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Eleitorado corumbaense reprova gestão Reinaldo Azambuja
e segue a linha de rejeição nacional a Michel Temer

Confira na pesquisa Correio de Corumbá/Gazzetta Sensus. Confira na Página 09

Reforma da Previdência foi aprovada e 25% dos servidores
do Estado passam a ter desconto de 14% nos salários

Renato Câmara
(PMDB)

Rinaldo Modesto
(PSDB)

Antonieta Amorim
(PMDB)

Mara Caseiro
(PSDB)

Herculano Borges
(Solidariedade)

Márcio Fernandes
(PMDB)

Júnior Mochi
(PMDB)

Zé Teixeira
(DEM)
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(PSDB)

Paulo Corrêa
(PR)

Eduardo Rocha
(PMDB)

Onevan de Matos
(PSDB)

George Takimoto
(PDT)

Enelvo Felini
(PSDB)

Em sessão relâmpago e com aparato policial dentro do plenário, esses 13 deputados votaram à favor de dois projetos de
lei apresentado pelo Governo do Estado que preveem a reforma previdenciária para servidores públicos de Mato Grosso do
Sul, três deputados se ausentaram: Felipe Orro (PSDB), Maurício Picarelli (PMDB) e Grazielle Machado (PR). E apenas 7
votaram contra: Coronel David (PSC), Paulo Siufi (PMDB), Lídio Lopes (PEN), Pedro Kemp (PT), Cabo Almi (PT), João Grandão
(PT) e Amarildo Cruz (PT), já o presidente da Assembleia Legislativa o deputado Junior Mochi utilizou da prerrogativa para
não votar, mas seu partido PMDB, teve 4 votos a favor, com exceção do Dr. Paulo Siufi. Os detalhes estão na página 07.
CMAP
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Uma história pra
não esquecer.
* Rosildo Barcellos
Essa semana fui instado a lembrar
uma das muitas histórias que eu conto
nas minhas palestras. Na verdade eu
conheço nove destes casos dos
quais contá-los eis o do nosso estado
me foi contado por duas
personalidades que eu muito
considero e contribuíram muito para
o meu reservado conhecimento
jurídico Um deles meu professor de
Direito Civil na Faculdade de Direito
e, se tornou meu amigo, orientador e
fiel leitor. Falo do Dr. Nildo de Carvalho
(in memorian), e que fez comentários
no meu primeiro livro. O outro
justamente o advogado que tratou do
caso, Dr. Ricardo Trad (in memorian);
e contando este episódio espero estar
homenageando-os.
Em março de 1980, Francisco
Marcondes Fernandes de Deus foi
acusado de ter matado a sua esposa,
a lindíssima ex-miss Campo Grande,
Gleide Dutra de Deus, após voltarem
de uma festa, em torno da meia noite,
com um tiro que a atingiu na região
da garganta. Os dois moravam no
Bairro Jardim dos Estados na capital
do Estado. João de Deus e Gleide
voltavam de um jantar, em companhia
da mãe de Gleide e mais dois amigos
do casal, e se dirigiam para uma outra
festa. No caminho, a mãe de Gleide
pediu para ser deixada em casa.
Quando chegaram na residência
do casal, ambos entraram. Dentro da
casa, João de Deus, decidiu levar sua
arma (o contabilista, possuía um
revólver por ser ‘na época’ tesoureiro
de uma agência de crédito). Do lado
de fora depois de alguns minutos, os
que tinham ficado no carro, ouviram
um disparo e gritos de socorro. João
já saiu carregando a esposa pediu
para ser levado a um hospital, onde
Gleide permaneceu internada, vindo
a falecer posteriormente. No
processo, o promotor Francisco Pinto
de Oliveira Neto denunciou o
acusado para ser julgado pelo
Tribunal do Júri.
Na delegacia, João Francisco disse
que o disparo havia sido acidental.

hospital antes de morrer, a vítima teria
inocentado o marido. Pelo homicídio
culposo, o réu não chegou a ficar
preso porque a pena de um ano já
havia prescrito. João de Deus casouse novamente é pai de cinco filhos e
recentemente foi procurado por
jornalistas e estudiosos para matérias
a serem publicadas em várias partes
do mundo. João de Deus disse ser
inesquecível os momentos com Chico
Xavier e que ele emanava odor de
rosas. As cartas psicografadas por

Chico Xavier foi objeto de estudo e
apresentado em tese de Pós
Doutorado dos pesquisadores
Denise Paraná e Alexandre Rocha e
publicadas na Revista Explore, em
setembro, editada na Holanda. As
informações nas cartas eram precisas
(nomes ,datas e descrições) e
verídicas ( nenhuma contestação por
familiares realmente conhecedores do
fato - desconhecida por outros não
próximos).
*Articulista

Ele teria pego a arma do criado mudo
e, ao posicionar para acondicioná-la
na cintura ela disparou. Após o fato,
o acusado se internou no então
Sanatório Mato Grosso (atualmente
Hospital Nosso Lar) com
desequilíbrio emocional. Em juízo,
João Francisco alegou que sua mulher
estava sentada na cama no momento
do disparo e que ele estava pegando
a arma para ir com o irmão e um amigo,
que o esperavam no carro, para ir a
outra festa.
Em março de 1982, o juiz Armando
de Lima remeteu o processo ao
Tribunal do Júri, por entender tratarse de homicídio doloso. Depois de
debates judiciais entre acusação e
defesa, a Turma Criminal do TJMS
anulou a sentença de pronúncia e o
processo foi remetido para outro juiz,
o então juiz Dr. Nildo de Carvalho.
No primeiro júri realizado, os
jurados
reconheceram,
por
unanimidade, que o réu não teve a
vontade de matar, sendo absolvido.
Após a acusação recorrer, foi
determinado novo júri e, no segundo
julgamento popular, já em 1990, João
Francisco foi acusado por homicídio
culposo, ou seja, sem a intenção de
matar.
Cópias em um minuto, Aberturas Atendimento de Urgência 24hs
A defesa, onde atuou o advogado
Residenciais, Comerciais,
REINALDO
Ricardo Trad, usou duas cartas
Automóveis e Cofre.
3232 - 4797
psicografadas por Chico Xavier, nas
Confeccionamos carimbos
9.9953 - 6789
quais a vítima inocentava o marido, e
em madeira e automáticos.
Rua
7 de Setembro, 342 ainda, segundo testemunho de
Entregamos
em
24
horas.
Centro
- Corumbá/MS
enfermeiros que a atenderam no
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grupo, do qual é cria. Comenta-se a boca miúda, que quando janeiro
chegar, o novo prefeito fará mudanças e remanejamentos na equipe,
conforme já era intenção de Ruiter.
Feiras
Que tal o município olhar com mais atenção as nossas feiras
livres, que se transformaram em um grande canal de escoamento para
os produtores rurais de nossa região, tornando-se também uma feira
internacional, abrigando os hermanos bolivianos, sendo hoje uma
considerável fonte de economia e geração de empregos, já que são
realizadas diariamente pelos quatro cantos de Corumbá.
Disponibilizar mais guardas municipais, requerer maior apoio da
PM, instalação de balança oficial de elevada precisão, promover a
padronização dos espaços, com armação metálica, em cores e com os
feirantes devidamente uniformizados, com alguns que manipulam
alimentos usando toucas e luvas transparentes.
E mais: acabar com a circulação interna hoje de forma irregular,
com bikes entre os fregueses; fiscalização sobre a procedência e
qualidades dos produtos; respeitar o horário de entrada e saída de veículos
para descarregar mercadorias e demais produtos.
Vamos lá, com boa vontade, se faz acontecer.
Conselheiro
Tem profissional liberal que foi agraciado por empresário com
valores que nunca ganhou somando toda sua vida e agora vive
aconselhando o tal empresário a cortar todas as suas despesas pequenas,
inclusive com publicidade, contrariando o magnata que é chegado a
muita visibilidade.
Esse profissional já foi flagrado pela Polícia Federal, inclusive
com tudo GRAVADO, tentando SUBORNAR um desembargador com
mais de cinquenta milhões de reais. Além disso, o sócio do empresário
também está preso.
Alguém duvida? Existem provas...

Renovação em 2018
O prefeito Marcelo Iunes já está promovendo estudos e fazendo
consultas para viabilizar um nome de peso para disputar uma cadeira no
legislativo de MS, como legítimo representante de Corumbá e o nome
mais forte é o da viúva do ex-prefeito Ruiter Cunha, valendo realçar que
de acordo com os levantamentos preliminares, o nome da funcionária
pública municipal (professora), com 13 anos de trabalhos de inclusão
social em Corumbá e Ladário, está tendo muito boa repercussão e
aceitação por parte de todos os segmentos das comunidades
corumbaenses e ladarenses: estamos nos referindo à senhora Beatriz
Cavassa de Oliveira, que já tem em seu currículo, enorme
conhecimento da administração pública, adquirido em três cargos de
Conquistas
Marcelo Iunes já tem em seu curto currículo como prefeito, primeiro escalão nos dois municípios pantaneiros.
muitas conquistas que dizem diretamente a nossa terra.
Para a saúde duas conquistas junto ao estado. Liberação de Desgaste
Ainda a “Comunicação” da Prefeitura. O ex-prefeito Ruiter
recursos para pagamento aos médicos que trabalham no Hospital de
Corumbá, que são mais de cinquenta que estavam com seus salários também encontrava pouca receptividade da credibilidade das notícias
atrasados e Marcelo já conseguiu também no âmbito estadual, os chegarem ao encontro do povo, já que ser assessor de imprensa ou
numerários para quitação dos meses de setembro e outubro, o que é um comunicação não é só atuar como mestre de cerimônias, setor em que
se destaca em nossa região o professor Campos.
alívio para o nosso município, aos médicos e pacientes.
O grande mal é que o atual assessor vive encastelado e somente
A segunda conquista do atual Governo Municipal foi liberar
considera
seus parceiros para divulgação, os que pertencem à mesma
trezentos e cinquenta mil reais para as entidades carnavalescas, como
panelinha
da
qual ele sempre fez parte e não com os que sempre foram
primeira parcela que facilitará seus dirigentes viajaram para as tradicionais
compras em São Paulo com antecedência e que ainda terão outra parte, aliados de Marcelo Iunes, desde que entrou para a política.
Muitas vezes as coisas começam e muitas vezes não terminam...
totalizando novecentos mil reais. Já garantiu também um investimento
Com certeza aí vale o seu “QI”: Quem Indicou. É melhor cortar
de três milhões e cinquenta mil reais para a estrutura total do Carnaval
o mal pela raiz, remanejando o mesmo para outro setor ou ficando
de Rua 2018, o melhor e mais animado do centro oeste do País.
E o prefeito Marcelo Iunes garante rigorosa cobrança do Governo somente encarregado da função de mestre de cerimônias.
de MS para novos investimento e benfeitorias para Corumbá, lembrando
que hoje já possui a segunda maior arrecadação entre os municípios sul- Uma Luz brilhante
Quero aqui expressar o melhor sentimento pela alta sensibilidade
mato-grossenses.
aos investimentos feitos em Corumbá pelo empresário Luiz Martins,
que nos últimos anos se transformou no maior empreendedor de nossa
Corumbá
Nossa cidade ganha mais credibilidade ao informar seus atos e região, ao lado da família Marinho.
Sempre dentro da maior humildade e simplicidade, se misturando
ações, divulgados pelo Portal de Transparência da Prefeitura.
O prefeito Marcelo Iunes é o próprio realizador e divulgador dos no meio dos trabalhadores braçais, Luiz Antônio Martins continua
investindo grande em nossa cidade, aumentando o Nacional Pálace Hotel
atos da prefeitura.
Liberação de verbas para a saúde, organização do carnaval, visitas com novo núcleo de modernos apartamentos, contribuindo para oferecer
às obras, novos investimentos, encontrando ainda muita dificuldade em um belo visual ao aspecto urbano da Capital do Pantanal, valorizando
tudo isso para ajeitar a máquina administrativa do seu jeito, divulgando e nossa cidade, gerando rendas para o município e empregos, valendo
dando maior credibilidade e seriedade as informações, fazendo crer que realçar que com seus empreendimentos fortalece as firmas de materiais
o assessor do setor tem muitas dificuldades para execução desse trabalho, de construções, eletricidade e outras, na aquisição do material necessário
embora tendo a sua disposição uma grande estrutura. Festival é festival... para as grandiosas obras.
Esse é um verdadeiro corumbaense por opção e de coração, assim
divulgação requer mais ação, inclusive conduzindo o prefeito as redações
como
toda
sua família.
da mídia de nossa cidade e não somente para falar nos microfones de
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Vereador Tadeu Vieira pede em requerimento mais quatro
pelotões da PM e parceria com a Guarda Municipal

O vereador Tadeu Vieira (PDT), apresentou
um requerimento na sessão ordinária do dia 28
de Novembro, que pede às autoridades
competentes a instalação de mais quatro
pelotões da Polícia Militar no município,
sobretudo na parte alta da cidade, nos bairros
Cristo Redentor, Maria Leite, Nossa Senhora
de Fátima e Popular Velha.
“Sabemos das dificuldades em relação ao
efetivo da Polícia Militar em nossa cidade, mas
gostaríamos que os órgãos ligados à área de

segurança pública buscassem parcerias,
principalmente com a Prefeitura, que
disponibilizaria guardas municipais para integrar
os pelotões”, disse o vereador.
Ele sugere também a disponibilização, por
parte da Prefeitura, de espaços públicos como
escolas, postos de saúde, entre outros, para a
instalação dos pelotões que contariam com
equipamentos e viaturas da própria PM e da
Guarda Municipal “que ficariam destacados nos
pelotões, para melhor cumprimento da ordem,

segurança e proteção à vida humana em nossa
cidade”, argumentou.
O requerimento de Tadeu foi em regime de
urgência e aprovado pelos demais vereadores
corumbaenses. Está sendo endereçado ao
prefeito Marcelo Iunes; ao comandante da
Polícia Militar de MS, coronel Waldir Ribeiro
Acosta; ao comandante do 6º Batalhão, tenente
coronel Massilon de Oliveira Neto, e ao diretor
da Agência Municipal de Segurança, tenente
coronel Cezar Duarte Freitas.
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locomotiva em atividade? Mas o velho
sempre respondia a mesma coisa... No
passado, o senhor Afonso por conta
do destino havia perdido o seu único
filho, que morreu tragicamente
tentando saltar de sua locomotiva em
Por Dilson Fonseca (DRT-1583/MS)
funcionamento. Isso talvez tenha
deixado profundas sequelas na mente
Vamos falar sobre a Ferrovia, escrever sobre fatos
daquele velho maquinista. Aqueles
históricos e curiosidades. Sou o Professor Dílson Antonio
garotos Adriano, Maurício e Gustavo,
Morais da Fonseca, Pós Graduado em Gestão
após adquirirem uma certa idade de
Educacional, Formado em Geografia e professor há mais
aproximadamente 8 anos, começaram
de 18 anos, além disso, neto e filho de ferroviário.
a brincar em lugares mais afastados
de suas casas, inclusive naquela velha
Estação de Trem, onde encontravam
todos os dias com o senhor Afonso.
Eles ainda não sabiam da triste
realidade que aquele senhor vinha
carregando há muitos anos.
Em um determinado dia, os garotos
então resolveram brincar com aquele
velho, dizendo para ele que eles ouviram
o barulho da locomotiva e que em breve
ela estaria chegando ali naquela estação.
Os olhos do senhor Afonso voltaram a
brilhar de uma forma diferente. Ele se
levantou imediatamente, retirou um
pequeno pente de seu bolso e penteou
rapidamente o seu cabelo para trás. Num
piscar de olhos, a cor do céu e todo o
cenário em sua volta mudou e lá de longe
vinha ela, a velha Maria-fumaça,
apitando e fumegando como sempre,
Adriano, Maurício e Gustavo, empresa mineradora que se localizava agora de encontro com o seu velho e
eram três amigos inseparáveis, que nas redondezas daquele município. amigo maquinista, o senhor Afonso.
cresciam juntos desde a infância. No Todos os moradores locais achavam
vilarejo onde eles moravam, uma muito estranho os hábitos do senhor
estrada ferroviária passava nas Afonso e colocavam até mesmo a sua
proximidades, porém, já estava sanidade em dúvida, pois sempre que
abandonada há muitos anos. Havia perguntavam o que ele estava fazendo
também naquele pequeno município, ali, o velho respondia:
um senhor viúvo chamado Afonso, - Estou esperando ele voltar... Eu sei
que se aposentou pela estrada de que ele vai voltar...
ferro, trabalhando mais de 30 anos de - Mas ele quem senhor Afonso? –
sua vida, onde no passado ele fora Perguntavam os moradores e ele
um excelente maquinista. O senhor sempre respondia:
Afonso passava mais de 6 horas - O meu Trem, que irá trazer o meu
todos os dias, sentado no banco de filho de volta... E em seguida o velho
uma antiga e pequena Estação de deixava cair algumas lágrimas de
Trem, onde antigamente servia saudades de seu filho e da sua antiga
somente para embarque e profissão. Mas o que pensar disso
desembarque de trabalhadores, ou tudo? Se aquela estrada de ferro não
seja, pessoas que trabalhavam numa funcionava mais, não tinha nenhuma

A LENDA DO TREM FANTASMA

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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- Meninos! Vocês estão certos... o meu
Trem está chegando e vem trazendo
o meu filho! Quero levá-los para um
passeio!
Os garotos, encantados com toda
aquela magia, nem prestaram muita
atenção nos detalhes e queriam
mesmo era dar uma volta naquele
Trem. Aquela Maria-fumaça, guiada
por ninguém, então estaciona em
frente aquela velha Estação e ele
procura janela por janela, mas
infelizmente não consegue encontrar
o seu filho. Ele agora friamente sobe
e entra na cabine. Os garotos também
entram no primeiro vagão e se
acomodam cada um em seu assento,
onde aguardam pela janela o apito
anunciando a sua partida. O trem
então parte e some para sempre...
Meses depois, uma outra história se
repetia naquele vilarejo. Três mães
desesperadas se dirigiam todos os
dias para aquela velha Estação de
Trem e ali ficavam sentadas,
aguardando o tempo todo.
Quando alguém lhes perguntava o
que elas estavam fazendo ali, todas
elas respondiam ao mesmo tempo:
- Estamos esperando eles voltarem...
E bem próximo dali, algumas
crianças brincavam... Inclusive uma
delas acabava de gritar:
- Olhem, o Trem está chegando, eu
acabei de escutar...
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Conflito de
gerações
É comum no mercado de trabalho,
profissionais com diferentes faixas
etárias. Trabalhadores das famosas
geração X (1960/70) e geração Y (1980/
90) por exemplo, além de claro, gerações
mais velhas ou mais novas.
E comum também, é o conflito destas
gerações. Motivos óbvios não faltam,
pois cresceram, estudaram e
conviveram com diferentes tipos de
informações, políticas e economias,
além da própria criação em si.
Este conflito fica mais aparente em
se tratando de um ambiente competitivo
como o do trabalho. Na hora do lazer,
do convívio, acontecem desavenças,
mas é quando envolve negócios,
dinheiro, que o bicho pega.
Jovens cheios de ideias, aptos por
desafios, sem medo de arriscar e
ansiosos de um lado, contra uma
geração X por exemplo, conservadores,
pragmáticos e que geralmente, estão em
posição de gerência, devido a sua
bagagem.
Cada qual com um ideal de vida, um
valor diferente. Enquanto uns
trabalham para poder consumir
imediatamente o que desejam, sendo
que no mundo de hoje, ter é status,
outros são mais pragmáticos, preferem
a segurança do investimento, desde
que tenham as contas pagas por
exemplo.
Isso causa um impasse. Os mais
novos acham que são boicotados, que
causam medo devido a sua formação
atual e mais recente, enquanto os mais
velhos, geralmente com salários mais

altos e responsabilidades muitas vezes
maiores, como filhos na faculdade por
exemplo, têm a insegurança de serem
descartados em troca de profissionais
sem experiências e inconsequentes.
Fato é que as empresas dependem
justamente disso, desta diferença,
desde que haja qualidade e honestidade
de todos os profissionais.
Os novos trazem pensamentos
diferentes, que nunca ninguém até
então se importou ou pesquisou.
Atitudes e comportamentos novos,
trazendo o feedback na hora, sendo que
eles próprios são os consumidores
atuais.
Os mais velhos, somam com a
qualidade e responsabilidade
administrativa, de uma geração que teve
que romper barreiras e construir algo
de valor, num pais onde a inflação por
exemplo, não permitia o imediatismo.
A quem administra tudo isso, cabe
entender este conflito, somar forças,
conhecer os profissionais e suas
competências, propor e ser responsável
pela troca de ideias e relações, sendo
que muitas vezes, estas gerações mal
se encontram no café, ou quando
encontram, não sabem sobre o que
conversar.

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

PRATIQUE A PALAVRA DE DEUS
“Por meio do sangue de Cristo é que fomos libertos e nele nossas
faltas foram perdoadas, conforme a riqueza da sua graça.
Deus derramou sobre nós essa graça, abrindo-nos para toda
sabedoria e inteligência.
Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade, a livre decisão que
havia tomado outrora de levar a história à sua plenitude reunindo o
universo inteiro, tanto as coisas celestes como as terrestres, sob uma
só Cabeça, Cristo”.
(Efésios 1: 7-10)
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Os deputados aprovaram na terça-feira
(28) projetos de lei que preveem a reforma
previdenciária para servidores públicos de
Mato Grosso do Sul. Por 13 a 7 votos, a
matéria foi aprovada em segunda votação,
que durou apenas alguns minutos e
ocorreu em meio aos gritos de guerra de
sindicalistas e servidores contrários à
aprovação. Os servidores lotaram o
plenário da Casa de Leis. O governo do
Estado apresentou dois projetos que
alteram o regime previdenciário dos
servidores públicos de Mato Grosso do
Sul, sendo um especificamente para as
carreiras militares estaduais. As matérias
serão analisadas ainda pela comissão
responsável pela redação e depois
seguem para sanção.
O presidente da Assembleia, deputado
Júnior Mochi (PMDB) disse, em entrevista
coletiva, disse que, apesar das
manifestações contrárias a aprovação, o
texto foi “amplamente debatido com as
categorias”. “Foram mais de 25 emendas
aprovadas desde que o texto original
chegou aqui”, detalhou o parlamentar.
Pelo texto aprovado nesta terça, 25%
dos servidores estaduais vão contribuir com
14% a partir de maio de 2018. De acordo
com o presidente da Casa de Leis, o novo
percentual de de desconto no salário vale
apenas para quem recebe acima do teto

previdenciário do INSS, que hoje é de R$
5.531,31. Baseado em números
repassados pela Secretaria de Estado de
Administração de Desburocratização, a
emenda deixa de fora do aumento da
alíquota cerca de 41 mil servidores, ou seja,
75% do funcionalismo estadual. Estes
trabalhadores seguiram recolhendo à
Previdência do Estado os atuais 11% do
salário.
Segundo Mochi, os 14% serão
calculados apenas sobre o valor que
exceder o teto previdenciário. Isso significa
que um servidor que receba salário R$
6.531,31, pagará a alíquota maior apenas
sobre os R$ 1.000 Além disso, os
deputados aprovaram uma alteração no
projeto original que determina que até 3%
do que será recolhido pelos Poderes seja
revertido para a recomposição do fundo.
Neste caso, o texto prevê que os Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário, o
Tribunal de Contas, o Ministério Público, a
Defensoria Pública, as autarquias e as
fundações estaduais contribuirão
mensalmente para o MSPREV com o
percentual de 24% sobre a soma dos
subsídios e das remunerações mensais
dos segurados ativos. A partir de 1º de
maio de 2019, a alíquota patronal será de
25%. Atualmente, o valor da contribuição
patronal é de 22%.

Fotos: Deurico/Capital News

Reforma da Previdência foi aprovada e 25% dos servidores
do Estado passam a ter desconto de 14% nos salários

Tropa de Choque esteve dentro do plenário

“Avançamos em vários pontos, mas,
talvez, não em tudo que o servidor
desejava”, afirmou Mochi, após a votação”,
avaliou Mochi. O parlamentar disse que o
esquema de segurança na Assembleia foi
elaborado a partir da opinião de
especialistas, para garantir a integridade
física das pessoas. Durante a coletiva
concedida, ele disse que prefere “não dar
uma opinião” sobre o assunto sem antes
“apurar com a equipe” o que aconteceu.

A porta de vidro da ALMS chegou a ser
quebrada. O Batalhão de Choque da PM
fez a segurança do prédio. Uma bomba de
efeito moral e balas de borracha foram
usadas para conter a confusão. Uma
servidora teve de ser atendida pela equipe
de saúde e um homem identificado como
manifestante foi detido e levado para a
Depac Centro, liberado após pagar fiança.
Ele teria forçada entrada e usado o próprio
ombro para quebrar a entrada.

Fonte: Flávio Brito/Capital News
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Cantinho do Betãonº188
HISTÓRIAS DO BETÃO V
É bom reviver a História,
principalmente as Mitologias com seus
deuses e semideuses e se a gente fizer
algumas comparações com os tempos
atuais, acabam se encaixando direitinho o
ontem e o hoje; a ficção e a realidade. A
história a seguir, mistura todos esses
ingredientes: ficção, realidade, ontem e
hoje.
A HISTÓRIA DE MININOTAURO
ILHA DE CRETA, GRÉCIA ANTIGA.
O pau quebrava na disputa acirrada pelo
trono, entre o REI MINOS, em busca de
reeleição e seus irmãos. Panfletagem e
bigas de som enchiam as ruas da ilha e,
às noites, os famosos “showmícios” dividiam
a população Cretina e quem já andava de
saco cheio com tudo isso, era a Primeira
Dama, Dona PARSIFAE, pois o marido, o
atual Rei em busca de reeleição, não
andava mais “comparecendo” aos
compromissos de esposo. O casal só tinha
uma filha de nome ARIADNE e a Primeira
Dama queria ter um guri, para ser um
possível herdeiro do trono. O anda-anda
de MINOS com a marqueteira gostosona,
de nome AFRODITE, mais conhecida no
mundo político FROFRODÓ, causava-lhe
uns laivos de ciúmes e, nas vezes em que
as duas se encontravam, rolavam cenas
de baixaria.
POSSEIDON, mais conhecido como
POPÓ DO AÇOUGUE, criava gado de
raça e touros de reprodução e vendo
nesse perrengue eleitoral uma boa
oportunidade de ampliar seus negócios,
ofereceu ao Rei MINOS, um belo touro
branco em troca de concessões
empresariais, caso MINOS ganhasse as
eleições (este foi o primeiro caso de propina
em toda a história). MINOS aceitou a
oferenda e ficou de sacrificar o touro no
dia da posse, numa churrascada homérica
para os cabos eleitorais. Venceu o pleito
mas, como havia gostado muito do touro,
um belo espécime do famoso “Boi-do-cubranco”, resolveu não sacrificá-lo, o que

deixou emputecida sua Marqueteira
FROFRODÓ, que, para vingar-se, fez com
que Dona PARSIFAE se apaixonasse
perdidamente pelo animal, matando assim,
dois coelhos com uma só cajadada: a
promessa não cumprida do Rei e as
afrontas sofridas por parte da primeira
dama.
PARSIFAE, perdidamente
apaixonada, passava os dias empoleirada
na cerca do curral, admirando o belo touro
branco e, vendo que MINOS, sempre
ocupado em criar novas reformas
tributárias para extorquir dinheiro do povo,
continuava não comparecendo ao leito
conjugal, pediu a ele que mandasse
construir uma vaca de madeira para aliviar
o atraso do pobre touro. Para fazer uma
média com a consorte, o Rei contratou os
serviços de DÉDALO e seu filho ÍCARO,
especialistas em fazer tudo na ilha. A vaca,
bem reforçada para receber o peso
daquele enorme touro, foi colocada no
pasto e, por várias vezes, aproveitando a
ausência sempre constante do marido,
Dona PARSIFAE entrava na barriga oca
da vaca e o grande touro branco, fazia o
que o Rei não fazia.
PARSIFAE acabou engravidando do
amante e o filho desse enlace recebeu o
nome de ASTÉRION e foi criado com todo
o mimo possível pela Rainha que o tratava
de MINININHO. Era Minininho daqui, era
Minininho dali... e a fase de infância
transcorreu normalmente. Frequentou o
Jardim de infância e começou ter
dificuldade na linguagem. Quase não
conseguia falar, só emitindo sons como
leves vagidos. O pior período foi a
chegada da adolescência, época em que
os hormônios começam a modificar o
corpo.
O corpo de ASTÉRION, antes, quase
normal, começou a sofrer modificações
marcantes. Aos 17 anos, já tinha mais de
dois metros de altura e um corpão que
fazia inveja aos “bombadões” de
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academia. A testa aumentou e a boca
começou a se projetar para a frente. No
alto da testa, começaram a brotar dois
calombos e, sempre que brigava nas
baladas, vencia o adversário na base de
cabeçada ou no escoiceamento. Devido
ao seu estilo de briga (encarando firme o
adversário, ciscando moda galinha, partia
em sua direção, abatendo o oponente à
cabeçadas), acabou recebendo a alcunha
de MININOTAURO, e sempre participava
de lutas de arena. Como a coisa estava
ficando cada vez mais perigosa (certa vez
numa briga, porque o adversário o
chamara de chifrudo, acabou matando-o
e devorando um de seus braços naquele
acesso de raiva), o caso foi parar na justiça
mas, como era filho do Rei, MINOS pagou
uma gorda fiança e MINOTAURO foi
liberado. Os advogados da vítima pediram
revisão do caso, ganhando a causa.
MININOTAURO foi prá novo julgamento e
pegou pena máxima em regime fechado,
sem direito a fiança e visitas mas os
advogados de MINOS entraram com uma
petição para abrandar a pena.
Resumindo: MINOS contratou novamente
os serviços de DÉDALO e ÍCARO para
construírem no quintal do palácio um
enorme labirinto onde MININOTAURO
ficaria confinado.
Nesse ínterim, o Rei MINOS, meio
encafifado, duvidando que seu filho não
era seu filho, mandou fazer um exame de
DENEÁ no programa do RATINHO. Com
o resultado confirmado, MINOS matou o
grande touro branco, pai de
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“O gostoso de ser articulista
de um jornal é ter a
oportunidade de mostrar
aos leitores seus dotes com
a caneta. Procurando
sempre variar o assunto,
dependendo do estado de
espírito e da inspiração”.
Roberto Maciel(Betão)

(Membro da União
Brasileira de Escritores)
(rmacielbetao@hotmail.com)
MININOTAURO e, durante a churrascada,
em papos paralelos, foi aconselhado por
seu grande amigo e puxa-saco, a
contratar um especialista para matar o
bastardo. Deu-lhe o telefone de um tal
TESEÚDO.
OBS. SE VOCÊ É LEITOR ASSÍDUO,
GUARDE BEM ESTE ARTIGO POIS, EM
UM PRÓXIMO, ESTAREMOS VENDO:
MININOTAURO X TESEÚDO, O
CONFRONTO.

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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Eleitorado corumbaense reprova gestão Reinaldo Azambuja
e segue a linha de rejeição nacional a Michel Temer
Confira na pesquisa Correio de Corumbá/Gazzetta Sensus.
Os entrevistados acham a administração do atual
Presidente da República péssima, seguindo os números
nacional, a maioria esmagadora acha que o Presidente deveria
ser investigado e que não pretende votar em nenhum dos 4
deputados federais do Mato Grosso do Sul que votaram pelo
arquivamento do processo de investigação contra o Presidente.
Já os corumbaenses pesquisados acham a administração
do governador Reinaldo Azambuja ruim e não pretendem votar
no mesmo para a reeleição.
A velha tônica de que o brasileiro tem memória curta, foi
referendada nessa pesquisa, pois a maioria não se lembra em
quem votou para Deputado Federal e muito menos para
Deputado Estadual no ano de 2014.
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 21 a 28 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:
Qual a sua opinião em relação a administração do
Presidente Temer?
Péssima (1050) 84%
Regular (100) 8%
Ruim (63) 5.04%
Boa (20) 1.6%
Ótima (17) 1.36%

O(a) senhor(a) pretende votar em Deputado Federal
que votou pelo arquivamento do processo de
investigação do Presidente Michel Temer?
Não (1198) 95.84%
Sim (50) 4%
Não Sabe (02) 0.16%
Qual a opinião do(a) senhor(a) em relação ao Governo
Azambuja?
Ruim (643) 51.44%
Regular (348) 27.84%
Bom (100) 8%
Péssimo (99) 7.92%
Ótimo (60) 4.8%
O(a) Senhor(a) pretende votar para governador pela
reeleição ou pretende votar em outro candidato?
Outro (698) 55.84%
Reeleição (53) 4.24%
Votará em branco (285) 22.80%
Não Sabe (111) 8.88%
Anulará o voto (103) 8.24%

O(a) senhor(a) era favorável a investigação do
Presidente da República Michel Temer?
Sim (1112) 88.96%
Não (100) 8%
Não Sabe (38) 3.04%

O(a) senhor(a) se lembra em quem votou para
Deputado Federal na eleição de 2014?
Não (987) 78.96%
Sim (263) 21.04%
O(a) senhor(a) se lembra em quem votou para
Deputado Estadual na eleição de 2014?
Não (711) 56.88%
Sim (539) 43.12%
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Aniversário do Professor Dilson Fonseca

"Atenção Moradores para a coleta de
Galhos setorizada esta semana nas ruas!"

2ª Semana de Dezembro 11 a 16
2ª SEMANA – UNIVERSITÁRIO –
SENTIDO NORTE/ SUL
-RUAALBUQUERQUE ENTRE RUA MATO
GROSSO E AVENIDA GENERAL DUTRA.
-RUA ARABUTAM ENTRE RUA MATO
GROSSO E RUA SILVA JARDIM.
-ALAMEDA IDALINA ENTRE AVENIDA RIO
BRANCO E RUA AFONSO PENA.
-ALAMEDA NELSON ENTRE RUA
AFONSO PENA E RUA SILVA JARDIM.
-RUA COMANDANTE WANDERLEY
ENTRE RUA MATO GROSSO E AVENIDA
GENERAL DUTRA.
-ALAMEDA SÃO CRISTóVÃO ENTRE
AVENIDA RIO BRANCO E RUA SILVA
JARDIM.
-RUA EUGÊNIO CUNHA ENTRE RUA
MATO GROSSO E AVENIDA GENERAL
DUTRA.

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

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

Disk - Água 3231 - 5656

VENDEMOS JORNAL VELHO
Para cães, oficinas, pinturas,
utilidades domésticas etc...
Por quilo

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

Fotos: Reprodução Facebook

No último dia 30 de novembro aniversariou o professor Dilson
Fonseca que completou 44 anos de vida. E comemorou junto
com os colegas de trabalho da escola Estadual Nathércia
Pompeo dos Santos (onde o mesmo é coordenador), da escposa
Patricia e do filho Gustavo (Gugu).Parabéns Dilson Fonseca.

AVENIDA GENERAL DUTRA E AVENIDA
GATURAMA.
-RUA SÃO PEDRO ENTRE AVENIDA
GENERAL DUTRA E AVENIDA NOSSA DA
CANDELARIA.
-RUA SANTO ANTONIO ENTRE AVENIDA
GENERAL DUTRA E RUA NOSSA DE
FATIMA.
-AVENIDA NOSSA SENHORA DA
CANDELARIA ENTRE AVENIDA
GENERAL DUTRA E AVENIDA
GATURAMA.
-ALAMEDA TRÊS MARIAS ENTRE RUA
SÃO JOSE E RUA SÃO NICOLAS.
2ª SEMANA – UNIVERSITÁRIO -RUA N° 1 ENTRE RUA SÃO JOSE E
SENTIDO LESTE/OESTE
-RUA MATO GROSSO ENTRE RUA AVENIDA GATURAMA.
ALBUQUERQUE E RUA AQUIDAUANA. -RUA N°3 ENTRE RUA SÃO JOSE E
-AVENIDA RIO BRANCO ENTRE RUA AVENIDA GATURAMA.
ALBUQUERQUE E DIVISA DE LADÁRIO.
2ª SEMANA - (MARIA LEITE) -RUA AFONSO PENA ENTRE RUA
SENTIDO LESTE-OESTE
ALBUQUERQUE E AVENIDA NOSSA DA
-RUA GENERAL DUTRA ENTRE RUA
CANDELÁRIA.
--ALAMEDA VERA CRUZ ENTRE RUA GERALDINO M. DE BARROS E AVENIDA
NOSSA DA CANDELARIA.
AQUIDAUANA E AVENIDA NOSSA DA
-RUA SÃO JOÃO ENTRE RUA EUGÊNIO
CANDELÁRIA.
-RUA SILVA JARDIM ENTRE RUA CUNHA E RUA SANTO ANTONIO.
ALBUQUERQUE E AVENIDA NOSSA DA -RUA SARGENTO AQUINO ENTRE
AVENIDA GATURAMA E AVENIDA
CANDELÁRIA.
-ALAMEDA SANTA CLARA ENTRE RUA NOSSA DA CANDELARIA.
-RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
RECREIO E ALAMEDA KONDORS.
ENTRE RUA ALBUQUERQUE E
-TRAVESSA JOSE ANCHIETA ENTRE
RUA COMANDANTE WANDERLEY E AVENIDA NOSSA DA CANDELARIA.
-RUA SÃO FRANCISCO ENTRE RUA
RUA EUGENIO CUNHA.
-AVENIDA GENERAL DUTRA ENTRE EUGÊNIO CUNHA E RUASÃO PEDRO.
RUAALBUQUERQUE E AVENIDA NOSSA -RUA DOM BOSCO ENTRE AVENIDA
GATURAMA E AVENIDA NOSSA DA
DA CANDELARIA.
CANDELARIA.
-RUA NOSSA SENHORA DA
2ª SEMANA - (MARIA LEITE) CONCEIÇÃO ENTRE AVENIDA
SENTIDO NORTE/SUL
-RUA BARÃO DO MELGAÇO ENTRE GATURAMA E AVENIDA NOSSA DA
AVENIDA GENERAL DUTRA E AVENIDA CANDELARIA.
-RUA SÃO CARLOS ENTRE AVENIDA
GATURAMA.
-RUA SANTA ROSA ENTRE AVENIDA GATURAMA E AVENIDA NOSSA DA
GENERAL DUTRA E AVENIDA CANDELARIA.
-RUA SANTA MARIA ENTRE AVENIDA
GATURAMA.
-RUA ALBUQUERQUE ENTRE AVENIDA GATURAMA E AVENIDA NOSSA DA
GENERAL DUTRA E AVENIDA CANDELARIA.
-RUA SANTA TEREZINHA ENTRE
GATURAMA.
-RUA EUGÊNIO CUNHA ENTRE AVENIDA AVENIDA GATURAMA E AVENIDA
GENERAL DUTRA E AVENIDA NOSSA DA CANDELARIA.
-RUA SÃO JOSE ENTRE AVENIDA NOSSA
GATURAMA.
-RUA SÃO JUDAS TADEU ENTRE DA CANDELARIA E ENTRADA ITAÚ.
AVENIDA GENERAL DUTRA E AVENIDA -RUA SÃO NICOLAS ENTRE AVENIDA
NOSSA DA CANDELARIA E ENTRADA
GATURAMA.
-NOSSA SENHORA DO CARMO ENTRE DO ITAÚ.
-ALAMEDA JOSE MIGUEL ENTRE RUA
AFONSO PENA E RUA SILVA JARDIM.
-ALAMEDA SONIA ENTRE RUA SILVA
JARDIM E AVENIDA GENERAL DUTRA.
-RUA AQUIDAUANA ENTRE RUA MATO
GROSSO E AVENIDA GENERAL DUTRA.
-ALAMEDA SANTO ANTÔNIO ENTRE
RUA SILVA JARDIM E AVENIDA
GENERAL DUTRA.
-AVENIDA NOSSA SENHORA DA
CANDELARIA ENTRE AVENIDA RIO
BRANCO E AVENIDA GENERAL DUTRA.
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A Prefeitura de Corumbá fez na quartafeira, 29 de novembro, o primeiro repasse
de recursos financeiros para as entidades
carnavalescas. O Executivo Municipal
destinou R$ 350 mil para a Liga
Independente das Escolas de Samba de
Corumbá (Liesco); Liga Independente dos
Blocos Carnavalescos de Corumbá
(Liblocc) e União dos Cordões
Carnavalescos (UCC). O montante é para
custeio da preparação para os desfiles de
rua de cordões; blocos oficiais e escolas
de samba. O dinheiro estará liberado nas
contas bancárias até o dia 08 de
dezembro.
Na solenidade desta manhã, a
Prefeitura repassou R$ 200 mil para a Liga
das Escolas de Samba. A Liga dos Blocos
Oficiais recebeu R$ 110 mil e a União dos
Cordões teve direito a R$ 40 mil. Liesco,
Liblocc e UCC farão a distribuição para
cada agremiação filiada. O Município ainda
fará mais dois repasses. Um até o dia 26
de dezembro exclusivamente para a
Liesco. O outro acontecerá até 26 de
janeiro de 2018 e contemplará as três
entidades representativas. Ao todo, o
Município investirá R$ 900 mil nas
agremiações.
Presidente da Liga Independente das
Escolas de Samba, Zezinho Martinez,
destacou o esforço da Prefeitura em
viabilizar o carnaval do ano que vem. “A
quase 70 dias do carnaval, vemos o
grande esforço do prefeito Marcelo Iunes
em nos garantir recursos. O carnaval de
Corumbá é a maior festa do Mato Grosso
do Sul, gera renda para a população e
divulga positivamente a cidade e o estado.
O carnaval de Corumbá agradece”, disse
o dirigente.
Em 2018, o carnaval será de 08 a 13
de fevereiro. As escolas de samba desfilam
no domingo e segunda, dias 11 e 12. O
desfile dos blocos oficiais acontece no
sábado, 10 de fevereiro. Os cordões
carnavalescos se apresentam na terçafeira, dia 13.

Toda a verba repassada para as
agremiações carnavalescas respeitará o
que determina a Lei Federal 13.019/2014,
explicou o diretor-presidente da Fundação
da Cultura e do Patrimônio Histórico de
Corumbá, Luiz Mário do Nascimento
Cambará. “Seguindo orientação do
prefeito Marcelo Iunes vamos firmar
Termos de Colaboração para o repasse
dos recursos”, informou.
O Termo de Colaboração é o
instrumento por meio do qual são
formalizadas as parcerias estabelecidas
pela administração pública com
organizações da sociedade civil para a
consecução de finalidades de interesse
público e recíproco propostas pela
administração pública que envolvam a
transferência de recursos financeiros.
A lei 13.019/2014 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
colaboração e de cooperação com
organizações da sociedade civil.
Investimento que traz retorno
Após formalizar a destinação dos
recursos, o prefeito Marcelo Iunes
enfatizou que o investimento no carnaval
tem enorme retorno para o município. “É
dinheiro do orçamento da Cultura, não
estamos tirando da educação, saúde ou
segurança. Esse investimento nos traz
retorno, gera movimentação financeira na
faixa de R$ 12 milhões em recursos
injetados na economia corumbaense, gera
emprego e renda para a nossa gente”,
afirmou o chefe o Executivo ao estimar que
todo o evento receba investimentos que
podem chegar a R$ 4 milhões.
Iunes adiantou que mesmo em um
período de crise financeira, que vive o país,
a Administração Municipal fez uma série
de ajustes para viabilizar a verba às

Foto: Gisele Ribeiro/PMC

Prefeitura repassa recursos para entidades
carnavalescas; investimento é de R$ 900 mil

entidades carnavalescas. Ele ressaltou
que irá buscar apoio maior do Governo
do Estado para a festa de Momo.
“Somos o melhor carnaval do CentroOeste e um dos melhores do Brasil. A festa
movimenta a cidade, traz turistas. Com isso
em mente, fizemos os ajustes necessários
para os repasses. Percebemos a
necessidade de movimentar a preparação
do carnaval. É difícil porque muitas

empresas que podiam ajudar não ajudam.
Vamos buscar o Governo do Estado para
um apoio maior. Não é apenas o nome de
Corumbá que é levado para o Brasil, mas
também o do Mato Grosso do Sul. Creio
que seja possível o Estado nos ajudar mais.
Vão nos viabilizar um show com atração
nacional para o carnaval. Mas, vamos
discutir para que invistam mais”, finalizou o
prefeito.

Veja como ficou o cronograma dos repasses
**Repasses do dia, 29 de novembro. Dinheiro que cairá nas contas
bancárias das entidades representativas até o dia 08 de dezembro.
Liga Independente das Escolas de Samba de
Corumbá (LIESCO) – R$ 200 mil
Liga Independente dos Blocos Carnavalescos de
Corumbá (LIBLOCC) – R$ 110 mil
União dos Cordões Carnavalescos de Corumbá – R$ 40 mil
A Liesco receberá até 26 de dezembro mais R$ 100 mil
para completar 50% do total a ser repassado.
**Até 26 de janeiro serão depositados os demais 50% para as
entidades carnavalescas.
LIESCO – R$ 300 mil
LIBLOCC – R$ 110 mil
União dos Cordões – R$ 40 mil.
** Só para as entidades carnavalescas a Prefeitura vai repassar
R$ 900 mil. O quadro total do repasse ficará assim:
LIESCO – vai receber total de R$ 600 mil
LIBLOCC – vai receber R$ 220 mil
União dos Cordões – vai receber R$ 80 mil.
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Vereador Dr. Domingos solicita
recuperação da Alameda São
Pedro na Cervejaria

A recuperação da Alameda São Pedro, no Bairro da
Cervejaria, está sendo solicitada à Prefeitura, pelo vereador
Domingos Albaneze Neto (PV). O pedido foi feito por meio de
requerimento endereçado à Secretaria de Infraestrutura e
Serviços Públicos e atende um pedido dos moradores da região.
Domingos ressaltou que o pavimento da alameda é em
paralelepípedo e muitos estão soltos, além do desnível que
dificulta o tráfego de veículos e também de pedestres. Por isso
mesmo ele está solicitando a restauração daquela via.
Outra solicitação de Domingos, dessa vez dirigido à Agência
Municipal de Trânsito e Transportes (Agetrat), está relacionada
à necessidade da implantação de conjunto semafórico no
cruzamento da Rua América com a 1º de Abril. Ele alegou que
o local, devido ao enorme fluxo de tráfego, está bastante
perigoso, com riscos de acidentes.
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Câmara busca apoio da bancada federal
por curso de Medicina em Corumbá
A Câmara Municipal mantém sua luta
pela implantação do curso de Medicina em
Corumbá. Na semana passada, durante
sessão ordinária, o vereador Evander
Vendramini (PP), presidente do Poder
Legislativo, solicitou encaminhamento de
documento aos senadores e deputados
federais sul-mato-grossenses, para que
eles intervenham junto ao Ministério da
Educação, para resolver esta questão.
A decisão de Evander ganhou apoio
de todos os demais vereadores que estão
preocupados com o fato do ministro da
Educação, Mendonça Filho, ter feito
proposta para que o presidente Temer
decrete uma moratória de cinco anos na
liberação de novos cursos de medicina.
“O nosso curso de Medicina está tramitando
já há algum tempo no Ministério da
Educação, e o projeto de criação e
implantação já foi inclusive aprovado pelo
Conselho Universitário (COUN) da
Universidade Federal de Mato Grosso do
Sul. Não podemos concordar que esta
decisão de decretar moratória por cinco
anos, prejudique a vinda desse curso para
a nossa região”, explicou Evander.

O vereador afirmou que é preciso unir
forças políticas para oficializar a vinda do
curso de Medicina no Campus Pantanal
da UFMS. “O curso está, tecnicamente,
com todas as suas fases aprovadas. Resta
apenas a aprovação final do MEC. Por
isso é importante a união de esforços, para
que a sua implantação”, continuou.
“O prefeito Marcelo Iunes está junto
nesta luta e, na semana passada, esteve
em Brasília tratando da questão. Queremos
que os oito deputados e os três senadores,
façam parte dessa corrente e busquem
junto ao MEC, a aprovação do curso de
Medicina em nossa cidade”, cobrou,
lembrando que todos os integrantes da
bancada do MS em Brasília, foram bem
votados na cidade.
Zeca do PT, em Corumbá, recebeu
10.466 votos; Dagoberto teve 5.089;
Marun, 1.939; Vander, 1.750; Márcio
Monteiro, 806 (licenciado); Tereza Cristina,
663; Mandetta, 331; Elizeu Dionizio, 495
(suplente que assumiu a vaga de
Monteiro), e Geraldo Resende, 52. Já a
senadora Simone Tebet teve na cidade,
11.088, enquanto Pedro Chaves era

suplente de Delcídio Amaral, eleito em
2010, com 45.774 votos. O senador Moka,
também eleito em 2010, teve 11.174 votos
na cidade.
Luta antiga
A implantação do curso de Medina no
Campus Pantanal é uma luta antiga da
Câmara de Vereadores. Em maio, por
exemplo, os vereadores corumbaenses se
reuniram com o senador Pedro Chaves,
quando o assunto foi amplamente debatido.
“Estamos reforçando isso com o senador
e com os demais integrantes da nossa
bancada em Brasília. Não podemos
concordar de modo algum, que esta

decisão do MEC acabe nos tirando um
curso que vai transformar nossa região
em uma Cidade Universitária”,
argumentou Evander.
Na semana passa, o prefeito Marcelo
Iunes esteve reunido com o senador Pedro
Chaves, quando articulou apoio do
senador para concretizar a instalação do
curso de Medicina em Corumbá. Ele
também entende que a busca de apoio é
importante devido ao fato de que o governo
federal vai suspender a abertura de novos
cursos pelos próximos cinco anos. Dois
editais em andamento terão continuidade.
A ideia é incluir o curso de Corumbá em
um dos editais.
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Vereador Rufo Vinagre solicita asfalto para
a Rua Sete de Setembro no Bairro Guatós
A Rua Sete de Setembro entre Rua
Augustinho Mônaco e a Rua
Alexandre Castro, localizada no Bairro
Guatós, foi a única rua do Bairro a
ficar sem o asfalto e atendendo a
solicitação dos moradores daquela
região, o vereador Rufo Vinagre (PR),
durante sessão ordinária da Câmara
de Corumbá, solicitou que seja feito
o asfalto naquela rua. O pedido foi
direcionado ao secretário de
Infraestrutura e Serviços Públicos,
Ricardo Ametlla.
Em seu pedido, Rufo explicou que
o trecho é rota do transporte público
e que precisa de asfalto para melhorar
as com dições de tráfego.
“É uma via bem movimentada e
ainda faz parte da rota do ônibus que
percorre o bairro e grande mobilidade
da população que reclama da poeira
em tempo seco e da lama em tempo
chuvoso”, reforçou o vereador.
Além do asfalto da Rua Sete de
Setembro o vereador está solicitando
também à Secretaria de Infraestrutura
o recapeamento da Rua Tiradentes no
trecho da Rua América até a Rua
Joaquim Murtinho, que tem sido uma

reclamação dos moradores daquela
localidade.
“Os moradores tem reclamado que
naquele trecho a rua está cheia de
buracos e isso pode causar algum
acidente na hora que os motoristas
tem que desviar dos mesmos”,
concluiu Rufo Vingre.

PRODUTOS ORTOPÉDICOS EM GERAL.
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16º FÓRUM INFANTOJUVENIL DO
PANTANAL/ 2017 – COLÉGIO OBJETIVO
O Fórum promoveu o intercâmbio entre os alunos
do ensino fundamental e médio, em uma faixa etária
dos seis aos 17 anos, de domingo (26/11) a terçafeira (28/11). Por meio de palestras e debates, inspirou
o desenvolvimento da sensibilidade e da crítica para
problemas que comprometem a conservação do meio
ambiente de forma sustentável, no caso específico
do Pantanal, e para questões sociais.
Os outros temas abordados no fórum seguiram
a linha de interesse regional: “O Impacto da Pesca
na Economia do Pantanal”, que teve participação
como palestrante o Cmdt. Cap. Diego Ferreira e do
Sd. Vinícius Oliveira, ambos integrantes da Polícia
Ambiental; “S.O.S. Segurança”, quem abordou o
tema na palestra foi o ex diretor-executivo da
AGESEG( Agência de Segurança), atualmente
exercendo atividade de relacionamento institucional
junto ao Governo do Estado, Jorge José Pinto de
Castro; “As Influências e o Papel dos Imigrantes na

Corumbá/MS, 03 a 09/12/2017

P á g . 15

Cultura e Economia Corumbaense”, que teve como
apresentadoras as alunas do 2º ano do Ensino Médio
do Colégio Objetivo, Ana Júlia Dias e Isabela Lima;
“Como Anda a Valorização dos Artistas Pantaneiros”,
tendo como palestrante José Antônio Garcia; “Como
a Tecnologia Interfere na Vida das Pessoas”(
Palestrante: Luiz Felipe de Souza Gimenez- IFMS);
“Alimentação Saudável”, palestrante Laura Midon e
“Como o Impacto Ambiental Interfere na
Comunidade Corumbaense”, que teve como
palestrante Fernando Dias (EMBRAPA PANTANAL).
Palestras e debates envolveram mais de 400 alunos
do Colégio Objetivo, lotando seguidamente o
auditório. Em parceria com a Embrapa Pantanal, o
Fórum é realizado desde 2001 concluindo 16 edições.
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