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O que vai faltar
neste Natal?
* Prof. Rosildo Barcellos
A redução das desigualdades e a justa
utilização das verbas públicas, reduzindose a burocracia, e o desperdício, e o
descarte inadequado; são processos
fundamentais para um bem viver saudável.
Neste contexto, não é difícil percebermos
que vivemos em um período único na
história do Brasil com a gasolina
“formulada” em várias cidades com seu
preço de consumo acima de R$ 4 reais.
Somos testemunhas de uma era de
enormes carências de conhecimento,
afetividade e espiritualidade. Nossa
sociedade está dominada por princípios
voltados quase que exclusivamente para
o lucro e a manipulação pelo poder político,
social, econômico, religioso e interpessoal.
Em tempos de WhattsApp, sabemos o
preço de tudo que nos cerca, mas não
sabemos o valor de quase nada. O próprio
conforto material, não tem sido alavanca
suficiente para a busca da felicidade. Faltam
as verdadeiras amizades, os nossos
heróis... faltam os verdadeiros laços
familiares...falta acreditar na esperança e
em algo superior a nossa dimensão de
raciocínio: Deus. Percebemos enfim, a
ausência de referenciais interiores se
relaciona a muitas das patologias sociais
que testemunhamos no Brasil, e no mundo,
como o aliciamento dos jovens pelas
drogas e os índices alarmantes de violência
crescente e o desamor e a ingratidão
imperando.
Num primeiro olhar assim como a
estética está relacionada com a construção

do belo, com a busca da perfeição na arte,
o carinho e a gentileza entre as pessoas,
está relacionado à busca ideal da
convivência social e familiar. E quando se
fala em relacionamento com “o outro”
estamos definindo o conceito de cidadania.
Aliás, ouso dizer, a convivência e a
interação entre os diversos indivíduos
impõem alguns limites a liberdade. O
cidadão feliz é aquele que conhece os seus
direitos e os direitos dos outros e sabe que
algumas coisas realmente necessitam de
serem feitas ou ainda: ditas; para que todos
possam usufruir de um bem estar maior
A banalização dos valores culturais
nacionais, a cultura de massa e a
consequente alienação, a desesperança
diante da ausência de futuro, formam a
contracultura da globalização. O que
pensar dessas coexistências, o que elas
significam? Como orientar nossas ações
sem desconsiderar o quanto de
contradições e oportunidades existem
nelas? Penso, em primeiro lugar, que não
devemos nos apressar a responder a
essas questões, nem tratá-las como
diferenças intransponíveis ou, menos
ainda, negar sua existência. Essas
coexistências evocam muito mais
perguntas do que nos oferecem
oportunidades de respostas; mas, com
certeza, abrem um espaço fundamental de
convivência e tolerância que ainda precisa
ser bastante conhecidas e exploradas e
alguém sempre precisa dar o primeiro
passo. Saiba que é comum que alguém
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interprete errado o que você disse ou fez,
em função do nível cultural ou do sistema
de vida e interesse de outrem. Por isso em
qualquer relação abalada, desacreditada
ou desfeita, alguém tem de se pronunciar
pela paz e pela harmonia. Seja você o
arauto. Não se preocupe com os contrários
ou adversários. Ainda há tempo pra ser

feliz e é mais feliz aquele que luta pelo que
acredita e ouve as súplicas do próprio
coração. Pode e certamente vai demorar
algum tempo, mas a hora de quem se
dedicou, e fez acontecer,” independente
dos contrários”: vai chegar...e eu me incluo
e espero isso!
*Articulista e Cidadão Corumbaense
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Foto:ChicoRibeiro/Subecom

As chaves dos 200 apartamentos do
conjunto Casa Nova II foram entregues
pelo prefeito Marcelo Iunes às famílias
contempladas. Construído com recursos
do programa Minha Casa Minha Vida,
do Governo Federal, e contrapartida da
Prefeitura Municipal, o empreendimento
beneficiar famílias que vivem em
condições de risco. A cerimônia aconteceu
no final da manhã de quarta-feira, 20 de
novembro.
O superintendente regional da Caixa
Econômica Federal, Evandro Narciso de
Lima, pediu que as famílias tenham cuidado
especial com o imóvel. Explicou também
que em razão da condição de
vulnerabilidade dos beneficiados, as
famílias beneficiadas não vão pagar
prestação.
“Peço um carinho muito especial de
vocês com as unidades habitacionais que
estamos entregando hoje. Muitos de vocês
vieram de sub-habitações, de áreas de
risco. Cuidem desse patrimônio, que foi
construído com esforço grande dos
governos Federal, Estadual e Municipal
fazendo com que parte dos impostos se
convertesse em ação para os que mais
precisam. Não vendam, não cedam, não
aluguem. Esse é um patrimônio de vocês.
É um condomínio fechado, não tem
prestação, mas vocês terão de pagar uma
taxa do condomínio para que continue
sendo bem zelado”, disse.
Participando da solenidade, o
governador Reinaldo Azambuja destacou
que a entrega das chaves concretiza o

Foto: Renê Marcio Carneiro/PMC

Casa Nova II: entrega de chaves
concretiza sonho das famílias, diz prefeito

Prefeito Marcelo Iunes entregou as 200 unidades habitacionais na quarta-feira (20).
chave, o manual do proprietário com
Concretiza sonhos

sonho da casa própria, uma oportunidade
“que poucas pessoas têm” nos dias de
hoje. Ele antecipou que no início do
próximo ano, voltará à cidade para, ao
lado do prefeito Marcelo Iunes, entregar
mais de mil unidades habitacionais já
construídas pela Prefeitura de Corumbá.
“Provavelmente em fevereiro,
voltaremos para entregar mais 1.100
residências que o Município já construiu”,
disse. Azambuja ressaltou que a parceria
existente entre o Governo do Estado e a
Prefeitura de Corumbá objetiva “a
conquista de dias melhores para a
população corumbaense, trazendo
investimentos que atendam às famílias”.

Em seu discurso, o prefeito Marcelo
Iunes salientou que a entrega das chaves
dos 200 apartamentos concretiza o sonho
das famílias beneficiadas pelo programa
Minha Casa Minha Vida. “É um sonho
realizado para muitos. Esse projeto que
hoje entregamos é de 2012, do saudoso
prefeito Ruiter Cunha de Oliveira. Quando
ganhamos [a eleição em 2016] definimos
como prioridade a entrega dessas
moradias. Para o começo do próximo ano
planejamos entregar as outras 1.100 casas
já construídas”, declarou o prefeito.
Iunes ainda sancionou a lei que
autoriza o Poder Executivo Municipal a
doar áreas ao Fundo de Arrendamento
Residencial (FAR) para construção de 359
unidades habitacionais pelo programa
Minha Casa Minha Vida. “Sancionei essa
lei, aprovada pela Câmara Municipal, e
temos estudos para mais mil unidades
habitacionais em Corumbá. Agradeço ao
apoio dado pelo governador Reinaldo
Azambuja. Muito importante essa parceria
que temos com o Estado. É um presente
de Natal para as famílias”, finalizou o chefe
do Executivo corumbaense.
Os contemplados - após a solenidade receberam um kit contendo, além da

instruções de como proceder no
apartamento e solicitar reparos; interfone
da unidade habitacional com código de
acesso. O interfone é estratégia de
segurança para liberação do portão de
entrada que dá acesso ao conjunto.
Cada imóvel possui espaço de 43
metros quadrados, com dois quartos, sala
de estar, cozinha, banheiro e área de
serviço, além de piso em cerâmica. Cada
unidade está avaliada em torno de 57 mil
reais. Dos 200 apartamentos, oito deles
estão adaptados para moradores com
necessidades especiais. As moradias
atendem à demanda populacional com
renda de até 1,8 mil reais dentro do
programa Minha Casa, Minha Vida.
Também participaram da cerimônia o
diretor nacional de Habitação da Caixa
Econômica Federa (CEF)l, Paulo Antunes;
o superintendente executivo de Habitação
da CEF, Wellington Marques; o secretário
de Estado de Governo e Gestão
Estratégica, Eduardo Riedel, a diretorapresdiente da Agehab, Maria do Carmo
Avezani; o presidente da Câmara Municipal
de Corumbá, Evander Vendramini e a
secretária Especial de Cidadania e Direitos
Humanos, Beatriz Cavassa de Oliveira.
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Articulista do Jornal “Correio de
Corumbá” foi homenageado
A Câmara Municipal de Corumbá
realizou na semana passada, Sessão
Solene que marcou as entregas de títulos
de Cidadão Corumbaense e medalhas do
Mérito Legislativo Antônio Maria Coelho. O
ato aconteceu no Centro de Convenções
Miguel Gómez. Dentre os agraciados
estava, indicado pela mesa diretora, o
articulista do Jornal “Correio de Corumbá
e Correio de Ladário” Rosildo Barcellos,
que escreve nesta edição sua crônica de
natal.
O escritor, contista, poeta e compositor,
já foi laureado com os títulos de cidadania
dos municípios de Aquidauana, Anastácio,
Bodoquena e Dois Irmãos do Buriti. Foi
condecorado com a medalha: “Homem
Pantaneiro” por escrever e manter as
tradições da gente pantaneira, assim como
a medalha “Zumbi dos Palmares” No grau
de Comendador possui as comendas:

“Ministro Wilson Fadul “ pelas aços voltadas
ao empreendimento e ao trabalho e
“Vespasiano Martins” pelas ações
altruísticas voltadas para a saúde.
Foi premiado com os troféus Cetran de
jornalismo (Conselho Estadual de Trânsito),
Tuiuiú Dourado (pela Federação Inclui
Brasil) e Marçal de Souza – Tupã Y
(Assembleia Legislativa do Mato Grosso do

Sul) pelas ações de negociador com os
povos indígenas e por ter seu livro traduzido
para a língua Terena pela Doutora em
Antropologia pela PUC Linda Terena.
Foi membro do Conselho de Cultura
de Ladário, e jurado do concurso de
fantasias recicléveis. Também foi
homenageado em 2017, pela escolas de
Samba “Imperatriz Corumbaense” (de
Corumbá) A vestimenta da ala inteira eram
seus artigos) Ao seu lado estavam
recebendo a mesma honraria
o comandante da 18ª Brigada de Infantaria
de Fronteira Ricardo Franco. O General

André Luiz Ribeiro Campos Allão, contraalmirante Luiz Octávio Barros
Coutinho, Comandante do 6° Distrito Naval,
com sede em Ladário, o Deputado Federal
Elizeu Dionizio Souza da Silva e
Amanda Cristiane Balancieri. Por sua vez,
o prefeito de Corumbá, Marcelo Iunes,
recebeu das mãos dos vereadores André
da Farmácia de Evander Vendramini, a
medalha do Mérito Legislativo Antônio Maria
Coelho.
O Jornal Correio de Corumbá foi
fundado em 03 de setembro de 1960 e
está na edição 2865. Da redação
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Sancionada Lei que cria o Dia Municipal
da Cultura e Tradição Pantaneira
O prefeito Marcelo Iunes sancionou a Lei nº 2.605 que instituiu o
“Dia Municipal da Cultura e Tradição Pantaneira”, em
Corumbá. A proposta, em forma de Projeto de Lei, é de autoria
do vereador Domingos Albaneze Neto (PV) e foi aprovada na
Câmara por unanimidade.
A data será sempre lembrada em 11 de outubro, coincidindo
com a Divisão do Estado que criou o Mato Grosso do Sul. 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.

Corumbá/MS, 24 a 30/12/2017

Pág.
05
Pág.05

CORREIODECORUMBA.COM.BR

Corumbá/MS, 24 a 30/12/2017

Pág.
06
Pág.06

CORREIODECORUMBA.COM.BR

Corumbá/MS, 24 a 30/12/2017

Pág.
07
Pág.07

ROTA BI-OCEÂNICA
Quando éramos Vereador em
Corumbá, lutamos muito por várias
melhorias para o Município de
Corumbá, tanto a nível Municipal,
Estadual, Federal e até Internacional.
Tudo aquilo que um Vereador deve
fazer. No dia 05 de Dezembro, em
Brasília mais um passo importante foi
dado sobre a construção da Ferrovia
Bi oceânica ligando o Atlântico(SantosBrasil) a Ilo (Peru) passando por nosso
Estado e Nossa Corumbá. Um sonho
que vinhamos lutando e sonhando a
mais 15 anos.
Fazendo Requerimentos as
Autoridades Nacionais, Internacionais
(Evo Morales- Bolívia) mostrando a
importância deste Projeto, não só para
os Países que vão participar (Brasil,
Bolívia, Peru, Paraguai, Uruguai e
Argentina) como para o nosso Estado e
Nossa Corumbá.
O transporte ferroviário é muito
mais barato que o rodoviário. Possibilita
nossos produtos competirem com
igualdades de condições com outros
países, além da recuperação da nossa
ferrovia tão maltrata, judiada e
irresponsavelmente abandonada.
Com a adesão do Brasil feita, mais
um passo foi dado nesta caminhada. O
Brasil é o País que vai transportar o maior
volume de carga por este Projeto. Queria
compartilhar esta notícia com todos.

Rua Dom Aquino, 775 - Centro

CORRETORES AUTÔNOMOS, FAÇA PARTE DE NOSSA EQUIPE!

VENDA

Por Carlos Alberto Machado
Disse Evo Morales sobre o trem bi
oceânico: Eu comparava o trem Bi
oceânico, que vai do Oceano Atlântico
ao Pacífico, como o “QHAPAQ
ÑAN”(GRANDE CAMINHO) DO
TEMPO DOS INCAS”. Este trem vai ser
o Qhapq Ñan do século XXI”. Outros o
chamam do Canal do Panamá do século
XXI.
A maior quantidade de carga a ser
transportada será do Brasil,
continuamos sonhando e torcendo pela
realização deste Projeto tão importante
para a economia da região da América
Latina e que vai passar por Corumbá e
Mato Grosso do Sul recuperando a
nossa ferrovia. Boa Tarde a todos.

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.

CHA
VEIR
O SETE CHA
VES
CHAVEIR
VEIRO
CHAVES

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

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

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 Betãonº190
RECEITAS BOTEQUIANAS XXIII
Vamos nós com mais algumas
receitinhas práticas e baratas, muitas vezes
aproveitando material já existente na
geladeira.

A seguir, vieram a seleta e o feijão
Usando um pouco do caldo do feijão,
“afoguei” os ingredientes em fogo baixo,
até dar aquele ponto de umidade
Afrescalhei o prato para a sessão de fotos,
AFOGADINHO DE LÍNGUA COM
usando o cheiro verde e 4 tomatinhos
FEIJÃO ANDU E SELETA DE
cereja.
LEGUMES ( 10/11/2017)
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
Para esta, usei um pedaço de língua que Xandão, meu primogênito, chegou de
havia sobrado de uma receita anterior, Pernambuco para passar 10 dias conosco
feijão andu e cheiro verde aqui da minha e, logo de cara, pediu comida pantaneira.
roça.
Fiquei em dúvida entre carreteiro e um
O que usei:
caribéu, mas acabei apelando para uma:
- uma xícara de feijão andu
- língua bovina cortada em cubos PAÇOCA PANTANEIRA À MODA DO
pequenos
BETÃO (17/12/2017)
- um sachê de seleta de legumes
Como eu não tinha nenhuma carne seca
- bacon em cubos
de minha própria produção, tive que
- cebola, alho, tomate e cheiro verde.
comprar um pedaço de carne-de-sol e
Como eu fiz:
como o sol estava brilhando, soleei-a por
Sempre que entro na cozinha para uma mais dois dias para que ficasse no ponto
batalha com o fogão, já costumo deixar em que eu gosto.
tudo no jeito: o feijão previamente cozido O que usei:
em 15 minutos de pressão, e os temperos - carne seca desfiada
devidamente cortados. Depois, com - cebola, alho
tranquilidade, faço a panela trabalhar.
- bacon
Cubinhos de bacon deixando seu caldinho - meio copo de cachaça com guavira
no frigideirão
- castanha de bocaiúva moída
Os cubos de língua, já amolecidos e - farinha de mandioca
devidamente temperados com sal e limão, Obs. Não coloco medidas. Deixo tudo por
vieram para o fritinho básico
conta de quem quiser fazer a receita.
Hora dos temperos: cebola em pedacinhos, Como fiz:
alho fatiado e tomate cortado em cubos,
Amoleci a carne na pressão e desfiei
vieram nessa ordem, para deixarem seus cortei o bacon em pequenos cubos, piquei
sabores e, juntos, por uns 5 minutinhos a cebola e fatiei o alho, deixando tudo
em fogo baixo, formarem o molho
preparado para desenvolver a receita em

Corumbá/MS, 24 a 30/12/2017

duas etapas Preparei o panelão com óleo
e o bacon e quando o mesmo soltou seu
sabor, agreguei a carne seca para o frito.
Para dar um saborzinho diferente,
acrescentei à carne um cálice de cachaça
com guavira, deixando ferver por uns
minutinhos e desliguei o fogo numa
frigideira, acrescentei óleo e bacon e
quando este soltou o caldinho, coloquei a
castanha de bocaiúva para uma rápida
sapecada acrescentei a cebola e o alho e
quando ambos aromatizaram o ambiente,
coloquei a farinha Juntei a farofa no panelão
da carne, aqueci por mais uns minutos,
sempre mexendo tudo com uma colher de
pau Servi o pitéu acompanhado com um
suco de bacuparí.
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
Curtimos o Xandão por 10 dias: boteco,
rango fora e a festança que substituiu a
famosa ENTRADA NAS COXAS, da qual
falarei em outro artigo.
Na noite pré-viagem, aproveitando um
restinho da carne seca desfiada que sobrou
da receita anterior e uns pedaços de
mandioca que eu tinha no congelador, fiz:
CALDÃO DE MANDIOCA COM
CARNE SECA (19/12/2017)
O que usei:
-carne seca desfiada
-bacon em cubos
-mandioca ferventada
-cebola, alho, tomate e pimentão picados
-limão, sal e cheiro verde
Como fiz:
J oguei o bacon na panela com óleo
para formar o caldinho
Acrescentei a carne previamente
temperada com uma banda de limão para
o fritinho básico
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“O gostoso de ser articulista
de um jornal é ter a
oportunidade de mostrar aos
leitores seus dotes com a
caneta. Procurando sempre
variar o assunto,
dependendo do estado de
espírito e da inspiração”.
Roberto Maciel(Betão)
(Membro da União Brasileira de Escritores)

(rmacielbetao@hotmail.com)
Na ordem, agreguei a cebola, o alho, o
tomate e o pimentão prá mode fazer o
molhinho
Acrescentei a mandioca batida no
liquidificador e deixei a panela fazer o
serviço por alguns minutos dando sempre
uma mexida para não grudar no fundo
No arremate final, o cheiro verde veio
deixar seu sabor.
Obs: Xandão, após voltar de uma noitada
de despedida com os amigos, não resistiu
e caiu de boca em dois prataços de mais
uma iguaria pantaneira.
Obs: o cardápio de recepção, foi um
“macarrão de comitiva”. (10/12/2017)
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MONOPÓLIO DA ANDORINHA: Câmara cobra informações
do Governo sobre licitação do transporte de passageiros
A Câmara Municipal de Corumbá está
cobrando informações do Governo do
Estado sobre o processo licitatório do
transporte de passageiros da linha 059
(Corumbá - Campo Grande), que já foi
alvo inclusive de denúncias ao Ministério
Público Estadual e que originou uma
recomendação ao Estado, para realizar
esse procedimento agora, em 2018.
Na semana passada, durante sessão
na Câmara Municipal, o vereador e
presidente do Poder Legislativo, Evander
Vendramini (PP), foi autor de um
requerimento em regime de urgência,
aprovado pelos demais vereadores
corumbaenses, solicitando informações
do secretário de Estado de Infraestrutura,
Ednei Marcelo Miglioli, e do diretorpresidente da Agência de Regulação de
Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul
(Agepan), Youssif Domingos, sobre a real
situação em que se encontra o processo
licitatório.
“É uma situação que já vem de há
muito tempo e que estamos combatendo
desde 2011. O monopólio do transporte
intermunicipal de passageiros não pode
continuar. Não temos nada contra a
Andorinha, mas o que queremos é que
se coloque um ponto final na atual situação
de ilegalidade, com a realização de um
novo processo licitatório, contemplando
ao menos três empresas para atender a
população neste trecho Corumbá –
Campo Grande”, explicou Evander.
Para o presidente do Poder Legislativo
corumbaense, o novo procedimento
licitatório, além de corrigir a ilegalidade,
vai também por um ponto final no
monopólio, com mais empresas operando
o trecho. “É preciso haver concorrência
para que tenhamos um serviço de
qualidade, com veículos modernos,
confortáveis, e passagens com preços
acessíveis, diferente do praticado na
atualidade pela empresa que presta o
serviço, de R$ 140,00”, ressaltou.

A direção da Andorinha,
recentemente, apresentou novos ônibus
e, em seguida, iniciou uma promoção com
passagens ida e volta a Campo Grande,
por R$ 100,00, durante este final de ano.
Os dois assuntos foram abordados por
Evander. Ele citou que isto ocorreu
devido ao início das operações da
empresa Seriema que, em regime de
fretamento, está operando o trecho com
uma viagem diária, ao preço de R$
140,00 (ida e volta), e em ônibus
moderno e confortável.
“Tem que haver concorrência para
que tenhamos um serviço melhor e
passagens acessíveis. A população
corumbaense clama pela oportunidade
de contar com mais de uma empresa de
transporte operando o trecho, atendendo
as necessidades com preços justos e
licitação vigente”, cobrou.
Ainda em relação a valores de
passagens, a atual promoção da a
Andorinha, conforme Evander, é uma
clara demonstração de que o preço
normal praticado está bem acima da
realidade. O vereador lembra que o
contrato firmado pela empresa com a
Prefeitura - Pregão Público Presencial nº
096/2017 - Processo Administrativo n°
20.993/2017 – reforça ainda mais a
posição da Câmara em lutar por preços
mais acessíveis da passagem do trecho
Corumbá – Campo Grande.
“Pelo contrato firmado com a
Prefeitura, a passagem para o transporte
de passageiros sob regime de fretamento
contínuo para transportar pacientes e
acompanhantes do Município de
Corumbá, para atender as necessidades
da Secretaria Municipal de Saúde, sai a
R$ 39,00, bem abaixo do que ela cobra,
R$ 140,00”, observou.

Campanha
A intenção do vereador é, juntamente
com os demais pares, iniciar uma ampla

campanha para coletar assinaturas da
população corumbaense, reforçando a
necessidade de uma nova licitação,
abrindo espaço para mais empresar
operar no trecho. “A ideia é colher cerca
de 50 mil assinaturas e encaminhar o
documento aos órgãos competentes, para
que tenhamos esta mova licitação”.
Para ele, o novo processo licitatório
vai corrigir uma irregularidade no
sistema. É que a Andorinha, até o início
de 2016, vinha fazendo o serviço
mediante autorizações, contrariando a
legislação vigente, já que a concessão
chegou ao fim há muitos anos.
Conforme documentos encaminhados
à Câmara pela própria Agepan, o
contrato de concessão do serviço foi
assinado em 1976 e não está mais
vigente hoje, 41 anos após o processo
licitatório. “Não existe nem aditivos e a

empresa está operando o trecho mediante
autorizações, o que contraria a legislação
e causa transtornos à população”,
explicou Evander.
O documento cita que a Andorinha está
explorando o trecho desde 03 de
fevereiro de 1976, data anterior à criação
do Estado de Mato Grosso do Sul, em 11
de outubro de 1977. O prazo de validade
foi de 10 anos, sujeito a revogação por
igual período, como realmente ocorreu
em 1986.
Em 1996 foi assinado novo contrato
de concessão por mais 10 anos,
renovado em 2006, por um termo aditivo,
por mais 10 anos, que venceu, conforme
a própria Agepan, em 03 de fevereiro de
2016 – considerando os aditivos de prazo
– que é a situação em que se encontra
atualmente a maioria dos contratos de
concessão em operação no Estado.

PRATIQUE A PALAVRA DE DEUS
“Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu,
e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará
o seu nome: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai
da Eternidade, Príncipe da Paz.”
(Isaías 98:6)
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Homenagem
P ós t u m a
É com profundo pesar que registramos
o falecimento do benquisto cidadão
Godofredo Rodrigues, aos 68 anos,
ocorrido no dia 25 de novembro de
2017, em nossa cidade, devido a um
enfarte.
Godofredo era carinhosamente
chamado por todos como o “Godô da
Rodoviária” ou “Godô Corintiano”.
Desde a inauguração da Estação
Rodoviária interestadual de Corumbá,
situada na Rua Porto Carreiro, junto a
Esplanada da NOB, Godofredo Rodrigues
trabalhou como responsável pelo setor
de Guarda Volumes e ultimamente pela
banca de jornais e revistas, ao lado de
sua filha Rita de Cássia Rodrigues.
Portanto, contava com 27 anos de
rodoviária.
O pranteado era muito conhecido em
toda nossa região, por ser um ser humano
de muita simplicidade, gentil, humilde e
prestativo, sempre dedicado ao trabalho
de zelar com muito cuidado as bagagens
dos passageiros que aguardam os ônibus
para viajarem.
Godofredo era um dos mais fanáticos
torcedores do Sport Club Corinthians

PRODUTOS ORTOPÉDICOS EM GERAL.
Paulista de nossa cidade, que no dia
seguinte a sua partida, sagrou-se
heptacampeão do Brasil. Diariamente o
radialista Jonas de Lima lhe mandava um
alô logo cedinho pela Rádio Fronteira de
nossa cidade.
Godofredo Rodrigues(Godô) deixa
viúva a Sra. Nilda Garcia e os
seguintes herdeiros: Rita de Cássia
Rodrigues; Godofredo Filho, pastor
evangélico em Dourados-MS; a Edna
e Edineia; 7 netos e 3 bisnetos.
A família enlutada, nossos sentimentos
e muita luz e paz a alma de Godofredo
Rodrigues no Reino do Senhor.
Adolfo Rondon
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Ação do vereador Chicão Viana resulta em pintura
de apartamentos e fachada da Santa Casa
A Ação foi possível com a realização de uma Feijoada que arrecadou recursos para adquirir o material,
além do apoio de parceiros como a Marinha, Show Tintas, amigos e empresários da cidade.
Buscamos outros parceiros que viabilizam
a compra da tinta e outros materiais e nós
entramos com a mão de obra”, revelou.
Dessa vez, para a restauração da fachada
do prédio, a parceria foi ampliada.
“Conseguimos arrecadar recursos na
feijoada que realizamos. Toda a renda foi
revertida à Santa Casa. Esta promoção foi
de extrema importância, já que a renda
nos permitiu comprar todo o material para
realizar esse serviço na parte externa”,
continuou.
Chicão lembrou que esta fase da
restauração, a Marinha está sendo uma
grande parceira. Mas, para chegar ao

Uma ação desenvolvida pelo vereador
Chicão Vianna (SD) está mudando o visual
da Santa Casa de Corumbá, com a
restauração de toda a fachada. O trabalho
é resultado de parcerias estabelecidas pelo
edil corumbaense iniciada no primeiro
semestre, que já proporcionaram a pintura
de apartamentos e, agora, da parte
externa do hospital.
Os trabalhos foram iniciados na terçafeira, 20, por meio de uma parceria
estabelecida pelo vereador com a Marinha
do Brasil que, por meio do contra-almirante
Luiz Octávio Barros Coutinho, comandante

do 6º Distrito Naval, disponibilizou uma
equipe e estrutura para realizar o trabalho.
“É um projeto que estamos desenvolvendo
desde o primeiro semestre, o “Colorindo a
Santa Casa”, que tem permitido mudar o
visual do nosso único hospital.
Começamos pelos apartamentos e agora
estamos restaurando a fachada do prédio”,
comentou Chicão.
Segundo ele, o resultado de toda esta
conquista se deve aos parceiros.
“Iniciamos com o apadrinhamento da loja
Show Tintas que tem nos atendido com o
material necessário a um preço acessível.

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

Disk - Água 3231 - 5656

estágio atual, ele contou com outras
pessoas e empresas que foram
importantes para a realização da feijoada:
Luiz Martins, Beto Martins, João Miguéis,
Joãozinho e o Buffet Humaitá, Diogo
Cunha de Oliveira, Frey Supermercado,
Rafael Vinagre Faro, Earon e a Show
Tintas.
Chicão destaca também a parceria
estabelecida com Lucas Grilo; Rafael
Vinagre Faro; Antar Mohammed,
Daruiche; Beatriz Cavassa; Fabinho e
Camila Vieira, entre outros, que
contribuíram com o projeto “Colorindo a
Santa Casa”.
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"Atenção Moradores para a coleta de
Galhos setorizada esta semana nas ruas!"
1ª Semana de Janeiro 08 a 13
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.
Por quilo
-RUA TENENTE MELQUIADES DE
Na Gráfica Correio de Corumbá, na Rua 7 de Setembro, 249.
JESUS ENTRE RUA AMÉRICA E

VENDEMOS JORNAL VELHO

Para cães, oficinas, pinturas,
utilidades domésticas etc...

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.

CORREIODECORUMBA.COM.BR

REPORTAGEM
ESPECIAL

COM DÍLSON FONSECA
(DRT-1583/MS)

Turi:mo
Contemplativo
O Mato Grosso do Sul é um
estado que tem como principal
produto de desenvolvimento o
Turismo. Onde as cidades muitas
vezes se confundem o urbano com o
natural. Mas quando se fala em
infraestrutura ainda pecamos muito.
Na nossa região mesmo temos a via
de acesso a BR-262 que requer
manutenção permanente. A
industrialização se faz necessária,
mas acima de tudo precisamos
investir no que temos abundante o

Pantanal. Mas fazer um Turismo
contemplativo como Bonito vem
mostrando para as demais cidades
do estado principalmente Corumbá.
Aqui na nossa cidade só se fala em
Turismo de pesca e a séculos
sabemos que o Pantanal não pode
ser só pesca, o resultado disso são
as empresas de Turismo só falar em
pesca. Por que não ofertar um
turismo contemplativo para a
população corumbaense com preços
acessíveis. Pois pesquisas realizadas
no setor de Turismo nos dá a
proporção exata de que fazer
Turismo no exterior e mais barato do
que viajar pelo Brasil. Acorda
CORUMBA a sua vocação e o
Turismo como um todo e não pode e
nem deve ser só pesca. Mas essa
mudança requer esforços de todos os
setores, os empresários do setor
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precisam inovar, mas o poder público
também precisa contribuir dando
condições de trafegabilidade nas vias
e um outro Vilão são os impostos que
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não são poucos e que oneram as
empresas. Mas o brasileiro deveria ser
criativo também investindo em
inovações e ser criativo e objetivo.
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“Quem comete uma injustiça é sempre mais infeliz que o injustiçado”.
* * * SOLENE - Hiper concorrida a
solenidade de outorgas de título de
Cidadão Corumbaense e Medalha do
Mérito Legislativo realizado pela Casa do
Barão de Vila Maria, na sexta-feira, dia
15, tendo como palco, o Centro de
Convenções do Pantanal. A cerimônia foi
presidida pelo vereador Evander
Vendramini Duran, presidente daquela
augusta Casa de Leis. The happening
contou com as presenças de
personalidades do mundo político,
empresarial e profissional, não só aqui da
nossa urbe, bem como de outros pontos
do Estado. Isso tudo sem contar, as
presenças dos deputados aqui do MS,
Beto Pereira e Paulo Corrêa e do
deputado federal Eliseu Dionísio, todos
agraciados com o título de Cidadão
Corumbaense. Lá estive em companhia
do procurador geral da city, José Luiz
Amorim e Rosemeire e do secretário de
finanças da city, Alberto Saburo Kanayama
e esposa. Por lá também o delegado de
PC, Pablo Gabriel Farias, Emerson
Moreira e esposa; Sicard Maciel de Barros;
Alexandra e Dado Katurchi; Carlos Aníbal
Ruso e esposa, dentre outros. O médico
Manoel João usou da palavra em nome
dos homenageados. O Buffet Humaitá
assinou o menu da noite. O presidente do
Legislativo Pantaneiro, Evander
Vendramini esteve acompanhado da
esposa Regina e dos filhos Leonardo e
Ludmylla. Os homenageados não
escondiam a emoção de estarem sendo
lembrados pelos seus feitos em prol da
nossa urbe, seja, no campo profissional
ou social. Show de bola!
* * * CONFRATERNIZAÇÃO - No
último dia 16, o Lions Corumbá realizou a
sua reunião festiva de confraternização de
fim de ano. The happening esteve a cargo
da CaL Silvana Auxiliadora que contou com
o apoio da DM Elena Viegas e da CaL
Fátima Baruki, no décor. As celebrações
começaram logo pela manhã, quando o
presidente Heitor Batista realizou um
amanhã de lazer e confraternização com
as crianças da pastoral do bairro
Guanabara, contado com a colaboração
de companheiros; companheiras e

O casal Silvana Auxiliadora e Heitor Batista da Silva, presidente do
Lions Corumbá deseja aos associados daquele clube de serviço um
Feliz natal e um Venturoso Ano Novo e que em 2018, a parceria
Lions e Associados seja companheirismo, dedicação, trabalho e,
amor ao próximo. Servindo desinteressadamente.
domadoras, a manhã da petizada foi pura * * * CADEIRA - Após aparecer
diversão, com brincadeiras, guloseimas e constantemente nas fotos ao lado do
a melhor parte, a distribuição de presentes governador do Estado, Reinaldo
fazendo com que os olhinhos dos Azambuja, durante sua estada em nossa
pequeninos não escondessem a emoção. urbe esta semana, o nome da secretária
Já a confraternização noturna foi um especial de cidadania e direitos humanos
momento de companheirismo, com palavras Beatriz Rosália Ribeiro Cavassa de
de carinho, mensagens de otimismo e claro, Oliveira, voltou a circular nas redes sociais
muita diversão. Chiquetésimo!
como uma provável candidata a uma
* * * PAIXÕES BRASILEIRAS - Na cadeira na Assembleia Legislativa. Os
terça-feira, dia 19 estive prestigiando o rumores tomaram proporções, que até
espetáculo “Muitas Paixões Brasileiras’, da mesmo o governador citou o nome da
Oficina de Dança aqui da nossa urbe, sob secretária como uma alternativa de peso
a coordenação da fundação de cultura e para as eleições 2018. Beatriz é cotada
patrimônio histórico. Um espetáculo de luzes como uma nova liderança para
e cores, deu o brilho todo especial aos restabelecer a representatividade política
bailarinos e dançarinos que se revezaram em nossa região. Apesar dos crescentes
no palco. Coreografias muito bem rumores, a secretária Beatriz ainda não
elaboradas deram o toque final ao se manifestou. Durante um rápido bateespetáculo que contou com apresentações papo em uma solenidade, dia desses, ela
como: Identidade Pantaneira; Balada me confidenciou que a prioridade no
Sertaneja; Arco-íris; Mulheres Rendeiras; momento são os filhos Rodrigo e Rafaela,
Forro Pé de Serra; Trem Bala; Dentro de depois colocar a casa em ordem. A princípio
Mim; Unicamente – Águias; Vibe Feel; esta alternativa não estaria em seus planos,
Mercedita, dentre outras. O público ia ao até porque essa é uma decisão que precisa
delírio a cada apresentação com aplausos ser tomada em comunhão com a família,
e gritos de incentivo. A noite contou ainda pois, todos acabarão envolvidos. Beatriz
com a participação especial da Cia de nos disse que primeiramente irá tirar umas
Dança do Pantanal, Moinho Cultural Sul férias em família para colocar a cabeça no
Americano, Grupo Urbe, Studio de Dança lugar e, depois, fazer planos e traçar
Ana Paula Honório e Academia Patrícia metas. Afinal tudo em sua vida ainda é muito
Gonzalez. Foram momentos de pura recente e prematuro. Aguardemos, pois!
beleza e magia. Parabéns aos * * * PLANTÃO - Responsável pelos
organizadores
pela
brilhante despachos do Supremo Tribunal Federal
apresentação. Show de bola!
- STF durante o recesso do Judiciário, a
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Aniversariantes
da Semana
Jacques Natalino de Arruda - 24/12
Claudinei Silva - 24/12
Cristiane Silva Cerqueira - 24/12
Tacila Nascimento - 24/12
Silvana Ferreira - 24/12
Adriana Stival Albarello - 25/12
Elano Holanda de Almeida - 25/12
Patrícia Vieira Coelho - 25/12
Márcio Alves de Lima - 25/12
Ereonice Santos - 25/12
Luisa Maria Correa Martins - 26/12
Sérgio Serra Baruki - 26/12
Albino Fiori Adelaido - 26/12
Juarez Bassan Domit - 26/12
Stephanie Holland Lins - 26/12
Antônio João Hugo Rodrigues - 26/12
Roberta Vilares - 26/12
Márcia Rondon - 26/12
Emerson Arruda - 27/12
Clodoaldo Coelho - 27/12
Paulo Roberto Oliveira Maisatto - 27/12
Álvaro Martins - 28/12
Ângela Tolazzi - 28/12
Neilton Pereira da Costa - 28/12
Heliane Villasanti - 28/12
Nagela Fontes - 28/12
Érika de Paulo Barbosa - 28/12
Alberto Varanis Garcia - 28/12
Taiyana Panovitch Fernandes - 28/12
Marcela de Barros Por Deus - 29/12
Pedro Dourado Paz - 29/12
Orivaldo Damasceno - 29/12
Ana Maria Clarck - 29/12
José Arthur Marinho Sahib - 29/12
Kamilla Lacerda Cabalhero - 29/12
Denise Marinho - 30/12

presidente da Corte Suprema, ministra
Cármen Lúcia, analisará os recursos que
forem apresentados às últimas decisões
proferidas por seus colegas que afetam os
interesses da classe política, do governo e
das investigações da Operação Lava Jato.
Enquanto os ministros da Corte arrumam
as malas e aproveitam as férias, a
presidente do Supremo tomará decisões
referentes aos pedidos protocolados
durante o recesso - inclusive dos casos
que não estão sob a sua relatoria. Não é
muito comum presidentes do Supremo
derrubarem decisões monocráticas de
colegas durante o recesso, mas em tese
Cármen Lúcia pode reverter as
determinações dos ministros, mantê-las ou
simplesmente optar por não decidir sobre
o tema, caso julgue que não há urgência.
Hum, hum!
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O agora, Cidadão Corumbaense, Irineu Piazza de Oliveira,
aqui com a esposa Leninha, em noite de solenidade.

Em noite de confraternização, o casal Dado Katurchi e
Alexandra ladeado pelos filhos Karim e Mingo.

Tatiane e o maridão, o vereador Gaúcho da Pro Art, em noite soleni.

A empresária e benemérita Luisa Maria Corrêa Martins celebra
mais um ano de vida, no próximo dia 26, ao lado do esposo
Luis Antônio Martins e demais familiares.

O casal Ângela Fernandes e o aniversariante do
próximo dia 29, empresário José Arthur Sahib.
* * * PANTANEIRO - A proposta em maestro, regente e professor José Carlos
forma de projeto de Lei, de autoria do Marques Pereira que por mais de vinte
vereador Domingos Albaneze Neto, que anos esteve a frente da Banda, sendo o
institui o “Dia Municipal da Cultura e precursor desse legado que é hoje a
Tradição Pantaneira”, aprovada pelos Banda Manoel Florêncio. Momentos
demais pares da Casa do Barão de Vila inesquecíveis!
Maria foi sancionada pelo chefe do * * * RECESSO - Por conta dos festejos
executivo local. A data será celebrada em de final de ano, a coluna entra em um breve
11 de outubro, coincidindo com a Divisão recesso, retornando a sua normalidade no
do Estado que criou o Mato Grosso do próximo dia 14 de janeiro de 2018. Este
Sul. A iniciativa do parlamentar é uma forma escriba aproveita para um rápido descanso
de reverenciar a rica cultura pantaneira, em companhia dos seus familiares na Capital
mantendo viva a tradição, de um povo que do Estado, para renovar as energias e
cultua a sua região. Muito bom!
poder continuar em 2018 sempre levando
* * * CONCERTO - Momentos de aos leitores da coluna a informação com
pura magia, emoção e lágrimas, assim credibilidade e responsabilidade.
podemos definir o 17º concerto de Santa Aproveitamos para agradecer aos diretores
Cecília realizado domingo, dia 17, no teatro do CC, Farid e Alle Yunes, pela confiança
do Centro de Convenções do Pantanal. depositada nesse escriba que em abril deste
The happening esteve hiper concorrido, ano completou 30 anos a frente do
todos querendo um bom lugar para assistir colunismo social na região do Pantanal.
ao espetáculo de som e magia da Banda Queremos aproveitar também para
Manoel Florêncio e das participações agradecer aos colaboradores e parceiros
especiais como o Coral Cidade Branca; que sempre nos prestigiaram e nos
Coral Jubilosos de Sião; do tenor Alessi fortaleceram para que pudéssemos
Raul de Castro Neto e Wagner Pereira, continuar com o nosso trabalho que é o de
além é claro, dos maestros que se levar a informação e os bastidores da
revezaram na regência de músicas sociedade pantaneira aos amigos e leitores.
consagradas internacionalmente. O ponto Que venha 2018, com muita luta, muito
alto do concerto, sem sombra de dúvidas trabalho e, também com grandes vitórias e
foi a homenagem prestada ao grande conquistas. Boas Festas. Bye, Bye!
* * * 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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