O prefeito Marcelo Iunes formalizou, na
tarde de quarta-feira, 27 de dezembro, a
devolução da administração do estádio
Arthur Marinho para a Liga de Esportes
de Corumbá (LEC). Ao presidente da LEC,
Leôncio Raldes, o prefeito entregou as
chaves da praça esportiva e toda a
documentação referente ao período de
gestão municipal na praça esportiva.
Com o término do convênio (002/2007),
que expirou na terça-feira, 26 de
dezembro, a Prefeitura Municipal de
Corumbá encerrou um período de dez
anos no comando da administração do
Estádio Arthur Marinho. O Arthur Marinho
era administrado pelo Município – por
intermédio da Fundação de Esportes de
Corumbá (Funec) – desde 2007, mas a lei
federal n° 13.019/2014 impede que o
acordo seja a prorrogação do acordo.
Iunes também entregou à direção da
Liga de Esportes, relatório de vistoria feita
por equipe de engenharia do Município
no estádio e os laudos e certidões que
habilitam aquela praça esportiva a sediar
partidas de futebol profissional. Estão em
andamento algumas intervenções
acordadas pela Prefeitura com o Ministério
Público Estadual. Essas ações devem ser
concluídas até 10 de janeiro.
“São relatórios referentes à estrutura
física, redes elétrica e hidráulica do estádio.
Foi feito um laudo que atesta que se
encontra em bom estado de conservação.
Também entregamos os laudos e atestados
do Arthur Marinho. São laudos de
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Prefeito formaliza entrega da administração
do estádio para Liga de Esportes

segurança da Polícia Militar, do Corpo de propriedade da praça esportiva, o Poder da entidade e iniciou os procedimentos de
Bombeiros, de controle ambiental, da Público Municipal respeitou a deliberação devolução da gestão para a LEC.
Vigilância Sanitária, do sistema elétrico;
O complemento da matéria está na págiona 05.
atestados de inspeção, da Brigada de
FALECEU AOS
incêndio e atestado de trânsito”, informou
o chefe do Executivo Municipal. Os laudos
96 ANOS O
e atestados estão todos em dia e vigente.
PARANORMAL
O prefeito destacou que a Administração
CORUMBAENSE
Municipal fez todos os esforços possíveis
para que a LEC efetivasse a doação para
ORIETHY BEY
BEY::
que a Prefeitura tivesse condições de
OSESO MONTEIRO!
promover grandes melhorias no estádio.
Confira na página 07
Mas, como a Liga deliberou por manter a
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A Sanha de
Apanhar da Vida
* Prof. Rosildo Barcellos

Abrindo os olhos. Primeiro de janeiro
de 2018… começará o jogo. Eu, de pronto,
imagino um jogo de xadrez. Mas, que por
uma mão mágica é movida. No entanto: os
brancos saem na frente. Invejo a lucidez
desse jogo, porque mesmo não tendo toda
a decisão – tenho a capacidade de
influenciá-lo.
Muito
embora,
impreterivelmente, mais cedo ou mais
tarde, tenho de aprender a respeitar a
ordem natural das coisas ou movimentar
as peças para que os ventos soprem ao
meu favor.
Mas acredito que na vida, apesar de
tudo, a verdade e a justiça sempre acabam
por triunfar, e sem pestanejar prossigo o
ato, e o jogo continua… as peças pretas
saem tresloucadas para atingir a última
linha. Sabe-se apenas que se regras forem

violadas há o risco do peão não chegar.
Chega a hora de reunir o necessário e
esquecer o acessório, conduzindo o
destino de cada peça. Começo a perceber
uma regra de continuidade e de respostas
em cada jogada. É a vida!

EXPEDIENTE

Fundado em 03/09/1960
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Aprender a mover as peças é entender
a essência do existir. São peças pretas
contra as peças brancas e peças brancas
contra peças pretas, antíteses e antônimos
andam juntos. Essa é a nossa única
diferença: não sabemos quanto tempo
temos, quantos dias teremos e não
sabemos se obteremos chance de
consertar o mal que fizemos ou identificar
qual foi a nossa “jogada errada”. Mas o
objetivo é o mesmo: fazer com que o rei
adversário fique sem saída e abdique… é
o xeque-mate.
Na vida real, cada decisão nossa é um
xeque-mate. Mas algumas regras são
imutáveis! Por exemplo: uma pedra preta,
será sempre uma pedra preta; mas isso
não interfere no jogo, pois não são
somente as brancas que atingem a
preeminência. Um outro exemplo, é o
movimento do cavalo: que claramente
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representa as mudanças de decisão. E
quantas vezes devemos desviar de
alguma situação ou obstáculo; para atingir
nosso objetivo?
E assim é a nossa vida, tal qual um
jogo de xadrez, nossas idas e vindas,
nossos problemas “atribuladores” a
enfrentar. O jogo não acaba sem angústia
e sem sanhas para ambos os lados. Cada
ato nosso é mais uma jogada, a favor claro
do brilhantismo do jogo; a favor do realce
de matizes da vida, limites traçados para o
amor em preto e branco. Entretanto um
grande fato nunca devemos esquecer… o
movimento de uma pedra interfere no
movimento das outras. Cada ato nosso
deverá ser pensado e medido para não
haver arrependimentos ou ingratidões, e
guarde sempre uma surpresa reservada
para o “Gran Finale”. Nos encontramos
no futuro! Abraços. *Articulista
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“PRESTANDO CONTAS DOS MEU DEVERES”

Dia 31/12/2017, último dia do ano. E ao completar
61 Anos no dia 01/01/2018, tenho a felicidade de
estar junto dos meus familiares, de ter uma vida
simples, mas rica de amor, união, fé e muita
solidariedade. Sou um homem que vivo o meu dia a
dia preocupado com os meus irmãos mais carentes,
pois sou de origem simples e sei das dificuldades do
dia a dia de cada um. E por esse motivo, tenho no
meu coração o amor, carinho e compreensão com os
meus semelhantes.
Na minha vida Política não é diferente e procuro
através dos meu deveres corresponder com os votos
que me dedicaram, criando leis sem fantasias, mas
que realmente vão beneficiar a nossa população, e é
assim que apresento à todos as minhas principais
Leis que foram criadas por mim e Sancionadas pelo
Prefeito Municipal, que são de grande importância
para a população Corumbaense. Melhor falando é a
minha Prestação de Contas de tudo que fiz para os
munícipes Corumbaenses, na certeza que com o apoio
do Poder Executivo, Poder Judiciário, Promotoria
Estadual, Defensoria Estadual, Gerentes de Bancos,
empresas de Ônibus etc, essas leis trarão benefícios
importantes para o nosso querido povo de Corumbá.
Por favor vejam a Minha Prestação de Contas das
leis desse Amigo Vereador, sem falarmos de quase
500 Requerimentos, 400 indicações, moções etc.
Tenho certeza absoluta de estar cumprindo com a
minha obrigação.
Cumpri com minhas obrigações em 2017, e em
2018, peço a Deus FÉ, FORÇA COMPREENSÃO,
UNIÃO E AMOR, para que todos nós, possamos juntos
ter um novo ano cheio de realizações.
São os sinceros votos do Vereador TADEU
VIEIRA e Família. “LUTANDO E VENCENDO”.
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IDEIAS,
SUGESTÕES
E RECLAMAÇÕES
Por Eneo da Nóbrega
(Membro Efetivo da União Brasileira de Escritores)
COM O COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL
Fomos procurados por dois guardas municipais que nos relataram
que todos fizeram o concurso para ingresso com os mesmos salários e o
que está acontecendo é que alguns recebem mais do que os demais, tendo
o mesmo concurso, o mesmo horário. Como a imprensa dá direito de
resposta quando uma parte é citada, fica a aqui o espaço para a resposta
do comando da Guarda Municipal, para explicar a diferença salarial
entre os componentes da Instituição Municipal.
BENEFÍCIO NÃO É APOSENTADORIA
O Governo Federal concede para os brasileiros considerados carentes,
as pessoas que tem mais de 60 anos e que nunca contribuíram com a
Previdência Social, o famigerado salário mínimo que ainda está em R$
937,00. Tem gente que nunca se preocupou em descontar com a Previdência,
vai pedir penico e consegue este beneficio. Sou favorável que se pague
para os que trabalham na zona rural, os sem estudos, os ambulantes, os
que fazem bico. Sou contra benefício para quem tem curso superior. E
quem recebe beneficio não pode falar pra ninguém, pois nunca contribuiu
para receber a merecida aposentadoria. Deveria ser proibido quem recebe
beneficio de frequentar bar. Tem gente que além de gostar de geladas,
gosta de cheirar “chulé”, “sovaco” e outras coisitas mais... Quem se sentir
ofendido tem direito de resposta e explique porque nunca contribuiu com
a Previdência Social. Coloque a cara para bater e deixe de circular pelos
lugares fúnebres...!!! Corumbá é uma cidade pequena e todo mundo sabe
quem é quem e quem até anda pelas madrugadas da vida...!!!
COM OS MOTORISTAS ABUSADOS
Alguns motoristas que dirigem automóveis, pensam que são os donos
das ruas e passam em alta velocidade nas rotatórias. Não sabe os imbecis
que tem preferência quem chega primeiro no obstáculo. É preciso conhecer
as leis de trânsito. Estes elementos despreparados para dirigir carros de
passeio até parece alguns ignorantes que andam de bicicletas nas
calçadas. Para completar o trânsito que está uma loucura, até menores
estão dirigindo nos fins de semana. Quando os policiais deparam com
um automóvel com cinco marmanjos nos finais de semana, é só mandar
parar e descer todo mundo, que vai notar latinhas de cervejas e outras
garrafas. A farra do boi começa as 7:00hs na noite e vai até a madrugada,
se não for parado pela blitz.
PREFEITO PROMETE CONSTRUIR ESTÁDIO
Na briga entre LEC e Municipalidade, estou a favor do segundo. Creio
que o apoio da sociedade civil, Corumbá poderá ganhar um Novo Estádio
que terá o nome do Ex-Prefeito Ruiter Cunha de Oliveira. Apoio está ideia.
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Prefeito formaliza entrega da administração
do estádio para Liga de Esportes

Iunes explicou que só
permaneceu no estádio os materiais
adquiridos com recursos destinados
à reforma da praça esportiva – como
os assentos da arquibancada
descoberta e gramado, por exemplo.
O que foi adquirido pelo convênio
de gestão faz parte do patrimônio
público municipal e teve de voltar
para o domínio do Município,
através da Fundação de Esportes de
Corumbá (Funec), que foi a gestora
do Arthur Marinho nestes 10 anos.
Bens como aparelhos de arcondicionado, maca móvel, cortador
de grama, colchões, mesas,
geladeira, extintores de incêndio,
móveis, placar eletrônico e outros
materiais foram retirados.
Diante do término do convênio,
por força de lei, a Prefeitura fica
impedida de realizar importantes
intervenções no estádio, que já
estavam planejadas para o próximo
ano, como cobertura para a
arquibancada descoberta, mais um
lance de arquibancada atrás do gol
(tobogã) e troca de toda a
iluminação. A praça esportiva

receberia investimentos de cerca de
R$ 3 milhões para sua ampliação e
modernização, através de emendas
parlamentares dos deputados
federais Zeca do PT, Vander Loubet,
Elizeu Dionízio e Carlos Marun.

Apoio ao futebol
corumbaense
No entanto, o prefeito Marcelo
Iunes assegurou que o Executivo
municipal continuará apoiando e
fomentando o futebol corumbaense,
buscando parceiros na iniciativa
privada para apoiar patrocinar o
Corumbaense Futebol Clube, que em
2018 participará de competições
nacionais como a Copa do Brasil;
Campeonato Brasileiro da Série D e
Copa Verde.
A Prefeitura de Corumbá mantémse parceira do Corumbaense Futebol
Clube e torce para que o clube e a LEC
formalizem uma parceria, para uso do
estádio pelo Carijó daAvenida, que
seja coberta de êxito.
Iunes destacou que a Prefeitura
segue com a realização de estudos e
levantamentos para construção de

um estádio municipal com recursos
provenientes do Ministério do
Esporte. O prefeito antecipou que o
projeto Executivo será entregue ao
ministro Leonardo Picciani no
próximo dia 15 de janeiro.
Também participaram da reunião

que marcou o encerramento da
administração da Prefeitura de
Corumbá no estádio Arthur
Marinho, o procurador adjunto do
Município, Alcindo do Valle, e o
diretor-presidente da Funec, Silvino
Rodrigues Ribeiro.

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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PRODUTOS ORTOPÉDICOS EM GERAL.

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

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

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

Avenida General Rondon, entre as ruas
Frei Mariano e 15 de Novembro.
Fones: (67) 3231-6988 – 3231-9798.
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Morre aos 96 anos o maior paranormal do
mundo da década de 1950 para cá,
corumbaense nato, nascido às margens do
Rio Taquari aqui no município de Corumbá,
criado na Rua 7 de Setembro, entre as ruas 13
de Junho e Dom Aquino, mestre do
hipnotismo, da levitação e das mágicas, que
teve sua capacidade de força mental avaliada
num Congresso Mundial, como 30% superior
a do Uri Gueller quando este estava no auge
da fama: ORIETHY BEY: OSESO MONTEIRO!
Faleceu na quinta-feira, 28 de
dezembro de 2017 em Niterói-RJ,
Oseso Monteiro, nome de batismo do
renomado Oriethy Bey, devido a
problemas de saúde, tendo sido
sepultado no final da tarde de sextafeira, lá mesmo na cidade onde
morava. Nasceu no dia 04 de julho de
1921, as margens do Rio Taquari no
Pantanal de Corumbá – Mato Grosso
do Sul.
Além de Mestre do Hipnotismo e
da Levitação, também era
parapsicólogo, estudou Teologia,
mestre da Telepatia, Astrólogo,
Numerólogo, Vidente e Mágico.
Fez muito sucesso na TV nas
décadas de 1950, 1960 e 1970,
inclusive fazendo hipnotismo coletivo
e a distância também.
A Novela “O ASTRO” da Rede
Globo foi inspirada em sua vida.
A cantora Emilinha Borba gravou
nos anos 1950 a marchinha de
Carnaval intitulada “PENSAR
PROFESSOR” em homenagem ao
Oseso Monteiro(Professor Oriethy
Bey).
Em Cuiabá-Mato Grosso dirigiu um
veículo conversível com os olhos
vendados com esparadrapo, fita
isolante e capuz, da sede da TV Centro
América até a Assembleia Legislativa
de MT.
Morou durante 15 anos no México
convivendo com terremotos e
percorreu o mundo várias vezes se
apresentando
inclusive
em
Congressos de Bruxarias.
Foi o único sobrevivente da queda
de um avião de carreira com dezenas
de passageiros na França, graças a
sua força mental.
Em 1976 quando a TV Globo trouxe
URI GELLER ao Brasil para suas
exibições, Sílvio Santos na época na
TV TUPI de São Paulo trouxe o OSESO
MONTEIRO que fez no seu programa
de auditório, tudo que o Uri fez e ainda
o desafiou a colocar uma barra de ferro
em brasa na boca, conforme ele
(Oseso) fez em público e o Uri não
aceitou, já que sua capacidade mental
era 29% maior que a do seu

concorrente, tudo comprovado em
Congresso Internacional de
Bruxarias.
Deixa rolos de filmes de alguns de
seus programas pela TV Rio nos anos
1950, quando fazia até hipnotismo
coletivo e a distância, ou seja,
hipnotizando
pessoas
nos
apartamentos e casas da Cidade
Maravilhosa, direto dos estúdios da
emissora acima.
Fez shows nos CINES SANTA
CRUZ, TUPI E ANACHE DE CORUMBÁ
MS, hipnotizando toda a plateia e
fazendo números de levitação.
O Professor Oriethy Bey é um dos
focalizados no Livro recém-lançado:
CORUMBÁ & APELIDOS de autoria do
CAPITÃO IONALDO ARCE, páginas 77,
78 e 79.
Oseso Monteiro(pronuncia-se
com Z), cujo nome artístico é Prof.º
Oriethy Bey residiu nos últimos anos
em Niterói, Estado do Rio de Janeiro,
com suas filhas Isabel Monteiro
Ibanhes, Sueli Monteiro e o filho Tito
Monteiro.
Por: Adolfo Rondon (Oriethy Bey o
considerava como um irmão).
Eis a seguir o artigo do jornalista e
escritor Edson Moraes, sobre o
pranteado.
Oriethy Bey, o pantaneiro que
desbancou Uri Gheller
completou 96 anos!
Conhecido como um dos poucos
homens que desafiaram o “mago” e
prestidigitador Uri Gheller, o corumbaense
Oseso Monteiro – notabilizado pelo
codinome Oriethy Bey – vive sua
nonagenária existência no Rio de Janeiro.
Em Maricá, na região dos lagos, sua casa
tem o formato de uma pirâmide. Rega a
velhice física com a presença de filhos e
familiares, mas longe e esquecido pela mídia
que um dia lhe deu tanta cobertura. Entre
os anos 1960 e 1980 ele tornou-se uma
das celebridades do show bussiness no
Brasil e no exterior, com suas performances
entortando talheres e fazendo previsões em
programas de TV de grande audiência,
como os de Sílvio Santos e Flávio
Cavalcante.

Dois jornalistas de Corumbá – Adolfo
Rondon e Felipe Porto – estão entre as
raras pessoas que conseguiram nos
últimos anos fazer contato com Oriethy.
Segundo Rondon, ele fez 96 anos no dia
04 de julho do corrente ano. “É um
paranormal, mestre da levitação, telepata,
teólogo, hipnotizador, astrólogo e mágico”,
descreve o jornalista. Por sua vez, Porto
vive reforçando a necessidade de resgatar
a imagem e a importância de Oriethy Bey
na promoção positiva de Corumbá e na
divulgação do próprio Estado.
No dia de seu aniversário, por celular,
recebeu de Adolfo Rondon uma mensagem
felicitando-o. “Ele me considera seu amigo
e irmão”, ufana-se o jornalista, enquanto
lembra de episódios vividos por Oriethy.
“Anos atrás, o avião de carreira de grande
porte em que viajava, caiu numa região
da Europa. Morreram sua esposa,
dezenas de passageiros e toda a
tripulação. O único sobrevivente foi Oriethy
Bey, devido à sua extraordinária força
mental”, conta.
Outra lembrança de Rondon está nas
passagens de Oriethy pelos programas de
tevê e os testes a que se submetia
publicamente para demonstrar seus dons.
“Quando Uri Gheller veio ao Brasil,
contratado pela TV Globo, Sílvio
Santos estava na TV Tupi e contratou
Oriethy, trazendo-o do México, onde
estava morando. E ele topou chamar
Uri Gheller para um desafio diante das
câmeras e de todo o Brasil. Ele
desbancou Uri, que então era o mais
midiático paranormal do planeta e
manchete em todos os veículos de
comunicação”, revive Rondon.
A COLHER - Mais um jornalista
corumbaense, Edson Moraes, recorda-se
de muitas peripécias que viu Oriethy Bey
cometer. “Ele era um amigo presente da
nossa família. Era parceiro do meu pai,
Carlos de Moraes, nas serestas e nas
confrarias afetivas e culturais”, conta. “Certa
vez, almoçando em nossa casa, Oriethy

pegou uma colher e avisou que com o
poder da mente iria entortá-la. Claro,
ficávamos impressionados e nos
divertíamos sempre que ele fazia isso. Mas
dessa vez não teve diversão. O talher era
de um jogo novo em folha que minha mãe
tinha acabado de ganhar de aniversário.
Ela chegou, viu o talher entortado e surtou.
Pior: o Oseso, o único que se divertia
naquele instante, ria tanto que não
conseguia concentrar-se para restaurar a
forma do talher, o que só foi feito depois,
manualmente. Então todo mundo pode rir
à vontade”.
Consta que a última vez, até hoje,
que esteve em Mato Grosso do Sul foi
em 1994, pouco antes da Copa do
Mundo nos EUA. Primeiro foi a
Corumbá, onde visitou amigos e
parentes. Depois, em Campo Grande,
foi com Adolfo Rondon para uma
entrevista nos estúdios da TV Morena,
quando inclusive vaticinou que o
Brasil seria campeão mundial após 24
anos de jejum. E a convite de Rondon
foi com ele até Mato Grosso, fazendo
algumas apresentações em Cuiabá e
Rondonópolis.
QUEM É - Uri Gheller foi protagonista
de uma das maiores e mais ferventes
polêmicas midiáticas do século XX.
Israelense, naturalizado britânico e hoje
com 68 anos, ele foi na década de 70 a
mais constante personagem das manchetes
da imprensa mundial por seus supostos
dotes paranormais. Mesmo questionado,
desafiado em seus poderes e até
desmoralizados por outros concorrentes,
Gheller ganhava a cena – e muitos dólares
- entortando colheres e realizando o que
chamava de poderes paranormais
(telecinese, rabdomancia e telepatia). Para
uns, era um charlatão; para outros, um
simples ilusionista; mas há os que o
consideram um talentoso mestre do domínio
mental, ao menos para atrair e prender a
atenção de quem o assiste.
EDSON MORAES

CORREIODECORUMBA.COM.BR

Cantinho do Betãonº191
DEZEMBRÃO – 2017 – I
Estamos nos despedindo do
Velho 2017, ano em que a politicalha
aprontou todas com o povo,
aprovando reformas e mais reformas.
O ano em que Deputados, Ministros,
Senadores, Governadores e
Prefeitos, passaram pelo menos uns
diazinhos na “Pensão dos
Inocentes”, o que nos mostra o outro
lado daqueles que nos iludem na
época das eleições. O ano em que
quase mais um Presidente vei prás
cucuias, só conseguindo se livrar
graças a gordos benefícios aos puxasacos.
Esqueçamos tudo isso e vamos
curtir nosso dezembrão com nosso
salário em dia e o décimo terceiro na
mão.
TPF: TENSÃO PRÉ-FESTAS
Durante o ano, tenho várias
“Tpes”: TPEM (tensão pré-exames
médicos), quando vou fazer os
exames de rotina, tendo que ficar em
jejum e esquecer a cervejinha da
noite: TPM (tensão pré-médico)
quando é prá mostrar os resultados
dos exames e agora, a TPF, mais uma
para a minha coleção.
Tempo duvidoso, chuvas diárias
e a chegada de Xandão para antecipar
a famosa “ENTRADA NAS COXAS”,
moagem que fazemos aqui em casa
todo o dia 30 de dezembro.
Para completar, o VENTINHA
sumiu, o banheiro entupiu e, com a
chuva por cima, o jardim encheu de
folhas, a garagem de terra e a festança
marcada, por antecipação, para o
domingo, 17 de dezembro. Pergunto
a vocês queridos leitores: - Isso não
é motivo para uma TPF?

PROBLEMAS RESOLVIDOS
Já era quinta-feira e a situação
continuava a mesma. Chamamos
alguém que se dizia especialista em
desintupimentos. O cara olhou,
olhou, e deduziu que era fossa cheia.
Chamamos o Tatuzão, que logo fez o
serviço e indicou um outro
especialista que trabalhava com eles.
Ligamos, e no dia seguinte, o cara
apareceu logo cedo, pondo a mão na
massa, ou pior, na área barrosística e
enquanto isso acontecia, como que,
por uma transmissão de pensamento,
surgiu ele, o último salvador da pátria,
que nos livraria de mais um trabalho
extra de limpeza: VENTINHA.
Agendado para o dia seguinte,
VENTINHA atacou o banheiro já
desintupido, a cozinha, a garagem e o
jardim, pois nesse ínterim, XANDÃO
já havia alugado uma caixa térmica e
três mesas que chegariam às 4 da
tarde. No domingo, o grande dia, logo
cedo, comprei algumas cervejas,
deixando tudo no gelo.
“ENTRADA NO SACO”
Domingo, 17 de dezembro, o
grande dia da “ENTRADA NO
SACO”, nome dado pelo motivo da
festa ser em vésperas do NATAL, o
que, na realidade seria: “entrada no
saco de Papai Noel”.
Caprichei numa paçoca pantaneira,
já que o amigo CLAYTON SALES, o
nosso violeiro, locutor da FM
EDUCATIVA, viria para o almoço.
Meu outro filho DIOGO, veio logo
cedo e deu os últimos retoques na
garagem, já com algumas folhas da
chuva da noite passada e, após as 3
da tarde a farra começou. Os convivas
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traziam salgadinhos, tira-gostos, teve
até comida VEGANA: pizza e torta
salgada de jaca, e o principal: cerveja.
Os cães estavam presos no quintal e
o pau comendo na garagem ao som
do violão do Clayton, do vocal do
XANDÃO, e a percussão do
DIOGÃO no velho tarol, tendo como
baqueta uma colher de pau, em cujo
repertório rolavam MPB, POP ROCK
e MÚSICA NORDESTINA, e a galera
comendo e bebendo. Como quebragelo, coloquei à disposição um litro
de cachaça com guavira (polpa) e um
de guavira (casca seca) e uma
garrafinha de licor de bocaiúva que
havia ganhado do dileto amigo,
Professor aposentado, ENEO DA
NÓBREGA (eita, RONDON!)
Lá pelas 4 da tarde, o não
inesperado aconteceu. Ela veio com
tudo, ativando a cachoeira da
garagem, alagando o ambiente festivo.
Alguém disse: - não esquenta não,
Tio Beto, pois festa em sua casa, sem
chuva, não é festa. Mesmo com a
situação alarmante a farra continuou.
As velhinhas foram abrigadas na sala
de televisão, a caixa de bebidas foi
arrastada para a área onde mais
chovia, as mesas foram levadas para
a área mais protegida da garagem e,
enquanto isso, os músicos deram um
pequeno intervalo comercial para
degustarem os petiscos e molharem a
goela, dando lugar ao som mecânico.
Por mal dos pecados, o quintal
começou a inundar e tive que soltar
os cães no meio da galera. Com o
deguste de alguns salgados doados
pelos convivas, logo eles se
acalmaram e começaram a participar
da festa. (Como diz meu amigo Xará:
“O Bom da festa não é a cachaça e
sim, a moagem”) Como veio, ela
cessou, a água baixou, a música ao
vivo começou. Passei um rodo para
secar o chão e as velhinhas deixaram
a TV para participarem da festança. O

Pág.
08
Pág.08

“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)
último convidado puxou o carro prá
lá de meia-noite. No fim da festa,
enquanto a consorte recolhia as
sobras, eu tive um pouco de paz para
degustar calmamente, mais algumas
latinhas e, no “the day after”,
XANDÃO fez a limpeza da caixa
térmica, recolhendo umas dez
cervejas, garrafas de refri pela metade
e até meia caixa de sorvete. Cerveja
de várias marcas abrilhantaram a festa
(Brahma, Antártica, Sub-zero, Conti,
Bavária e Heineken).
OBS: POR MOTIVO DE FORÇA
MAIOR,
ENCERRO
PARCIALMENTE ESTE ARTIGO,
DEVENDO PARA O PRÓXIMO
ANO, A CONTINUAÇÃO DELE EM
DEZEMBRÃO – 2017 – II, COM OS
FLASHES: COMO PASSEI O
NATAL, DECORAÇÃO NATALINA,
PRESENTES, FILHO NOVO E
ENCERRAMENTO DOANO.
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Mais um lanche especial oferecido
aos idosos do Asilo São José

O Grupo da Ala Feminina
Caridade e Silêncio e amigas
voluntárias oferecem há 40
anos um saboroso lanche
mensal ao Asilo São José de
Corumbá MS, a cada 3º
domingo do mês e na época de
Natal presenteia os nossos idosos
com material de limpeza pessoal.
Encerramento com a revelação
do amigo secreto.
A Diretoria do Asilo São José
agradece a estas abnegadas
Senhoras e familiares, que
conhecem muito bem o
significado da partilha que Jesus
Cristo nos ensinou: ame seu
próximo como a ti mesmo.
A Direção do Asilo São
José mais uma vez 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, a
imprensa falada, escrita,
televisada e nas redes sociais,
aos beneméritos (as),
voluntários (as) e ao povo em
geral, aproveitando do ensejo
para desejar a todos um
Próspero Ano Novo.
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. Fraldão
Geriátrico tamanho G, sempre é
bem-vindo. 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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Prefeitura libera dia 04
de janeiro salário de
dezembro dos servidores
O salário de dezembro do
funcionalismo municipal de Corumbá
– ativos e inativos – será liberado no
dia 04 de janeiro. O encerramento do
ano bancário na quinta-feira, 28 de
dezembro, inviabilizou a chegada dos
recursos da União à conta da
Prefeitura Municipal.
Também comprometeu a destinação
da verba, prometida ao Executivo
Municipal para complementação da
folha salarial, o contingenciamento de
recursos do Orçamento Geral da
União praticado pelo Governo
Federal neste final de ano.
O prefeito Marcelo Iunes destacou
que a Administração Municipal
segue trabalhando com a política de
pagar o salário do servidor no último
dia útil do mês trabalhado. O que só
não foi possível porque além de os
recursos federais não chegarem em
tempo hábil, o Município trabalhou
com queda de 6% na arrecadação em
comparação à receita do ano anterior.
O que representa cerca de 20 milhões
de reais, praticamente uma folha
salarial.
Nos últimos dois meses, houve a
necessidade de o Executivo

Municipal promover ajustes para
garantir recursos para quitação em dia
dos salários de novembro e décimo
terceiro dos servidores, que foram
pagos rigorosamente em dia pela
Prefeitura.
O Executivo Municipal promoveu
adequação nas gratificações recebidas
por parte dos funcionários públicos. A
redução nas verbas de Dedicação
Exclusiva e Representação de Chefia
variou entre 10% e 20%. O prefeito de
Corumbá lembrou também que a
Prefeitura hoje já cumpre todas as
determinações
da
Lei
de
Responsabilidade Fiscal (LRF), mesmo
com a arrecadação sendo menor.
O Município trabalhou até o último
momento para viabilizar os recursos
da União que garantissem a
complementação para quitar os
salários de dezembro no último dia
útil. Mas, na quarta-feira, dia 27, a
União confirmou que os recursos não
chegariam a tempo.
Para o pagamento de janeiro dos
servidores municipais, a Prefeitura
trabalha com o cumprimento da
política de quitar os salários no último
dia do mês trabalhado.

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.

CORREIODECORUMBA.COM.BR
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Culpar o Servidor Público é fácil
Por DILSON FONSECA
No último dia 28 de Novembro de 2017, foi verificada mais uma
atrocidade contra o servidor público, onde o governo do Mato Grosso
do Sul, de forma sorrateira deu um golpe nos seus funcionários e com o
aval de 13 deputados estaduais. O governo do Mato Grosso do Sul, usa
a mesma tática do Governo Federal em culpar os servidores públicos,
como se fossemos culpados por todo esse desgoverno que temos tanto
a nível nacional quanto a nível estadual.
Engraçado aumentar o desconto mensal como se fosse culpa do
servidor a falta de recursos é fácil, “ora bolas”, se tem algum culpado é
o próprio governo que enche as suas fileiras de funcionários que não
são concursados para sempre pensar em eleição e se perpetuar no
poder. Uma coisa é ter técnicos gabaritados nas suas fileiras e outra é
ter os verdadeiros “aspones” que têm muitos por ai, no governo do
Mato Grosso do Sul.
Aos servidores públicos do Estado de Mato Grosso do Sul e seus
familiares restam não se esquecer desse duro golpe que sofreram, dado
pelo Governador do Mato Grosso do Sul, o senhor Reinaldo Azambuja e
que foi endossado pelos seguintes deputados estaduais: Beto Pereira
(PSDB), Mara Caseiro (PSDB), Onevan de Matos (PSDB), Rinaldo
Modesto (PSDB), Enelvo Feline (PSDB), Herculano Borges (SD), Paulo
Corrêa (PR), George Takimoto (PDT), Zé Teixeira (DEM), Antonieta
Amorim (PMDB), Eduardo Rocha (PMDB), Márcio Fernandes (PMDB) e
Renato Câmara (PMDB), eles votaram contra o servidor e seus
familiares.
Pois quando você onera aumentando o desconto do salário de um
pai ou uma mãe de família, você faz com que todos sintam e fiquem
prejudicados. Num país onde a crise está em todos os lugares como
viver dessa forma? Resta não se esquecer que como dizia a minha mãe:
“tudo que vai, volta...” e a nossa volta será 2018, com a eleição do novo
governador e novos deputados estaduais.

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)

"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.
-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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INSTITUTO NOVO OLHAR FECHA O ANO COM CHAVE DE OURO
Os alunos patrulheiros mirins da Escola
de Cidadania do Instituto Novo Olhar
arrecadou mais de 1/2 tonelada de
alimentos através de uma gincana com a
participação da população corumbaense
e ladarense.
Foram confeccionadas cestas básicas
e entregues para idosos e crianças
portadoras de necessidades especiais nas
cidades de Corumbá e Ladário. Para o
coordenador do projeto, o policial militar
Edinaldo Neves, “o intuito dessa gincana
foi despertar nos alunos patrulheiros mirins
a importância do trabalho em equipe e
demostrar que juntos somos fortes
podemos fazer muitas coisas em benefício
da população carente”.
Desde a criação do instituto, foram
doadas 379 unidades de cadeiras de
rodas, 800 andadores, construção de
casas para crianças portadoras de
necessidades especiais, rampa de acesso,
adaptação de banheiros para pessoas
portadoras de necessidades especiais,
reforma de leitos hospitalares, aprovação
de 3 alunos para o IFMS, cursos de
sobrevivência no Pantanal na Marinha do
Brasil pelo corpo de fuzileiros navais para
alunos da escola de cidadania patrulheiros
mirins do Instituto Novo Olhar ECPM, onde
os alunos contão com aulas e atividades
esportivas regida com uma disciplina militar.
O instituto conta com o apoio das três forças
armadas, mas infelizmente não tem ajuda
do poder público, mantendo-se atualmente
com promoções, rifas e ajuda dos pais. A
instituição foi criada no dia 13 de Março de
2014 e regulamentou a Escola de
Cidadania Patrulheiros Mirins atrás da
regulamentação n 001/2016 do art. 17 do
regimento geral.

no uso de suas atribuições legais, com
base no que dispõe o Artigo 17° do
Regimento Geral, e considerando o
estabelecido na Regulamentação N.º 001/
2016, torna públicos os critérios de
inscrição e seleção para novos alunos do
E.C.P.M Patrulheiros Mirins de 2018
especificados conforme descrito neste
documento, sendo disponibilizado 35
vagas (ambos sexo).
Art. 1 INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES
SOBRE O PROCESSO SELETIVO
A) Inscrições na sede do Instituto Novo Olhar
No período 18 de Dezembro a 05 de
Janeiro.
Horário de funcionamento das 13:30hs as
18:00hs e nos sábado das 8:00 as 14:00)
B) TAXA DE INSCRIÇÃO
R$ 20,00 REAIS
C) Resultado do Processo Seletivo:
Dia 12 de janeiro de 2018 a partir das
09:00 no mural da Escola E.C.P.M
D) A entrega dos documentos de inscrição
#EDITAL #ECPM N.º 01/2018será feita por meio de requerimento único
#ESCOLA #DE #CIDADANIA
entregue no protocolo no dia 15 de janeiro
#PATRULHEIRO #MIRIM DO
de 2018 no horário de funcionamento normal
#INSTITUTO #NOVO #OLHAR
do setor 13:30hs às 18:00hs.
ESTABELECE CRITÉRIOS PARA A E) Início das aulas
INSCRIÇÃO E SELEÇÃO DOS NOVOS Dia 15 de janeiro as 13:30hs
ALUNOS PATRULHEIROS MIRINS.
I - DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS
O Presidente do Instituto Novo Olhar PARA A INSCRIÇÃO

1- Xerox do RG, CPF e COMP.DE
RESIDÊNCIA (do responsável legal)
2- Xerox do RG, CPF ou CERTIDÃO DE
NASCIMENTO (aluno)
3 – Xerox Carteirinha de vacinação
4- Xerox boletim escolar de 2017
5- Fotos (3x4) duas
6- Declaração escolar
Art 2 - CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
1. Entrega de documentação exigida para
a inscrição (caráter eliminatório).
2. Realização de entrevista conduzida pelo
coordenador pedagógico, (que emitirá o
conceito de APTO ou NÃO APTO ao
estudante enviando o parecer em caráter
sigiloso para a comissão.
3. Exame médico (APTO ou NÃO para
atividades físicas).
4 Teste físico (corrida 1km em 15 min,10
abdominal supra).
I - REQUISITOS NECESSÁRIOS
1.Estar matriculado na escola regular no
período matutino.
2 Está aprovado na seleção de admissão
do E.C.P.M
3 Possuir 60% de frequência escolar em
2017.
Atividades Complementares da Escola de
Cidadania Patrulheiro Mirim do Instituto
Novo Olhar.
• LINGUA PORTUGUESA

• HISTORIA
• GEOGRAFIA
• MATEMATICA
• EDUCAÇAO FISICA
• MUSICA
• JUDO
• BOXE
• JIU-JITSU
• CAPOEIRA
• MUAY THAI
• TAEKWONDO
• KARATE
• RUGBY
• ATLETISMO
• ESCOLINHA DE FUTEBOL DE CAMPO
• ESCOLINHA DE FUTSAL
• BANDA DE MUSICA
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Fotos: Marcos Boaventura
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Durante a Sessão Solene realizada pela Câmara Municipal de Corumbá no Centro de Convenções, o Vereador Doutor Domingos Albaneze Neto
do Partido Verde prestou homenagens a dois ilustres cidadãos: ao Dr. Paulo Roberto Barros da Costa com o título de Cidadão Corumbaense e ao
benquisto Sr. Geronimo Evangelista, com a Medalha do Mérito Legislativo.
Registro Social
Nossos parabéns aos homenageados. Da Assessoria do Vereador.
É com satisfação que noticiamos o transcurso do aniversário de Ana Carolina
Arce Batista, no dia 21 de dezembro de 2017. É filha de Honoraldo Batista(Dinamite),
presidente do Bairro Arthur Marinho e da Dona Sonia.
No dia 22 de dezembro último foi a vez do Honoraldo Batista trocar de idade,
lembrando que foi um dos grandes craques do futebol corumbaense.
Por fim, no dia 24 de dezembro quem completou mais um ano de vida foi a
Ethefani Sara Espinoza Batista, neta do Honoraldo.
A Ana Carolina recebeu os abraços e as felicitações de todos da família, em
especial,
do seu esposo Giga e do filho do casal, o Everson. A Ethefani dos seus pais
Rua Porto Carreiro, 798.
e da irmã Karina. E o Honoraldo recebeu os parabéns de todos da família e também
Disk - Água 3231 - 5656
dos moradores do Bairro Arthur Marinho.
Da Redação

ATACADO COSTA

Distribuidor da Água Mineral
Piracema e Santa Inês
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sobras de pneus na estrada, além de
sujeiras como garrafas pets e latinhas, que
são jogadas pela janela dos carros de
pessoas sem consciências. E quando
viajamos para outras regiões como por
exemplo a BR 163, que apesar de ser
uma rodovia extremamente perigosa,
verificamos a duplicação, e principalmente
o apoio que a concessionária que é
responsável pela manutenção da via
oferece, além é claro como não poderia
faltar, os pedágios. Mas voltamos a nossa
BR 262, não tem nenhum ponto de apoio
nesse trecho, qualquer problema que vier
a ocorrer, vai depender da sorte do
condutor resolver. Uma rodovia que tem
determinados trechos mais parece um
COM DÍLSON FONSECA cemitério de animais e onde predomina a
(DRT-1583/MS)
solidão.
Nesse trecho tem um pedágio que sobre
a ponte, e que diga-se de passagem já vai
aumentar novamente. Esse valor
arrecadado é apenas para manutenção
A muito tempo estamos batendo nessa da ponte? Que na verdade só se tomam
mesma tecla e nada muda, as autoridades medidas paliativas. É preciso que o poder
ainda não se renderam a essa
necessidade. Pois quando saímos de
Miranda (MS) em direção a Corumbá (MS)
ou vice versa, o que percebemos é que
estamos sós, desguarnecidos. Fiscalização
quase zero, os nossos companheiros são
os radares e muitas vezes em determinada
época do ano as boiadas. Encontramos
também uma infinidade de animais mortos,
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público estadual que autoriza o aumento
desse pedágio diga qual o verdadeiro
destino desse recurso. Se é apenas para
manter a ponte em pé, ou se deve, também
dar um apoio como uma área para os
motoristas/viajantes. Isso em virtude dessa
rodovia cortar nada mais nada menos do
que o Pantanal, uma riqueza mundial.
Mas infelizmente esse trecho é um
abandono total, nada de apoio e nem
mesmo a fiscalização existe de forma eficaz,
mas também como fiscalizar por exemplo
o meio ambiente se o número de agentes
públicos é insuficiente. Mas infelizmente
essa é a realidade. Mais uma vez pedimos
aos governo do Estado do Mato Grosso
do Sul, que pelo menos cobre da
concessionaria esse apoio logístico e se
caso não estiver no contrato esse apoio,
que o governo do estado do Mato Grosso
do Sul, o faça, pois quem autriza o aumento
do pedágio é o governo estadual, é só
olhar o “bilhetinho” que recebemos quando
passamos pelo pedágio, de que dia 01 de
Janeiro de 2018,acontecerá um novo
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aumento, AUTORIZADO PELO
GOVERNO DO ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL.
Mais uma vez esperamos que no ano
que vem esse tão esperado apoio aos
viajantes que vem ao Pantanal, passe a
existir, pois do jeito que está não dá mais
pra continuar. E aqui vamos continuar
cobrando, afinal esse é o nosso papel.
Que em 2018 as coisas mudem de
verdade, mas a mudança antes de tudo
deve estar na gente, na nossa conduta e
principalmente na nossa maneira de votar,
votar com a cabeça, com a consciência e
não votar mais no toma la dá cá. É tempo
de reagir pra mudar pra melhor.
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