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Lula lidera preferência do eleitorado
corumbaense para presidente em 2018

Porém, a diferença para Jair Bolsonaro é menor do que as pesquisas a nível nacional.
Confira os números da pesquisa Correio de Corumbá/Gazzetta Sensus. Página 09.

Na entrega de novos
ônibus, prefeito Marcelo
Iunes cobra do gerente da
Andorinha preço acessível
para a população

PMDB avança na
região com o
vereador Gabriel
Alves membro do
diretório estadual
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Agoniza mas não morre
* Rosildo Barcellos
Samba,
Agoniza mas não morre,
Alguém sempre te socorre,
Antes do suspiro derradeiro.
Samba,
Negro, forte, destemido,
Foi duramente perseguido,
Na esquina, no botequim,
no terreiro
Acredito que este fragmento de
Nelson Sargento no samba ”agoniza
mas não morre” sintetiza a enigmática
e envolvente palavra “Samba”, que
notoriamente é um dos ritmos
musicais mais cultuados em toda a
história da cultura brasileira.
O samba teve o seu Dia Nacional
instituído em 1963 e é marcado com
comemorações em praça pública
desde 1972, e isto posto, é exaltado
com a gloriosa e merecida data de 02
de dezembro.
Evidentemente não podemos
esquecer que a força do samba como
patrimônio cultural brasileiro torna
imprescindível uma reflexão sobre o
passado e sobre a própria história do
Brasil, a partir deste que se tornou
um dos principais símbolos da
identidade nacional. Assim sendo
existem algumas versões sobre a
origem desta data mas a mais aceita é
a de que o Dia Nacional
do Samba surgiu por iniciativa de um
vereador baiano, Luis Monteiro da

Costa, para homenagear Ary Barroso.
Ary já tinha composto seu sucesso
\”Na Baixa do Sapateiro\”, mas nunca
havia visitado a Bahia. Esta foi a data
que ele conheceu Salvador pela
primeira vez
Quem apenas ouve falar do samba,
atualmente não tem noção de que essa
palavra já foi sinônimo de
perseguição, liberação, veneração,
esquecimento e vigor; notadamente
em duas cidades esta data tem uma
comemoração típica e já tradicional
que é em Salvador e no Rio de Janeiro.
No Rio a divertidíssima festa fica por
conta do Pagode do Trem. A ideia
do samba surgiu quando moradores
de Oswaldo Cruz resolveram criar um
movimento para revitalizar o bairro,
era o “Acorda, Oswaldo Cruz”. No
Dia do Samba a população se reúne
na Central do Brasil, lotava um trem e
seguia tocando e cantando até
Oswaldo Cruz.
Depois que começou, descobriuse que já havia sido criado décadas
antes por uma das mais importantes
figuras do bairro, Paulo da Portela.
Naquela época o samba era
perseguido pela polícia. Os sambistas
faziam suas reuniões e promoviam
animadas rodas dentro dos vagões
do trem. Em Mato Grosso do Sul,
houve comemoração para este dia em
várias cidades. É um exemplo que fará
resgatar novamente a alegria pulsante
do samba no interior do país.
Particularmente a música em si faz com
que o homem seja diferente em seu
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Viktoria Lorrayna
cotidiano, inclusive entendendo
melhor a história e isso digo para
todos os ritmos. Acontece que
o samba na sua malemolência faz com
que o coração pulse no tom do surdo,
da mesma forma que faz a lágrima cair
com o choro da cuíca; e mesmo

o samba mais triste, traz em seu bojo
a frase que eternizou a Imperatriz
Leopoldinense, como campeã do
carnaval carioca em 1989 e volta e meia
é nosso clamor maior: Liberdade,
liberdade...abre as asas sobre nós.
*Articulista
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Homenagem II
Um comerciante estabelecido durante décadas na Rua Frei Mariano,
entre as ruas Delamare e 13 de Junho, no centro de Corumbá, sempre
brincalhão, sorridente, atencioso, educado, que constituiu família em nossa
cidade; foi presidente da Associação Comercial de Corumbá e que levantou
várias bandeiras vitoriosas em favor do nosso município, tendo formado
todos os seus filhos com curso superior.
Estou me referindo ao comerciante Júlio Emílio Ismael que sempre
contava inúmeros casos, dentre eles, o de um seu empregado, que era
alcoólatra e teve problemas em plena época do regime militar, mas que
conseguiu fazer com que o mesmo mudasse de vida, inclusive limpando seu
nome e seu crédito na praça.

Experiência
Por 10 anos em que fui secretário municipal na prefeitura de Corumbá,
muitas coisas vieram a minha memória.
Lembro-me que quando o povo comparecia a um ato de inauguração,
não estava lá pela obra realizada, mas sim, para participar da festa, regada de
muito chope, churrasco, sob o barulho dos fogos, muito samba por conta de
charangas.
Enfim, o que menos importava para quem estava na festa era o benefício
que foi conquistado para todos, sempre voltados para a saúde, educação e
outros setores essenciais.

GRA
TIDÃO
GRATIDÃO
Temos que reconhecer o
legado de um dos homens públicos
de grande expressão nacional para
nossa região e estado: Delcídio
Amaral, que valorizou Corumbá e o
nosso MS em âmbito nacional, com
inúmeras conquistas e recursos para
diversas obras.
Uma pergunta que não quer
calar: “Delcídio nunca mais?”.
José Carlos da Costa Marques
Bumlai, outro brilhante corumbaense
que fez muito por Corumbá. É só
observar o Hospital local, com o setor
de PEDIATRIA com frente para a Rua
7 de Setembro; o Centro de
Tratamento Intensivo(CTI) ou UTI, o
CENTRO CIRÚRGICO e outros
benefícios em favor de entidades
sociais.
E o que dizer? Obrigado,
Bumlai!
Apesar de tudo que ocorreu,
Delcídio Amaral e Carlos Bumlai estão
fazendo muita falta para nossa região
e estado. E o pecado foi de se envolver
com questão de apartamento com o
então presidente Lula (o Bumlai) e o
Delcídio pela bravata no caso de
Nestor Cerveró, ao contrário do
senador Aécio Neves, e as malas de

Ainda Homenagem
Outro nome esquecido pelo poder público para ser homenageado é o
do empresário Reynaldo Miguel da Silva, que durante anos foi dedicado e
eficiente presidente da Liga de Esportes de Corumbá, eleito e reeleito por
várias vezes, inclusive tirando dinheiro do bolso e de sua empresa para
ajudar o esporte amador caminhar e acontecer e com o seu então possante
veículo de som, o afamado Trio Elétrico “Águia de Fogo” fazia campanhas
beneméritas, colocando o mesmo a disposição das entidades e instituições
voltadas para o social; apoio e divulgação do nosso carnaval e fazendo
campanhas políticas, ajudando a eleger inúmeros prefeitos, vereadores,
deputados, mas que até hoje continua no esquecimento por parte das
autoridades, que já deveriam ter dado seu nome a um monumento, a uma
entidade.
Por onde se passa, até hoje o povo se lembra do carnaval promovido
por Reynaldo Silva com seu Águia de Fogo.

Vestir a camisa
José Carlos da Costa Marques Bumlai
500 mil reais carregadas pelo seu
primo, está livre e solto.
Delcídio e Bumlai condenados
por palavras e atos às vezes sem
provas. E ambos devem sempre
perguntar: “Onde estão meus amigos
de outrora quando estava no Poder?”.
Enfim, o que se tem a dizer a
ambos? Muito obrigado Delcídio,
muito obrigado Bumlai.

Injustiças
Até hoje não se lembraram de prestar homenagem ao médico e
homem público Dr. Fadah Scaff Gattass, que por duas vezes foi prefeito
de Corumbá, sempre de conduta irrepreensível na gestão do erário
público, dotado de caráter ilibado e realizador de obras, mesmo sem os
recursos vindos do gás da Bolívia e de outras fontes.
Ao seu lado contava com o dinamismo de sua esposa Luluca,
que era uma grande promotora da inclusão social, sempre com ações
voltadas para atender as famílias carentes do nosso município. Outro
grande destaque da sua gestão foi a Dra. Elizabeth Alves(esposa do
médico Dr. Geraldo Alves), que desenvolveu um amplo trabalho também
no social, atendendo os munícipes sempre atenciosa e cordial com sua
equipe brilhou no seu setor de atividades.

O 1.º mandamento para um bom secretário ou assessor é vestir a
camisa, ficando na linha de frente em defesa do chefe do poder executivo,
aqui no caso, do prefeito.
Um eficiente auxiliar seja de primeiro ou segundo escalão é assumir
culpa, eventuais falhas, tirando das costas do administrador, os
questionamentos supérfluos e tomando atitudes, assumindo o comando da
administração na ausência do titular, por ocasião das viagens, nunca se
acomodando a espera do alto salário que recebe todo santo mês e agora em
dobro neste mês de dezembro com a liberação do 13.º salário até o dia 20.
Repito em letras garrafais: É NECESSÁRIO VESTIR A CAMISA PARA
JUSTIFICAR O ELEVADO SALÁRIO. Atender a todos de forma igualitária e
não somente os colegas ou grupo do qual já fez parte.

Ter
te
errra da Ar
Arte
A gente observa que a terra das artes que era Corumbá, está
desaparecendo, a começar pelos cinemas: Santa Cruz, Tupi, Anache,
Excelsior e outros. Teatros como o da Cidade Dom Bosco, que
revelava atores, atrizes conforme vem recordando o escritor e
professor Roberto de Medeiros Maciel, o Betão em sua coluna aqui
no Correio de Corumbá e que também foram palcos de grandes shows
musicais com renomados cantores e conjuntos brasileiros e orquestras
do exterior como Cassino de Sevilha.
Até hoje me lembro de quando o Dr. Fadah então prefeito teve
que construir o Parque Marina Gattass, transformando o local em
aprazível área de lazer, com tudo muito bem urbanizado.
Destaque nos dias atuais para a Praça Generoso Ponce na Avenida
General Rondon, palco de muitas emoções.

CORREIODECORUMBA.COM.BR

Corumbá/MS, 10 a 16/12/2017

Pág.
04
Pág.04

IDEIAS,
SUGESTÕES
E RECLAMAÇÕES
Por Eneo da Nóbrega
(Membro Efetivo da União Brasileira de Escritores)

BALAS DE BORRACHA, GÁS DE PIMENTA,
CAVALARIA E CACHORROS DERRUBAM A MÁSCARA
DO GOVERNADOR REINALDO AZAMBUJA
A violenta repressão capitaneada por REINALDO AZAMBUJA (PSDB), contra os/
as TRABALHADORES/AS no dia 28/11/2017, durante a votação do pacote de
DESMONTE DA PREVIDÊNCIA SOCIAL dos/as servidores/as na Assembleia
Legislativa, demonstra o completo descompromisso do atual governador com aqueles
que efetivamente constroem o Estado de Mato Grosso do Sul.
O governador, na BALA e na BORDOADA, com o apoio de 13 deputados covardes,
conseguiu aprovar seu pacote de maldades previdenciárias.
A previdência dos/as servidores/as não se encontra quebrada e, se tem alguma
dificuldade não é por culpa dos/as servidores/as estaduais, mas por culpa dos
governantes, dentre eles, REINALDO AZAMBUJA (PSDB).
O atual governo não tem coragem de enfrentar os empresários cortando as polpudas
isenções fiscais de toda e qualquer ordem, mas, sabe enfrentar os/as servidores/as
com TROPA DE CHOQUE e CACHORROS ROTWAILER.
REINALDO AZAMBUJA (PSDB), ao colocar a truculência policial contra os/as
servidores/as, replicou mais uma vez o velho e bom bordão dos tiranos de plantão:
Seja forte com os fracos para esconder o fato de que se é fraco com os fortes.
A FETEMS, desde que o governo começou a alardear uma pretensa crise fiscal,
elencou uma série de medidas que cortam privilégios dos grandes empresários e
apaniguados políticos.
Até a presente data só foi proposto pelo governador REINALDO AZAMBUJA (PSDB)
medidas contra os/as servidores/as estaduais. Contra os empresários privilegiados
pelo seu governo nada de sacrifício.
Os apaniguados, que não são pouco e só aumentam, no governo REINALDO
AZAMBUJA (PSDB) continuam se beneficiando do Estado em detrimento de quem
efetivamente trabalha pela população.
O abandono de setores essenciais à população no governo REINALDO AZAMBUJA
(PSDB) contrasta com a manutenção dos privilégios dados a empresários e políticos
aliados.
O fim do FUNDO PREVIDENCIÁRIO, para que este governo faça caixa ao longo
do ano de 2018 às custas dos/as servidores/as nos revela uma triste realidade no
governo REINALDO AZAMBUJA (PSDB): “Dane-se o futuro da previdência social”.
O discurso de planejamento, meritocracia e contrato de gestão era apenas uma
cortina de fumaça, uma máscara, para esconder um governo desorganizado, fisiológico
e patrimonialista que ele tanto criticou entre sua candidatura e sua posse.
REINALDO AZAMBUJA (PSDB) entrou, no dia 28/11/2017, para nossa triste história:
“É o primeiro governador do Estado a colocar a tropa de choque armada, acompanhada
de cachorros e cavalos de ataque e disparando balas dentro da Assembleia Legislativa,
para garantir uma votação que somente atendia a seus interesses.”
Ganhou a votação, mas ganhou também definitivamente a imagem de tirano e
truculento, que nenhuma máscara e bom moço vai mais conseguir esconder.
Finalmente o slogan da campanha de REINALDO AZAMBUJA em 2014, MUDANÇA
DE VERDADE, se revelou falso.
O governo REINALDO AZAMBUJA não é governo de MUDANÇA e muito menos
comprometido com a VERDADE.
A MUDANÇA e a VERDADE não precisam de cachorros, cavalos, bala de borracha,

Eneo da Nóbrega participando da VII Conferência Estadual.
gás de pimenta e tropa de choque para se estabelecerem.
A FETEMS e os/as trabalhadores/as de Educação vão continuar lutando para que
tiranos e déspotas deste porte tenham vida curta em nossa vida política. Ao governador
REINALDO AZAMBUJA deixamos nosso recado claro e transparente:
”Não há cachorros, cavalos, balas de borracha, gás de pimenta e truculência policial
que vai conseguir calar a FETEMS, os/as trabalhadores/as em Educação e os/as
demais servidores/as públicos diante de tamanha TRUCULÊNCIA e COVARDIA.”
MOÇÃO DE REPÚDIO AO GOVERNO DO MATO GROSSO DO SUL
A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação – CNTE, entidade
representativa dos profissionais do setor público da educação básica brasileira, torna
público o seu REPÚDIO ao Governo do Estado do Mato Grosso do Sul e à sua
Assembleia Legislativa que, no dia 28 de novembro, sob uma violência descomunal
perpetrada contra os trabalhadores, fizeram aprovar uma Reforma da Previdência
estadual.
Sob a falsa alegação de que é necessário combater um suposto déficit na
previdência estadual, o governador de Mato Grosso do Sul Reinaldo Azambuja, do
PSDB, reproduziu no Estado o pacote de maldades do governo federal, replicando
para dentro de sua gestão governamental os mesmos preceitos da proposta de Reforma
da Previdência apresentada pelo governo golpista e corrupto de Michel Temer, que
ataca solenemente o direito à aposentadoria dos trabalhadores do setor público e do
privado.
O projeto aprovado pelos deputados estaduais no dia de hoje (28/11) impactará
na vida de mais de 70 mil funcionários públicos, entre ativos, aposentados e pensionistas
e, a exemplo da proposta de reforma sugerida pelo governo federal, segue na mesma
direção de aumentar a alíquota de contribuição dos servidores e de impor ao conjunto
dos trabalhadores públicos do Estado uma Previdência Complementar privada.
É claro que o ambiente pernicioso a qual o Brasil foi submetido desde o golpe
parlamentar/jurídico/midiático sofrido em 2016 fornece a todos os entes da Federação
o mau exemplo de como se deve fazer para maltratar os trabalhadores. O argumento
usado pelo governo tucano de Mato Grosso do Sul repisa a cantilena de que é
necessário reduzir o déficit da previdência estadual. Não é de hoje que os/as educadores/
as do Estado exigem uma investigação para se apurar esse alarmado déficit. O que se
sabe, no entanto, é que o governo do Estado insiste e aposta na falta de transparência.
É por isso que os/as educadores/as brasileiros/as apoiam de forma veemente a luta
dos/as trabalhadores/as em educação do Estado do Mato Grosso do Sul que, no dia
de hoje, em mais uma demonstração de unidade e força, ocuparam a Assembleia
Legislativa do Estado para tentar impedir a votação desse malfadado projeto. Não foi
possível, infelizmente. A avalanche na retirada de direitos não constrange mais aqueles
que se dizem representantes do povo. E não constrange porque eles representam
somente a si mesmos e aos interesses de quem os financiou em campanha ou financia
no mandato. Repudiamos a aprovação desse projeto e não nos furtaremos em tornar
público, por todos os meios necessários, a identidade daqueles que traíram o povo sulmato-grossense. Brasília, 28 de novembro de 2017.
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Nos Trilhos da Vida
Por Dilson Fonseca (DRT-1583/MS)
Vamos falar sobre a Ferrovia, escrever sobre fatos
históricos e curiosidades. Sou o Professor Dílson Antonio
Morais da Fonseca, Pós Graduado em Gestão
Educacional, Formado em Geografia e professor há mais
de 18 anos, além disso, neto e filho de ferroviário.

UM HOMEM SIMPLES
Um amigo ferroviário que impôs uma
condição para conversar conosco que
não fosse identificado pois ele sente muita
tristeza na vida que ele leva hoje e na
verdade mesmo ele sente vergonha de
estar passando por essa situação. Vamos
chamá-lo aleatoriamente de José dos
Trilhos, e o nosso amigo não conseguiu
se aposentar, pois foi sumariamente
dispensado pelo Governo do sociólogo
Fernando Henrique Cardoso no período
da privatização e já tinha mais de 45 anos
e não conseguiu entrar em outra
empresa. E ficou na ferrovia por 10 anos,
trabalhando na via permanente, ou seja,
arrumando trilhos e trocando dormentes.
Além de sair já debilitado pois a sua função
exigia muito esforço físico. O João naquela
época com 4 filhos pequenos e uma
esposa para sustentar e sem casa
própria. Então restou para ele buscar
outras alternativas de sobrevivência,
começou fazendo changa na área
próxima ao pole esportivo na Avenida
Porto Carreiro e lá para ele rendia alguns
recursos para comprar a sua alimentação
e dos seus filhos diariamente. Também é
importante ressaltar que naquela época
estava em expansão a exportação de
produtos brasileiros para a Bolívia e ainda
tinha como trabalhare sobreviver
carregando caminhões. Mas a sua luta
estava cada vez mais árdua e difícil e as
changas não estavam mais dando
resultado e o pior que a idade cada vez
avançando mais. Então nesse momento
de extrema dificuldade o nosso ferroviário
José dos Trilhos revolver buscar na
cachaça uma alternativa pra viver, ou pra
morrer. Se tornou um viciado na bebida,
esse homem que na época quando tinha
o seu emprego na ferrovia adorava
andar todo alinhado, odiava a bebida
alcoólica e dava para sua família uma
vida digna. Após se perder na bebida
João perdeu a esposa que preferiu ir

embora para Aquidauana para a casa
dos seus pais e levar os filhos juntos.
Então nosso amigo ex-ferroviário que já
morava em condições deploráveis piorou
ainda mais, sem dinheiro para pagar
aluguel passou a viver de favores nos
arredores da vida. Não posso dizer onde
o nosso amigo mora, pois ele não quer
ser encontrado. Jose dos Trilhos lembrou
dos tempos de ferroviário e disse que
também existia naquela época pessoas
que se por ter um cargo melhor se achava
superior em relação aos outros e veio a
privatização e tudo acabou, não poupou
ninguém. José se lembra de um fato que
ocorreu na estação de Corumbá, onde
ele após uma semana de trabalho no
trecho da ferrovia no Pantanal, chegou
na estação e presenciou uma das cenas
que jamais saíram da sua mente, viu um
filho de um amigo cair do trem, logo na
chegada e infelizmente o rapaz veio a
óbito. E isso ficou na mente do José por
muitos e muitos anos. Nos trechos da vida
o nosso amigo José dos Trilhos lembrou
do amigo Ladário, que era muito mais do
que um cozinheiro era um “artista” que
inventava muitas comidas diferentes para
os ferroviários e ele jamais esquece do
amigo Ladário.José dos Trilhos hoje vive
pensando de como ele teve tudo e hoje
não tem nada e culpa o presidente
Fernando Henrique Cardoso, chega até
chorar de raiva do antigo presidente que
para ele representou a sua ruína. E diz
“graças a esse homem, perdi meu
emprego, minha família e minha vida”.
José para sobreviver hoje em dia vive
catando latinha pelas ruas de Corumbá
e Ladário e o que consegue vender ele
divide um pouco para a comida e outro
pouco para a bebida. José nunca mais
se casou ele vive só e como ele mesmo
diz pelo menos “eu estou sofrendo
sozinho”. Nunca mais ele teve notícias
da sua ex-esposa e filhos, nunca mais.
Resta ao nosso ferroviário à saudade e

mesmo com uma idade elevada ele ainda
quer um dia voltar a andar de trem. Bem
o José do trilhos nos falou de algumas
fases da sua vida após a demissão fruto
da privatização da Rede Ferroviária
Federal, do governo Fernando Henrique
Cardoso.
O nosso amigo o José dos trilhos disse
que dormiu muitas noites na chamada
estação velha, pois sem dinheiro, sem
emprego, sem esposa, o único espaço
que ele encontrou para se abrigar foi a
estação velha, onde passou algumas
noites no relento e esperando muitas
vezes por algo que jamais verá, seu
emprego. O José dos Trilhos também
enquanto dormia na estação velha ele
sonhava que estava no trecho
trabalhando, que no dia 30 iria receber
o seu salário, que no mês de outubro iria
receber o trem de brinquedos e assim
poderia dar presentes aos seus filhos. E
quando acordava na estação velha
imunda e nada tinha e que tudo aquilo
não passou de um sonho, um sonho que
na vida real virou pesadelo. Vamos usar
a própria fala do José dos Trilhos: “amigo
Dilson, conheci muito seu pai, seu irmão
e você e sei que são pessoas honradas
e com certeza nunca roubarem, por isso
amigo eu não quero me identificar, mas
não vou negar pra você que está aqui
sentado no meu sofá na minha humilde
casa, amigo pra comer eu roubei graças
a Deus não matei, mas roubei. Roubei
muito naquela feirinha velha atrás do
cemitério, roubei muito no antigo mercado
popular, roubei na vendinha do senhor
José lá no Cristo Redentor. Mas só fiz
isso primeiro para comer e depois pra
sustentar o meu vício da cachaça. Mas
nunca cheirei e nem fumei maconha”. A
nossa entrevista chegou a um momento
muito triste, pois o nosso amigo lembrou
da sua família, lembrou que já teve uma
família e que já te chamaram de pai e que
hoje não tem mais nada disso, que
tristeza, e complementa: “(...) como pode
um homem poderoso destruir a vida de

muitas pessoas como fez o Presidente
Fernando Henrique Cardoso, eu quero
que um dia ele sinta na pele o que é ser
desempregado e depender dos outros
pra viver, ó Deus como eu queria, mas
sei que pra gente poderosa nada
acontece”. Nesse momento o nosso
ferroviário chora e demora muito pra
parar eu também me senti muito
emocionado com isso. O José dos Trilhos
mais uma vez me surpreendeu e disse
que já tentou por duas vezes tirar a sua
vida, a primeira foi quando recebeu o
telegrama com a sua demissão e a
segunda foi quando ele perdeu a esposa
e filhos. Pois eles foram embora para
Aquidauana e nunca mais voltaram.
“(...)é triste meu amigo viver sozinho e
sem nada”. Estamos presenciando a
morte premeditada de um ser humano
que já teve de tudo e que hoje não tem
mais nada, mas que está consciente da
sua vida e que ainda consegue
sobreviver vendendo latinha e material
reciclável. Mas mesmo nessa vida tão
pobre que o nosso amigo leva ele não
quer ser identificado e nem quer ser
ajudado, pois na concepção dele ser
ajudado por governos ou outras coisas
é uma decadência e ele não quer mais
essa mancha na sua vida. Ele ainda diz
eu posso sobreviver ainda, “(...)vendo
as minhas latinhas por 0,05 centavos
cada e assim compro meu arroz, meu
feijão e quando dá uma misturinha. Hoje
mesmo eu vou ter no almoço arroz, feijão
e pé de galinha que ganhei de um
vizinho”. E assim vive o nosso amigo e
que fica na esperança de dias melhores,
pois eu particularmente conheci o senhor
José dos Trilhos na época de ferroviário
e o reencontrei hoje em dia. Pois ele
trabalhou no mesmo setor do meu pai o
já falecido Delso Lourenço da Fonseca,
e hoje em dia que o vê jamais irá acreditar
de como ele se encontra. E assim é o
nosso nos Trilhos da Vida, onde a nossa
opção é falar dos verdadeiros
ferroviários.
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O Poder das
Palavras
Esta semana, com a proximidade das
festas de fim de ano, lembrei do meu avô,
sábio homem do interior. Ele gostava do
Natal, oportunidade de reunir toda a
família.
Quando novo, gostava de ouvir suas
histórias, de estar ao seu lado. Ele era
daqueles que tinha um quartinho de
ferramentas nos fundos e, ao fim do dia,
corria para lá. Concertava tudo que me
lembre, e contava muitas histórias. Uma
delas ficou marcada, pois me ensinou de
um jeito simples, o que muitos não sabem
até hoje. Era mais ou menos assim:
Certa vez, um homem tanto falou que
seu vizinho era ladrão, que o vizinho
acabou sendo preso. Algum tempo
depois, descobriram que o rapaz era
inocente, ele foi solto, e, após muita
humilhação resolveu processar seu
vizinho (o caluniador).
No tribunal, o caluniador disse ao juiz:
- Comentários não causam tanto mal... e
o juiz respondeu:
- Escreva os comentários que você fez
sobre ele num papel, depois pique o papel
e jogue os pedaços pelo caminho de casa

e amanhã volte para ouvir a sentença!
O homem obedeceu e voltou no dia
seguinte, quando o juiz disse:
- Antes da sentença, terá que catar os
pedaços de papel que espalhou ontem!
- Não posso fazer isso, meritíssimo! respondeu o homem - o vento deve têlos espalhados por tudo quanto é lugar e
já não sei onde estão!
Ao que o juiz respondeu:
- Da mesma maneira, um simples
comentário que pode destruir a honra de
um homem, espalha-se a ponto de não
podermos consertar o mal causado; se
não se pode falar bem de uma pessoa, é
melhor que não se diga nada!
Resumindo, como diria o poeta,
sejamos senhores de nossa língua, para
não sermos escravos de nossas
palavras.

Por Fabio Pexe
Publicitário, Pós graduado em
Gestão de Mercados, MBA
em Marketing,
e membro da ASBPM
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"Atenção Moradores para a Coleta de
Galhos Setorizada esta semana nas ruas!"
3ª Semana Dezembro 18 a 23

3ª SEMANA - CENTRO PARTE BAIXA –
BORROWISK, BEIRA RIO E CERVEJARIA.
-ALAMEDA DO TAMENGO
-ALAMEDA RIO DE JANEIRO
-LADEIRA 21 DE SETEMBRO
-LADEIRA MANOEL CAVASSA
-LADEIRA CÁCERES
-LADEIRA CUNHA E CRUZ
-LADEIRA DO CONTORNO
-LADEIRA DONA EMILIA
-LUIS FEITOSA RODRIGUES
-RUA FIRMO DE MATOS ENTRE TRAVESSA ACAMPAMENTO E RUA AMÉRICA.
-RUA MAJOR GAMA ENTRE TRAVESSA ACAMPAMENTO E RUA AMÉRICA.
-RUA SETE DE SETEMBRO ENTRE ALAMEDA ARTHUR
MANGABEIRA E AMÉRICA.
-RUA QUINZE DE NOVEMBRO ENTRE AVENIDA GENERAL RONDON E RUA
AMÉRICA.
-RUA FREI MARIANO ENTRE AVENIDA GENERAL RONDON E RUA AMÉRICA.
-RUA ANTONIO MARIA COELHO ENTRE AVENIDA GENERAL RONDON E
AMÉRICA.
-RUA ANTONIO JOÃO ENTRE AVENIDA GENERAL RONDON E RUA AMÉRICA.
-RUA TIRADENTES ENTRE AVENIDA GENERAL RONDON E RUA AMÉRICA.
-RUA LADÁRIO ENTRE AVENIDA GENERAL RONDON E RUA AMÉRICA
-RUA TENENTE MELQUÍADES DE JESUS ENTRE RUA DELAMARE E RUA
AMÉRICA.
-ALAMEDA VULCANO ENTRE RUA TREZE DE JUNHO E AVENIDA RIO BRANCO.
-RUA GERALDINO M. DE BARROS ENTRE RUA TREZE DE JUNHO E AVENIDA
RIO BRANCO.
-RUA CACÉRES ENTRE RUA VINTE DE SETEMBRO E AVENIDA RIO BRANCO.
-RUA BARÃO DO MELGAÇO ENTRE RUA MATO GROSSO E AVENIDA RIO
BRANCO.
-ALAMEDA SÃO BENTO ENTRE RUA MATO GROSSO E AVENIDA RIO BRANCO.
-ALAMEDA LENON ENTRE RUA MATO GROSSO E AVENIDA RIO BRANCO.
(LESTE OESTE) 3ª SEMANA , CENTRO PARTE BAIXA
-RUA DOMINGOS SAHIB
-TRAVESSA ACAMPAMENTO
-RUA MANOEL CAVASSA
-ALAMEDA ARTHUR MANGABEIRA
-LADEIRA JOSÉ BONIFÁCIO
-RUA MARIANO CAVASSA
-ALAMEDA PORTUGAL
-AVENIDA GENERAL RONDON ENTRE RUA LUIS FEITOSA RODRIGUES E RUA
TENENTE MELQUIADES DE JESUS.
-RUA DELAMARE ENTRE RUA 21 DE SETEMBRO E RUA TENENTE MELQUÍADES
DE JESUS.
-RUA TREZE DE JUNHO ENTRE RUA LUIS FEITOSA RODRIGUES E RUA
TENENTE MELQUÍADES DE JESUS.
-RUA DOM AQUINO ENTRE RUA LUIS FEITOSA RODRIGUES E RUA GERALDINO
M. DE BARROS.
-RUA CUIABÁ ENTRE RUA LUIS FEITOSA RODRIGUES E RUA GERALDINO M.
DE BARROS.
-RUA AMÉRICA ENTRE RUA EDU ROCHA E RUA GERALDINO M. DE BARROS.
-RUA VINTE DE SETEMBRO ENTRE RUA GERALDINO M. DE BARROS E RUA
CÁCERES.
-RUA MATO GROSSO ENTRE RUA CÁCERES E RUA ALBUQUERQUE.
-AVENIDA RIO BRANCO ENTRE RUA GERALDINO M. DE BARROS E RUA
ALBUQUERQUE.
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Rua Dom Aquino, 775 - Centro

CORRETORES AUTÔNOMOS, FAÇA PARTE DE NOSSA EQUIPE!

VENDA

A esperança existe
Nos últimos anos o povo
brasileiro está perdendo a
esperança na política, mas como
ela é a última que morre, este
bordão está comprovado com o
surgimento de um nome que ainda
no primeiro ano de seu mandato
como vereador já vem se
revelando como uma liderança
emergente, que é o Dr. Gabriel
Alves de Oliveira.
Jovem, mas já muito
experiente na medicina, o vereador
do PMDB é um nome muito
expressivo, muito acessível a
todos a qualquer dia e hora, tem
uma convivência harmoniosa com
amigos, colegas de profissão e
munícipes.
Doutor Gabriel relembra
aqueles antigos e atenciosos
médicos de nossa cidade.
Despertando interesses de
bons políticos, Gabriel se viu em
uma situação de difícil recusa, um
convite para ser candidato a
deputado estadual pelo Partido do
Movimento
Democrático
Brasileiro, sendo assediado por

jovens, adultos, adolescentes e
lideranças de outros partidos
também.
O vereador Gabriel Alves
além da enorme experiência
como médico e portador de um
bom currículo tem tudo para dar
uma verdadeira reviravolta na vida
pública corumbaense e agora
despontando para todo o estado.
Vamos Dr. Gabriel, vamos
Corumbá. O futuro o espera e
Corumbá também. Aceite já
participar dessa disputa.

Personagens Populares
Observo que figuras populares estão quase em extinção por estas
bandas.
Quem não se lembra do Espanha, Bola Sete, Zé Tintureiro, do anão
Palmiro, Zé Pipoca, Jujuba, Bosco Morreu, Arthur Pé de Laje, Baiano do
Santa Tereza, do Tabuia que recentemente nos deixou; Sakima, lutador de
Boxe que ainda esta entre nós; Cabeça Gorda, Pedrinho Menelau ou Pedrinho
Menudo; do Ruyzinho do Flor que neste ano fez 70 anos e está pronto
para desfilar no carnaval de 2018; Fragata, Maíldo Piruliteiro, Papagaio de
Botas, Edu Carrapato, Chuchu, Barba Azul, Padeiro Vascaíno, Ratão(hoje
tem muitos...), Chibiu Taxista, Tatá o Rei do Volante, João Caroço, Choca,
Lilí Tiroteio e tantos outros que no momento não recordamos, mas que
numa outra oportunidade serão também citados. Aliás, muitas dessas
figuras populares estão no Livro Corumbá & Apelidos do Capitão Ionaldo
Arce, recém-lançado com Noite de Autógrafos na Casa de Cultura Doutor
Gabí e que se encontra a venda na Farmácia Santo Antônio, na Banca do
Nathércio e na residência da Sra. Vera do Conselho na Rua Firmo de Matos,
em frente à sede do IBAMA, por R$ 30,00..

10 – CENTRO Casa com terreno medindo 19 m X
72 m, próximo ao Quartel Militar, com 3 quartos,
banheiro, sala de estar/jantar, sala de TV e banheiro
na parte externa. Garagem para 3 carros e quintal
R$ 260 MIL.
11 – CENTRO - Casa plana, com 3 quartos (sendo
1 suíte) com armário embutido, ampla cozinha, 2
banheiros, escritório, sala de estar, sala de jantar,
sala de TV, quintal, e vaga para 3 carros. Localizada
na Av. General Rondon. Excelente oportunidade!
Aceita proposta. R$ 700 mil.
12 – Centro, Casa nova, recém construída, toda
em porcelanato, com garagem para 1 carro, jardim,
sala, cozinha, 2 quartos, banheiro e 1 suíte. Quintal
com lavanderia, espaço para piscina, churrasqueira
e banheiro. R$ 300 mil.

1 –Casa, Popular Nova, com 3 quartos, sala de
estar, sala de jantar, sala de TV, cozinha, 2 banheiros,
lavanderia, churrasqueira e banheiro externo.
Garagem coberta para 3 carros. R$ 350 mil.
2 – ABAIXOU! Excelente imóvel no Centro, com
260 m², piscina, área gourmet, churrasqueira, 3
quartos, sala de jantar, sala de estar, hall de entrada,
ALUGUEL
cozinha planejada, copa, lavabo, área de serviço,
e garagem para 2 carros. A casa está a venda com 14 – Dom Bosco, Casa bem localizada, com 3
armários embutidos, ar condicionados e móveis! quartos, sendo 1 suíte com closet, sala de estar,
sala de TV, sala de jantar, cozinha, banheiro, amplo
Excelente Oportunidade!
quintal com lavanderia, banheiro e dispensa.
3 – GUATÓS Casa com terreno medindo 12,10 Garagem para 3 carros! R$ 1.200/mês.
m X 33,20 m, com 3 quartos, sendo 2 suítes,
banheiro, garagem para 3 carros, sala de TV, 15 – Centro, Apartamentos com opções de
lavanderia, despensa e quintal. R$ 300 MIL. metragens diferentes, recém construídos, sendo 1
suíte, espaço home office, sala. O local
4 – Centro, Sobrado bem localizado, com 2
possui cozinha de apoio, hall e salas conjuntas.
quartos, 2 banheiros, 3 salas, cozinha e amplo
Incluso no aluguel: energia, café da manhã e limpeza.
quintal na parte inferior, com piscina. No piso
Excelente opção! R$ 2.900/mês.
superior, com 2 quartos, dois amplo banheiro e
16 – Centro, Casa térrea contendo garagem para 3
sala. R$ 550 mil.
carros, sala, ampla cozinha, 3 quartos sendo 1 suíte,
1 banheiro, parte externa com churrasqueira, 1 quarto,
banheiro e quintal. Excelente localização! R$ 2,5
mil/mês.
17 – ESTACIONAMENTO + SALÃO
Estacionamento localizado na Rua Delamare, com
capacidade para 44 vagas, mais Salão ao lado
com banheiro, sala de depósito, sala onde
funcionava a cozinha, sala da gerência, com
5 - Casa + Terreno Excelente terreno com antigos banheiro privativo! R$ 3 mil/mês
escritórios, medindo 19,80 m x 72 m no centro da 18 – Centro, Salão Comercial inteiro reformado, com
cidade, plano, ótima localização. R$ 250 mil.
duas portas grandes de entrada e saída, um escritório,
6 – Dom Bosco, Casa plana, com área de lazer, copa, dois banheiros e área aberta ao fundo!
churrasqueira e piscina. Área total de 495.72 m² e Localização Central! R$ 2.500/mês.
com 172.07 m² de construção. Garagem coberta
para 2 carros e área para mais 4 carros. 3 quartos,
sala social com 2 ambientes, 2 banheiros, cozinha,
lavanderia e quarto de empregada nos fundos.
Excelente oportunidade R$ 650 mil.
7 – Dom Bosco, Casa medindo 8 m X 25 m,
localizada em bairro com toda infra estrutura, com
garagem para 2 carros, jardim, 2 salas, 2 quartos,
banheiro, cozinha e quintal. Bom para investimento.
R$ 145 mil.
19 – GALPÃO INDUSTRIAL
8 – COMERCIAL NOVA Corumbá, Local Excelente Galpão Industrial, com pé direito de 10
privilegiado, na Rua Ciríaco, com salão comercial m, localizado em uma das regiões mais valorizadas
na frente, e casa nos fundos, com 3 quartos, sala, 2 de Corumbá! Negocia-se eventuais reparos e
banheiros, quintal e vaga para 5 carros! R$ 200 mil. melhorias. Ótima oportunidade! R$ 1.800/mês.
20 – Centro, Casa plana na Firmo de Matos, com
3 quartos (1 suíte), sala, banheiro, cozinha, copa,
lavanderia! Quintal com banheiro e quarto, 1 vaga
de garagem. Ótima localização! R$ 1.500/ mês.

TERRENOS

21 - Terreno em uma das ruas mais importantes
da cidade, na Porto Carrero plano, medindo 12 m
x 72 m, totalizando 864 m², documentação ok,
excelente oportunidade! R$ 300 MIL.
22 - Excelente Terreno, Bairro Maria Leite, 24,20
9 – Centro, Casa bem localizada, na Rua Ladário, m x 24,20 m, totalizando 585 m². R$ 80 mil.
com 3 quartos (1 suíte), sala de TV, sala de jantar, 23 – Bairro Aeroporto, 3 Terrenos planos, com
dispensa, cozinha, lavanderia, banheiro e vaga para 19,80 m X 72,60 m cada, totalizando 4.312 m².
2 carros R$ 300 mil.
Rua asfaltada R$ 250 mil.
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Cantinho do Betãonº189
SAUDADEANDO V
Sentado no sofá da sala
Com a mente saudadeando
Passei o tempo pensando
No saudoso ZERO BALA.
Só lembrança,
Sem esperança
De volta,
Para um passado sem volta,
Não adianta chorar
Só lembrar... lembrar... lembrar
E sonhar
Com aquele lanche gostoso
O X-Pantaneiro famoso
E a porção de calabreza,
A musiquinha de fita
E a gelada na mesa.
Os fregueses do dia-a-dia,
Cada qual com sua mania:

Serginho com o sanduba apimentado,
Adilson com o pão bem torrado
Bem prensado
Quase queimado
E a pinguinha com abacaxi.
“Nerso Preto” mulando
Os clientes perturbando,
Andando daqui e dali.
Nas noites de quinta-feira,
Todo produzido e perfumado
Adilson de Tergal e camisa de linho
Cabelo esticadinho
Saía prá dançar baile
No extinto “Muro Quebrado”.
“Amiguinho”, no balcão,
Copo de cerveja na mão,
Me queria sempre por perto
Pois quando a fita acabasse

Corumbá/MS, 10 a 16/12/2017

Só pedia que eu tocasse
Outra fita do Roberto.
Ah, Meu Velho ZB Lanches
Tudo agora não é como antes.
Cadê o “Bom-de-Causo” Luizinho
Mestre Rubens e “Francis”
O Mago da “Confecções”
Me lembro deles no dia-a-dia
Personagens do meu “Vila Utopia”
Que belas recordações!
Meu ZERO BALA saudoso
Com seu hamburguer gostoso
Temperado com alecrim
Do espetinho na chapa
E da pinguinha com angelim.
Lá fora, as quatro mesinhas,
Na janela, o balcãozinho
Aguardavam, pacientes
Pelos primeiros clientes.
Lá dentro, a chapa ligada
Com esmero eu preparava
O sanduba do Chiquinho
E o X-EGG do “Goiaba”.
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Sem pretensão de Poeta
Meu verso tem rima pobre
Mas escrever é coisa nobre
Seja em verso ou em prosa
E se a porta estiver aberta
Mando meu saudadeando
Saudadear é coisa gostosa.
“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)
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Lula lidera preferência do eleitorado
corumbaense para presidente em 2018
Porém, a diferença para Jair Bolsonaro é menor do que as pesquisas a nível nacional.
Confira os números da pesquisa Correio de Corumbá/Gazzetta Sensus.
A consulta popular baseou-se em três cenários, com três
nomes do PSDB: João Dória, Geraldo Alckimin e José Serra,
sendo o senador paulista com melhor porcentagem. Lula
lidera em todas, sempre com Bolsonaro em segundo. Porém
com uma margem menor do que Datafolha do dia 02 de
Dezembro, onde o ex-presidente mantém 20 pontos de
diferença, nessa a margem é de 10 até 5 pontos.
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 29 de Novembro a 05 de Dezembro.
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:

Pesquisa Estimulada – 3 cenários –
Se a eleição para Presidente da República
fosse hoje em quem o(a) senhor(a) votaria?
1º Cenário com o Prefeito de São Paulo Dória como
candidato.
Lula (456) 36.48%
Bolsonaro (339) 27.12%
Marina Silva (118) 9.44%
Dória (76) 6.08%
Ciro Gomes (73) 5.84%
Álvaro Dias (58) 4.64%
Temer (21) 1.68%

Levy Fidelis (02) 0.16%
Ismael (01) 0.08 %
NÃO SABE (81) 6.48%
Branco (15) 1.2%
Nulo (10) 0.80%

2º Cenário – Com Geraldo Alkmin candidato
Lula (461) 36.88%
Bolsonaro (313) 25.04%
Marina Silva (128) 10.24%
Geraldo Alkmin (106) 8.48%
Ciro Gomes (67) 5.36%
Álvaro Dias (28) 2.24%
Temer (26) 2.08%
Levy Fidelis (02) 0.16%
Ismael (01) 0,08%
NÃO SABE (78) 6.24%
Branco (21) 1.68%
Nulo (19) 1.52%

3º Cenário – Com José Serra como candidato
Lula (371) 29.68%
Bolsonaro (313) 25.04%
José Serra (174) 13.92%
Marina Silva (152) 12.16%
Álvaro Dias (57) 4.56%
Ciro Gomes (56) 4.48%
Temer (35) 2.8%
Levy Fidelis (02) 0.16%
Ismael (00)
NÃO SABE (62) 4.96%
Branco (07) 0.56%
Nulo (21) 1.68%
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Com contrato vencido há 10 anos,
Andorinha monopoliza transporte
interestadual em Corumbá

Foto: Lucas Flávio

Ruiter é homenageado pela
Câmara e Orla Portuária
levará o seu nome

Corumbá/MS, 10 a 16/12/2017

A Câmara Municipal de Corumbá aprovou Projeto de Lei 25/2017 que
denomina a Orla Portuária de Corumbá, às margens do Rio Paraguai, de
“Orla Ruiter Cunha de Oliveira”. A iniciativa foi aprovada por todos os
vereadores corumbaenses e segue para sanção do Poder Executivo.
Segundo o presidente do Poder Legislativo, Evander Vendramini, esta
será uma forma de fazer com que a população sempre lembre o nome do exprefeito que faleceu em 1º de novembro. Ele estava em seu terceiro mandato
à frente da Prefeitura de Corumbá.
“Já estamos em entendimentos com o prefeito Marcelo Iunes e a ideia é
realizar um ato na Orla, quando a Lei deverá ser sancionada pelo Poder
Executivo. Além disso, estamos trabalhando para que o local ganhe um
busto de Ruiter Cunha de Oliveira, como forma de eternizar o nome do exprefeito em nossa região”, revelou Evander.

Os passageiros que precisam fazer a rota de 425 km entre Corumbá e
Campo Grande desembolsam cerca de R$ 140 pela empresa Andorinha.
Oferecendo os serviços há cerca de 30 anos, a empresa é a única responsável
pelo transporte intermunicipal na Cidade Branca.
Pelo trajeto Londrina/São Paulo, cerca de 530 km, a empresa cobra o mesmo
valor pela ida e volta. O motivo de tanta diferença é, segundo o vereador
Chicão Vianna (SD), a falta de concorrência em Corumbá.

Segurança no trânsito
Por outro lado, a Câmara aprovou na sessão ordinária de terça-feira
(05), requerimento do vereador Evander solicitando a implantação de uma
rotatória no cruzamento da Rua Cáceres com a Minas Gerais, no Bairro
Cristo Redentor. Trata-se de uma reivindicação dos moradores da região,
no sentido de garantir maior segurança no trânsito.
Ao mesmo tempo, o vereador solicita à Prefeitura, a instalação de redutor
de velocidade com a instalação de sinais refletivos (olho de gato) na Rua
Major Gama, entre as ruas Dom Pedro I e General Osório, no Bairro Nossa
Senhora de Fátima, devido ao grande fluxo de veículos.

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

Disk - Água 3231 - 5656

PRATIQUE A PALAVRA DE DEUS
“O Senhor disse: Esse povo se aproxima de mim só com
palavras, e somente com os lábios me glorifica, enquanto o
seu coração está longe de mim. O culto que me prestam é
tradição humana e rotina. Por isso, eu continuarei a realizar
maravilhas e prodígios; a sabedoria dos seus sábios fracassará
e a inteligência dos seus inteligentes se apagará.”
(Isaías 29: 13-14)

Sem abertura de licitação, a população fica refém de apenas uma opção,
sendo obrigada a pagar o preço que é ofertado. O vereador afirma que,
durante aprofundamento no assunto, entrou em contato com a Agência
Estadual de Regulação dos Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul
(Agepan) para procurar soluções de acabar com o monopólio, mas foi
informado que a licitação seria competência do Governo do Estado.
Indignado, Chicão afirma que “entra governo e sai governo e a cidade continua
estagnada”.
“Esse contrato vencido está pendurando Corumbá. Uma cidade turística
deve haver concorrência de, no mínimo, 3 empresas para ter o preço justo.
Nossa cidade tem uma renda per capita bem menor que Londrina e lá o valor
é mais barato por uma rota mais longa.”
Ainda de acordo com o vereador, o valor da passagem oferecida na Cidade
Branca é uma das mais caras do Brasil e o contrato vem sendo empurrado
com a barriga sem licitação do Governo.
Na manhã de sexta-feira (8), a empresa trocou a frota de veículos após a
instalação da empresa Seriema como forma de fretamento no mesmo trecho.
Sem habilitação para oferecer o transporte na rodoviária, a Seriema tem um
horário por dia pelo valor de R$ 140 ida e volta com ônibus de dois andares,
wi-fi, banheiro e ar-condicionado.
“Em todos os meios existe concorrência. Por que no transporte de
Corumbá tem que ser diferente? Eu concorri pra conseguir minha cadeira,
todos nós concorremos. Os moradores precisam ter o livre arbítrio de escolher
qual empresa querem usar.”

Fonte: Bruna Vasconcelos/TopMídiaNews
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Fotos: Reprodução Facebook

PMDB avança na região com o vereador
Gabriel Alves membro do diretório estadual

Com seus pais, os exvereadores Oseas Ohara e
Solange Alves de Oliveira

Dr. Gabriel Alves agora é membro do
Diretório Estadual do PMDB.

Deputado Estadual Eduardo Rocha

Presidente da Assembleia Junior Mochi

Presidente do PMDB Mulher Carla Sthephanine

Senadora Simone Tebet e o ex-prefeito de
Campo Grande Nelsinho Trad.

Senador Moka

Presidente do PMDB em Campo Grande, Ulysses.

Vereador mais votado no pleito eleitoral de 2016, Dr. Gabriel Alves de Oliveira, desponta com a principal
liderança do PMDB na região pantaneira, líder da bancada do partido em Corumbá, o edil esteve na Convenção
Estadual do PMDB realizada no dia 02 de Dezembro na Associação Nipo-Brasileira na avenida Ministro João
Arinos, onde o ex-governador André Puccinelli foi aclamado Presidente Estadual da legenda, o evento contou
com a presença dos senadores Moka, Simone Tebet, o presidente da Asssembleia Legislativa deputado
Estadual Junior Mochi, demais deputados estaduais e federal, além da Presidente do PMDB Mulher de MS
Carla Sthephanine. Dr. Gabriel é membro do Diretório Estadual do PMDB de Mato Grosso do Sul.
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Projetos importantes para Corumbá são tratados em agenda com senador
O vereador e primeiro secretário da
Câmara Municipal, Rufo Vinagre (PR),
cumpriu extensa agenda essa semana em
Brasília, junto com o prefeito Marcelo Iunes,
tratando de projetos importantes para o
desenvolvimento sustentável de Corumbá,
tanto em órgãos do Governo Federal, bem
como com integrantes da bancada federal
sul-mato-grossense.
Uma das agendas cumprida foi com o
senador Waldemir Moka, do PMDB. O
assunto girou em torno da agilização dos
projetos encaminhados ao Governo
Federal, que são considerados de
extrema importância para a cidade.
“Fomos prontamente atendidos pelo
senador Moka que conseguiu emendas

destinadas para projetos nas áreas da
saúde e de infraestrutura”, comentou Rufo.
Os projetos já estão no Governo
Federal e os recursos haviam sido
assegurados pelo próprio senador ao exprefeito Ruiter Cunha de Oliveira. Moka
se colocou à disposição dos corumbaenses
e disse que vai buscar a liberação dos
recursos o mais rápido possível.
O prefeito Marcelo Iunes enalteceu o
encontro com Moka que “prontamente nos
atendeu e garantiu emendas dele para
Corumbá ainda este ano. Antecipou que
serão R$ 358 mil para a saúde e mais R$
500 mil para infraestrutura”.
No encontro com o senador estavam
presentes o assessor especial do prefeito,

Luiz Antônio da Silva, e o vice-presidente Marcelo Iunes e o Deputado Estadual
do Partido Republicano, Pedro Couto.
Paulo Corrêa.
Durante a agenda foram discutidos
Vereador Rufo se reúne
diversos assuntos entre eles à solicitação
com o Presidente da Fiems para trazer o desenvolvimento na aérea
da indústria e do comércio.
Sérgio Longen
“Precisamos da ajuda desse grande
Na tarde de quarta-feira, 06 de
dezembro, o vereador e primeiro parceiro, que é a Fiems, para desenvolver
secretário Rufo Vinagre, se reuniu com ainda mais o nosso município e com isso
mais
emprego
e
Sérgio Longen, Presidente da Fiems - trazermos
Federação das Indústrias do Estado Mato desenvolvimento para a nossa cidade”,
Grosso do Sul, juntamente com o Prefeito concluiu o vereador.

Reunião enttre Rufo, Marcelo Iunes, Sergio Longem na FIEMS.

VENDEMOS JORNAL VELHO
Para cães, oficinas, pinturas,
utilidades domésticas etc...
Por quilo
Na Gráfica Correio de Corumbá, na Rua 7 de Setembro, 249.
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Ao conhecer a nova frota de
ônibus que a Andorinha colocou em
operação no sábado, 09 de dezembro,
no trecho Corumbá – Campo Grande,
o prefeito Marcelo Iunes solicitou à
direção da empresa que mantenha
uma política tarifária que permita ao
usuário pagar peço justo pela viagem,
levando em consideração a
quilometragem percorrida entre o
município e a capital do Estado.
“Vamos discutir com a empresa
promoções com preços acessíveis e
que ocorram com frequência. Além de
qualidade e conforto, o desconto no
preço é importante para nossa
população”, afirmou o chefe do
Executivo Municipal. Iunes destacou
a qualidade dos veículos. “São ônibus
de qualidade superior. Os passageiros
terão maior conforto nesse trecho de
420 quilômetros existente entre
Corumbá e Campo Grande”,
completou o prefeito.

A empresa apresentou a nova frota
em uma carreata pelas principais ruas
de Corumbá. Os 12 veículos – zero
quilometro – foram levados até o Paço
Municipal. O gerente geral da
Andorinha, Edson Cabrera, informou
que os ônibus novos vão fazer os
horários regulares.
Para atender Corumbá, a
Andorinha trouxe dois ônibus duplo
piso (Double Service). No pavimento
superior tem 48 poltronas executivas
super soft e embaixo 12 poltronas
leito, padrão super soft. Possuem wifi e tomada usb para todas as
poltronas. Também trouxe ônibus dois
Low Driver, modelo 1.600, com as
mesmas tecnologias, mas de
pavimento único, com poltronas
super soft padrão executivo com a
mesma tecnologia interna, com
monitores de tevê e mais oito carros
padrão G 7200, 42 lugares, novos, com
tecnologias idênticas aos demais.

Foto: Renê Marcio Carneiro/PMC

Na entrega de novos ônibus, prefeito Marcelo Iunes cobra
do gerente da Andorinha preço acessível para a população

Com gerente geral da Andorinha, prefeito destacou
necessidade de empresa cobrar preços acessíveis.

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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Câmara aprova criação do
Dia Municipal da Cultura
e Tradição Pantaneira
FESTIVAL DE TÊNIS

No sábado, 02 de dezembro, realizamos um gostoso festival de tênis para
os alunos que participaram ativamente das aulas de tênis do programa
GERAÇÃO OLÍMPICA, que é um programa esportivo oficial da prefeitura de
Corumbá através da FUNEC, que é a nossa fundação de esporte, com atual
gestão do competente professor Silvino Ribeiro, e este ano trabalhamos com
crianças da rede pública em geral, crianças da rede particular de ensino,
pacientes do CAPS AD, e também do CAPS I, e internos da UNEI. Com um
clima bem ameno e nublado, vários alunos compareceram ao complexo
esportivo da rua Porto Carreiro, na quadra de tênis onde é realizado a maioria
das aulas. Também este ano iniciamos um polo de ensino na Escola Municipal
Rachid Bardauil cuja escola mandou alguns alunos para participarem do
festival.
Estiveram presentes também o corpo administrativo da FUNEC para ajudar
neste pequeno evento. Mas já fica aqui o convite para as aulas para o próximo
ano, os interessados devem procurar a FUNEC na rua Antônio Maria, entre
rua Cabral e rua Colombo... Ademã e seguimos em frente. ..... ORLANDO
PAPA JUNIOR.

A Câmara de Corumbá aprovou Projeto de Lei 21/2017, que institui o Dia
Municipal da Cultura e Tradição Pantaneira. De autoria do vereador Domingos
Albaneze Neto (PV), a data será sempre lembrada em 11 de outubro,
coincidindo com a Divisão do Estado que criou o Mato Grosso do Sul.
A aprovação do Projeto de Lei foi por unanimidade e, agora, segue para
sanção do Poder Executivo. A iniciativa do Dr. Domingos é uma forma de
reverenciar a rica cultura pantaneira, mantendo viva as tradições de um povo
que cultua a sua região.

Combate ao Aedes
Por outro lado, o vereador do Partido Verde está solicitando à Prefeitura
Municipal, a elaboração de um cronograma dos serviços relacionados ao
combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika vírus,
chikungunya, entre outras doenças.
A iniciativa do vereador visa estabelecer um calendário para a aplicação
do inseticida (conhecido como fumacê) pelos bairros da cidade, no sentido
de eliminar a proliferação do mosquito. O pedido foi direcionado à Secretaria
de Saúde.
Já à Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, Domingos está
solicitando a realização de serviços de recuperação do pavimento asfáltico
da Rua Joaquim Murtinho, trecho entre a Firmo de Matos e Edu Rocha. Ele
salienta que a via está com seu pavimento deteriorado, dificultando o tráfego
de veículos.

CHA
VEIR
O SETE CHA
VES
CHAVEIR
VEIRO
CHAVES

Cópias em um minuto, Aberturas Atendimento de Urgência 24hs
Residenciais, Comerciais,
REINALDO
Automóveis e Cofre.
3232 - 4797

Confeccionamos carimbos
em madeira e automáticos.
Entregamos em 24 horas.

9.9953 - 6789
Rua 7 de Setembro, 342 Centro - Corumbá/MS
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Secretário é homenageado na Câmara por trabalho pela Saúde de Corumbá
Apesar das adversidades impostas
pela crise econômica e política brasileira,
que tem afetado setores importantes,
especialmente a saúde, as ações
desenvolvidas em Corumbá, buscando
sempre a melhoria dos serviços de
saúde pública, estão sendo apontadas
como positivas para a população.
A constatação foi feita pela Câmara
Municipal, por meio do vereador Tadeu
Vieira (PDT), que prestou na noite de
segunda-feira (04), uma homenagem ao
secretário de Saúde Rogério dos Santos
Leite, com a entrega de uma Moção de
Congratulação em reconhecimento aos
serviços prestados na cidade.
“Apesar de todas as dificuldades
existentes na área da saúde, tivemos
condições de conversar com vários
profissionais da área, médicos,
enfermeiros, agentes de saúdes, e
pudemos constatar que a saúde está
realmente em crise. Isto não acontece
apenas em Corumbá, é uma situação
que afeta todo o País. Mas, apesar de
todas as dificuldades, constatamos
avanços na área, graças a união de
esforços, com todos contribuindo para
a busca de soluções”, destacou.
Tadeu enalteceu o trabalho de
Rogério Leite “pelo enfrentamento,
coragem e determinação que vem

conduzindo a Secretaria de Saúde. Tem
que ter força, determinação e fé para
fazer isso, no momento atual em que
vivemos”, destacou o vereador,
depositando muita fé na administração
de Rogério à frente da Saúde, e do
prefeito Marcelo Iunes à frente do
Município.
A homenagem foi enaltecida pelos
demais pares da Casa de Leis que
aprovaram o requerimento por
unanimidade. Evander Vendramini,
presidente do Poder Legislativo;
Ubiratan Canhete de Campos Filho e
Manoel Rodrigues, também elogiaram
o trabalho de Rogério, afirmando que
são parceiros para sempre buscar o
melhor para a cidade.
O secretário agradeceu a homenagem
da Câmara e destacou alguns avanços, Homenagem a Rogério Leite ocorreu na sessão ordinária de segunda (04).
entre os quais, o novo sistema de
transporte de pacientes para Campo
Grande, que está sendo feito em
veículos mais modernos, com total
conforto, entre outras.
Ele disse que a cobrança exercida
pela Câmara, dá “forças” para trabalhar
ainda mais pela saúde corumbaense. “A
necessidade da saúde é infinita, mas
estamos
avançando”,
citou,
enaltecendo o apoio recebido do Poder
Legislativo.

98474
9925
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“Viver no vazio é descobrir que sua história não foi construída”.
* * * ILUSTRES - Na reabertura
do Avalom Bistrô, após férias
coletivas, o gourmet e proprietário do
lugar Geraldo Albaneze recebeu a
visita ilustre dos renomados chefes
que aterrissaram em nossa urbe, por
conta do Fegasa. Na oportunidade,
Geraldo encarou os fogões e preparou
para os visitantes delícias da
gastronomia pantaneira. Em um dia
hiper descontraído o bate-papo rolou
solto. Dentre os assuntos em pauta,
claro, gastronomia; projetos sociais,
quando o Geraldo falou um pouco
sobre a Expedição Alma Pantaneira –
Médicos do Pantanal, entre outros.
O petit-comité se estendeu até as duas
da matina. Com muito riso,
descontração e claro não poderia
faltar os elogios calorosos à culinária
da nossa região. Show de bola!
* * * SOAMAR - A presidente da
Soamar Ladário Corumbá, a
soamarina Terezinha Baruki esteve
nos dias 1.º e 02 deste mês, na cidade
de Cuiabá-MT, onde participou do
Encontro Regional Soamar Centro
Oeste. The happening contou com as
presenças do C. Alte. Luiz Octavio
Barros Coutinho, comandante do 6º
DN e presidente do Conselho
Superior da Soamar Ladário Corumbá;

do presidente da Somar Brasil, Oson
Féres; do presidente da Soamar MT,
Mauro Kosis, além de soamarinos das
cidades vizinhas como: Barão de
Melgaço; Barra do Garças; Cáceres;
Porto Jofre e outras. O delegado
fluvial de Cuiabá, CC Nogueira
juntamente com o seu staff foi o
responsável pela coordenação do
evento, que recebeu inúmeros elogios
pela belíssima organização. Além da
parte protocolar, como palestras,
estudos e outros, ocorreram ainda
passeios turísticos por diversos
pontos de MT, dentre os quais a
Chapada dos Guimarães. Wonderful!
*
* * DOMADORAS - No
sábado, dia 02, a sede social do Lions
Corumbá foi palco da reunião festiva
de encerramento do ano das
Domadoras e Companheiras. Tendo
a frente à CaL Silvana Auxiliadora, os
preparativos deste big happening
esteve sob a coordenação da DM
Elena Viegas, que cuidou de todos os
detalhes para que tudo saísse a
contento.
A
“mulherada”
animadíssima entrou nas brincadeiras
preparadas pela organização, dentre
elas; sorteio de brindes, amiga
secreta; declamação de poesias, além
de depoimentos e palavras de carinho

Em dia de palestra sobre violência contra a mulher, o advogado e presidente
da OAB, Roberto Lins, ladeado pela secretária especial de Cidadania e
Direitos Humanos, Beatriz Cavassa de Oliveira e todo o seu staff.

que levaram-nas as lágrimas. A cada
história, uma emoção. Enquanto elas
se divertiam com as brincadeiras, os
maridos do lado de fora, é claro,
colocavam os assuntos em dia. Ato
seguido foi servido um laudo jantar a
todos, com uma autêntica ceia
natalina, com direito a pernil, peru e
tudo o mais. Foram momentos de risos,
emoções e lágrimas. Chiquetésimo!
* * * IN CONCERT - A Praça
Generoso Ponce ao poucos foi sendo
tomada em toda sua plenitude por
pessoas oriundas de todos os cantos
da cidade. Motivo: prestigiar mais
uma edição do Moinho In Concert,
promovido anualmente pelo Moinho
Cultural Sul Americano. Os violeiros
do Sesc local abriram oficialmente à
noite, tocando poemas de Manoel de
Barros, com arranjo pra viola caipira
feito pelo músico e regente da
Orquestra - Joel Mendes. Em seguida,
após os agradecimentos e alguns
puxões de orelhas, inclusive na
Fundação de Cultura do Estado que
não cumpriu com o prometido, o
Moinho In Concert deu início ao
espetáculo “Nossa Gênese”. The
happening este ano, teve como
homenageado o artista plástico
Humberto Espíndola, que aterrissou
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Aniversariantes
da Semana
Marcelo Samaniego Junior - 10/12
Ademar Ojeda - 10/12
Rodrigo Teixeira Russo - 10/12
Sandro Jimenez - 10/12
Giovanna Santos - 10/12
Camila Oliva - 10/12
Henrique Salomão Benzi Junior - 11/12
Carlos Alberto Andrade Jurgielewicz - 11/12
Creide Maria Santiago de Souza - 11/12
Tadeu Amorim - 11/12
Márcia Raquel Rolon - 12/12
Wanda Kamis - 12/12
Iraílton de Oliveira Santana - 12/12
Manoel Freitas da Silva Neto - 13/12
Almindo da Silva Rocha - 13/12
Sahar Safa - 13/12
Carolina Lescano Duran - 13/12
Vera Lúcia de Moura Bueno - 13/12
Yula Baruki de Mello - 13/12
Rosania Ibanez Metran - 13/12
Cristiane Torres - 14/12
Camila Duarte - 14/12
Gustavo Assef - 14/12
Fernando Dias de Lima - 14/12
Neuza Alves - 14/12
Luiz Carlos Costa Serra - 14/12
Luciana Sabino - 14/12
Alexandre Ohara - 14/12
Mário Sérgio Lombardi Kassar - 15/12
Rita de Cássia Cavassa A. de Oliveira - 15/12
Alexandre Branco Pucci - 15/12
Cristiano Ribeiro Xavier - 15/12
Ignácio Vasconcellos Filho - 15/12
Lúcia Motta de Almeida - 15/12
Maffucci Kadri - 15/12
Roberto Stoll - 15/12
Carolina de Barros Lacerda - 16/12

Em noite de Destaque Esportivo, o radialista Jonas
de Lima e Samuel Figueiredo Junior.
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Na Capital do Poder – DF, o presidente da Bolívia,
Evo Morales e o prefeito da city, Marcelo Iunes.
O jovem Heitor Mali da Silva, em companhia do seu pai,
Arthur Ferreira da Silva, em recente evento social.

O patriarca da família Migueis e do Buffet Humaitá, Luiz
Aelson Migueis – Tim, aqui com o neto Pedro Henrique.

O amigo, Moysés Fonseca da Silva, ladeado pela esposa Marilda Galharte
da Silva e pela cunhada Bibi Galharte, em noite de paletó e gravata.

em nossa urbe para acompanhar de
perto o espetáculo. Outro
homenageado da noite foi o poeta
Manoel de Barros. “Nossa Gênese”
contou a história da divisão do estado
de MT. Iniciando com a dor da divisão
representada pelas telas de Humberto
Espíndola, a diversidade de países que
nos influenciam, a poesia de Manoel
de Barros e finalizando pelo que une
os sul-mato-grossenses: A Cultura
Pantaneira. Bailarinos e Orquestra em
uma perfeita sintonia e sinfonia. Um
luxo!
* * * MARINHEIRO - Em minha
mesa, convite enviado pelo
Comandante do 6º DN, C. Alte. Luiz
Octavio Barros Coutinho, para
participarmos das solenidades
alusivas ao Dia do Marinheiro. Hoje,
domingo, dia 10 de dezembro, às 19:30
horas, no Porto Geral aqui da city,
acontece a apresentação da Banda de
Música da Marinha. Já no dia 13, às
09:30 horas, em frete ao Pórtico do
Complexo do 6º DN, será realizada a
Cerimônia Militar alusiva ao Dia do
Marinheiro. Na oportunidade,
personalidades estarão sendo
agraciadas com Medalhas de Honra,
pelos relevantes serviços prestados
à Marinha do Brasil. Muito bom!
* * * EDUCIPAN - Também em
minhas mãos, convite enviado pela
presidente da Soamar Ladário
Corumbá, Terezinha Baruki e pelo
presidente do Conselho Superior da
entidade, C. Alte. Barros Coutinho,
para participarmos do lançamento do
Programa Educação e Civismo no
Pantanal. The happening terá lugar
das 17:30 às 18:30 horas, de terçafeira, dia 12 deste mês, na sede cidade
do Sindicato Rural aqui da nossa
urbe. Lá estaremos, com certeza!,3,
* * * TRABALHOS - O vereador
Ubiratan Campos Filho vem
apresentando diversos requerimentos
que vão de encontro às necessidades
da população pantaneira. O
parlamentar solicitou no plenário da
Casa do Barão de Vila Maria esta

semana aos órgãos competentes, os
serviços de limpeza no Centro da
Amizade, bem como solicitou poda de
árvores – flamboyant, existentes em
diversos pontos da cidade, inclusive
próximo ao aeroporto, onde as árvores
estão invadindo o calçadão do local
frequentado por pessoas que utilizam
o espaço para caminhadas. Ubiratan
Campos Filho também solicitou
instalação de lâmpadas para acabar
com a escuridão na Alameda Vulcano,
possibilitando assim maior segurança
aos moradores da região. Muito bom!
* * * PRÊMIO - O Prêmio
Qualidade da Gestão MS, do MS
Competitivo abre amanhã, segundafeira, dia 11, as inscrições para os
interessados em participar do Prêmio.
O prazo para as inscrições vai até o
dia 10 de março de 2018. O PQG/MS
vem se aperfeiçoando a cada ano,
fazendo com que as organizações
públicas e privadas participantes
melhorem seus resultados. Todas as
categorias são divididas em bronze,
prata e ouro. Presidido atualmente
pela Fecomércio-MS, o MS
Competitivo é voltado para
organizações públicas e privadas de
grande e pequeno porte. O
compromisso é de mobilizar o maior
número de lideranças para a melhoria
da qualidade, produtividade e
competitividade das organizações e
do terceiro setor, a fim de consolidar
as cadeias produtivas que fortalecem
a vocação natural do Estado,
agregando qualidade de vida para a
população sul-mato-grossense. Mais
informações (67) 3211-5333 ou
* * * 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, 761A, Centro – Corumbá-MS, CEP: 79331010. A coluna também pode ser
visualizada nos sites:
www.correiodecorumba.com.br
www.bysartory.com.br
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