polícia Militar, onde passou por
uma série de treinamentos de
combate à criminalidade. “Os
militares que fizeram isso, estavam
preparados”, ressaltou. “Ações
como esta dá maior tranquilidade à
população”, concluiu.

PRATIQUE A
PALAVRA DE DEUS
“Do mesmo modo, também o Espírito vem em auxílio da
nossa fraqueza, pois nem sabemos o que convém pedir; mas
o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis.
E aquele que sonda os corações sabe quais são os desejos do
Espírito, pois o Espírito intercede pelos cristãos de acordo
com a vontade de Deus.”
(Romanos 8: 26-27)

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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O prefeito Marcelo Iunes fez, na manhã
de terça-feira, 14 de novembro, o repasse
de R$ 285.207,12 para quatro
organizações não governamentais que
compõem a Rede de Atendimento
Socioassistencial de Corumbá na
execução da Política Municipal de
Assistência Social. Outras duas instituições
– que estão em fase de regularização
documental – também receberão os
recursos. Ao todo, o Município vai
formalizar repasse de R$ 329.507,12.
Com a iniciativa, o Município busca
fortalecer as ações socioassistenciais
voltadas às crianças, adolescentes, jovens,
adultos e suas famílias; proporcionar
melhores condições de assistência e
promover a autonomia e a melhoria na
qualidade de vida daquelas pessoas que
são assistidas pelas Organizações de
Sociedade Civil (OSCs) contempladas.
Provenientes dos governos Federal e
Estadual, os recursos foram repassados
às organizações por meio da Secretaria
Municipal de Assistência Social, de acordo
com a Lei Orgânica de Assistência Social e
com o Sistema Único de Assistência Social
(SUAS), alocados no Fundo Municipal de
Assistência Social. Receberam: CRIPAM;
Centro de Equoterapia Odilza Miranda de
Barros; APAE Corumbá e Asilo São José.
O Instituo Moinho Cultural Sul Americano
e a Inspetoria Imaculada Auxiliadora –
Obra Social Madre Mazarello/Geniquinho
serão contemplados quando a
documentação for regularizada.
O repasse foi feito de acordo com a Lei
Federal 13.019/2014 – chamada de Novo
Marco Regulatório das Organizações da
Sociedade Civil. Essa legislação
estabelece o regime jurídico das parcerias
entre a Administração Pública e as
organizações da sociedade civil, em
regime de mútua cooperação, para
execução de finalidades de interesse
público e recíproco. Também define
diretrizes para a política de fomento, de

Foto: Clóvis Neto/PMC

Município repassa mais de R$ 285 mil para
instituições da rede socioassistencial

colaboração e de cooperação com
organizações da sociedade civil.
Marcelo Iunes, após formalizar a
destinação dos recursos, explicou que por
conta da adequação à lei do marco
regulatório houve demora em efetuar o
repasse. Agora, a Administração Municipal
fez a destinação integral da verba para as
instituições.
“Houve esse atraso em razão da
mudança na legislação do marco
regulatório das Organizações da
Sociedade Civil. Mas, independente disso
pedimos que a Secretaria Municipal de
Assistência Social agilizasse o processo e
fizesse o repasse integral. Houve verba
federal que ainda não chegou, mas
autorizamos a destinação. Quando chegar,
o recurso retorna para Assistência Social”,
afirmou ao destacar a importância do
serviço das instituições. “São entidades que
auxiliam muito o Município com o trabalho
que realizam”, disse.
Participando da cerimônia, na sala de
reuniões do gabinete do prefeito, o
secretário de Assistência Social, Haroldo
Ribeiro Cavassa, que o Município também
dará suporte no processo de prestação
de contas. ”Há um plano de trabalho para
os próximos quatro meses para a devida
utilização desses recursos. Paralelamente,

vamos acompanhar a prestação de contas deficiência e seus familiares
passo a passo. É uma lei nova e tem que praticantes da Equoterapia.
Associação de Pais e Amigos dos
observar uma série de normas”,
Excepcionais – APAE Corumbá – R$
completou.
82.000,00 (2 termos de colaboração)
para execução das ações
Instituições atendidas
CRIPAM – Centro De Apoio Infanto socioassistenciais – Serviço de
Juvenil (CAIJ) – R$ 26.800,00 para Proteção Social Especial de média
proteção social por meio de ações complexidade para pessoas com
socioassistenciais como proteção deficiência e família, visando
social básica com o serviço de proporcionar melhores condições de
convivência e fortalecimentos de assistência e promover a autonomia e
a melhoria da qualidade de vida.
vínculos.
Asilo São José – R$ 118.907,12
CRIPAM – Casa de Acolhimento
para
execução
de
ações
Irmã Marisa Pagge – R$ R$ 40.000,00
socioassistenciais
–
Serviço
de
(2 termos de colaboração) para
Proteção
Social
Especial
de
alta
execução das ações da proteção
social especial de alta complexidade, complexidade para pessoas idosas,
acolhimento institucional para com o objetivo de proporcionar
crianças de 0 a 6 anos incompletos, acolhimento institucional para idosos
sob medida de proteção e em situação de ambos os sexos, a fim de garantir
de risco pessoal e social, cujas proteção integral.
famílias ou responsáveis estão
Repasses futuros
impossibilitados cuidá-las.
O Município também repassará –
Centro de Equoterapia Odilza
Miranda de Barros – R$ 17.500,00 para quando a documentação for
ações de proteção social executadas regularizada – R$ 26.800,00 ao Instituo
por meio do Serviço de Proteção Moinho Cultural Sul Americano, e R$
Social Especial para Pessoas com R$ 17.500,00 à Inspetoria Imaculada
Deficiência e suas Famílias, e Auxiliadora – Obra Social Madre
atendimento de pessoas com Mazarello/Geniquinho.
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Foi então que meu dileto amigo e parceiro
de jornal, o Professor aposentado Eneo
da Nóbrega (o Prefeito NOBILÍSSIMO de
meu livro VILA UTOPIA que, por
coincidência...) o resto vocês já sabem,
telefonou-me dizendo que vinha para um
Congresso da FETEMS, juntamente com
mais alguns Professores conhecidos meus
e que viriam me fazer uma visita.
Como Deus é grande, deu uma boa
estiagem e pude adiantar a limpeza do
barraco mas, faltava o grosso. Naquela
manhã de terça-feira, 14 de novembro, o
Ventinha apareceu no Boteco, como que
caído dos céus. Agendei um trampo para
o dia seguinte e, na hora marcada ele
apareceu.
Como, de todas as outras vezes
acontecia sempre a mesma coisa, até bolei
um jargão: VENTINHA ATRAI O
VENTINHO E LOGO UMA CHUVINHA EM
CIMA. Dito e feito. Enquanto o Ventinha
esgotava a caixa de gordura e limpava a
área do fundão, eu, para adiantar o serviço,
rastelava o jardim. Foi então que veio o
ventinho esparramando as folhas.
Aproveitei a chuvinha que veio à tarde e
lavei a garagem.

O engraçado é que o artigo se chama FECHA-ROSCA e o sonzinho, ligado numa
DESASSUNTADO, mas tem assunto FM, animou a festa).
Olívia ficou pronta na horinha. Além do
pacas. Sem mais delongas, vamos aos
conserto do espaçador, ganhou um banho
“Desassuntados” de hoje.
de limpeza extra. Ficou como brinde da
casa.
RECAÍDA DE OLÍVIA
Hoje tenho em mãos, um gravador e 4
Há alguns dias atrás a Olívia “caiu um
tombo”, de uma queda foi ao chão e o fitas virgens. O Boteco que se cuide,
único cavalheiro que lhe deu a mão foi quando eu resolver dar uma de “Mario
justamente o causador do acidente. Esse Juruna”.
cara sou eu, réu confesso. Nada de muito
VENTINHA, O RETORNO
grave, só o escapamento do espaçador.
Depois do último cano que levei do
Mesmo manquitolando no improviso, ainda
consegui escrever uns dois artigos antes VENTINHA (meu secretário de limpeza),
resolvi encarar, eu mesmo, o trampo
de levá-la à clínica.
Numa bela manhã de sábado, levei-a jardinístico, mas acabou surgindo um
à clínica do Doutor Romildo, o mago em problema: a caixa de gordura encheu e
conserto de antiguidades que hoje em dia não tive coragem para encarar, só que a
você só consegue em lojas de situação estava ficando cada vez mais feia
antiguidades, podendo adquirí-las por com a chuva e o vento que inundou minha
área de lazer com folhas e poeira, isso
preços exorbitantes.
Aproveitei o embalo e levei também um fora a lambança que resultou de meu
radiozinho que é toca-fitas e gravador que trabalho no preparo de terra adubada
já estava comigo há uns doze anos (eu o para o jardim. E a caixa de gordura
comprei lá no “shoping-chão” atrás do vazando. O que deu para limpar no
SÁBADO TÉTRICO
cemitério, antes de me mudar para a intervalo chuvístico (aproveitava a chuva Dia 11/11/2017. Resolvi “matar” Boteco
Capital. Na noite anterior ao meu resgate, para lavar a garagem mas, no dia seguinte para adiantar meus serviços (na maioria
feito pelo sobrinho Marcos e pelo saudoso já estava cheia de folhas, bem como o dos finais de semana só aparecem
Ronaldo. Fizemos um queima-sebo no jardim).
tranqueiras e o Xará parte para a
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gandaia). Tomei minha cervejinha pré
almoço em casa. À noite, ainda evitando o
Boteco, fui até a churrascaria onde às vezes
costumo tomar minha cervejinha. Fechada.
Peguei reto a Spipe, até a lanchonete do
Mestre. Fechado. Bom, a única opção era
partir para o Tio João, na rua do Marco, já
que a frangaria, aos finais de semana, só
abre de dia. # parti Tio João. Fechado.
Putaquipariu, é azar demais para uma
noite de sábado. Resolvi encarar o Boteco
que, nas minhas andanças, talvez ainda
estivesse aberto. Fechado. O Xará já tinha
vazado para o bar do Neno. Já que a
Patroa tinha ido comer pizza com a irmã, o
jeito foi armar meu acampamento na
garagem e, junto com meus cães, degustar
pipoca e tomar minha gelada.
SAFRA
Final de ano, beirando a primavera e
ajudado pela chuvarada, os frutos
começaram a purular no meu jardim.
Primeiro as pitangas e os maracujás, fora
os cocos, no quintal (é água de coco
quase todos os dias). Pitangas e maracujás
acabaram, dando lugar aos cajus. Meu
cajueiro está pejo e vão madurando aos
poucos. A consorte é a pegadora oficial e,
de dois em dois dias faz a catagem. Hoje,
16/11, a colheita atingiu o pico: 25 cajus
gordinhos e vermelhinhos para serem
degustados in natura, em sucos ou numa
caipijú. (Roberto Maciel ”Betão”)
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Confira nessa edição: pesquisa aponta a qualidade
e os problemas da educação pública em Corumbá
De acordo com a amostragem os pais consideram a educação
em Corumbá pública de boa qualidade. Os jovens em idade escolar
não absorveram ainda a questão do período integral e mais da
metade não quer estudar na escola de período integral, os espaços
físicos das escolas segundo a pesquisa são bons.
A amostragem também dividiu em dois setores, o setor público
municipal e o estadual. Em relação as escolas da rede municipal, os
professores são bons, a merenda servida é de boa qualidade, já
segundo eles os uniformes disponibilizados ainda é insuficiente e o
maior medo dos alunos da rede pública municipal é a violência.
Já os alunos da rede pública estadual, consideram os professores
bons, a merenda de ótima qualidade, o uniforme e o material escolar
diponibilizado é suficiente e o maior medo dos alunos da rede pública
estadual é a violência.
Cerca de 50 pesquisadores percorreram 18 bairros da cidade
e a área central, onde cada entrevistador abordou 25 pessoas,
totalizando 1250 entrevistados. A consulta foi realizada entre os
dias 10 a 14 de Novembro.
Os bairros entrevistados foram: Nova Corumbá, Guanã,
Guanabara, Guaicurus, Guarani, Popular Nova, Jardim dos Estados,
Nossa Senhora de Fátima, Popular Velha, Generoso, Cervejaria,
Padre Ernesto Sassida, Guatós, Centro América, Aeroporto, Maria
Leite, Dom Bosco, Universitário e Centro. Confira:

Ruim (20) 6.66%
Péssimo (01) 0.36%
Em relação a merenda escolar, qual a sua opinião?
Boa (198) 66%
Ótima (67) 22.33%
Regular (15) 5%
Ruim (11) 3.66%
Péssima (09) 3.01%
Em relação ao uniforme escolar disponibilizado pela
escola, qual a sua opinião?
Poucas unidades (227) 75.66%
Suficiente (63) 21%
Não sabe (10) 3.34%
Qual o seu maior medo?
Violência (274) 92%
Outros (26) 8%

Questões respondidas pelos alunos(as) que
estudam em escolas da Rede Estadual de Corumbá
Total de entrevistados: 600 jovens
Na opinião do(a) senhor(a) como está a
educação do(a) seu(ua) filho(a) em Corumbá? Qual a sua opinião em relação aos professores(as)
da Rede Pública Municipal?
Boa (646) 51.68%
Bons (276) 46.02%
Ótima (257) 20.56%
Ótimos (197) 32.83%
Regular (247) 19.76%
Regular (97) 16.16%
Péssima (80) 6.4%
Ruim (20) 3.33%
Ruim (20) 1.6%
Péssimo (10) 1.66%
Entrevista com jovens em idade escolar.
Em relação a merenda escolar, qual a sua opinião?
Você gostaria de estudar em uma escola de
Ótima (412) 68.68%
período integral?
Boa (101) 16.83%
Não (787) 62.96%
Regular (41) 6.83%
Sim (252) 20.16%
Ruim (26) 4.33%
Não Sabe (211) 16.88%
Péssima (20) 3.33%
Como é o espaço físico da sua escola?
Bom (676) 54.08%
Ótimo (298) 23.84%
Ruim (112) 8.98%
Regular (100) 8%
Péssimo (64) 5.10%
Questões respondidas pelos alunos(as) que
estudam em escolas da Rede Municipal de
Corumbá. Total de entrevistados: 300 jovens.
Qual a sua opinião em relação aos professores(as)
da Rede Pública Municipal?
Bons (122) 40.66%
Ótimos (89) 29.66%
Regular (68) 22.66%

Em relação ao uniforme escolar disponibilizado
pela escola, qual a sua opinião?
Suficiente (497) 82.84%
Não Sabe (96) 16%
Poucas unidades (7) 1.16%
Em relação ao material escolar disponibilizado pela
escola, qual a sua opinião?
Suficiente (423) 70.6%
Não Sabe (116) 19.33%
Poucas unidades (61) 10.16%
Qual o seu maior medo?
Violência (578) 96.34%
Outros (22) 3.66%
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Foto: Reprodução Facebook

Aluna do Santa Teresa ganha
concurso de redação da Marinha

Hoje agradecemos ao Dr. Gustavo Bueno, Delegado de Polícia Civil de
Corumbá, pelos relevantes serviços prestados em nossa cidade.
Muito agradecido e que Deus lhe acompanhe em todos seus passos.
Muito obrigado!
DOMINGOS ALBANEZE NETO
VEREADOR

A aluna Raniely Garcia da Silva do 1º ano do ensino
médio, foi a ganhadora do concurso de redação da
Operação Cisne Branco/2017 da Marinha do Brasil. A
premiação aconteceu no auditório do colégio Santa Teresa
na terça-feira (14) e contou com a participação do Padre
Osvaldo dos Santos, diretor do colégio, dos educadores e
demais alunos. A Operação “Cisne Branco” busca despertar
nos jovens, seus pais e professores, o interesse pelos
assuntos ligados ao Poder Naval, Poder Marítimo,
“Amazônia Azul” e História Naval do Brasil.

LIVRO
CORUMBÁ &
APELIDOS.
Locais de venda: Farmácia
Santo Antônio. Banca do
Nathércio com a Mári ou Ivalney
de Britto. Residência da Sra. Vera
Lúcia Marchi na Rua Firmo de
Matos n.º 494, quase esquina
com a Rua Dom Aquino, no
centro de Corumbá. Preço do
exemplar: R$ 30,00.
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ASMEST realiza curso de
atualização de segurança
no trabalho em Corumbá
A ASMEST (Associação sul-mato-grossense de engenharia de segurança
no trabalho) realizará na próxima sexta-feira (24), o curso de atualização profissional
segurança do trabalho em obras de engenharia, o curso será ministrado das 18h00 às
22 horas na Câmara Municipal de Corumbá. As inscrições devem ser feitas com
antecedência pelo número (67) 99212-2063. O evento conta com o apoio do
vereador Dr. Gabriel Alves (PMDB). A inscrição será um brinquedo que será
doado a crianças carentes no Natal.
- Medidas de Proteção
Conteúdo Programático
contra
Quedas de Altura;
- Programa de Condições e Meio
Movimentação
e Transporte de
Ambiente de Trabalho na Indústria da
Materiais
e
Pessoas;
Construção - PCMAT;
Andaimes
e
Plataformas
de Trabalho;
- Áreas de Vivência;
Cabos
de
Aço
e
Cabos
- Escavações, Fundações e
de Fibras Sintéticas;
Desmonte de Rochas;
-Alvenaria,
Revestimentos
- Carpintaria;
e
Acabamentos;
- Armações de Aço;
- Telhados e Coberturas;
- Estruturas de Concreto;
- Instalações Elétricas;
- Estruturas Metálicas;
Máquinas,
Equipamentos e
- Operações de Soldagem
Ferramentas
Diversas;
e Conte Quente;
Equipamentos
de
Proteção
Coletiva;
-Escada, Rampas, e Passarelas;
- Sinalização de Segurança;
- Treinamento
Investimento
01 brinquedo que será revertido em doação para as crianças carentes no Natal
que deverá ser entregue no dia do curso.

"Atenção Moradores para a Coleta de
Galhos Setorizada esta semana nas ruas!"
4ª Semana Novembro 27/11 a 02/12
4ª SEMANA - DOM BOSCO, GENEROSO E ARTHUR
MARINHO – SENTIDO NORTE/SUL
-RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS ENTRE RUA DELAMARE E RUA DOM AQUINO
CORREA.
-RUA REPÚBLICA DO PARAGUAI ENTRE RUA TREZE DE JUNHO E RUA AMÉRICA.
-ALAMEDA NOSSA SENHORA DE APARECIDA ENTRE RUA DOM AQUINO CORREA E
RUA CUIABÁ.
-ALAMEDA ANTONIO AMARAL ENTRE RUA CUIABÁ E RUA AMÉRICA.
-RUA REPÚBLICA DA BOLIVIA ENTRE AVENIDA GENERAL RONDON E RUA AMÉRICA.
-ALAN KARDEC ENTRE ALAMEDA MAUA E ALAMEDA ANA ROSA.
-ALAMEDA BRASIL ENTRE AVENIDA GENERAL RONDON E RUA DELAMARE.
-ALAMEDA LARANJEIRA ENTRE ALAMEDA MAUA E RUA TREZE DE JUNHO.
-RUA MARECHAL FLORIANO ENTRE ALAMEDA CORDOLINA E RUA AMÉRICA.
-RUA MARECHAL DEODORO ENTRE RUA JOSÉ SABINO E RUA AMÉRICA.
-ALAMEDA MILITAR ENTRE RUA AMÉRICA E RUA CUIABÁ.
-RUA JOSÉ FRAGELLI ENTRE JOSÉ SABINO E RUA AMÉRICA.
-ALAMEDA LUIS AUGUSTO ENTRE RUA CUIABÁ E RUA AMÉRICA.
-RUA CIRIACO DE TOLEDO ENTRE RUA JOSÉ SABINO E RUA AMÉRICA.
-EDU ROCHA ENTRE ALAMEDA RIO DE JANEIRO E RUA AMÉRICA.
-RUA VINTE E UM DE SETEMBRO ENTRE ALAMEDA DO CORTONO E RUA AMÉRICA.
-ALAMEDA ELESBÃO ENTRE ALAMEDA JOSÉ SABINO E ALAMEDA PERIMETRAL.

Objetivo
Levar os profissionais da Segurança do Trabalho a importância da emissão da
ART (Anotação de Responsabilidade Técnica); e com o objetivo de atualizar os
4ª SEMANA - DOM BOSCO, GENEROSO E ARTHUR
conhecimentos quanto as principais medidas de segurança do trabalho que devem ser
MARINHO – SENTIDO LESTE/OESTE
adotadas nas obras de engenharia.
-ALAMEDA MAUA ENTRE RUA ALAN KARDEC E RUA MARECHAL FLORIANO.

-ALAMEDA CORDOLINA ENTRE RUAMARECHAL FLORIANO E RUA MARECHAL
DEODORO.
-RUA JOSÉ SABINO ENTRE RUA MARECHAL DEODORO E RUA CIRÍACO DE TOLEDO.
-ALAMEDA FLORIANO ENTRE RUA MARECHAL FLORIANO E RUA MARECHAL
DEODORO.
-ALAMEDA SÃ ENTRE RUA MARECHAL FLORIANO E RUA MARECHAL DEODORO.
-ALAMEDA ODILON ENTRE RUA MARECHAL FLORIANO E RUA JOSÉ FRAGELLI.
-ALAMEDA PERIMETRAL ENTRE JOSÉ FRAGELLI E RUA CIRÍACO DE TOLEDO.
-AVENIDA GENERAL RONDON ENTRE RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS E RUA
JOSÉ FRAGELLI.
-ALAMEDA PAIAGUAIS ENTRE RUA MARECHAL FLORIANO E RUA MARECHAL DEODORO.
-DELAMARE ENTRE RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS E RUA 21 DE SETEMBRO.
-ALAMEDA CHILE ENTRE RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS E RUA REPUBLICA DA
BOLIVIA.
-ALAMEDA ARGENTINA ENTRE RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS E RUA REPÚBLICA
DA BOLÍVIA.
-ALAMEDA TAQUARI ENTRE RUA MARECHAL FLORIANO E RUA MARECHAL DEODORO.
-TREZE DE JUNHO ENTRE RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS ERUA LUIS FEITOSA
RODRIGUES.
-ALAMEDA RENER ENTRE RUA REPÚBLICA DO PARAGUAI E RUA ALLAN KARDEC.
-ALAMEDA NHE COLANDIA UM ENTRE RUA MARECHAL FLORIANO E RUA MARECHAL
DEODORO.
-DOM AQUINO CORREA ENTRE RUA REPÚBLICA DO PARAGUAI E RUA LUIS FEITOSA
RODRIGUES.
-ALAMEDA NHE COLANDIA ENTRE RUA REPÚBLICA DA BOLÍVIA E RUA ALLAN KARDEC.
-ALAMEDA ILZA ENTRE RUA ALLAN KARDEC E RUA MARECHAL FLORIANO.
-RUA CUIABÁ ENTRE RUA REPÚBLICA DO PARAGUAI E RUA LUIS FEITOSA
RODRIGUES.
-ALAMEDA ANA ROSA ENTRE RUA REPÚBLICA DA BOLIVIA E RUA MARECHAL FLORIANO.
-ALAMEDA JOAQUIM PEREIRA ENTRE RUA EDU ROCHA E RUA LUIS FEITOSA
RODRIGUES.
-RUAAMÉRICA ENTRE RUA REPÚBLICA DO PARAGUAI E RUA LUIS FEITOSA RODRIGUES.
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Uma tragédia anunciada
Por DILSON FONSECA
Um governo que começa pela porta dos fundos só dá no que estamos
presenciando, uma tragédia. A era do entreguismo voltou, tanto das
nossas riquezas naturais quanto das nossas empresas estatais. Primeiro
a tentativa de lotear a Amazônia, depois a entrega do pré sal, a riqueza
que iria dar suporte a educação foi entregue de mão beijada, agora a
bola da vez é a Eletrobrás. Atrelados a isso assistimos passivamente o
aumento quase que semanal dos combustíveis, e do gás de cozinha e
consequentemente o aumento de todos os produtos de primeira
necessidade. Sem se esquecer dos direitos trabalhistas e
previdenciários indo para o ralo.
E o povo assiste tranquilo em berço esplêndido aceitando tudo
passivamente, sem pelo menos sair as ruas e manifestar. Sem se esquecer
que por duas vezes os nobres deputados blindaram o Presidente de
pelo menos ser investigado, pois ai teríamos a velha tona “quem não
deve não teme”, mas ao contrário preferiram mandar para o caixão a
investigação. E o mais interessante que alguns nobres deputados
tiveram a cara de pau de dizer, deixa assim e depois investiga, ou seja,
pode continuar... não seria assinar um cheque em branco? Lamentável.
Mas tudo que está acontecendo estava sendo anunciado, pois
quando a sede pelo poder é muito grande, o “povo que se exploda”,
mas será que esse mesmo povo irá se manifestar? Ou vai deixar tudo da
mesma forma ou ainda vai continuar votando em troca de algo? a velha
tônica do “toma lá dá cá”.
Nesse momento percebemos o retorno, pois os direitos conquistados
com muita luta, nem mesmo tirado por outros governos que não tinham
um alinhamento com a luta dos trabalhadores tiraram. E esse governo
que ai está que entrou pela porta dos fundos e que já entrou com várias
e várias e várias denúncias do seu alto escalão de corrupção está tirando,
em pouco menos de um ano já se regrediu uma década no Brasil em
relação aos direitos conquistados pelos trabalhadores. Me lembro muito
bem que disseram inclusive os “entendidos” aqui de Corumbá, com a
taxação do teto de gastos com a saúde e educação tudo iria melhorar.
Ao contrário PIOROU, onde estão os medicamentos? Onde estão os
recursos que eram investidos nas pesquisas das Universidades. O gato
comeu ou será que o Rato que comeu?
Uma reflexão para 2018, e não se esquecendo da passagem bíblica
que explica tudo, “diga-me com quem tu andas e te direi quem tu és”.
Vamos ver se o povo sul-mato-grossense irá se lembrar de quem ajudou
a subir os combustíveis, o gás, vender as nossas estatais e tirar nossos
empregos, diminuir os gastos com saúde, educação, ajudou a manter a
corrupção, ajudou a afundar a lava jato e decidiu com o governo que
primeiro se morre e depois se aposenta. Fica a dica.

Você sabia que nossas polpas de frutas são livres de
conservantes e aromatizantes? Isso mesmo, por isso prefira
sempre o que há de mais saudável quando o assunto é sucos.

PolpaNor
te 3231-8820 - R
ua Dom Aquino
olpaNorte
Rua
Aquino,, 1431
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Taxa de religação de energia é considerada
ilegal em corte por inadimplência
Em sentença proferida na terça-feira
(14) em Ação Civil Pública pelo juiz
David de Oliveira Gomes Filho, titular
da 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos
e Individuais Homogêneos, a
concessionária de energia Energisa fica
proibida de cobrar pela religação da
energia nos casos em que a suspensão
do fornecimento se der por falta de
pagamento em todo o Estado.
A Associação Estadual de Defesa e
Cidadania do Consumidor (ADECCMS) levou a juízo a discussão sobre a
legalidade da taxa de religação exigida
pela concessionária de energia. A
associação alegou, inclusive, que os
valores variam de acordo com a
categoria do consumidor, podendo
chegar a R$ 90.
No que pese o reconhecimento pelo
juízo do custo de deslocamento e do
trabalho dispendido por eletricistas
para restabelecer a energia, o magistrado
analisou se a conduta da empresa de
suspender a prestação do serviço é ou
não legítima. Para o juiz David de
Oliveira, a concessionária não pode
cortar o fornecimento de energia nos
casos de inadimplemento.

Seguindo os posicionamentos mais
modernos dos julgados, David de
Oliveira enquadra o serviço prestado
pela concessionária como público
essencial, não sendo está, portanto,
sua titular e não podendo,
consequentemente, interromper seu
fornecimento. “Dito isto, percebe-se
que, nos dias de hoje, o corte de
energia elétrica por falta de
pagamento é, de fato, atividade ilícita
da Energisa, pois ela dispõe de meios
para cobrar suas dívidas como
qualquer pessoa normal e não pode
usar do corte como meio de forçar um
pagamento, tomando a justiça nas
próprias mãos”, asseverou.
Uma vez considerado ilegal o
motivo da suspensão da energia, não
há como ter por devida a cobrança
para retomá-la. Assim, além de proibir
novas exigências da taxa de religação,
o magistrado determinou multa de R$
200 a ser paga ao consumidor que
tiver sua energia cortada por falta de
pagamento.
Publicada na sexta-feira (17), a
sentença ainda está sujeita a
recursos. (Assessoria/TJMS)

PRODUTOS ORTOPÉDICOS EM GERAL.
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“Quem cultiva a razão, aumenta os seus bens e diminui seus males”.
* * * CABARÉ - Um luxo! Assim
podemos definir o Cabaré da Lívia, festa
temática que marcou as celebrações em
torno dos 40 anos da amiga Lívia Pinheiro
Sleiman Brambilla. The happening teve
lugar nas dependências do Studium 1.054
todo decorado como nos velhos tempos
dos cabarés. Os convidados em sua
maioria vestidos a caráter, mulheres
belíssimas em seus trajes de coristas e os
homens em sua maioria vestidos de
gangster, tinha desde D. Corleone até o
Chacal. Tudo lembrava o tema da festa,
até os garçons circularam pelos salões

vestidos em trajes da época. O menu teve
a assinatura do Buffet Humaitá,
capitaneado pelo casal Elanir e Joãozinho
Migueis. Lívia elegantíssima, ao lado do
maridão Luiz Fernando recebia os
convidados em grande estilo. No palco
músicos se revezavam com as pick-ups
sob o comando do expert Samuka. Os
papais da Lívia, Syzinha e Éden Sleiman
não escondiam a emoção de estar
participando daquele momento ímpar na
vida da filhona. Por lá: Caibar Pereira e
Cleodete; Domingos Albaneze e Ivi; Luiz
César Gonzalez, a esposa Valentina e a

O aniversariante de amanhã, dia 20, rotariano, Antônio Paulo
de Barros Leite, aqui com a esposa Jolise Saad Leite.

O procurador do município Alcindo Cardoso do Valle Junior e a esposa, a
aniversariante de amanhã, dia 20, Maria Carolina Schereen do Valle.

filha Vivian; Karim Katurchi e Caroline;
Alcindo do Valle Junior e Karol; Rogério
Leite e Letícia; Cristiano Xavier e Flávia;
Luiz Martins e Luisa; Patrick Vieira e
Alexandra; Renato Éboli e Auxiliadora;
Alexandre Vasconcellos e Silvia; Kalindo
Kamis e Vanda, dentre muitos outros. Um
luxo!
* * * EXPEDIÇÃO - Integrantes da
Expedição Alma Pantaneira – Médicos do
Pantanal, deixaram a nossa urbe no dia
15 de novembro e, no dia seguinte, na
Capital do Estado, se encontraram com os
demais integrantes, inclusive com o criador
do projeto, o médico Waldir Staut Albaneze,
quando seguiram para o quinto ano
consecutivo deste projeto que é um dos
maiores projetos de atendimento
filantrópico a saúde deste Brasil,
percorrendo o pantanal de Nhecolândia e
Paiaguás, por aproximadamente 1.200
km. Ao todo serão dez dias de
atendimentos em fazendas e núcleos já
predeterminados. A Expedição Alma
Pantaneira – Médicos do Pantanal conta
com o suporte da Marinha do Brasil,
apesar de percorrer somente na parte
terrestre e também com a colaboração de
vários fazendeiros. O projeto já é um
sucesso e muito esperado pelo povo
pantaneiro e vem aumentando o número
de fazendas e população a serem
atendidos, e em alguns dias a expedição
se divide para atender em regiões
circunvizinhas. Este ano, a Expedição
começou pela região de Coxim e segue
até domingo que vem, dia 26. Muito bom!
* * * TRABALHOS - O vereador
Ubiratan Campos Filho que vem
apresentando diversos requerimentos que
vão de encontro às necessidades da
população pantaneira, esteve mais uma
vez na Capital do Estado, quando foi
recebido pela vice-governadora Rose
Modesto, tratando de diversos assuntos
como melhor condição de trabalho no Vale
Renda e na Funtrab, aqui da nossa urbe.
O parlamentar também solicitou para que
o governo dê mais atenção a este rincão
neste momento de transição. Ubiratan
Campos Filho também esteve no Diretório
Estadual do PSDB, conversando com o
deputado Beto Pereira, que assumiu a
presidência da sigla, garantindo ao
vereador pantaneiro, uma emenda
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Aniversariantes
da Semana
Paula Cristina Lage de Toledo Lins - 19/11
Ênio Castelo - 19/11
Marcelo de Oliveira Dutra - 19/11
Jorge Antunes - 19/11
Maria Ivone Dolabani de Castro Tozelli - 19/11
Marcos Vilamil - 19/11
Rosemeire Oliveira - 19/11
Luana Gusman - 19/11
Antônio Paulo de Barros Leite - 20/11
Luciano Silva - 20/11
Teresa Cestari Moreira - 20/11
Antônio Carlos de Carvalho - 20/11
Leonardo Palmeira - 20/11
Carol Scheeren do Valle - 20/11
Michelle Souza De Al - 21/11
Cleodete Sleiman Pereira - 21/11
Auriene Guerra - 22/11
Viviane Siqueira Cozer - 22/11
Anailda Vilalva Pereira - 22/11
Paulo Henrique Saab Faria - 23/11
Maria Vitória Lito Pinto - 23/11
Samuel Paiva de Figueiredo Junior - 23/11
Sérgio Cunha - 23/11
Lizandra Saraiva - 23/11
Rosilene Marinho de Matos - 24/11
Januário Ximenes Neto - 24/11
Márcia Barros Rodrigues - 24/11
Flavius Junior Colombo - 24/11
Hilton Villasanti Romero - 24/11
José Eduardo Cardoso Lopes - 25/11

parlamentar para a execução do projeto
Cine Cidadania da Secretaria Especial de
Cidadania e Direitos Humanos aqui da city.
O nobre edil ainda esteve reunido com o
secretário de Segurança Pública José
Carlos Barbosa, acompanhado do
Assessor Especial do Governador, o
corumbaense Sammer Abdallah. Na
oportunidade alguns problemas da
segurança pública em nossa urbe foram
explanados ao secretário, bem como o
pedido para o retorno do DOF, o qual
Barbosinha garantiu que tomará as
providências cabíveis imediatamente e
que, em breve, o Departamento de
Operações de Fronteira possa estar
presente novamente aqui na nossa
cidade. Chic, não?
* * * CONVENÇÃO – Do dia 17 a 19 de
novembro, participei na cidade de Ponta
Porã, fronteira com o Paraguai, da II
Reunião do Conselho Distrital e da
Convenção Extraordinária do Distrito LB1, de Lions Internacional. Aqui da city, uma
grande caravana de associados do Lions,
também se fez presente. Durante a
Convenção aconteceu à eleição para 2º
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vice-presidente do Conselho de
Governadores do DMLB, que teve como
candidata a PDG Dalva Ivone de Azevedo,
do Lions Clube de Mundo Novo. Foram
proferidas diversas palestras, escola de
dirigentes e muito mais. O Lions Clube
Corumbá participou com uma caravana de
cerca de 40 associados, capitaneados
pelo presidente CL Heitor Batista e CaL
Silvana Auxiliadora. Enfim, foram três dias
de muito aprendizado e de prática do
leonismo. Show de bola!
* * * EM ALTA - Durante a realização
do Casamento Civil Comunitário, a nova
primeira dama da city, Amanda Balancieri
Iunes, em sua primeira aparição oficial foi
o centro das atenções, não só pela sua
elegância, como também pela sua simpatia
e trato com as pessoas. Fez questão de
cumprimentar e conversar com todos.
Quem a conhece sabe que este é o seu
perfil. Amanda é conhecida pela sua
sensibilidade com as causas sociais,
sempre disposta a ajudar os menos
favorecidos pela sorte. Isso tudo, sem

contar o seu lado benemérito, que sempre
está pronto para servir, seja com uma
palavra de conforto ou simplesmente com
um abraço carinhoso. Amanda várias
vezes deslocou do seu local de trabalho
até sua residência, somente para apanhar
algumas roupas dos seus filhos para doar
a alguém que a procurasse. Temos certeza
que o lado social do executivo local estará
muito bem representado. Wonderful!
* * * THE BEST - Será na sexta-feira,
dia 24 de novembro, a realização da 19ª
edição da minha festa anual The Best of
2017 – Oscar Pantaneiro. The happening
terá lugar nas dependências do Carijó da
Avenida e visa o reconhecimento das
personalidades do mundo político,
empresarial e profissional que destacaram
em sua área de atuação. Ao todo serão 40
agraciados com a estatueta de o Melhor
do Ano. O tema para este ano é “Uma
Noite em Portugal” e o menu leva a
assinatura do Buffet Humaitá; décor do
amigo Tanabi, com parceria de Flores
Neusa, do casal Amin Baruki e Fátima. O
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Almeida também lá estará com o seu Bar
Vip Tender, oferecendo os mais variados
e saborosos drink’s aos participantes. A
apresentação será da amiga jornalista Lívia
Gaertner e este ano, a abertura será feita
pelo ufólogo científico Luiz Vieira de Matos,
um autêntico Português. Tudo está sendo
preparado como muito esmero e carinho
para que, como em anos anteriores, todos
possam desfrutar de momentos
maravilhosos em boa companhia.
Aguardem!
* * * SOCIAL - Organizações que
compõem a Rede de Atendimento
Socioassistencial, aqui da nossa urbe
foram agraciadas nesta semana pelo
prefeito da city, Marcelo Iunes, com o
repasse de mais de R$ 285 mil
direcionados para a Cripam; Centro de
Equoterapia Odilza Miranda de Barros;
APAE e Asilo São José. Com essa iniciativa,
o município busca fortalecer as ações
socioassistenciais voltadas às crianças,
adolescentes, jovens, adultos e suas
famílias; para proporcionar melhores
condições de assistência e promover a
autonomia e a melhoria na qualidade de
vida daquelas pessoas que são assistidas
pelas Organizações de Sociedade Civil
contempladas. O secretário de Assistência
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Social, Haroldo Ribeiro Cavassa que
também participou da solenidade, disse que
o executivo dará suporte no processo de
prestação de contas. O chefe do executivo
local após formalizar a destinação dos
recursos, explicou que por conta da
adequação à lei do marco regulatório,
houve demora em efetuar o repasse. Muito
bom!
* * * RECONHECIMENTO - O amigo,
delegado de PC, Gustavo de Oliveira
Bueno Vieira, que respondia pela
Delegacia Regional de Polícia Civil aqui
da city, foi transferido essa semana para a
Capital do Estado. Por conta disso, a Casa
do Barão de Vila Maria prestou-lhe uma
merecida homenagem pelos relevantes
serviços prestados no combate à
criminalidade na região pantaneira. O
presidente daquela augusta Casa de Leis,
vereador Evander Vendramini, fez a
outorga da Moção de Congratulação,
destacando a importante atuação do todo
poderoso delegado em todo o período que
esteve trabalhando na região. O Dr.
Gustavo Vieira fez questão de
cumprimentar e agradecer a homenagem
e o apoio recebido, dizendo que a nossa
urbe vai fazer parte da sua vida para
sempre. Wonderful!

No próximo dia 21, quem estréia idade nova é a sempre elegante Cleodete
Sleiman Pereira, aqui com o maridão, empresário de comunicação Caibar Pereira.

Em recente evento social o médico Ivo Shibayama e sua esposa Vívian.

O amigo, Samuel Paiva de Figueiredo Junior celebra ao lado da
esposa Nanda mais um ano de vida no próximo dia 23.

A empresária Rosemeire Oliveira – leia- Lizbella celebrando troca de idade
hoje dia 19, ao lado do Love, o procurador do município José Luiz Amorim.
* * * 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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