Entre as promessas não cumpridas do Governador Reinaldo
Azambuja (PSDB) pra Corumbá está a do novo Pronto Socorro
Confira na página 11.

Foto: Divulgação

Foto: Arquivo/Correio de Corumbá

População opina sobre a qualidade do transporte público
municipal e estadual prestado pelas empresas em Corumbá

Confira na pesquisa que é uma parceria entre o Jornal Correio de Corumbá e a Gazzetta Sensus. Página 09

Corumbá e Ladário agora tem! Ônibus para Campo Grande
com qualidade, segurança, conforto e preço JUSTO!
Fotos: Alle Yunes/CC

Com a recomendação do Ministério Público de MS, para
que o Governo do Estado realize uma nova licitação no
prazo de 180 dias, a Empresa de turismo Seriema vai
oferecer passagem de 140 reais de ida e volta para a Capital,
portanto 70 reais. Enquanto isso a detentora da linha,
mesmo que com a licença vencida, cobra 120 reais por um
ônibus totalmente desconfortável e como “benfeitorias”
a população oferecerá adesivos do Corumbaense FC em
seus ônibus. Mais detalhes na página 13.

REFIS foi prorrogado! A medida foi sugerida pelo vereador Gabriel Alves de Oliveira (PMDB)
O requerimento de urgência, foi aprovado por unanimidade pelos vereadores corumbaenses na sessão de terça-feira (21). Pág.15
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O Arroubo Âmago do Cedro!
* Rosildo Barcellos
A história de um país que remete-nos a
antiguidade histórica também leva-nos a
homenagear nesse 22 de novembro a
história de um povo que carrega em sua
bagagem a marca das lutas, das
dificuldades, e mas também não tão menos
importante uma sequência de muitas
conquistas, alegrias e glórias.
Propugnavam,
apesar
de
desgastado pelas guerras que travou para
conquistar, não territórios ou riquezas, mas,
sim, uma identidade, uma cultura e o
respeito dos outros povos. A história
libanesa remonta há mais de seis mil anos
de cultura e escrita, herdando todo o
arcabouço adquirido pelas viagens de
comércio do antigo povo fenício, que tantas
contribuições nos legou.
Foi cultuando os valores que
consagram a liberdade e o amor ao
próximo que adquiriram sua identidade
política, consolidando uma realidade que
já se projetara na história. Criou o alfabeto
fonético, o Alfabeto de Biblos, com 22 letras,
e propagou-o pelo mundo. Também Biblos
é a cidade mais antiga do mundo a editar a
Bíblia.
Já no século II depois de Cristo, Beirute
era chamada de a Mãe das Leis, porque
já possuía sua Escola de Direito, que teve
um papel preponderante no Código de
Justiniano. Nessa Constituição, Papiniano,
ensinou que a igualdade de todos é a
liberdade de cada um. Regra que se fosse
seguida à risca, facilitaria enormemente
nossas relações interpessoais
Seguindo a história, quando o império
otomano ruiu, a França e a Reino Unido
disputaram o território entre si. Depois de

alguns desentendimentos, chegaram a um
acordo em 1916: a Síria e o Líbano ficariam
com a França, e o Egito, a Jordânia e o
Iraque, com os britânicos. Com fulcro no
lema “dividir para governar”, a França
tratou de separar administrativamente o
Líbano da Síria, formando dois Estados.
No que tange à origem da palavra “Líbano”
ou “Lubnam”, a versão mais discrepante
das demais é aquela segundo a qual o
termo deriva da raiz árabe “Lbn”, que
significa “branco” ou “ser branco”, em
referência ao cume do monte de mesmo
nome, que fica coberto de neve até o
começo do verão.
Outrossim, a simbiose do homem da
montanha e do homem do mar moldou o
libanês com nítidos contornos de
humanismo, propiciando-lhe as condições
necessárias para a edificação de uma
civilização expansiva e liberal, acessível a
outros povos, muitos dos quais a
assimilaram em função de uma real
identificação com ela. Olhando por este
prisma, ser libanês espelha-se no
supedâneo do reconhecimento cabal da
condição de País dos Cedros; de ponto
de equilíbrio e encruzilhada da cultura
ocidental com várias culturas orientais de
países de língua árabe, de assimilador de
raças e de harmonizador de credos
religiosos
É mister ressaltar que a imigração
libanesa para o Brasil começou há mais
de 140 anos, quando no porto de Santos
desembarcaram as primeiras famílias.
Aliás, para se ter uma ideia a cidade de
Lucy, é uma cidade libanesa onde mais se
fala português do que árabe. Ao fugir das
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Btaaboura cidade de onde veio a família do Presidente Temer
perseguições econômicas e políticas, das
guerras e da falta de oportunidades que
lhe eram oferecidas na época, os
libaneses encontraram o Brasil eivado de
generosidade e hospitalidade, fato que
propiciou-nos a chance de construir juntos
um País diferente para os nossos filhos;
com expectativa de vida, trabalho e lazer.
Fato vivenciado pelo paulista de
Tietê Michel Miguel Elias Temer Lulia,
Presidente da República Federativa do
Brasil, filho de Nahul Temer, que cultivava
azeitonas em seu país de origem; e com
os descendentes de Assaf Trad e
Margarida Maksoud, Marcos Marcelo

Trad, (cujo nome homenageia o tio,
comercialino ícone como cronista
esportivo) que na gestão atual administra
a capital do Estado.de Mato Grosso do Sul.
Urge inferir, que a integração do imigrante
não se limitou à sua adaptação aos
costumes e ao estabelecimento de laços
familiares, posto que o Brasil devolveu
aos libaneses a oportunidade de poderem
sonhar novamente. E essa essência não
pode ser mudada. Se continuarmos nesse
norte, fatalmente teremos uma nação mais
unida e essa união, essa vontade de ser
livre é que faz do nosso país um celeiro
para a humanidade. *Articulista
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e conquistando o povo, cercado de experientes assessores como Walter
Cruz, irmão do Sérgio Cruz Pau na Mula; Amilton Fernandes Alvarenga e
mais um ou outro.
Já Ruiter Cunha em seu primeiro governo entrou como uma promessa
de renovação, mas aplicando velhos estilos de comandar, como antigamente
nos tempos do velho Mato Grosso integrado, quando faziam tudo na “bala”,
mas agindo na prática dentro do que determina a Justiça e a ditadura que
implantou na sua gestão, seria uma Justiça... repetindo tudo no segundo
mandato, sendo que nos dois últimos anos, ocorreram as denúncias que o
enquadraram na operação “decoada” e no caso dos consignados, com
ambos os processos ainda correndo na Justiça. Em termos de votação, foi
uma queda vertiginosa, se comparando as três eleições para o executivo.
Por fim, o atual prefeito Marcelo Iunes se caracteriza por alguns
aspectos, como por exemplo, pelo seu jeito de falar em rodas; pelo seu
estilo de vida particular; também populista sempre junto das massas, agindo
às vezes como se fosse feito em laboratório, se transformando como o
incrível Hulk. Um “rei momo” moderno, ágil e inteligente, contando neste
início de administração com assessores do mesmo tamanho e campeão em
estande de tiros; a maioria exibindo um sorriso falso, que ainda estão
embriagados pelo poder, (nomeados pelo Ruiter que já partiu para uma
melhor) com fama de ser daqueles que nunca acaba o que começa, às vezes
como si mesmo, estilo cavalo paraguaio, pois só tem largada bonita, veloz
e depois acaba fazendo um papelão.
Uma mão lavando a outra
Portanto, vemos aí perfis iguais, mas com estilos diferentes, mas
Em Corumbá, em nosso setor, a imprensa, a gente observa coisas
piores nos poderes que a gente critica como é a troca de favores entre nas filosofias, acabam se parecendo: um constrói, o outro vem e destrói,
eles(toma lá dá cá), tudo com mentiras de ambos os lados, pensando que mas sempre fazendo o mesmo malabarismo.
nós aqui não sabemos de tudo e com esses procedimentos prejudicando
Governador
quem não vive nos testículos dos que estão no poder.
Corumbá continua a mesma: perdendo tudo, por culpa dos políticos,
Aqui na redação estamos sempre antenados, com nossa parabólica
principalmente
em âmbito estadual.
captando tudo que ocorre por trás dos bastidores e intramuros na barganha
Lembrando-se do que dizem lá fora que Corumbá é a terra do “Já
de trocas de favores escusos. E estamos nos referindo a Corumbá e região,
com pessoas idôneas nos fornecendo informações e na maioria já com teve”, “Lá tinha”, perdemos tempos atrás à concessão do Moinho de Trigo,
provas. E no primeiro vacilo dos envolvidos virão à tona por intermédio que só é concedida apenas uma por região do país, a nossa foi para Goiás;
das páginas do nosso Semanário e Site de Notícias Correio de Corumbá. acabou-se o Trem de Passageiros Corumbá a Bauru e seu patrimônio todo
sucateado; a Fiação fechou suas portas; fechou o frigorífico de pescados;
encerraram suas portas todos os cinemas da região, teatros e outros centros
Governo de Rei Momos?
Muitos sabem em Corumbá e região, que o estilo deste colunista é o de diversão, milhares de imóveis fechados e abandonados, notadamente
crítico, mordaz e por divulgar fatos que muitos desconhecem ou por estarem na área central da cidade, tanto residenciais como comerciais e nosso único
amordaçados, fingem que não sabem de nada, defendendo as benesses membro do Congresso Nacional perdeu o mandato.
O que notamos que continua crescendo e desenvolvendo em nossa
que recebem de um dos poderes, executivo ou legislativo, com alguns
cidade é o Grupo dos Salesianos e a Igreja Assembleia de Deus.
posando de “onestos”...
Quantos Grupos estão se extinguindo em Corumbá, fechamento de
A seguir vejam os perfis de alguns prefeitos que governaram Corumbá
firmas, gerando desemprego e prejuízo na arrecadação. E olha que não foi
nos últimos anos.
Primeiro lembramos-nos do Governo Eder Moreira Brambilla, que por falta de alerta.
com tudo que fizeram de chacota e críticas contra ele, foi um dos que mais
agradou aos munícipes nos seus oito anos frente à Prefeitura Municipal de Delcídio Amaral
O corumbaense Delcídio foi vítima de um conjunto de próprio tempo,
Corumbá, mesmo com cinco folhas salariais atrasadas dos servidores
pecando
pelas palavras e bravata, mas que não merecia a punição que
públicos, foi reeleito no ano 2000, concorrendo com 4 fortes candidatos:
Manoel Vitório do PT; Dr. José Arturo Bobadilla, promotor de Justiça muito recebeu, se transformando no “boi de piranha” dos mais de 170 denunciados
popular em nossa cidade; Dr. Domingos Albaneze, médico muito na operação lava jato e em outros escândalos.
Tudo ao contrarío do Aécio Neves, que falava, atuava e comprava
conceituado e de tradicional família e do Marco Antonio Oliva Monje, o
votos para voltar ao poder e continua lá em Brasília, leve e solto, ainda
Professor Monje.
Eder na época era comparado ao personagem do cinema mexicano: querendo ser uma liderança e presidente de partido.
Nosso senador Delcídio errou por ter falado demais, o que não fez,
Cantínflas, pelo seu jeito desleixado, desengonçado, bonachão e
despreocupado com sua aparência, circulando de moto com os cabelos mas para querer mostrar força e prestígio junto ao filho de Nestor Cerveró
esparramados, no estilo “Tô nem aí”, me dá mais um gole... estando “normal” que gravou tudo e aí deu no que deu. Já Aécio é denunciado com provas.
em estado etílico e outras vezes chegando até a parecer um intelectual. Resultado: Aécio continua em liberdade, aparecendo na imprensa como
Tinha como prefeito, muito jogo de cintura, sabendo contornar os problemas inocente. Delcídio continua condenado e pagando pena pelo que não fez.
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IDEIAS,
SUGESTÕES
E RECLAMAÇÕES
Por Eneo da Nóbrega
(Membro Efetivo da União Brasileira de Escritores)

CONCURSO DE PROSAS E POESIAS NO
PRESÍDIO FEMININO DE CORUMBÁ
Aluna: Lilian Trindade de Abreu.
Categoria: Prosa.
Escolhas Incertas
Quantas palavras desperdiçadas, nas
vezes que escolhi o silencio, ao invés de
falar tudo que eu tinha guardado dentro
de mim
Quantas lágrimas no olhar, nas vezes
que escolhi chorar ao invés de sorrir.
Quantas noites na solidão, nas vezes
que escolhi me isolar ao invés de se unir
as pessoas.
Quantos sentimentos sufocados nas
vezes que escolhi me preservar ao invés
de arriscar.
Quantas saudades sentidas nas
vezes que escolhi a distância ao invés
da sua companhia.
Tantas escolhas incertas que por
medo eu desperdicei.
Agora a única escolha que eu tenho é
esquecer
Ao invés de sofrer.
LIBERDADE
Ah! Liberdade...

Tão querida e desejada!
Mas, como sustentá-la?
Aqui nesse intramuros
Imprudência, incoerência, indisciplina
Tudo se torna motivo de tumulto,
E o que estava tão perto...
Se torna um coração aflito!
Força, fé, disciplina e educação
Meios e Modos, caminhos para a
libertação
Lembrem-se: não apenas leis, penas
e punição
Mas também diálogo, bom convívio
levarão a socialização!
Reflita: nesse processo os tais elos
das correntes,
Somos todos nós direção, setor
psicossocial-jurídico, reeducandas e
agentes,
Pois, nesses mesmos elos na
dinâmica de nossa vivência e
convivência,
Nas oportunidades dadas e
recebidas...
Ah! Quantas surpresas e lições
aprendidas!
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Autoestima, perspectivas e sonhos...
Assim refeito, sonhado e idealizado...
A LIBERDADE, tão querida e
desejada será enfim concretizada!!!!
Corumbá, 25 de outubro de 2017.
Corredor EPF, Co autoria das
Agentes:Jakeline, Alexandra e
Anelise(Diretora).
Aluna: Francislaine dos Santos Silva.
Categoria: Prosa.
Picadeiro da vida
Neste imenso picadeiro da vida somos
artistas, sem dublê. Sob as lonas o
desespero, alegria, dor e fantasia.
Quanto mais dificuldades a vida lhe
propor, muito mais saborosos serão os
frutos degustados pelo paladar do caráter
e da conquista...
Tudo que sou são exemplos vividos
e experiências dos outros; com os maus
aprendi a ser boa, com os mentirosos a
dizer a verdade, com os inexperientes a
buscar aperfeiçoamento para não ferir
ninguém.
Acredito em Deus porque ele me faz
ver todos os dias a beleza da vida,
embora há tristeza e dor no mundo.
Luto por aquilo que quero e não
desisto dos meus sonhos, tenho muita
coragem para enfrentar o mundo se
preciso for. E se falhar pode ter certeza
que foi um aprendizado que a vida nos
dá, mais a vontade de vencer é grande.
Viver é muito difícil pois nessa vida além
de inteligência, conhecimento e
sabedoria precisamos nos proteger
contra nós mesmo!
A vida me leva por todos os lugares e
em todos vejo seu rosto feito anjo a me
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mostrar, que em ti reside o verdadeiro
amor, todos os dias descubro algo novo
na luz dos teus olhos, por isso não canso
de te amar.
Teus olhos são espelhos em que o
amor se projeta e enche minha alma de
desejos por ti.
Aluna: Francislaine dos Santos da Silva.
Categoria: Poesia.
Aos meus mestres
Mestre obrigada por ter feito enxergar
o outro lado,
Lado que vai além das grades,
Por me mostrar o caminho certo do
aprendizado,
Mesmo sem esperança vocês me
mostraram segurança.
Ser professor não é apenas ter sucesso
profissional e vocês nos mostram isso,
Incentivando-nos a conquistar nossos
sonhos mesmo que pareça impossível,
Ser professor é ter coragem para ouvir
um não,
É ter segurança para receber uma
crítica
É ter sabedoria para nos passar
confiança,
Mesmo na angústia ou na aflição,
Vocês professores sabem como nos
mostrar o caminho com amor e dedicação.
Quem não viu verá
O que vocês professores são capazes
de nos ensinar.
Obrigada por toda dedicação, pelos
ensinamentos, paciência,
E principalmente por entrar dentro de
uma prisão.
Professores maravilhosos que vieram
nos ensinar uma nova lição.
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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.

Foto: Ilustração

Sebastião de Souza Brandão
Um artista do povo

Fotos: Arquivo/Correio de Corumbá

Nos Trilhos da Vida

“um fogo que sempre aparecia...”
Senhor Sebastião de Souza Brandão, o simplesmente Tião de 71 anos
de idade, onde trabalhou na ferrovia por quase 19 anos. Entrou na ferrovia
como trabalhador da via permanente, ele não se aposentou pela RFFSA,
só depois de mais alguns trabalhos se aposentou por invalidez. Mas o
seu tempo de serviço contado foi na RFFSA e na AGESA Fonseca
Ferrovia. Tião é o responsável pelo filme “O Trem Fantasma e a Viola de
Cocho “que é sem dúvida nenhuma mais uma lenda acontecida no nosso
imenso Pantanal. Mas ele também nos relata outro fato que marcou a sua
vida enquanto ferroviário, um fogo que sempre aparecia. Onde um velho
ferroviário o Sr. Edgar uma vez disse que já estava acostumado com esse
fogo. O nosso amigo Sebastião narra o fato: “(...) certa vez embarcamos
eu, Sr. Edgar, Deolindo, Cecílio e João Ioche pusemos água no trole e
saímos fomos lá, onde estava pegando fogo, chegando no local o fogo
desapareceu na frente de 5 pessoas”. Na outra vez ele nos diz que era
pela manhã ou no final da tarde ele não se lembra bem, chegando na sua
casa, onde as demais casas vizinhas não tinha ninguém, só estava ele, a
mulher e as crianças. Depois ele tomou seu banho e foi fazer as suas
atividades do seu curso supletivo por correspondência. De repente viu
sua esposa levando um balde de água e passando por ele disse: “Sebastião
tem fogo na linha”. Então ele resolveu ajudar a esposa e pegou também
um balde de água e foram apagar, chegando no ponto o fogo sumiu. Ele
comenta que essas duas vezes que ele narrou, ele afirma ter visto esse
fogo estranho. O nosso verdadeiro ferroviário nos comentou que toda a
criação dos seus filhos foi graças a ferrovia, hoje ele tem filhos casados,
tem um filho militar. Ele menciona que os ferroviários são apenas grão de
areia em relação ao nosso país, mas ao mesmo tempo se sente ofendido
com tudo o que aconteceu, onde ele lembra da beleza que era a estação e
hoje está tudo caindo aos pedaços.
“Lá na beira daquela estrada ainda existe um ranchinho.
Como é que eu ei de esquecer.
Se foi lá que eu morei e criei os meus filhinhos.
O tempo passou e estão todos criados.
E não existe mais o velho trem que fazia aquele traçado.
Agora tô ficando velho sentindo cansado.
Só tenho as lembranças do passado.
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Turismo. Está
bom como esta?
Fui convidado a escrever um pouco
sobre marketing, e escolhi voltado ao
turismo como tema, pois afinal, estamos em
uma cidade onde este segmento é de suma
importância para a economia.
Marketing! Já ouvi falar, mas o quê,
realmente é isso? Bom, está aí uma
pergunta difícil. Não pela explicação, mas
por ser oito ou oitenta. Uns acham que é
um bicho de sete cabeças, que é oneroso,
muito lero-lero, que não tem condições e
que não é para ele. Outros acham que já
sabe tudo a respeito, que é só copiar o
que deu certo, que não precisa de
profissional para isso, é só ter uma ideia
boa, que ele como comandante sabe o
que dá certo ou não.
Na verdade é um pouco a mistura dos
dois lados. Tem muito lero-lero e pouco
conhecimento de fato. Vejamos o exemplo
do Marketing Turístico. O que de novo, de
rentável e de prático está sendo feito? Será
que não se usa as mesmas ideias, gestão
atrás de gestão?
Em âmbito nacional, o Brasil
recentemente foi sede dos dois maiores
eventos esportivos do mundo, e não soube
aproveitar. Pelo menos não como
gostaríamos. Mesmas ideias, mesmas
ações. Há exemplos de países que
sediaram apenas um destes eventos e

conseguiram dar outro rumo a sua história
turística, inovando conceitos na época,
como o simbólico caso da Espanha, através
da cidade de Barcelona.
E se trouxéssemos este assunto para
mais próximo de nós, mais especificamente
em Corumbá, será que mudaria algo?
O brasileiro tem se tornado um viajante
mais frequente e com maior critério na
escolha dos destinos turísticos. Distância,
preço e atratividade exercem grande
influência na decisão do local onde
passarão seus momentos de lazer. Destes
fatores, o que mais me preocupa é a
atratividade. Ora, distância, não
conseguiríamos colocar a cidade nos
ombros e mudar. Preço, se a atratividade
for boa, os momentos serão inesquecíveis,
e isso, como o ditado diz, “não tem preço”.
Agora a atratividade.... isso sim, depende
de nós.
Ou ficamos inertes e não buscamos
inovar em nada, esperando que “apenas”
nossas paisagens naturais abençoadas
por Deus façam todo o nosso serviço, ou
buscamos ações e atrativos que, somadas
com o que temos, ofereçam estrutura e
diversificação para completar o quadro de
título “beleza natural”. Seria como uma
moldura, um bom leiloeiro e um tema.
Exemplos: muitos destinos com potencial
de atratividade pela cultura e belezas
naturais, como o nosso caso, apresentam
dificuldade de acesso, seja rodoviário, pela
qualidade das estradas, pela insuficiência
da malha aérea e/ou custos das
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passagens. Somam-se a isso, poucas
mudanças e criatividades nos passeios,
onde quem o fez a cinco anos atrás,
praticamente não vai notar diferença, falta
de mão de obra especializada (entendase atendimento, ou vontade de) e
praticamente ausência de estímulos e ideias
governamentais.
Percebo que de um modo geral, ficamos
presos a propagandas e ações que
passem atributos como descanso e
tranquilidade, tempo com a família e amigos,
diversão e beleza natural. E talvez seja
hora de explorar nichos de mercados
novos, como criatividade e inovação,
aliados a patrimônio histórico e cidades
históricas.
Sempre cito como exemplo os EUA,
onde em uma simples partida de basquete
universitário consegue-se girar milhões.
Ou qualquer outro esporte. Não só de
dinheiro, mas de emprego, rotatividade de
produtos e serviços oferecidos. Existe o
mascote local, cercado pela sua enorme
fila para se tirar fotos, as camisetas do time
de todos os tamanhos e formatos, sejam
femininas ou masculinas, uma quantidade
enorme de bugigangas, perdendo somente
talvez, para os carrinhos de comidas, os
famosos food trucks, com músicos locais
mostrando seu trabalho enquanto animam
o local, além de não raro, abrigar no
mesmo espaço pequenos parques de
diversões, com jogos de tiro ao alvo, pega
urso e roda gigante. Isso sem citar os
esportes profissionais, ai o bicho pega.
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Estas ações não só atraem o turista,
como o próprio cidadão. E não me venham
comparar renda, por favor. Muitos são
voluntários, ou querem mostrar seus
serviços e dotes, buscando oportunidades
futuras. Um passeio de mãos dadas com a
namorada mais um algodão doce, não
piora a vida de ninguém, ao contrário.
E por que não pensarmos em algo
parecido, dentro de nossa realidade?
Com uma orla desta, que impressiona até
os forasteiros mais carrancudos (no caso
eu), e um Rio Paraguai em nosso quintal,
com seu por do sol, sua flora e fauna,
precisamos apenas de criatividade e ações,
para atrair e, principalmente manter, o
turista, aqui considerando tanto externo
como interno.
Sem falar que, conforme citado no
começo do texto, Corumbá localiza-se
próximo a nossos irmãos bolivianos, e seu
bem vindo poder aquisitivo atual, além de
possuir aeroporto capaz de receber voos
domésticos. Ou seja, distância e preço
como disse, não vejo problema, agora a
atratividade..... isso sim devemos e
podemos mudar.

Por Fabio
Pexe
Publicitário, Pós
graduado em
Gestão de
Mercados, MBA
em Marketing,
e membro da
ASBPM
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Em Corumbá, passageiros
poderão contar com
Internet na rodoviária
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Rua Dom Aquino, 775 - Centro

CORRETORES AUTÔNOMOS, FAÇA PARTE DE NOSSA EQUIPE!

de
im ó v e is

VENDA

A disponibilização de Internet gratuita sem fio na Rodoviária
Intermunicipal de Corumbá foi solicitada esta semana pelo
vereador e primeiro secretário da Câmara, Rufo Vinagre (PR),
durante sessão do Poder Legislativo corumbaense.
O pedido foi feito por meio de requerimento que está sendo
encaminhado ao prefeito Marcelo Iunes, e a intenção de Rufo é
contribuir para que os passageiros tenham melhor acesso às
informações, enquanto aguardam o ônibus no terminal.
“O sistema vai atender não só os corumbaenses, mas também
os turistas do Brasil ou de outros países, que chegam à nossa
cidade e querem obter mais informações sobre a região. Nesse
caso, o melhor canal, sem dúvida, é a Internet”, destacou.
Além disso, Rufo salienta que a disponibilização desse serviço na
rodoviária, vai facilitar a vida das pessoas que chegam, já que,
diante dos problemas que ocorrem com frequência, causando
quedas no sinal de Internet móvel (celular), os turistas, no caso,
teriam dificuldades de buscar informações em outros pontos da
cidade. “Por isso a importância desse serviço ser disponibilizado
no local”, completou.

VENDEMOS JORNAL VELHO
Para cães, oficinas, pinturas,
utilidades domésticas etc...
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DIFERENCIAIS:
TRAGA SEU IMÓVEL
QUE ALUGAMOS EM
TEMPO RECORDE!

.GARANTIA DE ALUGUEL
. SERASA EXPERIAN (CONSULTAS
FÍSICA/JURÍDICA COMPLETAS)
.LAUDOS DE VISTORIA
ENTRADA E SAÍDA
.PROPAGANDAS EM JORNAL/
REVISTAS/HOTÉIS/GOOGLE/
Apartamento, bem localizado, na Rua Major
SITES/ MÍDIAS SOCIAIS
Gama, próximo a centro comerciais, com 2
quartos, sendo 1 suíte, lavabo, dispensa, sala .PLANILHAS DE RECEBIMENTO DE
de TV, sala de jantar, Cozinha americana e
ALUGUEL PARA PROPRIETÁRIOS
lavanderia. Prédio com churrasqueira e 1
ON LINE/EMAIL
vaga de garagem. R$ 250 mil
.HOUSE HUNTERS: NOS DÊ
EXCLUSIVIDADE QUE CONSEGUIMOS
O IMÓVEL QUE DESEJA
.CONSTRUÇÃO: NOVIDADE STELL
FRAME (RÁPIDA E LIMPA) E
TRADICIONAL
Casa com terreno medindo 19 m X 72 m, .AVALIAÇÕES DE IMÓVEIS VÁLIDAS
próximo ao Quartel Militar, com 3 quartos,
JUDICIALMENTE E COM CNAI
banheiro, sala de estar/jantar, sala de TV
(DIFERENTE
DA SIMPLES AVALIAÇÃO)
e banheiro na parte externa. Garagem
para 3 carros e quintal R$ 260 mil

ALUGUEL

Excelente casa, na R América, prox. a
Casa Nova! – FINANCIA! Em condomínio floricultura, com garagem para 2 carros, sala
fechado, vaga de garagem, 2 quartos, de estar, sala de TV, 3 quartos, sendo 1 suíte,
sendo 1 suíte, porcelanato, banheiro, cozinha, lavanderia, churrasqueira e amplo
cozinha e sala. R$ 165 mil
quintal! R$ 2.500/mês (com IPTU incluso)

Por quilo

Na Gráfica Correio de Corumbá, na Rua 7 de Setembro, 249.

Excelente terreno com antigos escritórios, Casa Plana, com 3 quartos, sendo 1 suíte,
medindo 19,80 m x 72 m no centro da cidade, sala de estar, sala de visita, sala de jantar, 3
plano, ótima localização! R$ 215 mil
banheiros interno, ampla cozinha, lavanderia,
quintal com chuveirão e banheiro, vaga para
LADÁRIO
3 carros. Ótima localização! R$ 1.800/mês

PRODUTOS ORTOPÉDICOS EM GERAL.

Excelente casa, prox. ao Quartel Militar, com
2 quartos, sendo 1 suíte, banheiro, sala de
jantar, sala de TV, cozinha americana, garagem
coberta, e quintal com churrasqueira! R$ 160
mil (possibilidade de financiamento)

Sobrado recém reformada, bairro Aeroporto,
com 3 quartos (1 suíte), sala, banheiro, cozinha,
copa, lavanderia, churrasqueira e piscina. Garagem
para 4 carros! Ótima localização. R$ 2 mil/mês

CORREIODECORUMBA.COM.BR

Cantinho do Betãonº187
SERÕES DE SEO NHONHÔ VI
A dentadura alva repousava no fundo
do copo de cachaça enquanto o cheirinho
gostoso de carne soleada girava na
churrasqueira de Mestre Carniça, em
homenagem aos 61 anos de Seo Valmir, o
dono do Boteco mais frequentado do
pedaço. Casa lotada, chamamé ao vivo,
casais levantando pó fino do chão de
tábuas empoeirado pela ventania do
entardecer.
Eu e o PROFESSOR notamos um que
de tristeza no semblante de SEO NHONHÔ.
A gargalhada, embora forçada, pouco
deixava ver aquela gengivada vermelha,
como nas noites anteriores. Perguntei pela
ZEFA e ele respondeu que ela estava se
embonecando para irem, mais tarde,
dançar um baile num vilarejo dos
arredores.
Eu e o PROFESSOR já havíamos
armado um esquema para desvendar os
estranhos sumiços de nosso contador de
causos. O jipão do mestre estava
estacionado num ponto estratégico, de
modo que, quando percebêssemos sua
saída de fininho, iríamos em seu encalço,
pois eu já sabia o caminho para sua casa.
Vendo que a fiel plateia já estava formada
em volta, SEO NHONHÔ tirou a perereca
do copo, dando nela uma sacudida antes
de encaixá-la na gengivada. A tigelada de
carne soleada acabava de chegar à mesa,
juntamente com dois litrões de cerveja bem
geladinha.
UMA TRISTE HISTÓRIA
Esta foi meu Vô qui contô, qui o Vô
dele tinha contado prele. Tinha um
fazenderão muito rico, criadô de boi i
prantadô di cana, i no fazendão tinha
muito iscravo qui era usado no
canaviar, prá mode fazê a coieta i puxá
os pau das moenda prá mode fazê a
garapa qui dispos ia virá melado i
rapadura nas mão das muié. Tinha
tamém um nigrinho duns dizissetedizoito ano qui era o xodó da Sinhá i
da Sinhazinha. Vivia sempri dentro da

casa, fazeno us sirviço i ajudano na
cuzinha, i quano era di noiti, dispos
do jantá, divirtia a famia contano
história di saci, di lubisome i currupira.
Tinha uns denti bunito di branco, i
sempri amostrava eles quano dava
gargalhada, quano a Sinhazinha si
assustava cum seus causo. Na hora
di cumê, cumia a cumida fazida pelos
iscravo. Aquelas miudeza qui os rico
num cumia...
Um dia, quano istava ajudano na
cuzinha, viu, no forno, quase já
assano, uma carnona bunita i cherosa.
Num risistiu i apruveitano qui as
cuzinhera tavam lavano as panela, tirô
um pedaço i cumeu. Nessa hora entrô
u capataz qui viu tudo i comu já tinha
uma ciumera danada du nigrinho,
contô tudo pro Patrão, inventano mais
história du pobri coitado, dizeno qui
ele tava di olho grande na Sinhazinha
i otras bobagera. U Patrão, qui istava
di mau humô pruque os negócio num
tava ino muito bem, mandô u capataz
arrancá tudo os seus denti i lanhá o
lombo du guri na chibata i dispos
abandoná eli no mato, bem longi da
fazenda. Dispos desse dia, nunca
ninguém sobe mais do negro. Uns
dizem qui morreu, outros, qui virô
sombração i qui anda di lugá in lugá,
contano história.
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
Quando SEO NHONHÔ deu aquela
velha desculpa de ir ao banheiro, eu e o
PROFESSOR corremos para o jipão, à
espera que ele saísse. Naquele instante a
chuva começou e, antes de chegar à
carroça a água molhou sua camisa branca,
fazendo-a grudar em suas costas. À luz
da varanda, pudemos divisar em suas
costas, longas cicratizes.
SEO NHONHÔ sumiu na escuridão,
na primeira curva da estrada. Na manhã
seguinte, eu e o PROFESSOR
continuamos nossas buscas. Tínhamos que
desvendar o mistério e como eu já sabia o
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caminho, rumamos em direção ao rancho
de SEO NHONHÔ. O que era o belo
rancho que eu visitara, não passava de
escombros carcomidos pelo tempo e pelos
cupins. Num dos cantos, quase oculta pela
terra, uma velha frobé enferrujada.
Encucados com o mistério, pegamos o
caminho de volta e, em uma das curvas,
minha barriga deu sinal e só tive tempo de
amoitar-me atrás de uma frondosa árvore
para chamar o barroso. Soprava uma leve
brisa amenizando o calor e foi então que
ouvi um som que contrastava com os
piados das aves. Agucei meus ouvidos e
percebi que aquele tic-tac... vinha de um “O gostoso de ser articulista
de um jornal é ter a
dos galhos. Olhei para cima e pude ver,
oportunidade
de mostrar
num dos galhos mais altos, quase
aos leitores seus dotes com
escondido pela folhagem, um relógio de
a caneta. Procurando
ouro, automático, que trabalhava com o
sempre variar o assunto,
balanço do vento.
dependendo do estado de
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
espírito e da inspiração”.
OBS. QUEM LEU COM ATENÇÃO O
Roberto Maciel(Betão)
SEGUNDO ARTIGO DA SÉRIE,
(Membro da União
PUBLICADO EM: 22/07/17, VAI
Brasileira de Escritores)
ENTENDER BEM ESTE FINAL.
(rmacielbetao@hotmail.com)

ATACADO COSTA

Distribuidor da Água Mineral
Piracema e Santa Inês

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.

Rua Porto Carreiro, 798.

Disk - Água 3231 - 5656
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População opina sobre a qualidade do transporte público
municipal e estadual prestado pelas empresas em Corumbá
Confira na pesquisa que é uma parceria entre o Jornal Correio de Corumbá e a Gazzetta Sensus
Boa parte dos usuários do transporte coletivo de Corumbá,
estão satisfeitos com as linhas de ônibus e consideram ótimos. Onde
essa melhora ocorreu nos ultimos anos, os mesmos vem cumprindo
o horário em compensação no horário de pico a quantidade de
ônibus é insuficiente.
A maior parte dos entrevistados utiliza o ônibus com principal
meio de transporte.
Em relação ao meio de transporte intermunicipal entre Corumbá
e Campo Grande, os entrevistados consideram regular e a maioria
esmagadora acha que deveria ter mais de uma empresa de transporte
de passageiro intermunicipal.
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 15 a 21 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:

Em relação a quantidade de ônibus no horario de pico é
suficiente?
Não (945) 75.6%
Sim (305) 24.40%

Qual o principal meio de transporte que o(a) senhor(a) mais
utiliza?
Qual a opinião do(a) senhor(a) em relação ao transporte Ônibus (657) 52.56%
Moto Taxi (398) 31.84
coletivo de Corumbá?
Taxi (195) 15.60%
Ótimo (567) 45.36%
Bom (326) 26.08%
Em relação a empresa de transporte de passageiros
Regular (300) 24%
intermunicipal – linha Corumbá a Campo Grande, qual a sua
Ruim (50) 4%
opinião?
Péssimo (7) 0,56%
Regular (789) 63.12%
Ruim (301) 24.08%
Nos ultimos anos o transporte coletivo melhorou?
Pésssima (100) 8%
SIM (975) 78%
Boa (40) 3.2%
NÃO (200) 16%
Ótima (20) 1.6%
NÃO SABE (75) 6%
Em relação ao horário dos ônibus.
Na maioria das vezes sempre Cumpre (675) 54%
Sempre atrasa (501) 40.08%
Não Sabe (74) 5.92%

Na sua opiniao deveria ter mais de uma empresa de
transporte de passageiros intermunicipal?
Sim (1191) 95.28%
Não (59) 4.72%

CORREIODECORUMBA.COM.BR
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vem ou simplesmente por não estarem afinados com a linha implantada por
Ruiter e agora por Marcelo, que precisa de gente de sua confiança ao seu
lado.
É claro que cada governo tem o seu time, com inclusão de seus mais
chegados e capacitados, às vezes sobrando boquinha para atender os
penduricalhos. Gozado, na prefeitura não vi a construção de Guaritas para a
Polícia Militar, mas algumas secretarias as têm, mesmo que seja de ficção,
pois vivem num silêncio e cuja iluminação acaba na primeira esquina...
Cidadão???
Existem munícipes que não respeitam nem aquilo que eles próprios
pagam.
Quando os Containers foram instalados alguns exclamaram: “Mas é
muito grande!”. Só que os antigos pequenos também quebraram ou atearam
fogo...
Os Garis agora também não carregam lixo queimado, e dão preferência
para recolhimento do Lixo Seletivo. Até Modess são encontrados no lixo,
um produto que parecia estar em extinção, que dentro dos Containers tem. É
abrigo de zumbis, que utilizam seu interior para fazerem uso de drogas e
Paulo Duarte
Em meu conceito, Paulo Duarte foi um dos melhores prefeitos que alegam que as leis os protegem.
Mas que fique bem claro: Protege como drogados, mas não como
Corumbá já teve, administrativamente falando, mas politicamente, cercado
predadores.
É ou não é?
de assessores inexpressivos e arrogantes, que o levaram a derrota eleitoral
nas eleições de 2016.
Paulo baluarte em obras, não cometeu deslizes, deixou o poder Renovando o velho
Corumbá já teve diversos clubes sociais, teatros e cinemas, chegando
municipal sem denúncias de malversação do erário público; sem escândalos,
mas também não teve o brilhantismo que se esperava devido sua equipe de a ter até cinco ao mesmo tempo em funcionamento.
Que tal o poder público se manifestar e agir não para o futebol
assessores.
Cada obra de Paulo era um ato noturno, ao contrário do que se fazia. profissional, mas sim para recuperar as sedes dos ainda possíveis de voltarem
Nas festas gostava de ver o samba, a cerveja e o futebol, igual seu compadre à ativa.
O Corumbaense serve de exemplo e já está sendo recuperado, sob o
Ruiter. A Câmara do povo também é assim...
Justiça seja feita. Marcelo Iunes como prefeito, já no seu primeiro ato comando do presidente Luis Bosco e alguns dirigentes, sanando os problemas
em Brasília, está conseguindo a liberação de 1 milhão e duzentos mil reais de infiltração em suas instalações, dotando o clube de ambiente Climatizado
e de outras benfeitorias.
para a saúde. Hoje, governar é saúde.
Vamos lá corumbaenses, juntos lutarmos para recuperação total da
sede do nosso centenário Carijó da Avenida.
Esperança... agora realidade
Ao ser eleito, o jovem vereador Gabriel Alves de Oliveira está se
transformando em realidade, a esperança de campanha, inclusive Riachuelo e Grêmio
Que tal pensarmos também nos clubes tradicionais como Riachuelo e
aproveitando o conhecimento familiar e aplicando em suas ações,
principalmente as voltadas para a saúde, com destacada atuação na área Grêmio de sedes fantásticas e localizados bem na área central da cidade, com
médica. Com muito conhecimento vem alicerçando uma base firme com muita fácil acesso. Colheram muitas glórias para nossa região, notadamente o
prática e conhecimento que lhe são transmitidos pelos seus pais que já Riachuelo no futebol como em outras modalidades esportivas. A princípio,
com uma ajudazinha de todos os setores já melhora em muito as atuais
exerceram inúmeros cargos públicos.
Uma de suas grandes ações foi solicitar a prorrogação do Refiz em condições de suas sedes, principalmente do ginásio coberto. O clube da Frei
Corumbá, que facilitará as pessoas quitarem suas dívidas referentes ao IPTU. Mariano poderia se transformar numa sede recreativa para os servidores
É um problema nacional e em Corumbá não é diferente. Os munícipes querem públicos municipais com suas famílias em momentos de lazer, desfrutando
pagar e aguardavam uma oportunidade de parcelar ou quita seus débitos do parque aquático.
Que tal o Salesiano reativar o clube de futebol Dom Bosco, o Teatro
com descontos. Mesmo assim, dos 4 milhões de reais previstos em
arrecadação com o Refiz, até agora a prefeitura conseguiu somente 1 milhão. aqui do Santa Tereza e outros setores? Vamos lá, vamos recuperar e resgatar
Corumbá e sua história.
Sem dúvida é a crise nacional. A incerteza do futuro econômico do país.
Não sei não
Ouço muito falar sobre a não entrega do Estádio Arthur Marinho pela
LEC a prefeitura.
Há quase quarenta anos atrás o Governo do Estado solicitou o Estádio
Arthur Marinho para realizar obras como o túnel, cabines de rádio,
arquibancadas de concreto armado e outras benfeitorias e a LEC utilizou o
mesmo por 35 anos, sem pagar e sem receber instrumentos por fora...
No SPC o Estádio Arthur Marinho é uma coisa, na realidade é outra.
Punição
O Conselho de Ética do PMDB pediu a expulsão da senadora Kátia
Abreu e do senador Roberto Requião das fileiras do partido, por terem votado
a favor de Dilma Rousseff e tudo contra o presidente Temer.
Gozado: Sérgio Cabral, Pezão, Humberto Alves, Eduardo Cunha,
Geddel Vieira Lima, Henrique Cardoso Alves, Jorge Pescinei, Antony
Garotinho, Rosinha Matheus, mulher de Garotinho, estão presos. E agora?
Mudança
Comentários fortes sinalizam mudanças no escalão do Governo
Municipal, já para o início de janeiro, deixando os atuais receberem o 13.º
salário integral relativo a 2017 e depois cada qual pega seu banquinho e sai
de mansinho, seja para concorrer a um cargo eletivo nas eleições do ano que

URGENTE
Trata-se de caso de emergência! A frente do antigo prédio da
EMBRATEL, hoje patrimônio da operadora de telefonia móvel CLARO, tem
umas plantas que servem de abrigo ou esconderijo para os assaltantes
atacarem quem passa por lá, principalmente as crianças alunas das escolas
da região, pessoas idosas e portadoras de deficiência física, bem como para
os usuários de drogas. Logo após o escurecer então é uma temeridade circular
pela sua calçada, pois o pedestre poderá ser surpreendido por um ou mais
marginais portando facas e até arma de fogo.
Solução? Basta à prefeitura intimar com urgência os proprietários ou
responsáveis pelo prédio, situado na esquina da Rua Frei Mariano com a
Rua Cabral, para que eliminem totalmente as plantas e mandem calçar com
ladrilhos ou mesmo cimentão toda a frente e lateral do vistoso edifício que se
encontra abandonado, formando um calçadão do lado da Cabral, sem nenhum
canteiro ou jardim, pois o mato poderá crescer novamente. E no período
noturno, farta iluminação.
Algum vereador se habilita a entrar com um requerimento em regime
de urgência para sanar esse grave problema, antes que algo de grave
aconteça no local? Ou a própria prefeitura poderia realizar esse serviço de
eliminação das plantas e colocação de ladrilhos ou cimento em toda área,
cobrando junto ao IPTU os gastos com as despesas. Do jeito que está é que
não pode continuar. Vamos continuar cobrando.
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Entre as promessas não cumpridas do Governador Reinaldo
Azambuja (PSDB) pra Corumbá está a do novo Pronto Socorro

Como se percebe pela imagem, de Abril até final de Novembro, o Governador Reinaldo Azambuja (PSDB) ainda
não iniciou as obras do novo Pronto Socorro de Corumbá. A Parceria Estratégica por Corumbá foi assinada no dia 11
de abril, entre o então prefeito Ruiter Cunha de Oliveira e o governador. A obra está orçada em 11 milhões de reais
que inclui além do Pronto Socorro, uma Unidade de Atendimento Neonatal, reestruturação do Centro Obstétrico e
Enfermaria da maternidade e ampliação de leitos na Santa Casa. O local para a construção do novo Pronto Socorro,
fica na esquina das ruas América e Sete de Setembro, no mesmo terreno da Santa Casa, porém até nesse instante
tem apenas uma estrutura de concreto, um quadrado, com um cano de PVC, mais nada. E 2018 vem aí!!!
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No Ministério do Turismo, prefeito Marcelo Iunes
discutiu liberação de verbas para distrito turístico
O prefeito Marcelo Iunes manteve na
quinta-feira, 23 de novembro, a agenda
de compromissos em Brasília. Durante a
manhã, o chefe do Executivo corumbaense
se reuniu com o secretário executivo do
Ministério do Turismo, Alberto Alves.
No encontro, Iunes discutiu a
viabilização de recursos para o término
da construção do anfiteatro e de um cinema
no bloco dois (anexo) do Centro de
Convenções Miguel Gomez. Construído no
local onde existia um antigo armazém no
Porto Geral, às margens do rio Paraguai,
o Centro de Convenções foi inaugurado
em 20 de setembro de 2009.
Também foi tema da reunião com o
secretário executivo do Ministério do
Turismo, a liberação de recursos para
construção de um terminal portuário de
passageiros ao lado do Centro de
Convenções, no Porto Geral. A verba –
de R$ 1,5 milhão – para o terminal foi
anunciada pelo ministro do Turismo, Marx
Beltrão, durante o seminário “Turismo no

Pantanal – Perspectivas de
Desenvolvimento”, realizado em Corumbá
no dia 10 de agosto deste ano.
A construção do Terminal Hidroviário
de Embarque de Passageiros e Deck para
Visitação Turística, como parte do projeto
do Distrito Turístico na Orla Portuária de
Corumbá, integra das ações do Fonplata.
Conta com contrapartida do Governo do
Estado, inclui emenda parlamentar e
recursos próprios do Município. A bancada
federal de Mato Grosso do Sul colocou 1
milhão de reais no projeto; o Governo do
Estado mais R$ 1 milhão e o Ministério do
Turismo mais R$ 1,5 milhão.
Marcelo Iunes ainda destacou a
importância de Corumbá para o turismo
sul-mato-grossense e nacional. Somente
em 2016 o município recebeu 217 mil
turistas, sendo um terço desse total de
visitantes internacionais. O turismo trouxe
à cidade cerca de R$ 320 milhões – em
2015 –, o que representa quase 5% do
PIB do município.

Prefeito se reuniu com o secretário executivo do
Ministério do Turismo, Alberto Alves.

Em Brasília, prefeito viabiliza recursos para
Corumbá e busca apoio para curso de Medicina
O prefeito Marcelo Iunes cumpriu
agenda de reuniões em Brasília na
quarta-feira, 22 de novembro. Os
encontros são com parlamentares da
bancada federal sul-mato-grossense
para tratar da agilização de projetos
encaminhados ao Governo Federal,
importantes para a continuidade de
Corumbá.
Com o deputado federal Elizeu Dionizio
(PSDB), com quem se reuniu, Iunes teve
a garantia que os recursos de R$ 1,2
milhão – em emenda no Orçamento da
União, feita pelo próprio parlamentar –
destinados a Corumbá para investimentos
no setor da Saúde, serão depositados
ainda este ano. Também foi discutida a
viabilização de recursos para outros
setores. Na reunião, o prefeito esteve
acompanhando pelo secretário Municipal
de Infraestrutura e Serviços Públicos,
Ricardo Ametlla.
O chefe do Executivo corumbaense
também teve reunião com o senador
Pedro Chaves (PSC). No encontro, o
prefeito articulou apoio do senador para
concretizar a instalação do curso de
Medicina em Corumbá. O Campus do
Pantanal tem o projeto aprovado no
Conselho da UFMS.
De acordo com o prefeito, a busca de
apoio é importante porque o governo

federal vai suspender a abertura de novos
cursos de medicina pelos próximos cinco
anos. Mas, dois editais em andamento
terão continuidade. A ideia, segundo
Marcelo Iunes, é incluir o curso de
Medicina de Corumbá em um destes
editais.
Iunes ainda discutiu com o senador
a viabilização de recursos para a área
de Esportes do município e a revisão
do projeto para o Avançar Cidades, um
programa do Ministério das Cidades
Cópias em um minuto, Aberturas Atendimento de Urgência 24hs
que prevê investimentos em
Residenciais, Comerciais,
REINALDO
saneamento, habitação e mobilidade
Automóveis e Cofre.
3232 - 4797
para atender municípios do País,
Confeccionamos carimbos
9.9953 - 6789
divididos em três grupos: menos de 50
em madeira e automáticos.
Rua 7 de Setembro, 342 mil, outro de até 250 mil e acima de
Entregamos
em
24
horas.
Centro - Corumbá/MS
250 mil habitantes.

CHA
VEIR
O SETE CHA
VES
CHAVEIR
VEIRO
CHAVES
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Corumbá e Ladário agora tem! Ônibus para Campo Grande
com qualidade, segurança, conforto e preço JUSTO!

Edgar comentou ainda que a ideia de
iniciar o transporte de passageiros no
sistema de fretamento desse trecho, se deu
a partir de informações recebidas em
Campo Grande, quando o vereador
Chicão Vianna fez um pronunciamento na
Câmara de Vereadores da capital, falando
sobre o caso do transporte intermunicipal
de passageiros.
“A partir daí, entramos em contato com
ele e iniciamos o processo para entrar em
Corumbá. Com a autorização em mãos,
vamos iniciar as viagens e aguardar a
nova licitação. A Seriema, com certeza, vai
participar”, completou.
Com a recomendação do Ministério
Público de MS, para que o Governo do
Estado realize uma nova licitação pelo
prazo de 180 dias, o diretor da Seriema
aguarda o lançamento do edital para poder
participar do pregão. A Empresa Andorinha
que opera a linha Corumbá-Campo
Grande há 41 anos, está com a concessão
vencida e vinha obtendo junto a Agepan
(Agencia de Regulação de Serviços
Públicos de Mato Grosso do Sul)
prorrogações na licença.
De acordo com o parecer do MP, a
empresa vem operando a linha 59 (crbacg), ao longo de décadas com a concessão
prorrogada, já na vigência da Constituição
Federal de 1988, onde todas as
concessões de serviços públicos
outorgadas sem licitação foram extintas.
A presença de novas empresas
operando no trecho está embasada na
decisão do MPE que, além de estabelecer
prazo de 180 dias para uma nova licitação,
definir multa diária em caso de não
cumprimento da obrigação, decidiu também
que, enquanto não for concluído o
processo, o Estado deverá se abster de
proibir, autuar ou multar qualquer
interessado em explorar o serviço de
transporte de passageiros da referida linha,
desde que preencha os requisitos legais e

Foto: Divulgação/CMC

Foi apresentado na manhã de terçafeira (21) na Praça Generoso Ponce, o
modelo de ônibus que a Empresa de
Turismo Seriema, sediada em Campo
Grande, disponibilizará para a população
corumbaense, ladarense e aos bolivianos,
que necessitam ir até a Capital do Estado
e retornar no mesmo dia. Uma nova opção
que prega em especial o preço justo e
acessível para quem necessita do
transporte rodoviário. Com 20 anos de
mercado, a Empresa Seriema de Turismo
opera com linhas para São Paulo- Capital
e Goiânia/GO.
Com conforto e segurança, a empresa
vai disponibilizar ônibus leitos com 43
lugares que contam com serviço de bordo,
tv, ar-condicionado, wi-fi, som ambiente e
banheiro ao valor de 140 reais, ida e volta,
sendo que um ônibus convencional da
Andorinha chega a 120 reais, apenas ida.
O início da operação ainda será divulgado
pela Seriema, provavelmente ainda nesse
mês de Novembro.
De acordo com o diretor da empresa Edgar Cardoso, o embarque será feito a
meia-noite na Rua Joaquim Murtinho em
frente ao Centro Comercial Cidade
Branca, e a chegada às 06h00 em Campo
Grande e o embarque para retorno será
próximo a antiga rodoviária, às 18h00 com
horário previsto de chegada à meia noite,
o trajeto é direto, não tem escalas.
Ele cita que o veículo foi adquirido
agora, um investimento de R$ 1 milhão,
justamente para atender Corumbá. “É um
veículo moderno, de dois andares, 40
lugares confortáveis, leito, com televisão a
bordo, Internet, três fileiras de poltronas
na parte de cima, enfim, com total conforto
para o passageiro”, afirmou.

Fotos: Alle Yunes/Correio de Corumbá

Passagem há 140 reais ida e volta para Campo Grande em ônibus leito

O diretor da empresa Edgar Cardoso e os vereadores
Chicão Viana e Evander Vendramini.
regulamentares de segurança, higiene e poltronas individuais, enfim, todo conforto
conforto aos passageiros.
que queremos para a nossa população, e
o que é melhor, passagem barata”,
Apoio da Câmara
celebrou, citando o fato do valor ser de R$
Na apresentação do veículo, Evander 140,00 ida e volta. “É por isso que
Vendramini e Chicão Vianna afirmaram que queremos mais empresas operando no
que a Câmara dará todo apoio às trecho. Isso gera concorrência e vai fazer
empresas interessadas em fazer o serviço, que tenhamos ônibus confortáveis e
com conforto para a população e preços passagens mais em conta”, completou.
das passagens acessíveis. “É mais uma
Chicão Vianna também elogiou o
vitória da Câmara de Corumbá, dos conforto disponibilizado pelo veículo que
vereadores que estão juntos nesta luta pelo está sendo colocado à disposição da
fim do monopólio do transporte população, bem como o valor da
intermunicipal de passageiros”, disse passagem. “É mais uma conquista nossa,
Evander, enquanto conhecia o interior do para a população. Vamos continuar atentos
veículo.
e acompanhar o processo, sempre
Evander enalteceu a atitude da direção trabalhando por uma nova licitação para
da Seriema Transportes e elogiou o que tenhamos um transporte de qualidade
veículo. “Moderno, dois andares, com e preços das passagens mais baratas”,
televisão, ar condicionado, Internet, ressaltou.(Da Redação, com ass. câmara)
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Fotos: Marcos Boaventura

Corumbaense conquista 1º lugar no Mountain Bike
dos Jogos Radicais Urbanos em Campo Grande

Reunindo cerca de 800 atletas na
Capital, os Jogos Radicais Urbanos,
realizado na capital no último fim de
semana(de 17 a 19/11), encerraram
com a prova de Mountain Bike. Os
três primeiros colocados de cada
categoria foram premiados com
troféus, medalhas e dinheiro. O
evento realizado pela Prefeitura de
Campo Grande e Governo do Estado
reuniu atletas de alto nível de todo
o Brasil nas modalidades de Stand
Up Paddle, Corrida de Trilha e
Mountain Bike no Parque das

Nações Indígenas e Parque Estadual
do Prosa.
A competição de Mountain Bike
foi disputada nas categorias Pró (70
km) com sete voltas, Sport (40 km)
com quatro voltas e Turismo (30 km)
com três voltas. Com destaque para
Rodrygo Alves na categoria
Turismo atleta de Corumbá-MS, que
chegou em primeiro lugar.
Para o prefeito da Capital
MarquinhosTrad, “o pioneiro nisso
é o ex prefeito de Corumbá Paulo
Duarte, e é assim que se faz política

PRATIQUE A PALAVRA DE DEUS
“Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo:
Ele nos abençoou com toda bênção espiritual, no céu, em
Cristo.
Ele nos escolheu em Cristo antes de criar o mundo para
que sejamos santos e sem defeito diante dele, no amor.
Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos
por meio de Jesus Cristo, conforme a benevolência de
sua vontade, para o louvor da sua glória e da graça que
ele derramou abundantemente sobre nós por meio de
seu Filho querido”
(Efésios 1: 3-6)

Jogos radicais urbanos 1 Rodrygo Alves Bike 335 e o irmão
Joylson Junior Bike 317 com Paulo Duarte e Marquinhos Trad (1)
pública, reconhecendo as coisas
boas e prestigiando aqueles que
deram o inicio”, destacou.
Com o encerramento das provas,
o diretor-presidente da Fundação
Municipal de Esportes (Funesp),
Rodrigo Terra, já inicia o
planejamento
para
2018.
“Realizamos uma competição inédita

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.

para Campo Grande e no próximo ano
será ainda melhor. Queremos trazer
o nacional de Mountain Bike, além
do Stand Up Paddle e manter a
Corrida de Trilha, envolvendo cada
vez mais a população nos jogos de
aventura e colocando a Capital no
cenário de grandes eventos
esportivos do Brasil”, afirmou.
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REFIS foi prorrogado! A medida foi sugerida
pelo vereador Gabriel Alves de Oliveira (PMDB)
O requerimento de urgência, foi aprovado por unanimidade pelos vereadores corumbaenses na sessão de terça-feira (21)
Prorrogado até 22 de dezembro – uma
sexta-feira – o prazo de adesão ao
Programa Cidadão de Recuperação de
Créditos com a Fazenda Pública
Municipal (REFIC/2017). A prorrogação
foi publicada na edição de sexta-feira
(24) do Diário Oficial do Município de
Corumbá (DIOCORUMBÁ).
A data limite para o contribuinte aderir
ao programa de recuperação de créditos
expiraria exatamente na sexta-feira, 24
de novembro. O REFIC/2017 permite
parcelamento em até 48 vezes de débitos
com o Município e concede isenções de
multas, juros e correção monetária que
variam de 30% a 100%.
A ampliação foi definida pelo prefeito
Marcelo Iunes. O chefe do Executivo
entendeu que os contribuintes em débito
com o Fisco Municipal manifestaram o
desejo de regularizar suas pendências e
isso motivou a prorrogação do prazo.
Iunes destacou ainda que a nova data
coincide com a liberação do 13° salário
dos trabalhadores e muitos contribuintes
poderão utilizá-lo para quitar seus débitos
com o Município. O prefeito também
observou que o novo período pode levar
a adesão e arrecadação maiores.
A prorrogação do prazo para adesão
ao Programa Cidadão de Recuperação
de Créditos com a Fazenda Pública
Municipal (REFIC 2017) foi sugerida à
Prefeitura, pelo vereador Gabriel Alves
de Oliveira (PMDB), durante a sessão
ordinária de terça-feira, 21, na Câmara
de Corumbá.
O requerimento, em regime de
urgência, foi aprovado por unanimidade
pelos vereadores corumbaenses. “Com

a prorrogação por mais 30 dias, a adesão
será bem maior já que muitos contribuintes
poderão utilizar o seu 13º salário para
quitar seus débitos com o Município,
inclusive os próprios servidores públicos
que vão receber o 13º em 20 de
dezembro”, afirmou Gabriel.
A prorrogação do prazo, conforme o
vereador, poderá inclusive fazer com
que “mais pessoas façam adesão ao
Programa de Recuperação de Créditos
e, dessa forma, o Município poderá
arrecada bem mais, em um momento de
crise financeira”, concluiu.
Para aderir ao benefício, é preciso
procurar o Centro de Atendimento ao
Contribuinte (CAC) no período das 08h
às 16 horas. O CAC fica na rua 28 de
Setembro, 47 (prolongamento da rua
Dom Aquino), próximo ao quartel do 17º
Batalhão de Fronteira.
Os benefícios
A Lei n° 212 estabelece que o REFIC/
2017 destina-se a promover a
regularização de créditos municipais
relativos ao Imposto Sobre a
Propriedade Territorial e Predial (IPTU)
e ao Imposto Sobre Serviços de qualquer
Natureza (ISSQN), devido até a
competência do mês de junho de 2017,
bem como outros débitos de natureza
tributária e não tributária, constituídos ou
não, inscritos ou não em dívida ativa,
ajuizados ou não, parcelados ou não,
com exigibilidade suspensa ou não.
Os débitos poderão ser pagos à vista
ou em até 48 vezes. Nenhuma parcela
poderá ser menor que 90 reais para
pessoas físicas ou 200 reais para

pessoas jurídicas. Atraso superior a 90
dias no pagamento de parcela implicará
na exclusão do contribuinte do acordo
do REFIC 2017.
Quitação à vista (cota única) terá
exclusão de 100% dos valores
referentes aos juros e multas de mora,
da atualização monetária e multa de ofício.
Nesse caso, o contribuinte pagará o valor
do débito sem qualquer acréscimo.
As outras opções são: em até 12
parcelas, com exclusão de 80% do valor
da multa, dos juros de mora e da
atualização monetária. Em até 24
parcelas, com exclusão de 60% do valor

da multa, dos juros de mora e da
atualização monetária. Em até 48
parcelas, com exclusão de 30% do valor
da multa, dos juros de mora e da
atualização monetária.
Quem tem débitos com o IPTU até 2016
precisa estar em dia com o referente a
2017 para aderir à recuperação de
créditos. No caso do ISS, pessoas
jurídicas, a competência até o mês de
junho de 2017 terá esse benefício.
Depois dessa data deverá regularizar
julho, agosto e setembro, por exemplo,
para aderir ao benefício. (Com
informações da Câmara e PMC)
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INICIA HOJE O 16º FÓRUM INFANTOJUVENIL DO PANTANAL- COLÉGIO OBJETIVO
O Colégio Objetivo encerra o ano letivo de 2017 com chave de ouro: a realização
do 16º Fórum Infanto-juvenil do Pantanal.
Com a participação da Embrapa Pantanal, o fórum tem como objetivo promover o
intercâmbio entre alunos de Escolas de Ensino Fundamental e Médio, públicas e
privadas, para difundir a importância do Pantanal e a conservação desse ecossistema,
bem como discutir as Políticas Sociais do Município de Corumbá.
O Objetivo/Corumbá através do fórum busca, por meio de palestras e debates, o
desenvolvimento da sensibilidade para a conservação ambiental de forma sustentável;
O fortalecimento de métodos multidisciplinares e interdisciplinares para as questões
ambientais; O incentivo aos professores e alunos do Ensino Fundamental e Médio a
desenvolverem pesquisas científicas, com temas voltados para o meio ambiente e
para as questões sociais; A realização de comunicação oral, mesa redonda e painel,
técnicas de apresentação de trabalhos pelos próprios alunos e a divulgação de
documento sobre o Pantanal, a partir do pensamento infanto-juvenil sobre a sua
conservação e sustentabilidade.
O 16º Fórum será concretizado nas dependências do Colégio Objetivo, iniciando
hoje dia 26/11 com encerramento na terça-feira (28/11), desde já desejamos que
sejam alcançadas com êxito as metas do projeto, sendo de muita relevância para os
jovens; e sucesso à todos os participantes do evento.

Destaque Esportivo 2017

Exposição Fotográfica
“Nos Tempos do
Futebol de Ouro” e o
“Iº Encontro de
craques do futebol
Corumbaense”
Em comemoração aos 30 anos
de carreira do fotógrafo Marcos
Boaventura, será na próxima
sexta-feira, dia 1º de Dezembro,
às 18:30 horas no Brasileirão
situado na Rua Cuiabá, entre as
ruas Ciríaco de Toledo e José
Fragelli no Bairro Dom Bosco.

Agradecemos o convite que recebemos para participarmos da 15.ª Edição
Destaque Esportivo, cuja premiação a 160 homenageados em 28
modalidades, ocorrerá no sábado, dia 02 de dezembro de 2017, na sede do
Corumbaense Futebol Clube, às 20 horas, com a presença de autoridades
dos poderes executivo, legislativo e judiciário, convidados de outros
segmentos de nossa comunidade e da imprensa de nossa região.
Antecipadamente nossas congratulações a todos os homenageados
nesse marcante evento idealizado e coordenado pelo desportista, radialista
e comerciante de materiais esportivos, Adnan Haymour. Adolfo Rondon

Registro Social
No dia 14 de novembro de 2017, o jovem Jamirson Batista, filho de
Honoraldo Batista(Dinamite) e da Sra. Sonia Arce Batista comemorou mais
um aniversário, para alegria dos seus entes queridos, que ainda estão
lhe felicitando, parabenizando e o abraçando, dentre eles, seus pais,
irmãos, sobrinhos e, em especial, pelo seu filho Emerson Batista, bem
como pelos moradores do Bairro Arthur Marinho. Da Redação
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Moradores solicitam a
vereador Dr. Domingos,
limpeza da Cacimba da Saúde
Moradores do Bairro Cervejaria
estão solicitando a limpeza do parque
Cacimba da Saúde, um dos pontos
turísticos mais conhecidos de
Corumbá. O pedido foi feito direto
ao vereador Domingos Albaneze
Neto (PV), durante uma visita aos
moradores daquela localidade, que
encaminhou a reivindicação ao
secretário de Infraestrutura e
Serviços Públicos da Prefeitura,
Ricardo Ametlla.
Domingos ressalta que o Parque
Cacimba da Saúde, localizado às
margens da Baia do Tamengo e que
integra a orla portuária do Rio
Paraguai, será palco de uma festa de
Natal para as crianças, organizada
pela comunidade da Cervejaria.
Como o local encontra-se em
situação nada agradável, o vereador

"Atenção Moradores para a coleta de
Galhos setorizada esta semana nas ruas!"
1ª Semana de Dezembro 04 a 09

entrou com um requerimento na
Câmara, para a limpeza geral do
parque, adiantando que a festa está
programada para o dia 15 de
dezembro, e a preocupação dos
moradores é o espaço não estar em
condições para receber a
comunidade.

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

ALAMEDA SEM NOME ATRÁS DA RUA
PORTO CARREIRO.
-RUA GERALDINO M. DE BARROS
ENTRE AVENIDA RIO BRANCO E
AVENIDA GENERAL DUTRA.
-RUA CACERES ENTRE AVENIDA RIO
BRANCO E AVENIDA GENERAL DUTRA.
-RUA BARÃO DE MELGAÇO ENTRE
AVENIDA RIO BRANCO E AVENIDA
GENERAL DUTRA.
-RUA ALBUQUERQUE ENTRE AVENIDA
RIO BRANCO E AVENIDA GENERAL
DUTRA.
1ª SEMANA - CENTRO PARTE ALTA SENTIDO LESTE-OESTE
-AVENIDA SANTOS DUMONT ENTRE
ALAMEDA RUBRA ROSA E RUA EDU
ROCHA.
-ALAMEDA FLOR DE LIZ ENTRE
ALAMEDA RUBRA ROSA E ALAMEDA
SALGADO FILHO.
-ALAMEDA OTAVIO MARQUES DA
COSTA ENTRE ALAMEDA SALGADO
FILHO E RUA CIRIACO DE TOLEDO.
-AVENIDA JOAQUIM WENCESLAU DE
BARROS ENTRE RUA EDU ROCHA E
RUA DE ACESSO A FERROVIARIA
ENTRE A RUA QUINZE DE NOVEMBRO
E RUA TIRADENTES.
-RUA PORTO CARREIRO ENTRE RUA
EDU ROCHA E RUA GERALDINO M. DE
BARROS.
-RUA JOAQUIM MURTINHO ENTRE RUA
EDU ROCHA E RUA GERALDINO M. DE
BARROS.
-RUA CABRAL ENTRE RUA EDU ROCHA
E RUA GERALDINO M. DE BARROS.
-RUA COLOMBO ENTRE RUA EDU
ROCHA E RUA GERALDINO M. DE
BARROS.
-RUAAMÉRICA ENTRE RUA EDU ROCHA
E RUA ALBUQUERQUE.
-RUA GENERAL DUTRA ENTRE RUA
GERALDINO M. DE BARROS E RUA
ALBUQUERQUE.
-RUA RICARDO FRANCO ENTRE RUA
GERALDINO M. DE BARROS E RUA
ALBUQUERQUE.
-RUA BATISTA DAS NEVES ENTRE RUA
GERALDINO M. DE BARROS E RUA
ALBUQUERQUE.
-RUA SILVA JARDIM ENTRE RUA
GERALDINO M. DE BARROS E RUA
ALBUQUERQUE.
-RUA AFONSO PENA ENTRE RUA
GERALDINO M. DE BARROS E RUA
ALBUQUERQUE.
-AVENIDA RIO BRANCO ENTRE RUA
GERALDINO M. DE BARROS E RUA
ALBUQUERQUE.
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“O verdadeiro amigo não é aquele que diz “Vai em frente”. O verdadeiro amigo é aquele que diz “Vou contigo”.
* * * RANKING - O nosso Estado
despontou como o primeiro no ranking dos
estados brasileiros com maior nível de
liberdade econômica, em 2015. O Índice
de Liberdade Econômica de cada Estado
foi analisado e o resultado publicado pelo
Centro Mackenzie na primeira quinzena
de novembro. Na prática, significa que no
Brasil, MS é o que tem menos intervenção
do Estado na economia, baseado em um
conjunto de dimensões que analisaram os
gastos públicos, tributação e mercado de
trabalho. Para o governador Reinaldo
Azambuja, a pesquisa é pertinente e atesta
que “é função do Estado adotar políticas
públicas que induzam o desenvolvimento,

criem ambientes seguro e favorável aos
investimentos da iniciativa privada, sem
interferências na atividade econômica. O
papel do Estado é promover o
desenvolvimento naquilo que cabe ao
poder público, como melhoria da
infraestrutura e logística de transporte. Os
números são resultados da metodologia
do Fraser Institute, um índice inédito no
Brasil e que ajuda a avaliar as condições
de se empreender e ter sucesso no
mercado e o grau à interferência estatal.
Ele analisa como as medidas às políticas
dos Estados foram, em 2015, capazes de
apoiar a liberdade econômica, a
capacidade dos indivíduos agirem na

esfera econômica sem restrições
indevidas. Chic não?
* * * REUNIÃO – Nos dias 17, 18 e 19
deste mês, estivemos na cidade de Ponta
Porã, por conta da II Reunião do Conselho
Distrital do Distrito LB-1 e da I Convenção
Extraordinária do Distrito Múltiplo LB-1.
Aqui da nossa urbe vários associados de
Lions Clubes participaram das atividades.
Somente do Lions Corumbá a caravana
era composta por trinta e oito associados,
sem contar os Lions Clubes: Ladário;
Pantanal e Alvorada. A abertura oficial
contou com a banda do Exército Brasileiro
que entoou o Hino Nacional e acompanhou
a entrada das Bandeiras. O Lions Clube
Ponta Porã, clube anfitrião tem como
presidente o CL Norberto Dutra da Silva e
a CaL Estela. O Orador Oficial da II RCD
foi o CL Valdir Francisco Barbosa que
proferiu palestra com o tema: “Ele é meu
Companheiro”. Houve apresentação dos
relatórios das comissões; homenagens
póstumas, escolha da cidade sede da 18ª
Convenção Distrital do Distrito LB-1 que
acontece em maio de 2018, sendo que a
cidade escolhida para sediar este
importante encontro de leonismo, foi a
nossa urbe, para a alegria do presidente
do Lions Corumbá, CL Heitor Batista da
Silva e CaL Silvana Auxiliadora e claro,
dos associados daquele clube de serviço
que há 61 anos vem trabalhando em prol
O casal presidente do Lions Corumbá, Silvana Auxiliadora e Heitor Batista dos menos favorecidos pela sorte. Show
exibindo os troféus arrebatados pelo clube durante a II RCD, em Ponta Porã. de bola!
* * * REUNIÃO I - No domingo, dia 19,
a II RCD contou ainda com a eleição que
referendou o nome da PDG Dalva Ivone
de Azevedo com candidata a 2ª vicegovernadora do Conselho de
Governadores do Distrito Múltiplo LB. Ainda
no sábado, houve o jantar de boas vindas,
que teve lugar na sede do União Tênis
Clube de Ponta Porã, mesmo lugar onde
aconteceu o almoço de despedidas no
domingo, dia 19. A II RCD teve lugar no
Centro de Convenções Internacional de
Ponta Porã - Miguel Gomez. O patrono
do evento foi o CL Ahmad Hussein Aidar
Ahmad e a DM Nasiha Badra Ahmad e a
coordenação geral ficou a cargo do CL
Edson de Almeida e da CaL Cibele. Foram
O casal Mara e Roberto Ajala Lins. Ele, presidente
dias de muito aprendizado e da prática do
da OAB local, estreando idade nova amanhã, dia 27.

Aniversariantes
da Semana
Caroline Sampaio - 26/11
Taciellisson Santos - 26/11
Petrônio Augusto Siqueira de Aguiar - 26/11
Ademilson Baptista da Silva - 26/11
Roberto Ajala Lins - 27/11
Margarida Arruda Grezzi - 27/11
Giovanni Del Monte - 28/11
Valmir Batista Corrêa - 28/11
Jacqueline Castro de Arruda - 28/11
Anderson Cestari - 28/11
Paulo Henrique O. Sonchinni - 28/11
Juan Carlos Mérida Omero - 28/11
Luís Antônio Martins - 29/11
José Omar de Souza - 29/11
Walter Fernando Adorno - 30/11
Jair Luna de Lima - 30/11
José Mauro Silva - 30/11
Gilson de Carvalho - 1º/12
Carla Mansilha Ady - 1º/12
Yussef Thajer Iunes - 02/12
Mônica Magalhães Kassar - 02/12
Maria Letícia S. de Barros - 02/12

companheirismo, quando se faz uma
reflexão sobre os ensinamentos e os
preceitos de Melvin Jones. O Lions Clube
de Corumbá retornou a terrinha trazendo
na bagagem os prêmios de: Caravana
Mais Numerosa; Mais Animada e pela 12ª
vez consecutiva o prêmio Casal Pé de
Valsa foi arrebatado pelo casal presidente
Heitor Batista e Silvana Auxiliadora.
Wonderful!
* * * VERNISSAGE - O amigo, artista
plástico Epaminondas Daltro Junior, ou
simplesmente Daltro, o qual tenho o
privilégio de ter em minha casa uma tela
de sua autoria, está sorrindo à toa. Motivo:
as suas obras estão em exposição no
Espaço Energisa, na Capital do Estado,
desde o último dia 21, abrindo oficialmente
o novo espaço de artes da empresa. Com
o tema ‘O Pantanal e suas Manifestações
Religiosas’, Daltro que tem obras
espalhadas pelo Brasil afora e até mesmo
no exterior pretende com esse vernissage
mostrar um pouco do nosso Pantanal e
suas belezas através da sua arte.
Lembrando que quem estiver em passeio
pela Capital do Estado, não deve deixar
de fazer uma visita à exposição deste
corumbaense apaixonado pela arte. A
exposição segue até dezembro, das 08:00
às 17:00 horas, de segunda a sexta. Vale
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Em recente evento social, o casal Luisa e Luis
Antônio Martins. Ele estreando idade dia 29.
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de R$ 1,2 milhão – em emenda no
Orçamento da União, feita pelo próprio
parlamentar – destinados para investimentos
no setor da Saúde, serão depositados ainda
este ano. Também foi discutida a viabilização
de recursos para outros setores. Na
reunião, o prefeito esteve acompanhando
pelo secretário Municipal de Infraestrutura
e Serviços Públicos, Ricardo Ametlla. O
prefeito da city também se reuniu com o
senador Pedro Chaves, quando articulou
apoio do parlamentar para concretizar a
instalação do curso de Medicina aqui na
city. O Campus do Pantanal tem esse projeto
aprovado no Conselho da UFMS. Hum,
hum!
* * * EFEITO - Continuamos em busca
de outras aves, tipo Seriema, porque
“Uma Andorinha só não faz verão”. Com
esta frase espalhada pelas redes sociais,
o presidente da Casa do Barão de Vila
Maria, vereador Evander Vendramini
comemorou mais uma conquista do
Legislativo pantaneiro em relação ao
transporte interestadual, com a entrada de
mais uma empresa de transporte que
passará a fazer o trecho Campo Grande –
Corumbá, com um preço mais acessível. A
princípio será bate-e-volta, ou seja, o
passageiro vai e volta no mesmo dia, pois
a operação será no sistema fretamento,
até que a autorização seja regularizada.
Mesmo assim, os munícipes aprovaram a
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idéia que visa acabar com o monopólio de
apenas uma empresa operando no trecho
Capital ao Pantanal. Aguardemos, pois!
* * * REIVINDICANDO - O amigo
e CL Carlos Alberto Machado, funcionário
de carreira aposentado da secretaria de
Fazenda do Estado esteve em meu
escritório no último dia 22, para um batepapo. Machado estava afivelando as malas
rumo a Capital do Estado, onde se reuniu
com os demais servidores da classe para
pressionar o Legislativo Estadual sobre a
votação da Reforma Previdenciária
proposta pelo governo de MS. O sindicato
ao qual Machado faz parte, até como
membro da diretoria se uniu aos demais
sindicalistas e integrantes do Fórum dos
Servidores de MS. Também conversamos
sobre o futuro político do ex-vereador
Machado, que nos contou estar com
alguns convites para trocar de partido e,
até mesmo, um aceno por parte do
governo do Estado para que ele saia
candidato nas próximas eleições. A
princípio o ex-parlamentar diz estar
analisando as propostas para não entrar
em barco furado. Disse ainda, que,
sinceramente, no momento não está
pensando na vida pública, porém nada
impede que ele venha a concorrer a uma
vaga nas eleições de 2018. Resta agora
saber, se no Legislativo Estadual ou
Federal. Chic não?

No próximo dia 30, o empresário Walter Adorno celebra troca
de idade, ao lado da esposa Eliane e demais familiares.

O secretário de indústria, comércio e produção rural aqui da city, Renato
dos Santos Lima, juntamente com os secretários de desenvolvimento
econômico de MS, durante encontro na Capital do Estado.
O amigo Jair Luna de Lima – Cebola se preparando para
comemorar os seus 60 anos de vida, no próximo dia 30.
a pena conferir, conheço o seu trabalho e equipes, em favor dos resultados
sei que vocês não irão se arrepender. desejados. A estratégia de abordagem
Sucesso amigo!
apoia-se no desenvolvimento de
* * * PRESTÍGIO - O secretário de habilidades e no uso de ferramentas que
Indústria, Comércio e Produção Rural aqui possibilitam participar diretamente do
da city, o advogado tributarista e pecuarista desenvolvimento individual dos
Renato dos Santos Lima, esteve na Capital colaboradores de sua equipe. Muito bom!
do Estado, onde ao lado de secretários de * * * RECURSOS - O prefeito da city
desenvolvimento econômico de todo o Marcelo Iunes cumpriu agenda de
Estado de MS participou do Líder Coach. reuniões na Capital do Poder, no último
A estratégia faz parte das ações do Fórum dia 22. O chefe do executivo se reuniu
do Desenvolvimento Econômico de MS. com parlamentares da bancada federal
The happening foi realizado nos dia 20 e sul-mato-grossense para tratar da
21. A solução SEBRAE Mais Líder Coach agilização de projetos encaminhados ao
visa capacitar os líderes participantes a Governo Federal, importantes para a
adotar as técnicas e ferramentas do Coach nossa urbe. Iunes teve do deputado federal
na busca da alta performance de suas Elizeu Dionizio a garantia que os recursos

* * * 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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