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André Puccinelli para governador e Zeca do PT para
o senado, lideram consulta popular em Corumbá

O Juiz Odilon de Oliveira, segue colado em 2º lugar, nos dois cenários, próximo dos ex-governadores. Página 09

Comprometimento social e redução da taxa de esgoto, são algumas das
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Pequenas reflexões
sobre o Biodireito
* Rosildo Barcellos
Certamente que todos os dias cada
um de nós enfrenta um leão para
sobreviver. Mas cada família neste país
tem o “seu” problema para resolver e esta
época de natal sempre nos torna mais
sensível a ajudar uns aos outros ou muitas
vezes reconciliar o que está afastado. Mas
existem algumas discussões interessantes
sobre alguns temas como o
prolongamento da vida, morrer com
dignidade, e suicídio assistido, sem contar
os aspectos legais sobre quatro vertentes
muito presente em várias famílias: aborto,
eutanásia, transplantes e doação de
órgãos, assim como a transfusão
sanguínea e sua rejeição por convicções
religiosas.
E a crise econômica do brasileiro
atinge todos estes tópicos. Se fizermos
uma breve pesquisa com a frase “estou
vendendo meu rim” remete-nos a diversos
anúncios com contato inclusive telefônico.
Junto a estes anúncios encontramos posts
de clínicas no exterior interessadas em
comprar órgãos. Certamente que comprar
ou vender órgãos ou partes do corpo é
criminalizado no Brasil, penalizando-o
com 3 a 8 anos de prisão.
Um caso interessante foi de um jovem
chinês de 17 anos, que de fato vendeu o
rim para obter recursos e comprar um
tablet e smartphone da Apple na China, o
comércio de órgãos humanos só foi
banido em 2007, atualmente ele sofre de

insuficiência renal, ou seja, o rim dele não
consegue filtrar completamente as toxinas
do sangue. A situação dele está piorando,
ou seja, talvez ele precise… de um
transplante. Na China, cerca de 1,5
milhão de pessoas precisam de órgãos,
mas apenas 10.000 transplantes são
realizados por ano. No Brasil esta semana
o Conselho Federal de Medicina (CFM)
divulgou critérios mais rígidos para definir
morte encefálica. Os critérios constam da
nova resolução 2.173/17, que entrará em
vigor dentro de seis meses, substituindo
a lei 9434/17, que rege atualmente o
Sistema Nacional de Transplantes.
A mudança nos procedimentos tem
impacto no processo de doação e
transplante de órgãos, que só pode ser
iniciado depois do consentimento da
família e da confirmação da morte cerebral
do paciente. O Brasil realizou ano
passado 24 mil transplantes, mas 33 mil
pacientes, incluindo crianças, aguardam
na fila (ABTO) e o tempo médio é de 3
anos. Os procedimentos para determinar
a morte encefálica devem ser iniciados
em todos os pacientes que apresentam
estado de coma não perceptivo, ausência
de reflexos do tronco cerebral e
interrupção persistente da respiração
(apneia).Se depois de pelo menos seis
horas em observação no hospital o
paciente apresentar ainda lesão de causa
desconhecida e irreversível no cérebro,
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temperatura corporal acima de 35 graus
e anormalidade no grau de saturação
arterial, ele deve ser submetido aos
exames de morte encefálica.Se a morte
encefálica for comprovada e houver
consentimento da família, mais de dez
órgãos podem ser transplantados:
coração, pulmão, fígado, pâncreas,
intestino, rim, córnea,valva e ossos
Em Pernambuco, em 2004, foi
descoberto um grupo atuando no Brasil,
formado por dois israelenses, um
espanhol, um americano e sete
brasileiros, entre eles médicos e militares
da polícia de Pernambuco, com
envolvimento de agências de viagem.
Eles induziam os moradores,
principalmente da periferia do Recife, a
vender um dos seus rins. Essas pessoas
eram levadas para a cidade de Durban,
na África do Sul, e chegavam a receber
até 30 mil dólares por um rim. E, ao
chegar ao Brasil, como o dólar na época
estava numa cotação alta como está

agora, chegava na periferia com 100 mil
reais, 120 mil reais, reformava casa,
comprava um carro, e isso aguçava a
curiosidade das outras pessoas. O que
você fez? Ganhou na loteria? Não. Vendi
um rim dos meus rins. Como? “Tenho
dois. Posso vender um.”
Evidentemente que essencialmente o
Direito, se vê impelido a evoluir e
acompanhar as inovações, em especial
as garantias a dignidade do homem, bem
como lhe garantam o direito à vida, uma
vez que as doenças interferem na vida
produtiva assim como na vida emocional,
o que poderá ser evitado com os avanços
da ciência, da medicina e da evolução
dos transplantes, até porque o tempo
médio de isquemia dos órgãos, que
exemplifico: Coração: 4 horas Fígado: 12
horas Pâncreas: 20 horas Pulmão: 6
horas Rim: 48 horas são evidentemente
exíguos, mas não podemos esquecer de
perguntar: Queremos, sim... mas: a que
preço?.
*Articulista
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Marcelo Iunes e a Sanesul
Para renovar contrato com a SANESUL, cujo patrimônio total
pertence à Prefeitura de Corumbá, o novo prefeito Marcelo está
fazendo exigências com a empresa que está sob administração do
Governo do Estado e cujo contrato vence agora.
Dentre as exigências com as quais concordamos, destacamos:
oferecer substanciais benefícios ao Hospital da Santa Casa de
Corumbá; recuperação das ruas esburacadas, sempre que forem
deterioradas ou danificadas pela empresa concessionária e
principalmente promover a redução já da taxa de esgoto, acoplada
na conta de água, hoje taxada em 70%, sendo que o ideal seria no
máximo 40 por cento ou até menos.
Se não for atendido nas suas exigências, o prefeito Marcelo
Iunes poderá não concordar com a renovação da concessão e
constituir uma empresa municipal para administrar o serviço de
captação e distribuição do precioso líquido em nosso município, a
exemplo do que ocorre na Capital, com a empresa Águas Guarirobas.
É isso aí, tem mesmo é que jogar duro, para evitar que
Fantasmas?
continuem levando a parte do leão para Campo Grande e outras
A mídia paga pelo Governo Federal(230 milhões nos últimos
regiões.
três meses) vem forçando a barra dizendo que o país vem crescendo
em sua economia, melhorando a vida dos brasileiros e outras
REN
AL – no
vas conquistas
RENAL
nov
“conquistas”. É MENTIRA.
A RENAL Med Clínica anexa ao Hospital de Corumbá, já
A inflação está baixa porque não tem consumidor. O
trabalhador está sem dinheiro e se tem algumas poucas economias contando há quase cinco meses com duas novas máquinas de
Hemodiálise das mais modernas do mundo e agora acaba de adquirir
está segurando pensando no pior.
O crédito até que tem, mas como usá-lo se todos estão mais duas da mesma qualidade, para entrarem em funcionamento
endividados? Crédito no comércio está emperrado, pois quase 50% nos serviços de hemodiálise. Aliás, no Brasil, a Renal Med local foi
a primeira a adquirir esse tipo de equipamento de alta precisão e
dos assalariados estão com seus nomes no SPC ou SERASA.
O IBAMA está preocupado, pois com a elevação seguida do rapidez, estando ainda mais equipada na sua missão de suma
preço do gás, o consumo de lenha no fogão deve estar aumentando, importância de continuar SALVANDO VIDAS.
Sempre valendo salientar que deu início as suas atividades em
principalmente na zona rural e periferia das cidades do interior.
O aumento quase que diário no preço do combustível também nossa cidade com capacidade de atender apenas 4 pacientes, estando
é outra mentira boa na Globo, no SBT, Record, Band e em outros hoje se aproximando dos 110 pacientes distribuídos em três turnos;
contando com 20 dedicados funcionários e não fica nada a dever a
órgãos da mídia brasileira.
nenhuma clínica do ramo em todo o país, sempre se atualizando e
modernizando.
O médico Dr. Luis Ricardo Saab e o doutor Rodrigo são os
dois nefrologistas de elevada qualidade e humanitários por excelência.
A vocação de ambos é incontestável, por isso, muito benquistos por
todos os pacientes, funcionários e segmentos de nossa cidade.

CORREIODECORUMBA.COM.BR

Corumbá/MS, 17 a 23/12/2017

Pág.
04
Pág.04

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

MOÇÃO DE REPUDIO À VIOLÊNCIA E DE
APOIO ÀS ENTIDADES E AOS SERVIDORES (AS)
PÚBLICOS ESTADUAIS
A CUT – Central Única dos Trabalhadores (as), entidade histórica na luta
em defesa da DEMOCRACIA E DOS DIREITOS DOS TRABALHADORES
(AS) vem a público manifestar seu veemente REPÚDIO AO GOVERNO do
Estado de Mato Grosso do Sul, pelo uso da força policial contra os servidores
(as) na luta contra a Reforma da Previdência Estadual, no dia 28 de novembro
passado e, REPÚDIO AOS DEPUTADOS que aprovaram a Reforma reduzindo
direitos dos servidores (as) públicos estaduais.
A CUT/MS, esteve presente junto com os servidores (as), desde o dia 27 de
novembro, na ocupação da Assembleia Legislativa (AL/MS) e no dia 28, no
Ato em Frente à mesma. O que vimos AL/MS, foi uma praça de guerra, com
viaturas, cavalaria, cachorros, agressões, bombas de gás lacrimogêneo, spray
de pimenta e muita violência contra os trabalhadores (as) que estavam lutando
em defesa da Previdência Estadual e pelo direito à sua aposentadoria. Vários
trabalhadores (as) foram feridos (as), levaram balas de borracha, socos, chutes,
cacetadas e um deles chegou a ser preso.
Os atos de extrema violência praticados pelo esquema de segurança do
Governo do Estado são indignos de quem luta, trabalha e vive nesse Estado.
O que aconteceu na Assembleia Legislativa do MS só temos relatos nos idos
tempos da Ditadura Militar.
Não vamos deixar passar e não vamos esquecer! À truculência, à violência

Eneo da Nobrega participando da VII Conferência Estadual.
e aos que votaram favorável à Reforma nossa resposta será nas urnas em 2018.
Aos servidores (as), às entidades sindicais e aos que foram fortes, firmes e
corajosos no enfrentamento à violência e contra o projeto, nossos parabéns!
Manifestamos ainda, contra a Reforma da Previdência apresentada por
Michel Temer, alterando as regras para aposentadoria em um pacote mais
enxuto, cujos principais pontos são a exigência de idade mínima de 65 anos
(homens) e 62 anos (mulheres), 15 anos de contribuição (setor privado) e 25
anos (setor público) e limitação de até dois salários mínimos para acúmulo de
pensões e propõe acabar com os direitos especiais das pessoas idosas, das
mulheres, dos trabalhadores e trabalhadoras rurais e dos professores e
professores.
Contra o Golpe sob o qual vive o Brasil!
Em Defesa da Democracia!
Nenhum Direito a Menos!
Central Única dos Trabalhadores (as) de Mato Grosso do Sul
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Comprometimento social e redução da taxa de esgoto, são algumas
das solicitações de Marcelo Iunes para renovar concessão da Sanesul
Ajudem o hospital, disse o prefeito. Há a possibilidade de criar uma agência municipal de água e esgoto.
Em reunião com a direção da
Empresa de Saneamento de Mato
Grosso do Sul (Sanesul), no final da
manhã de terça-feira, 12 de dezembro,
o prefeito Marcelo Iunes iniciou as
tratativas que podem levar à
renovação da concessão do serviço
de abastecimento de água e
esgotamento
sanitário
no
Município. O atual contrato foi
assinado em 1999 e vence em 2019.
O início da negociação - faltando
mais de um ano para o prazo expirar
- tem o intuito de garantir a ampla
discussão em torno de benefícios
para a população numa eventual
renovação contratual.
“Apresentamos à direção Sanesul
que a renovação não está descartada,
mas vai depender muito da
sensibilidade da empresa. Depender
também de apresentarem os
investimentos já feitos e os que serão
realizados no período de vigência da
concessão, após uma eventual
renovação. Com esse debate franco,
queremos garantir que a população
de Corumbá saia ganhando e não a
Prefeitura”, afirmou o chefe do
Executivo corumbaense.
Ao diretor-presidente da Sanesul,
Luiz Carlos da Rocha Lima, o prefeito
apresentou condições que devem ser
analisadas pela empresa para uma
futura renovação. “Uma das
situações que apresentamos é a
necessidade de baixar o valor de
70% cobrado pela taxa de esgoto
sobre o valor da água. Dá para ser

um valor menor. Solicitamos que
reduzam para um percentual entre
30% e 50%. Vamos buscar um índice
satisfatório”, disse Iunes.
O prefeito também cobrou maior
comprometimento social da
concessionária com a cidade. “Que
façam investimentos na área social.
Ajudem o hospital, por exemplo,”,
argumentou. Marcelo Iunes ainda
pediu que a empresa “faça um
serviço adequado de recuperação
do asfalto e pavimentação após
execução de obras na rede”. A
Prefeitura encaminhará, nos
próximos dias, um relatório à Sanesul
indicando os pontos críticos onde a
concessionária do serviço de água
e esgoto promoveu intervenções e
não recuperou adequadamente a
pavimentação.
“Nossa conversa é que se for
para renovar, que tragam maiores
benefícios para nossos munícipes”,
afirmou Marcelo Iunes ressaltando
que o Executivo Municipal já
promove estudos que avaliam a
viabilidade da retomada da
concessão pela Prefeitura e criação
de uma agência municipal para
gerenciar o serviço de água e
esgoto. “Foi uma primeira reunião.
A Sanesul nos procurou para saber
a possibilidade da renovação e
iniciamos a conversa. Temos
projetos, não só o de renovação,
mas como o de retomar a concessão
para a Prefeitura e criar uma agência
municipal de água e esgoto.

Prefeito apresentou condições que devem ser analisadas pela
empresa para uma futura renovação.
Estudamos o que é melhor para a benefícios para a população. O
cidade e nossa população”, prefeito nos solicitou a redução da
completou Marcelo Iunes.
taxa de esgotamento sanitário. É uma
Para o diretor-presidente da norma nossa, a proposta de acatar a
Empresa de Saneamento de Mato solicitação. Foi um encontro muito
Grosso do Sul, essa primeira reunião positivo”, disse Luiz Rocha.
foi produtiva. “Mostramos nossos
Também participaram da reunião
investimentos e ações na cidade. o gerente regional da Sanesul em
Ouvimos as demandas que o Corumbá, Eduardo Duque, e o
prefeito nos fez. Vamos avançar nas secretário
municipal
de
tratativas de uma futura renovação Infraestrutura e Serviços Públicos,
da concessão, que vai trazer Ricardo Ametlla.

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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Câmara homenageia personalidades por serviços prestados a Corumbá
com a entrega de títulos de cidadão e medalhas do Mérito Legislativo

VEREADOR RUFO VINAGRE PARA
SAMI ZIAD YBRAIM

VEREADOR EVANDER PARA
JOSÉ ERNESTO FROEHNER

VEREADOR GABRIEL ALVES PARA
CARLOS AUGUSTO FERREIRA JUNIOR

VEREADOR TADEU PARA DIEGO
DA SILVA FERREIRA ROSA

VEREADOR LUCIANO COSTA PARA
FREDERICO HUGO ASSAD MALTA

VEREADOR CHICÃO VIANA PARA
JONAS LUNA DE LIMA

VEREADOR BIRA PARA
NICANOR CRISPIM HERO

VEREADOR EVANDER PARA MARIA
CAROLINA SCHEREN DO VALLE

VEREADOR EVANDER PARA O
VEREADOR ADELAR (GAÚCHO)

VEREADOR EVANDER PARA
JOÃO BATISTA DE CASTRO

VEREADORES ANDRÉ E RUFO PARA
RODRIGO BLONKOWSKI (DELEGADO)

VEREADOR EVANDER PARA O
VEREADOR MANOEL RODRIGUES

VEREADOR TADEU PARA GEN. ANDRÉ
LUIZ RIBEIRO CAMPOS ALLÃO

VEREADOR EVANDER PARA
DANIELA HARUMI SHIRAISHI

VEREADOR RUFO PARA O
DEPUTADO PAULO CORRÊA
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Fotos: Marcos Boavanetura

VEREADOR RUFO PARA
RICARDO GIOVANI ZAFALON

VEREADOR RUFO PARA O
DEPUTADO BETO PEREIRA

VEREADOR YUSSEF PARA ROSILDO
GOMES BARCELLOS JUNIOR

VEREADOR RUFO PARA AMANDA
CRISTIANE BALANCIERI IUNES

VEREADOR ANDRÉ PARA O DEPUTADO
ELIZEU DIONIZIO SOUZA DA SILVA

VEREADOR ROBERTO FAÇANHA
PARA JONATAN DALLACORT

VEREADOR ANDRÉ PARA LINDIVALDA
GONÇALVES DOS SANTOS

VEREADOR RUFO PARA FERNANDO
GIORDANO DE BARROS

VEREADOR GABRIEL PARA EMERSON
FERREIRA MOREIRA

VEREADOR EVANDER PARA O PREFEITO
MARCELO AGUILAR IUNES

VEREADOR BAIANINHO PARA MANOEL
JOÃO DA COSTA OLIVEIRA

VEREADOR LUCIANO PARA RUBENS
ANTONIO PEREIRA JUNIOR

VEREADOR TADEU PARA ANTONIO
RONDON DA SILVA

VEREADORES GAÚCHO E LUCIANO PARA
NEI LOURENÇO DE FREITAS COSTA

VEREADOR RUFO VINAGRE
PARA KARIM KATURCHI
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Cantinho do Betãonº190
HISTÓRIAS DO BETÃO VI
Prá desviar do assunto politicalha, vou
variar minhas histórias, tentando alguns
contos.
CULPA DO “ZAP-ZAP”
O esmeril soltava faíscas cada vez que
os trinta centímetros de lâmina relavam em
sua pedra porosa, lançando no ar aquele
som estridente que só um afiador
gabaritado poderia suportar.
Arlindo Moreira, já quase setentão,
ainda bom de batente, tanto em pé como
deitado com as quengas, sentia-se solitário
(nunca tivera parceira fixa pois não era
chegado a compromissos), preferia levar
sua vida de boa aposentadoria (velhos
tempos), torrando seu rico salário em
botecos, bom rango, a maioria das
comilanças tiradas de seu sitiozinho de
cinco hectares.
Arlindo Moreira cultivava aquela
barba há muito tempo, charme que usava
para conquistar o mulherio. Barbeiro
nenhum colocara as mãos nela. Ele
próprio a aparava regularmente e a
Dolores, a mulata fogosa que contratara
para os serviços domésticos, além de
deixar a casa brilhando, almoço e jantar
na hora certa e as roupas sempre
limpinhas e engomadas, ainda dava um
trato nos pelos faciais e pubianos do
Moreira, lavando-os e perfumando-os com
finos champus (caraca, tô por dentro da
nova ortografia!) todos os finais de semana
e nessas ocasiões rolava sempre um clima
sem compromisso.
Arlindo Moreira passou o polegar no
fio da lâmina que refletia os últimos raios
do sol que se punha atrás do arvoredo.
Ainda não estava no ponto em que queria
para fazer o serviço. Colocou o esmeril
para funcionar e as fagulhas tornaram-se
mais visíveis no lusco-fusco da tarde que
caía.
Enquanto trabalhava, aquela voz
martelava em sua cabeça: “Você tem que
se livrar dela. Tem que tirá-la de sua vida,
do contrário não irei morar com você. Não
suportaria ter que dividi-lo com ela”.

Arlindo Moreira virou o fio da faca e o
esmeril continuou trabalhando. Aquela era
a exigência dela, a mulher que conhecera
pela internet e com a qual trocava juras e
selfies no zap-zap, inclusive de Dolores
em seus afazeres, há muitos anos cuidando
dele e da casa. “Não quero vê-la mais aí.
Livre-se dela sem deixar nenhum vestígio,
ou nunca mais vai me ver”.
Pensou em usar a velha navalha que
herdara de seu avô pois assim não teria
esse trabalhão todo para afiar a faca.
O celular tocou. Era ela. “Estou
chegando em 3 horas. Faça logo o serviço
e deixe tudo limpinho, pois não gosto de
chão sujo”.
Arlindo Moreira ainda estava com a
faca afiadésima na mão, quando ela
chegou. “Eu não disse para você se livrar
dessa barba ridícula, seu imbecil. Eu a
odeio. Onde está a Dolores para pegar
minhas malas”?
Naquela noite, Arlindo Moreira teve
trabalho duplo para enterrar dois corpos
num local ermo do sítio.
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
A história a seguir não é propriamente
um conto, mas sim, uma ficção que podia
ser enquadrada como um causo de boteco
feito a várias mãos. É a história de um pé
de manga que acabou quase virando
submarino e o astro principal é um antigo
conhecido nosso, de vários “CAUSOS DE
BOTECO”: o Tonhão.
A CANOA DO TONHÃO
O nosso amigo Tonhão, hoje
aposentado, teve a grande surpresa de
ter a ex mulher de volta ao lar. Todo
eufórico com a boa nova, resolveu dar um
jeito na casa (ganhou do REI, um colchão
de casal), começando pelo quintal.
Desgalhou completamente o enorme pé
de mangarita, deixando só o tronco, que o
LITRÃO iria cortar com a serra. Nessa
ansiedade de espera, Tonhão acabou
tirando uma carteirinha de pescador, coisa
que fazia questão de mostrar a todos no
boteco. Foi então que eu e o GEVA
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começamos a bolar a história da canoa.
Assim que LITRÃO cortasse o tronco da
mangueira, TONHÃO pediria ao XARÁ
para que este, com suas habilidades
carpinteirísticas (já havia feito até caixão
de defunto), construísse uma canoa.
Tonhão, sem saber da história,
continuava exibindo sua carteirinha de
pescador, até que alguém perguntou onde
ele iria pescar, e quando sugeriram a
Lagoa Itatiaia, no bairro Tiradentes, ele
ficou emputecido, dizendo que não tirara
carteirinha de pescador profissional para
pescar lambarizinhos. Iria para o rio
Aquidauana, catar pacus e pintados.
Os problemas começaram a surgir.
Como o Tonhão, com 65 anos de idade,
iria movimentar aquela puta canoona
pesada, só no remo? Foi então que o
GEVA sugeriu que se adaptasse na bunda
da canoa o motor do fusca, só que o
Tonhão já havia vendido o alternador e,
sem ele o motor não funciona. Lembramos,
então que o Toninho Carniça tinha um
carro velho e que, talvez emprestasse o
alternador. Carniça pulou alto quando
fizemos o pedido, dizendo que a canoa de
tronco de mangueira era muito pesada e
que iria afundar, ainda mais, com o peso
do motor. – Não vou emprestar pomba
nenhuma.
Quando me contaram a história de que
a canoa iria afundar, logo sugeri para que
fosse adaptado ao seu redor, garrafas pet:
as da proa, seriam corotes de Vô Kiko, as
laterais, os litrões de cachaça e as da proa,
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para aguentarem o peso do motor, garrafas
de refrigerante de 3 litros. GEVA sugeriu
que enchêssemos essas garrafas com gás
hélio, para reforçar a flutuação. O Xará
disse que já tinha várias dessas garrafas
e ficaria encarregado de arrumar o gás
com o Paulo dos balões. A canoa foi
promovida a barco. Com mais adaptações,
tais como usar o teto do fusca para capota
e o capô para proteger o motor, só faltava
a garrafa de champanhe para ser
quebrada no casco no dia do lançamento
a ser realizado no Lago do Amor, mas
Tonhão esfriou a chama, dizendo que o
Litrão não fora cortar a árvore e esta brotou
novamente, fazendo com que a canoa que
virou barco e que, mais tarde iria virar
submarino para ajudar a resgatar o
submarino argentino que sumiu, acabou
ficando só no papel.
“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)

PRODUTOS ORTOPÉDICOS EM GERAL.
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André Puccinelli para governador e Zeca do PT para
o Senado, lideram consulta popular em Corumbá
O Juiz Odilon de Oliveira, segue colado em 2º lugar, nos dois cenários, próximo dos ex-governadores.

Após seis semanas, o Jornal Correio de
Corumbá em parceria com a Gazzetta Sensus,
encerra a série de pesquisas (consultas), sobre
assuntos que apontaram falhas e melhora na
prestação de serviço público a população, como:
a saúde e educação, além do transporte
municipal e estadual, e política.
A corrida eleitoral para Governador do Estado,
apontou um embate inicial entre o exgovernador André Puccinelli (PMDB) contra o Juiz
aposentado Odilon de Oliveira (PDT), com o
médico e presidente da CASSEMS – Ricardo
Ayache (PSB) em terceiro, ex-prefeito de Campo
Grande Alcides Bernal (PP) na 4ª posição e
apenas em 5º, o governador Reinaldo Azambuja
(PSDB).
Para o Senado, Zeca do PT lidera nas intenções,
com Juiz Odilon em segundo e em terceiro, o exprefeito de Campo Grande, Nelsinho Trad (PTB).
Vale ressaltar que serão duas vagas a eleger.
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 06 a 12 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
SE A ELEIÇÃO FOSSE HOJE EM QUEM O(A) SENHOR(A)
VOTARIA PARA GOVERNADOR DO MATO GROSSO DO SUL ?
ANDRÉ PUCCINELLI (259) 20.72%
JUIZ ODILON (245) 19.60%
RICARDO AYACHE (29) 3.12%
ALCIDES BERNAL (23) 2.24%
REINALDO AZAMBUJA (20) 1.68%
WALDELI DOS SANTOS (10) 0.80%
NELSINHO TRAD (09) 0.72%
HUMBERTO AMADUCCI O9 0.72
ADALTON GARCIA (08) 0.64%
CLAUDIO SERTÃO (03) 0.24%
CORONEL DAVID (01) 0.08%
NENHUM (223) 17.82%
NÃO SABE (230) 18.40%
NULO (99) 7.92%
BRANCO (91) 7.28%
PESQUISA ESTIMULADA
SE A ELEIÇÃO FOSSE HOJE EM QUEM O(A) SENHOR(A)
VOTARIA PARA SENADOR DO MATO GROSSO DO SUL ?
ZECA DO PT(216) 17.28%
JUIZ ODILON (209) 16.72%
NELSINHO TRAD (77) 6.16%
MOKA (49) 3.92%
RICARDO AYACHE (49) 3.92%
ALCIDES BERNAL (45) 3.6%
MURILLO ZAUITH (18) 1.44%
PEDRO CHAVES (12) 0.96%
NAO SABE (217) 17.36%
BRANCO (248) 19.84%
NULO (110) 8.8%
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Aluna do ensino médio do Santa Teresa vence
o 1º lugar no concurso nacional de redação da
Marinha “Operação Cisne Branco”

A aluna Ranielly Garcia da Silva recebeu o troféu do contraalmirante do 6º Distrito Naval - Luiz Octávio Barros Coutinho.
Aluna do Colégio Salesiano de Santa Teresa, Ranielly Garcia da Silva, do 1º ano
do Ensino Médio, vence o 1º Lugar no Concurso de Redação da Marinha “Operação
Cisne Branco”.
É com grande alegria e entusiasmo que o Colégio Salesiano de Santa Teresa
comemora a vitória, de uma de suas melhores alunas! Ela que recebeu hoje a premiação
da Marinha do Brasil, disputando com outras escolas da cidade, a aluna já havia
ganhado o 1º Lugar entre as escolas de Corumbá, agora acaba de receber a sua
premiação de 1º Lugar em âmbito distrital, disputando em todo o estado de MS, e foi a
vencedora com a melhor Redação do Estado em nível de Ensino Médio, disputando
inclusive, com colégios militares.

Ao lado com o diretor do Colégio – Padre Osvaldo dos Santos.
O Colégio Salesiano de Santa Teresa todos os anos participa de vários Concursos,
já tendo vencido também em outros concursos com premiações na área de Redação.
A escola sempre incentiva e motiva através de seus educadores a produções textuais
de excelência a fim de que realmente se destaquem, não só na área de Redação, mas
em várias outras áreas de conhecimentos intelectuais, sempre tendo a visão de educar
com amor, com excelência e compromisso, buscando sempre melhorias na qualidade
de ensino.
Grande mérito à aluna Ranielly, exemplo de aluna aplicada, dedicada, pesquisadora,
leitora e estudiosa, considerada no colégio uma das alunas nota 10.
Direção, Coordenação, educadores e colegas parabenizam a aluna e tem a honra
e o orgulho de tê-la dentro desta instituição de ensino. Que o exemplo dela seja um
grande incentivo e modelo para todos os nossos jovens.

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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Corumbá já respira clima natalino. O
prefeito Marcelo Iunes inaugurou o Jardim
de Natal na noite da terça-feira, 13 de
dezembro. Até o dia 06 de janeiro, o Jardim
da Independência – localizado na área
central da cidade – será a sede do universo
mágico do Papai Noel.
“A decoração tem um grande significado,
traz à tona sentimentos de confraternização,
alegria e união. Por determinação do
prefeito Marcelo Iunes, fizemos um grande
esforço para concretizar esse projeto.
Apesar das condições financeiras difíceis,
conseguimos concretizá-lo”, disse o diretorpresidente da Fundação da Cultura e do
Patrimônio Histórico de Corumbá, Luiz
Mário Cambará.
“Temos aqui [no Jardim do Natal],
praça de alimentação, Casa do Papai
Noel, coreto, árvore de Natal. A partir da
semana que vem teremos cantatas de
Natal com os corais Cidade Branca,
evangélicos e católicos”, complementou
o diretor-presidente de Fundação da
Cultura.
Ele antecipou que um trecho do centro
comercial também receberá decoração
natalina. “Está prevista a instalação de
peças e enfeites natalinos no centro da
cidade no trecho da rua Frei Mariano da
13 de Junho até a avenida General
Rondon e na Delamare entre as ruas

Fotos: Renê Marcio Carneiro/PMC

Inaugurado, Jardim de Natal traz universo
mágico do Papai Noel para Corumbá

Antônio Maria e 15 de Novembro”,
completou Cambará. O valor investido em
todo o projeto do ‘Natal de Luzes e Cores’
foi de R$ 79 mil.
Após inaugurar o Jardim de Natal, o
prefeito Marcelo Iunes destacou o

empenho do Município na ação. “Fizemos
um grande esforço e mesmo com esse
cenário de crise econômica nacional,
viabilizamos os recursos para a
decoração. As Secretarias Municipais de
Finanças e de Governo, bem como a

equipe da Fundação da Cultura,
trabalharam um cronograma que nos
permitisse o investimento. Estamos com a
praça iluminada e que a luz do Natal
ilumine toda a nossa população”, finalizou
o chefe do Executivo corumbaense.

Asilo São José agradece apoio e deseja Feliz 2018 a todos!
A Direção do Asilo São José agradece a todos que contribuíram para o
bem estar dos velhinhos que vivem em seu interior: autoridades em geral,
empresários, comerciantes, pecuaristas, funcionários públicos, clubes de
serviços como Lions Clube, Rotary e outros, entidades beneméritas da região,
forças armadas, cantores e músicos, beneméritos(as), voluntários(as) e o
povo em geral, aproveitando do ensejo para formular votos de Boas Festas a
todos.
O tradicional Asilo São José foi inaugurado em 1942 e permanece aberto
diariamente a visitação no horário das 14h30 às 16h30. A instituição sobrevive de
convênios com o Poder Público, de doações e toda ajuda é bem-vinda. A entidade
abriga em torno de 80 idosos. Fica na Rua Colombo, entre as ruas Frei Mariano e
Antônio Maria, bem no centro da Cidade Branca. Maiores informações pelo fone (67)
3231-3888, no horário comercial.
Adolfo Rondon
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Faleceu aos 75 anos
“Pega polícia”
"Atenção Moradores para a coleta de
Galhos setorizada esta semana nas ruas!"
1ª Semana de Janeiro 08 a 13

Fotos: Arquivo/Correio de Corumbá

Um dos personagens mais populares
e marcantes da história de Corumbá,
faleceu na quarta-feira, 13 de dezembro.
Carlos Jaime Velasques (Carlinhos) o
“Pega Polícia”, tinha 75 anos e não resistiu
a uma pneumonia, segundo informações
preliminares, consta ainda que “Pega
Polícia” estava com anemia.

Carlinhos nasceu no dia 02 de Março
de 1942, apesar dos problemas de
epilepsia, nada o impedia de circular pelas
ruas da cidade, principalmente na área
central, onde carregava um saco nas mãos
para guardar algumas doações, desde
alimentos como vestimentas.
Porém, no início dos anos 2000,
Carlinhos foi atropelado na Rua Porto
Carreiro, impossibilitando sua locomoção,
anos mais tarde outro baque: ficou cego,
mas não perdeu o entusiasmo pela vida,
inclusive a lucidez.
“Pega Polícia” ficou marcado na
geração de vários meninos e meninas na
Cidade, que na inocência da infância,
“brincavam” com o Carlinhos gritando:
“Pega Polícia”, o que deixava nervoso e
assim corria atrás dos “pestinhas”. Ele
morava na casa de sua prima Edith, na
rua Sargento Aquino n.º 222, entre a rua
Barão de Melgaço e Alameda Riachuelo,
no Bairro Centro América.
No mês de Novembro, “Pega Polícia”
foi um dos homenageados pelo escritor
Ionaldo José Arce, no livro CORUMBÁ E
APELIDOS – Resgatando Memórias, onde
nosso personagem foi uma das inúmeras
figuras retratadas em arte e que são
sempre lembrados pelos seus apelidos, em
vida ou pós morte.

Carlinhos com seus
familiares, imagem de 2013

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

ALAMEDA SEM NOME ATRÁS DA RUA
PORTO CARREIRO.
-RUA GERALDINO M. DE BARROS
ENTRE AVENIDA RIO BRANCO E
AVENIDA GENERAL DUTRA.
-RUA CACERES ENTRE AVENIDA RIO
BRANCO E AVENIDA GENERAL DUTRA.
-RUA BARÃO DE MELGAÇO ENTRE
AVENIDA RIO BRANCO E AVENIDA
GENERAL DUTRA.
-RUA ALBUQUERQUE ENTRE AVENIDA
RIO BRANCO E AVENIDA GENERAL
DUTRA.
1ª SEMANA - CENTRO PARTE ALTA SENTIDO LESTE-OESTE
-AVENIDA SANTOS DUMONT ENTRE
ALAMEDA RUBRA ROSA E RUA EDU
ROCHA.
-ALAMEDA FLOR DE LIZ ENTRE
ALAMEDA RUBRA ROSA E ALAMEDA
SALGADO FILHO.
-ALAMEDA OTAVIO MARQUES DA
COSTA ENTRE ALAMEDA SALGADO
FILHO E RUA CIRIACO DE TOLEDO.
-AVENIDA JOAQUIM WENCESLAU DE
BARROS ENTRE RUA EDU ROCHA E
RUA DE ACESSO A FERROVIARIA
ENTRE A RUA QUINZE DE NOVEMBRO
E RUA TIRADENTES.
-RUA PORTO CARREIRO ENTRE RUA
EDU ROCHA E RUA GERALDINO M. DE
BARROS.
-RUA JOAQUIM MURTINHO ENTRE RUA
EDU ROCHA E RUA GERALDINO M. DE
BARROS.
-RUA CABRAL ENTRE RUA EDU ROCHA
E RUA GERALDINO M. DE BARROS.
-RUA COLOMBO ENTRE RUA EDU
ROCHA E RUA GERALDINO M. DE
BARROS.
-RUAAMÉRICA ENTRE RUA EDU ROCHA
E RUA ALBUQUERQUE.
-RUA GENERAL DUTRA ENTRE RUA
GERALDINO M. DE BARROS E RUA
ALBUQUERQUE.
-RUA RICARDO FRANCO ENTRE RUA
GERALDINO M. DE BARROS E RUA
ALBUQUERQUE.
-RUA BATISTA DAS NEVES ENTRE RUA
GERALDINO M. DE BARROS E RUA
ALBUQUERQUE.
-RUA SILVA JARDIM ENTRE RUA
GERALDINO M. DE BARROS E RUA
ALBUQUERQUE.
-RUA AFONSO PENA ENTRE RUA
GERALDINO M. DE BARROS E RUA
ALBUQUERQUE.
-AVENIDA RIO BRANCO ENTRE RUA
GERALDINO M. DE BARROS E RUA
ALBUQUERQUE.
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Imasul garante a participação dos produtores do
Pantanal na definição das intervenções no Taquari
Produtores rurais de Corumbá,
acompanhados pelo secretário municipal
de Indústria, Comércio e Produção Rural,
Renato dos Santos Lima, se reuniram por
mais de duas horas na segunda-feira (11)
com o presidente do Imasul (Instituto de
Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul),
Ricardo Éboli, para alinhar as ações que
serão desenvolvidas pelo Governo do
Estado para recuperar a bacia do Rio
Taquari, em processo de assoreamento.
Ficou definido que as regiões afetadas pelo
desastre ambiental do rio, no baixo e médio
Taquari, terão representantes na comissão
que o Imasul formará para, sob a sua
coordenação, desenvolva o plano de ação
para as intervenções garantidas pelo
Governo Federal, com recursos via
conversão de multas ambientais devidas
por terceiros à União. Os pantaneiros
deverão ser representados pelo Sindicato
Rural e pela Prefeitura de Corumbá.
O presidente do Sindicato Rural,
Luciano Aguilar Leite, presente à reunião,
disse que as medidas que serão tomadas
pelo Estado, visando acelerar a
elaboração do projeto técnico que definirá
as intervenções e seu custo financeiro,
contemplam os pantaneiros. “Temos que
trabalhar juntos, alinhados, tanto planalto
como planície, mas com o governo estadual
na coordenação. Até hoje os pantaneiros
só entraram nessa discussão como vilões”,
afirmou.

Solução definitiva
O secretário municipal de Indústria,
Comércio e Produção Rural, Renato dos
Santos Lima, também enfatizou a
importância da representação pantaneira
na comissão, salientando que a prefeitura
está junto com os produtores rurais nessa
luta pela recuperação do Taquari.
“Ao termos a garantia do Imasul que
haverá intervenções na planície para
desassorear o rio e que este é um projeto
de governo, é uma esperança renovada”,
observou o secretário.
O presidente do Imasul, Ricardo Éboli,
pontuou que o Estado atua em várias
frentes para viabilizar o projeto de
recuperação da bacia do Taquari, sendo

uma delas a questão jurídica. A principal é
a discussão de uma ação que tramita no
Tribunal de Justiça da 3ª Região, em São
Paulo, a qual proíbe quaisquer
intervenções no rio. Éboli disse que o
governo trabalhará a questão do Taquari
em comum acordo com o Ministério Público
e com o Ibama.
“A problemática do Taquari nunca foi
assumida por um governo, como está
sendo agora, e a ordem do governador
Reinaldo Azambuja é executar um projeto
a quatro mãos com o governo federal que
resolva definitivamente os problemas
causados pelo assoreamento”, disse Éboli.
“Até agora apenas se discutiu a causa e
alguns recursos foram direcionados ao

planalto, e uma das primeiras ações do
governo será evitar mais inundações”,
completou.
Compromisso
Na semana passada, o ministro de
Meio Ambiente, José Sarney Filho, garantiu
ao governador Reinaldo Azambuja que em
março de 2018 o governo federal publica
o edital de chamamento público para captar
recursos estimados em R$ 700 milhões,
via conversão de multas ambientais
devidas por terceiros à União, que serão
investidos na recuperação e preservação
do Taquari. A aplicação do dinheiro será
definida após a elaboração do projeto
técnico.
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Centro de Equoterapia é declarada de utilidade pública pela Assembleia

A Assembleia Legislativa aprovou
na última semana, em discussão única,
o Projeto de Lei (PL) 262/2017, de
autoria do presidente da Casa de Leis,
Junior Mochi (PMDB), que declara de
Utilidade Pública Estadual a
Associação do Centro de Equoterapia
Odilza Miranda de Barros, com sede
em Corumbá.
A decisão foi celebrada pelo
vereador Tadeu Vieira (PDT) que
trabalhou pela aprovação da proposta.
Na sexta-feira, 08, o edil corumbaense
recebeu um comunicado do deputado

Júnior Mochi, confirmando o fato,
afirmando que isto será de grande
importância para a instituição que
realiza um grande trabalho na cidade.
“A decisão da Assembleia faz com
que o Centro de Equoterapia Odilza
Miranda de Barros, tenha condições
de buscar recursos, doações a nível
de estado, além de emendas dos
deputados, entre outros benefícios que
possibilitarão a continuidade dos
trabalhos que desenvolve na cidade”
comemorou Tadeu que agradeceu o
deputado Mochi pela decisão tomada.

98474
9925
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COM DÍLSON FONSECA
(DRT-1583/MS)

Adalton Garcia de Freitas,
nasceu em Três Lagoas, a 49 anos
atrás, advindo de uma família
tradicional, seu pai o senhor Lauro
Garcia foi Prefeito de Água Clara
(MS). Adalton sempre se destacou
na sua luta pela igualdade social, é
casado com a jornalista Silvia
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Politicamente Garcia também é
extremamente atuante, sendo que
exerce atualmente a Presidência do
PRTB-MS. Como cidadão tem os
seus princípios os ideais de mudança
e tem as suas ideias políticas. E tem
também as suas pretensões e ele
como cidadão é favorável ao fim da
reeleição múltiplas para todos os
cargos, fim do mandato de 8 anos
para Senadores, fim do foro
privilegiado, eleição direta para os
cargos de juízes em todos as
instancias e tribunais de contas e
redução da folha com o Presidente
da República e Vereadores.
Sua vida como ser humano é pautada
pela hombridade, honestidade,
caridade e pelo altruísmo.

REPORTAGEM
ESPECIAL

Sul-Matogrossense
que Brilha:
Adalton Garcia
de Freitas
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Basseto. Tem 6 filhos, sendo 4
biológicos e 2 de criação. Optou
pela formação profissional e
inicialmente se tornou Turismólogo
e atualmente é Mestrando na área
de Gestão. Adalton é Pós Graduado
em Ciências Política pela USP e sem
se cansar é aluno do Curso de
Geografia pela UEMS e de Direito
pela Faculdade Estácio de Sá em
Campo Grande.
A sua área administrativa
também se destaca, sendo
atualmente Gestor do Horto
Florestal em Campo Grande.

PRATIQUE A PALAVRA DE DEUS
O mistério cristão – “Lembre a eles que devem ser submissos aos
magistrados e autoridades, que devem obedecer e estar prontos para toda
boa obra; não devem difamar a ninguém, nem andar brigando, mas sejam
pacíficos e atenciosos no trato com todos.
Também nós, antigamente, éramos insensatos, desobedientes, extraviados,
escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo na perversidade e na
inveja, dignos de ódio e odiando-nos uns aos outros. Mas a bondade e o
amor de Deus, nosso Salvador, se manifestaram. Ele nos salvou, não por
causa dos atos justos que tivéssemos praticado, mas porque fomos lavados
por sua misericórdia através do poder regenerador e renovador do Espírito
Santo. Deus derramou abundantemente o Espírito sobre nós, por meio de
Jesus Cristo nosso Salvador, para que, justificados por sua graça, nós nos
tornássemos herdeiros da esperança da vida eterna.” (Tito 3:1-7)
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Prefeito Marcelo Iunes e vereador
Gabriel Alves prestigiaram a
posse do Ministro Marun

A convite do Deputado Federal Carlos Marun, para a sua posse
do cargo de Ministro da Articulação Política, estiveram presentes
em Brasília o Prefeito de Corumbá Marcelo Iunes, o Vereador Dr.
Gabriel Alves (PMDB), o Vereador André da Farmácia (PTB) e o
Assessor do Prefeito Luiz Antônio Silva. O ato teve a presença do
ex-governador André Puccinelli, presidente estadual do PMDB.
Marun substitui na Secretaria de Governo o tucano Antonio
Imbassahy (PSDB-BA), que retomou o mandato de deputado
federal. Entre os desafios do novo ministro está auxiliar o Planalto
a conquistar os 308 votos necessários para aprovar a reforma da
Previdência na Câmara dos Deputados, a partir de fevereiro do
ano que vem.

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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Projeto de Lei do vereador Luciano Costa assegura
atividades esportivas com acompanhamento profissional
A presença de profissionais de
Educação Física orientando as
atividades esportivas em praças,
parques e nas áreas verdes existentes
em Corumbá, pode se tornar Lei
Municipal. É o que espera o vereador
Luciano Costa (PT) que, esta semana,
teve um Projeto de Lei aprovado na
Câmara Municipal, com a finalidade
de regulamentar o uso de espaços
públicos, como forma de assegurar
acompanhamento profissional à
população.
A proposta do vereador foi
aprovada por unanimidade na última
segunda-feira, 11 de dezembro, e
seguiu para apreciação do Poder
Executivo. O Projeto garante a
presença de profissionais da área de
Educação Física nos espaços
públicos existentes na cidade, para
fins de orientação e treinamento, em
caráter regular, de atividades
esportivas em grupos.
“É crescente o número de pessoas
praticando atividades físicas nas
praças, parques e outros espaços
existentes na cidade, sem qualquer

tipo de orientação de um profissional
capacitado. A nossa intenção é fazer
com que estas atividades tenham
acompanhamento de professores de
Educação Física, o que garantirá uma
atividade de maneira correta, como
forma de garantir a saúde de todos”,
justificou Luciano.
Pelo Projeto, a Prefeitura poderá
celebrar parcerias com entidades de
classe para campanhas de orientação
da população quanto aos benefícios
da prática regular e orientada de
atividades físicas e esportivas,
inclusive de estagiários de outras
áreas, como da saúde, para assegurar Copa Verde, além da Taça São Paulo), de Arapiraca de Alagoas, caso avance
melhor qualidade de vida a todos, por de autoria do vereador Luciano Costa. enfrentará o vencendor de Globo-RN
meio de práticas de atividades Corumbaense estreia contra o ASA x Vitória-BA.
saudáveis.
EMENDAS C.F.C.
Em relação às emendas
parlamentares, a Câmara aprovou a
destinação de R$ 840 mil para o
Corumbaense Futebol Clube que
estará representando a cidade em
quatro competições a nível Nacional
(Brasileiro da Série D, Copa do Brasil,

ATACADO COSTA
Distribuidor da Água Mineral
Piracema e Santa Inês

SINDICATO RURAL
DE
CORUMBÁ
Valorizando a classe! Mantendo as tradições!
Pecuarista de nossa região:
A união faz a força. Torne-se um filiado.

Avenida General Rondon, entre as ruas
Frei Mariano e 15 de Novembro.
Fones: (67) 3231-6988 – 3231-9798.

Rua Porto Carreiro, 798.

Disk - Água 3231 - 5656
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“A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las”.
* * * MEDICINA - Semana passada, o
presidente do Lions Corumbá, CL Heitor
Batista da Silva e a CaL Silvana Auxiliadora
estiveram em Santa Cruz de La Sierra.
Motivo: acompanhar as festividades em torno
da formatura em medicina pela Universidad
Cristiana de Bolívia – UCEBOL, do jovem
Heitor Batista Filho. O casal seguiu viagem
na segunda-feira, dia 07, só retornando a
nossa urbe, no domingo, dia 10. Ao todo
foram três dias de festividades, que incluíram,
colação de grau, missa, baile de formatura e
claro, os momentos de lazer, com passeios
pelos pontos turísticos daquela região.
Heitorzinho foi alvo de inúmeras
manifestações de carinho por parte dos
familiares e amigos, pelo seu esforço,
desempenho e força de vontade, afinal,
sabemos que, estudar não é uma das tarefas
mais fáceis, ainda mais quando temos que
deixar a nossa cidade, a nossa família e
amigos, se acostumar a uma cultura diferente,
ao choque de idéias e ideais, mas, tudo isso,
o Heitorzinho tirou de letra, contando sempre
com o incentivo do papai Heitor e da sua
maior incentivadora, aquela que o estava
sempre encorajando a chegar a vitória,
Silvana Auxiliadora. Agora o Heitorzinho
segue em frente rumo a novos desafios, pois,
vem a especialização e o mercado de
trabalho. Sucesso sempre!
* * * CULTURA - Solenidade de outorga
da Medalha Mário de Andrade aconteceu
na última sexta-feira, dia 15, na Esplanada
Ferroviária, na Capital do Estado. The
happening fez parte das comemorações

doso 80 anos do Iphan - Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Na
oportunidade, duas personalidades aqui do
MS que dedicaram grande parte de sua vida
ao Patrimônio Cultural Brasileiro foram
homenageadas com a Medalha Mário de
Andrade, que resgata a figura do intelectual
paulista e autor do anteprojeto de criação da
Instituição, criada para homenagear parceiros
que vêm contribuindo para o
reconhecimento, valorização e preservação
do Patrimônio Cultural Brasileiro, Maria
Margareth Escobar Ribas Lima e Sebastião
de Souza Brandão. Para quem não sabe,
Sebastião de Souza Brandão, conhecido
como Seu Tião, desenvolve importante
trabalho de confecção de Violas de Cocho e
transmissão de seus conhecimentos aos
jovens pantaneiros. Sebastião recebeu, em
2014, o Prêmio Culturas Populares 2012 –
100 Anos de Mazzaropi – um
reconhecimento pelo trabalho realizado na
Pérola do Pantanal, enraizando seus
ensinamentos, mantendo desta forma, a
tradição viva para a população, que tanto
aprecia a sua arte. Muito bom!
* * * MARINHEIRO - No sábado, dia
09, o Lions Clube Corumbá realizou
solenidade festiva em homenagem ao Dia
do Marinheiro. The happening foi presidida
pela CaL Marciene Rita de Amorim, vicepresidente daquele clube de serviço, por
conta da ausência do presidente CL Heitor
Batista que se encontrava fora do País. A
solenidade contou com as presenças do C.
Alte. Luiz Octavio Barros Coutinho,

comandante do 6º DN, o homenageado da
noite; da presidente da Soamar Ladário
Corumbá, Terezinha Baruki; da gerente da
TV Morena, Marlene Azarias Everini; além
dos comandantes das OM’s subordinadas
ao 6º DN, dentre os quais, o comandante da
Base Fluvial de Ladário, CMG Hermes
Pacheco de Oliveira; do comandante do
Grupamento de Fuzileiros Navais, CF André
Freitas e sua esposa Deise Mara; do vicediretor do Hospital Naval, CF Villaça e sua
esposa Ana Lucia; do Chefe do Estado Maior
do 6º DN, CMG Fernando; do comandante
do SSN, CMG Alex Babinski e sua esposa
Ana Cláudia; do Capitão dos Portos do
Pantanal, CF Roberto Pita Lopes e sua
esposa Lúcia, além de associados e
convidados.
* * * MARINHEIRO I - A CaL Luciane
Fatah fez a Invocação a Deus, seguida pela
CaL Fátima Leguizamón Baruki que proferiu
a saudação ao Pavilhão Nacional, o CL Samir
Fatah foi o responsável pela saudação às
autoridades militares, dirigentes leonistico e
convidados. O CL Renato dos Santos foi o
autor da alocução em homenagem ao Dia
do Marinheiro. Ato seguido a presidente em
exercício, CaL Marciene Rita fez a entrega
da uma placa alusiva a data ao C. Alte. Barros
Coutinho, que ao fazer uso da palavra
destacou a importância da solenidade que
muito engrandece e envaidece a Marinha
do Brasil, que por sua vez vem cumprindo o
seu papel aqui na fronteira Oeste do Brasil,
com inúmeras ações, sejam elas, de cunho
social ou militar, a Marinha está sempre
presente, prestando os mais diversos
serviços à sociedade. Após a solenidade foi
servido um jantar aos convidados que
aproveitaram o momento relax, para colocar
os assuntos em dia. Show de bola!
* * * SOLENE – No dia 15, o Centro de
Convenções do Pantanal, aqui em nossa
urbe foi palco de Sessão Solene de outorga
de título de Cidadão Corumbaense e da
Medalha Mérito Legislativo. The happening
foi às 20 horas e é realizado pela Casa do
Barão de Vila Maria, presidida pelo vereador
Evander Vendramini Duran. Na
oportunidade, personalidades do mundo
político, empresarial e profissional foram
O comandante d 6º DN. C. Alte. Barros Coutinho recebeu das mãos da CaL homenageados com as honrarias por
Marciene Rita, uma placa alusiva ao Dia do Marinheiro, em noite de solenidade. indicações dos nobres pares daquela
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Aniversariantes
da Semana
Antônio Carlos Cavalcanti Filho - 17/12
Jairton Andrade Silva - 17/12
Emilio Viana - 17/12
Paulo Sidney Medina de Amorim - 17/12
Paulo Rogério Fernandes Pereira - 17/12
Arnaldo Marques de Oliveira - 17/12
Evelyn Navarro - 18/12
Souleiman Aragi - 18/12
Nathallya Martins - 18/12
Vania Brandão - 18/12
Carmem Fagundes - 18/12
Vanessa Medeiros Silva - 18/12
Fausto Ruas - 18/12
Luciene S. Ramires - 19/12
Josias Maciel - 19/12
Vera Gomes - 19/12
Thalita L. de Souza - 19/12
Luiz César Gonzalez - 20/12
José Moacir Gonçalves - 21/12
Domingos Albaneze Neto - 21/12
Hilda Suarez Guardia - 21/12
Jaqueline Dias - 21/12
Mariane Arruda - 21/12
Leopoldo Moreira Neto - 21/12
Cleverson Soares - 21/12
Marcelo Samaniego - 22/12
Ricardo Oliari Tolazzi - 22/12
Arthur Siqueira - 22/12
Jorge Dias - 22/12
Andrea Melo - 23/12
Wilson Junior Gonçalves - 23/12
Denise Moraes - 23/12
Juliana Cardoso - 23/12
Marli de Barros Lacerda - 23/12
Moysés Fonseca da Silva - 23/12

augusta Casa de Leis. Ao todo foram 54
homenageados, sendo 33 títulos e 21
medalhas. Dentre os homenageados com o
titulo de Cidadão Corumbaense: o senador
Pedro Chaves; o advogado José Valeriano
Fontoura; Irineu Piazza de Oliveira; Juracy
Xavier Ribeiro; Mirko Geremia; Carol
Schereen do Valle; Gen de Bda. Campos
Allão; Adelmo Salvino de Lima; Jonas de Lima,
dentre outros. A solenidade foi presidida pelo
vereador Evander Vendramini e, contou com
as presenças de autoridades civis, militares
eclesiástica e convidados. Ao todo, 400
pessoas lá estiveram abrilhantando o evento
que teve o menu assinado pelo Buffet
Humaitá. Show de bola!
* * * SUCESSO - O PDG Amin José
Cestari Baruki ao lado da esposa, a CaL
Fátima Leguizamón Baruki sorrindo à toa.
Motivo: o sucesso da promoção encabeçada
pelo casal, no último dia 10, na sede social
do Lions Corumbá. The happening que teve
como objetivo arrecadar fundos para as obras
assistenciais desenvolvidas por aquele clube
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de serviço, contou com a colaboração de
todos os associados, não só do Lions
Corumbá, bem como dos demais clubes de
Lions existentes em nossa região. O
churrasco acompanhado de um delicioso
sarravulho, além de frango linguiça e outras
iguarias foi motivo de elogios por parte do
público presente. A animação ficou por conta
do expert Carlito, que comando os teclados
com maestria até o entardecer. Houve ainda
a venda de docinhos que fez a alegria da
petizada que lá esteve em companhia dos
pais. O domingo foi de muita animação e
descontração. Em sua fala o presidente do
clube Heitor Batista que chegou de viagem
no dia do evento, fez questão de agradecer
o empenho do PDG Amin e da CaL Fátima
na realização deste big happening.
Chiquetésimo!
* * * ESTANTE - O amigo, jornalista
Edson Moraes, pantaneiro, com 43 anos de
profissão, passando por diversos veículos
de comunicação locais e nacionais, agora,
enveredando por outros caminhos, o da
literatura. Edson Moraes acabou cedendo
ao que classifica de “pressão irresistível” da
família, amigos e leitores, vencendo a
resistência que tinha à ideia de publicar suas
criações literárias, que incluem poesias,
crônicas, contos, artigos de opinião,
reportagens e experiências que marcaram
sua vida. Edson Moraes debuta como
escritor com o livro de poesias “Bugre Rima
com Estrelas”. Prestigiado por várias
personalidades do universo intelectual,
cultural e políticos, após o lançamento em
outras cidades do Estado. O lançamento

aconteceu em sua terra natal, na sexta-feira,
dia 15, na Casa do Dr. Gabi, aqui em nossa
urbe. O escritor diz que a cidade onde nasceu
é seu principal marco referencial nas
atividades que abraçou com visão humanista:
o jornalismo, a literatura e o ativismo político.
Show de bola!
* * * SOLENE - Com as presenças do
General-de-Exército, José Luiz Dias Freitas,
comandante Militar do Oeste, do prefeito da
Pérola do Pantanal, Carlos Aníbal Ruso, da
presidente da Soamar Ladário Corumbá,
Terezinha Baruki, do delegado titular do 1º
DP,Pablo Gabriel Faria; do delegado da PF,
Sérgio Macedo; do defensor público, Carlos
Felipe Guadanhim Bariani, da secretária
especial de cidadania e direitos humanos;
Beatriz Cavassa de Oliveira; do Gen. de Bda.
André Luiz Campos Allão, além de
soamarinos e convidados, a frente do Pórtico
do Complexo do 6º DN foi palco no último dia
13, de solenidade militar alusiva ao Dia do
Marinheiro, a Ten. Roosilenny Souza
comandou com maestria o cerimonial solene,
que contou com a leitura da Ordem do Dia
do comandante da Marinha, Almirante-deEsquadra, Eduardo Bacellar Leal Ferreira e
do presidente da República, Michel Temer.
Na oportunidade, dez personalidades civis
e militares foram agraciados com a outorga
da Medalha Mérito Tamandaré como forma
de agradecimento pelos relevantes serviços
prestados em apoio às atividades da
Marinha. O C. Alte. Luiz Octavio Barros
Coutinho também realizou a entrega da
premiação do concurso de redação com o
tema: “Operação Cisne Branco”. Wonderful!
Em noite
de
formatura
na cidade
de Santa
Cruz –
Bolívia, o
agora,
médico
Heitor
Batista
Filho,
ladeado
por Silvana
Auxiliadora
e por seu
pai Heitor
Batista.
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O querido casal Saul de Oliveira e Maria, que no próximo dia 29
celebra 70 anos de vida a dois, esbanjando vitalidade.

O casal Ana Rodrigues e Carlos Gaspar dos Santos prestigiando
o Churrasco Pantaneiro do Lions Corumbá.

Equipe Anjo da Paz: Leandro; Luiz Fernando;
Heitorzinho e Ney em momento relax.

O casal
amigo,
Marilda e
Moysés
Fonseca da
Silva. Ele,
celebrando
os seus 75
anos de vida,
no próximo
dia 23.

* * * Entre em contato com a coluna pelos e-mails: desartory@hotmail.com desartory@gmail.com - desartory@bysartory.com.br ou ainda pelos fones (67) 32318360 e (67) 9 9248-8999, endereço para correspondência: Rua Major Gama, 761- A,
Centro – Corumbá-MS, CEP: 79331-010. A coluna também pode ser visualizada nos
sites: www.correiodecorumba.com.br www.bysartory.com.br
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