O MAIOR CRIME DO SÉCULO XX EM CORUMBÁ!
O DIA EM QUE CARIVALDO SALLES ASSASSINOU O VEREADOR EDÚ ROCHA NA SAÍDA DA CÂMARA MUNICIPAL.
Vizinhos a uma distância pequena de cem metros, cem metros era o que dividia o Inspetor da Alfândega de Corumbá, Sr. Carivaldo Salles e
o funcionário do então Serviço de Navegação do Bacia do Prata o Sr. Edu Rocha. Nas eleições municipais de 1958 foi eleito vereador pelo então
PSD (Partido Social Democrático). Na época a Casa do Barão de Vila Maria era presidida pelo vereador Sebastião de Abreu.
No dia 29 de julho de 1959, Edu Rocha, 37 anos, foi metralhado na saída da Câmara Municipal, depois de denunciar Carivaldo envolvido com
o tráfico de carros contrabandeados – os famosos “rabos-de-peixe”. A denúncia foi direcionada ao inspetor da Alfândega local Carivaldo Salles. Na
época era intenso e famoso o contrabando de cadilacs que entravam pela fronteira Brasil-Bolívia.

EDU ROCHA

Confira a história que comoveu os corumbaense da página 10 até 16.

CMAP
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Preocupado com
um amigo
Eu tenho um grande amigo
Parecido com você,
Não tem medo do inimigo
Mas sem Deus não vai vencer.
Cuidado meu amigo
O Jesus quer te salvar
Mas o astuto inimigo
Te sonda pra te pegar.
Vá em frente amigo
E não olhe para trás,
Porque o nosso inimigo
Quer te agarrar por detrás.
Até chegarmos aqui
Nos conduziu o senhor
E não pare por aí
Por causa do tentador.
Pense bem e não desista
Olhe para onipotente
Seja um evangelista
Porque Jesus vai na frente...
Você é inteligente
E entende tudo isto,
Sabe que o onipotente
É o Senhor Jesus Cristo.
O Cristo está voltando
O momento é agora,
Continue esperando
Já vai chegar sua hora.

Resista a tentação
Ela fugirá de vós,
Abra o coração
E ore a Deus a sós.
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31 anos de casamento

Vá a uma igreja
E olhe para cima
Diga que você deseja
Ganhar a graça divina.
Nem tudo está perdido
Deus te dá uma chance
Seja bem agradecido
E a salvação alcance.
Este é o bom momento
Para você começar
Pelo arrependimento
Deus irá lhe salvar.
Deus está aguardando
A sua fé e decisão,
O que está esperando?
Pra receber o perdão.
Continue meu amigo
Indo lá na Igreja,
Perdoe o inimigo
E faça o que Deus deseja.

É com imensa satisfação que
registramos nesta edição, os 31 anos de
feliz vida conjugal do benquisto casal
Cornelia Aranda da Cruz Fortes-Julio
Cesar Correa Fortes, ocorrido no dia 02
de janeiro de 2018.
A Cornélia foi funcionária pública, filha
do casal Maria Lucia-Hilson Cledinor da
Cruz e o Julio Cesar é herdeiro do casal
Carmen Silva Brasil Fortes-José Correa
Fortes. Hoje é enfermeira do hospital.
O Julio Cesar é muito conhecido em
toda nossa cidade, tendo trabalhado nos
últimos anos como dedicado garçom do

Restaurante Dolce Café, atuando
também através de buffets nos eventos
sociais de nossa região.
A cerimônia religiosa em 1987 foi
perante o inesquecível Padre Emilio José
Zuza Mena, da Matriz de Nossa
Senhora da Candelária. No Civil foi
realizado e registrado no Cartório Acylino
Xavier do Valle de nossa cidade, que hoje
tem a frente a Oficial de Registro Civil, Dra.
Rosângela Ferreira do Valle Barbosa.
Ao casal Cornelia-Julio César, nossas
efusivas felicitações pelas três décadas de
união. Adolfo Rondon-Jornalista

Deus deseja seu louvor
E todo o seu coração,
Para lhe dar o amor
A fé e a salvação...
Graças a Deus e obrigado
Jesus
Balbino G. de Oliveira
Corumbá – MS 28-12-2017
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Prefeito Marcelo Iunes cumpriu agenda em Campo Grande. Na pauta:
Ampliação da Santa Casa, Novo pronto-socorro, Carnaval e emendas
na área de saúde, infraestrutura turística e saneamento básico
O evento está agendado para
Mato Grosso do Sul, Carlos Coimbra,
firmou compromisso de ajudar a Santa o sábado depois do Carnaval e
também deve contar com uma
Casa com novos equipamentos.
A reunião também teve como atração gospel de reconhecimento
assunto a transformação da Receita
Federal em Corumbá em Centro de
Atendimento ao Contribuinte (CAC),
o retorno do voo comercial pela Azul
ou outra empresa de Corumbá para
Campo Grande e a Lei da Pesca. A
volta desse voo comercial é
reivindicação do trade turístico e teve
apoio da governadora que dará total
apoio ao prefeito para recuperar o voo.
O trade turístico levou essa demanda
nesta semana ao chefe do Executivo
corumbaense.

nacional. O objetivo, lembrou
Iunes, é incluir também os
evangélicos na grande festa da
cultura corumbaense.

O prefeito Marcelo Iunes reuniuse com o deputado federal Vander
Loubet. O encontro em Campo
Grande serviu para assegurar a
destinação de emendas parlamentares
para a cidade. São investimentos na
área de saúde, infraestrutura turística
e saneamento básico.
Marcelo considerou o encontro
muito positivo e destacou a
importante parceria de Vander e Zeca
do PT com o município. Os recursos
federais, assegurou o prefeito, vão
melhorar significativamente a
qualidade de vida dos corumbaenses
e potencializar os atrativos turísticos
da região.

“Também tratamos do repasse de
recursos ao município pela exploração
mineral, questão que tenho
acompanhado em Brasília como
membro titular da Comissão de Minas
e Energia da Câmara”, afirmou o
deputado federal Vander Loubet, que
complementou:
“Enfim, o trabalho meu e do Zeca
por Corumbá continua e tenho certeza
que junto com a parceria do prefeito
Marcelo e do Governo do Estado
vamos garantir muitos benefícios para
a cidade”, finalizou o deputado
federal.
A reunião aconteceu no escritório
do deputado.

Prefeito se reúne com deputado federal
e assegura emendas para Corumbá

Reunião aconteceu na Governadoria, em Campo Grande.

Carnaval de Corumbá terá parceria do
Governo do Estado para shows nacionais

Grandes atrações nacionais estão
garantidas no Carnaval de Corumbá
em 2018. O Governo do Estado
assegurou apoio à maior e mais
tradicional festa carnavalesca de todo
o Centro-Oeste brasileiro.
A parceria foi firmada durante
agenda entre o prefeito Marcelo
Iunes e o secretário estadual de
Cultura e Cidadania de Mato Grosso
do Sul, Athayde Nery. O encontro
aconteceu, também na sexta-feira em

Campo Grande e contou com a
presença do vereador Manoel
Rodrigues.
Athayde também reforçou ao
prefeito de Corumbá que o Estado vai
investir nos desfiles dos blocos
oficiais e das escolas de samba, assim
como fez nos anos anteriores.
Atendendo ao pedido de Marcelo
Iunes, o secretário estadual se
comprometeu ainda a auxiliar no show
gospel.

Fotos: Divulgação

O prefeito Marcelo Iunes se reuniu
com a governadora em exercício Rose
Modesto na tarde de sexta-feira (05),
na Governadoria, em Campo Grande.
Na ocasião, acompanhado do
vereador Manoel Rodrigues, o
convênio para reforma e ampliação da
Santa Casa de Corumbá e para
construção do novo pronto-socorro
foi discutido, bem como repasses do
Estado para o hospital.
Desde o início do seu mandato
como prefeito, Iunes tem buscado
ampliar o diálogo com o Governo do
Estado para que a contribuição
financeira do Estado para o setor
aumente. O secretário de saúde de
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IDEIAS,
SUGESTÕES
E RECLAMAÇÕES
Por Eneo da Nóbrega
(Membro Efetivo da União Brasileira de Escritores)

MULHER ABANDONA FILHOS POR CAUSA DE HOMEM
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10 MOTIVOS PARA VOCÊ LER CADA VEZ MAIS!
1.Quem lê, conhece mais e melhor diversos assuntos.
2.A leitura enriquece o vocabulário e melhora tanto expressão escrita como a
falada.
3.A leitura traz informação. Informação traz conhecimento. O conhecimento é
um capital que jamais se desvaloriza.
4.Quem está mais bem informado tem as melhores oportunidades profissionais.
5.Quem lê amplia seus horizontes na vida pessoal e profissional.
6.A leitura melhora o desempenho intelectual na escola e no trabalho.
7.Ler estimula a criatividade, e a criatividade é uma ferramenta eficiente para
obter sucesso na vida.
8.Quem lê mais tem maior poder de argumentação e opiniões embasadas.
Isso fortalece a personalidade e melhora a auto-estima.
9.A leitura amplia nosso campo de visão e nos faz ver um assunto sob outras
perspectivas, facilitando nossa compreensão de realidades e culturas
diferentes.
10.Ler aumenta nosso poder de concentração e foco naquilo que nos
interessa, e isso acaba sendo aplicado em todas as áreas da nossa vida.
OBS: Lendo diariamente você deixará de ser analfabeto político.

Passou no programa Você na TV que uma mulher depois de abandonar os filhos,
fugiu com outro homem para um dos estados da região nordeste. Depois de oito meses
voltou porque o homem pela qual ela se apaixonou, deu uma surra de cinto na mulher
fujona. Enquanto isso, o pai foi ao juizado da criança e pediu a guarda depois que
apresentou o BO que a vigarista abandonou o lar. O pai conseguiu. No programa
depois da surra de cinto, veio pedir para voltar e morar novamente na casa, o que o
ex-marido não aceitou.
Ela começou a chorar e disse que não tinha onde morar. Em minha opinião mulher
que abandona filho por causa de outro homem, não passa de uma canalha, vigarista,
mau-caráter, vagabunda, sem vergonha, messalina, e outras coisas a mais. O correto DEFENSORES PODERÃO RECEBER ATÉ R$6 MIL PARA TRANSPORTE
é ir à Defensoria Pública alegar que é pobre e pedir divórcio. Quem da cabeçada, Lucia Morel
sempre se lasca como diz o nordestino. Vai morar nos quintos do inferno, como diz A média salarial dos defensores públicos de Mato Grosso do Sul é de R$30 mil, conforme
também o Datena.
o Portal da Transparência da Defensoria Publica do Estado. Com projeto aprovado ontem
na Assembleia Legislativa, que altera a lei que organiza as atividades funcionais do órgão,
além do pagamento mensal, os servidores poderão ser beneficiados com até R$6 mil
FIM DE ANO NÃO É FIM DO MUNDO...!
Tem gente que pensa que dia 31 de Dezembro o mundo vai acabar. Recebe o referentes a auxílio transporte.
famigerado do salário mínimo e compram quilos e mais quilos de carne para fazer Isso se levando em conta a mudança feita no parágrafo 6º do artigo 106 Complementar
churrasco, canastras e mais canastras de cerveja, quilos de linguiça, coração e outros 111 de 17 de outubro de 2005. A partir de agora “os membros da Defensoria (...) em
ingredientes, depois da Zorra Total, bebelança, brigança, tiros e mais tiros, ai vem à atividade perceberão, mensalmente, a titulo de auxilio transporte, o valor correspondente a,
no Maximo, 20% do subsidio de sua classe”. Assim, no caso de defensores, o auxilio
conta do famigerado cartão de crédito.
Esta zeradinho, zeradinho dos diabos...! Em seguida o arrependimento. Tudo poderá chegar até Rica$6 mil, variando conforme a função e vencimentos.
De acordo com o órgão entre outras coisas, “as mudanças previstas atendem uma
porque pensaram que dia 31 o mundo iria acabar. Vamos tomar todas e todas...
necessidade de organização institucional a fim de dar celeridade nos atos de competência
da Corregedoria-Geral da Defensoria Pública”.
MENORES ESTÃO DIRIGINDO VEÍCULOS DOS
Sobre a criação do auxilio transporte, a necessidade é para “a paridade da Defensoria
DOIS TIPOS: Automóvel e Motocicleta
Publica com as demais carreiras jurídicas”, como ministério publico, Procuradoria-Geral do
A farra começa nas sextas-feiras e vai até o domingo à noite. Quando o policiamento Estado e Tribunal de Justiça.
Sobre o beneficio, a defensoria afirma, no entanto, que “Não será implementado
notar cinco marmanjos dentro de um automóvel, todos sorrindo, dando gargalhadas é
só a polícia abordar, mandar descer do carro, que vai notar latinhas e mais latinhas no automaticamente, pois depende da regulação do Conselho Superior e disponibilidade
assoalho, dentro de um isopor. É só levar o veículo para o pátio da Polícia Militar e orçamentária e financeira”.
depois encaminhar para o pátio do DETRAN.

QUEREMOS SOMENTE TRÊS CANDIDATOS A DEPUTADO ESTADUAL

CHA
VEIR
O SETE CHA
VES
CHAVEIR
VEIRO
CHAVES

Para o ano que vem; nas eleições para deputado estadual, queremos somente 3
candidatos a deputado estadual. Tem gente que não tem voto nem no bar onde toma
cerveja fiado e se candidata. Os dirigentes partidários têm que ter o desconfiômetro em
não lançar candidato despreparado e sem voto que só atrapalha quem tem chance em
representar Corumbá na Assembleia Legislativa em Campo Grande. Hoje em dia
Corumbá não tem representação na Assembléia Legislativa, nem na Câmara dos
Deputados e Senado Federal em Brasília, no tribunal de Justiça em Campo Grande,
nem Superior tribunal de Justiça e Supremo Tribunal em Brasília nem na ASSOMASSUL,
nem na CASSEMS, nem no MS PREV, nem em Bangu 1, nem Papuda, nem em
Mossoró, nem no Tribunal Internacional, de Haia, que julga os crimes praticados Cópias em um minuto, Aberturas
Atendimento de Urgência 24hs
contra a humanidade. E por falar em Papuda, tem gente em MS que até agora está
Residenciais, Comerciais,
REINALDO
escapando, mas um dia a casa cai...!
Automóveis e Cofre.
3232 - 4797
VEM AI A ASSOCIAÇÃO DOS HOMENS SUSTENTADOS PELAS MULHERES
Conhecido como homem meia boca...! Para explicar melhor o que é meia boca, é
só perguntar para o Ratinho no seu programa “cultural”...!

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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Entre Projetos de Lei aprovados de autoria do vereador
Tadeu Vieira está o Desembarque de Mulheres Usuárias
do Transporte Coletivo em local seguro

Nesse início de 2018, quero juntamente com meus assessores,
com a mídia escrita e falada, levar ao conhecimento da nossa
população Corumbaense, as leis que apresentei na Câmara Municipal
de Corumbá e que foram sancionadas pelo Poder Executivo e que
irão trazer vários benefícios aos nossos munícipes.
Hoje apresento a Lei n° 2573 de 26 de Junho de 2017-, que
“DISPÕE SOBRE O DESEMBARQUE DE MULHERES
USUÁRIAS DO TRANSPORTE COLETIVO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.”
Acompanhem meu Facebook durante o mês de Janeiro, pois
vou comentar as principais Leis que apresentei em 2017.
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NOS TEMPOS DO FUTEBOL DE OURO
Corumbaense Futebol Clube em partida amistosa nos anos 70
Formação no
Estádio Arthur
Marinho para jogo
amistoso: Da
esquerda para a
direita em pé: Zé
Roberto, Zé
Antônio, Aloisio,
Da guia, Nei
Sanabria, Tota e
Fernando.
Agachados na
mesma ordem:
Tacinha, Zé Carlos,
Ramão “Peito-deaço”, Antonio e o
radialista
Joãozinho “Gente
Boa” (JGB).
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REPORTAGEM
ESPECIAL

COM DÍLSON FONSECA
(DRT-1583/MS)

CORUMBAENSE
QUE BRILHA

ELIZABETE DA SILVA
SIMPLESMENTE
DONA BETE

Essa semana visitamos uma ilustre
corumbaense por adoção, a senhora
Elizabete da Silva, ou simplesmente dona
Bete, que mora na Nova Corumbá, onde
tem a sua borracharia. Dona Bete
sempre com o sorriso no rosto nos
recebeu e passou a nosa relatar um
pouco sobre a sua trajetória de vida.
Dona Bete nasceu em Itumbiara no
Estado de Goiás e veio para Corumbá
aos 12 anos de idade, em 1973, hoje ela
tem 57 anos de idade bem vividos, viuva
a mais de 20 anos e mãe de 6 filhos.
A nossa amiga exerce uma profissão
que além de muita técnica e conhecimento
necessita de força fisica e ela uma pessoa
de estatura baixa e magra se agiganta
quando está exercendo a sua profissão.
A nossa amiga é borracheira. E segundo
ela tudo começou por vontade própria,
pois ela queria mostrar que era capaz e
conseguiu. Inicialmente ela montou a
borracharia e contratou um borracheiro,
que durou apenas duas semanas. Em
um determinado domingo após nao ter
dado certo com o funcionário ela disse

que iria fechar a recém aberta
borracharia. Mas depois pensou melhor
e resolveu abrir sozinha. Na época o
marido zangou com ela, dizendo que não
iria trabalhar de empregado para ela. Mas
naquele mesmo momento apareceu um
frequês, ai dona Bete foi tirou o pneu,
abriu o pneu e quando ja estava fechando
o pneu para entregar o marido disse que
iria ajudá-la, ai a nossa amiga foi enfática
e disse: “não precisa já estou fechando o
pneu e apartir de hoje eu sou
borracheira...” e lá já se vão mais
dezenas de anos.
Atualmente atende todos os dias de
domingo a domingo, mas ainda encontra
resistência, existem pessoas que chegam
pra trocar o pneu e perguntam cadê o
borracheiro? Ai ela fala sou eu. Ai muitos
dizem você? Duvidando que posso fazer,
mas tudo isso ela tira de letra.
Dona Bete além da sua profissão,
sempre tem uma palavra de apoio as
outras pessoas, deixa a seguinte
mensagem aos jovens principalmente:
“(...)pegar com força e vontade, ter

amor a profissão, se não tiver amor a
profissão não faz nada na vida. E tem
muito jovem que hoje em dia que falam
que o jovem não pode trabalhar, na
minha opinião as pessoas só não
começam a trabalhar jovem quando não
tem vontade. Muita força de vontade e o
nosso Governo deveria ajudar e
incentivar mais o jovem a trabalhar e
não deixar sem trabalho, pois tiro pelo
meu guri que trabalha gosta de trabalhar
e a opção partiu dele de trabalhar,
graças a Deus trabalha estuda e dou a
maior força pra ele, pois os meus filhos
eu criei todos assim trabalhando e
graças a Deus são todos homens de
bem, trabalhadores, é triste hoje em dia
ver os meninos jogados na rua sem ter
uma profissão, sem nada e hoje em dia
dizem que o jovem não pode trabalhar,
o conselho vem em cima, na minha
opinião deveria incentivar o trabalho e
não deixar parado...”
Conhecemos um pouco a trajetória
de vida dessa corumbaense por opção
e que nos enche de orgulho.
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Cantinho do Betãonº192
DEZEMBRÃO – 2017 – II
Depois que XANDÃO viajou, as
coisas entraram nos eixos e com a
saída do 13º, eu e a Consorte, fomos
às compras e eu me presenteei com
um panelão de ferro, deixando outros
presentes para quando o movimento
nas lojas diminuísse e os preços
baixassem. Agora era aguardar o
Natal, data em que eu e a Consorte
passamos em casa, só nós dois e os
cachorros, ouvindo música suave e
degustando um vinhozinho antes da
Ceia.
NATAL EM FAMÍLIA
A Consorte preparou para a Ceia,
um lombinho suíno com batatas
douradas, uma farofa afrescalhada e
arroz branco. A garagem, previamente
decorada com um arranjo que fiz com
3 cachos secos de bocaiúva (herança
da minha querida bocaiuveira que o
vizinho pé-no-saco me intimou a
sacrificar), todos pintados com spray
dourado e ornamentados com
lampadinhas, tendo ao lado, dois
afrescos pintados em disco, pelo meu
amigo Criolo. Por sorte tivemos uma
Ceia tranquila pois a chuva deu uma
trégua.
No dia seguinte, fomos almoçar na
casa da Mana Corintha onde rolou
salada, bacalhoada e arroz com
brócolis. Acabei faturando uma calça
jeans e um jogo de copos para o meu
barzinho.
O pior de tudo foi o dia 25,
segunda-feira e feriado. Vila Carlota
deserta, tal qual uma cidade fantasma
e São Pedro mandando aquela
chuvinha básica. Ainda bem que eu

já havia comprado, anteriormente a
cervejinha para levar no almoço da
Mana.
FILHO NOVO
Acho que na semana que
antecedeu o Ano Novo, São
Francisco de Assis entrou em recesso
e me deixou como substituto pois,
logo após as festas Natalinas, quando
a chuva nos deu algumas horas de
trégua, achei, quando varria a rampa
da garagem, um filhote de sabiá.
Peguei o bichinho apesar dos
protestos de Dona Sabina, que dava
rasantes em minha cabeça. Tentei
soltá-lo no jardim mas a avezinha,
embora já provida de algumas penas,
ainda não tinha força suficiente para
voar. Com medo de que os cães a
atacassem, tive a ideia de adotá-lo por
uns dias até que ele tivesse
condições de retornar ao convívio
dos pais.
A opção mais segura que tive foi
trancar BININHO na minha gaiola de
secar carne que estava desativada por
causa das constantes chuvas.
Improvisei um ninho de papelão
forrado com guardanapos de papel e,
para alimentar o bichinho preparei
uma jacuba com leite e fubá.
Alimentei-o por dois dias, sempre com
o olhar atento da Dona Sabina que
não despregava da grade próxima da
gaiola e, quando eu virava as costas,
ela pousava sobre a tela, sempre
carregando alguma coisa no bico.
No terceiro dia, abri a gaiola e a
madame, assim que me afastei um
pouco, pulou para dentro e tafuiou
um goela abaixo no pequerrucho.
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Esse ritual continuou por alguns dias
e, sempre na parte da tarde, aparecia
o pai para dar o maior apoio. O
bichinho foi se desenvolvendo e já
escalava a tela, ficando sobre a gaiola
aberta enquanto Dona Sabina o
alimentava.
Foi ganhando confiança, até que
no dia 29, conseguiu voar para o
quintal. Passei quase meia hora para
pegá-lo de volta, sempre com o casal
Sabinístico rasanteando minha
cabeça. No dia seguinte, por um
descuido da Consorte, ele bateu asas
definitivamente, deixando saudades.
Deve ter ficado alguns dias no alto
da goiabeira pois, sempre que eu ia
ao quintal, via mamãe sabiá desviando
minha atenção e quando eu saía, ela
pousava, bicava a terra úmida e ia para
cima da goiabeira.
Este exemplo de amor materno é
um tapa na cara daquelas mães
humanas que jogam seus filhos no
lixo...
BANHO SUÍNO
Quero passar pelo menos um mês
sem ver carne de porco pela frente.
Depois da ceia de Natal, o que sobrou
do lombinho suíno foi degustado por
quase todo o resto da semana, ora
frito, ora ao molho, ora como recheio
de sanduba no jantar e omelete no
almoço.
A maioria dos “Primeiro do Ano”,
eu e a Consorte também passamos só
nós e os cães no mesmo estilo

P á g . 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)
Natalino. Estávamos sem ideia do
que iríamos fazer para a Ceia (qualquer
coisa, menos porco), quando surgiu
o convite da Mana para passarmos a
entrada do ano em sua casa. Cardápio:
pernil de porco. Eu mereço...
.x.x.x.x.x.x.x.x.
AOS QUERIDOS AMIGOS E
LEITORES, QUE TENHAMOS UM
BOM INÍCIO DE ANO, PELO
MENOS ATÉ O DIA DA VOTAÇÃO
DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA.

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
(Isaías 98:6)
da Eternidade, Príncipe da Paz.”
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Veja a lista dos direitos que
Reinaldo é o 3º pior
Temer tirou de você em 2017
governador do País ao não Reforma
trabalhista
Bolsa Família
O governo alterou mais de cem itens
fez o maior corte da história do
cumprir 52,1% das promessas da Consolidação das Leis Trabalhistas BolsaTemerFamília:
na comparação entre julho

Foto: Divulgação

(CLT) dentre as medidas mais predatórias
estão: a implantação do trabalho
intermitente a terceirização irrestrita,
permitiu que o negociado prevaleça sobre
o legislado – ou seja, você negocia com
seu patrão em vez de ter seus direitos
assegurados, acabou com o acesso à
Justiça trabalhista. O resultado: em um mês
foram extintos quase 13 mil vagas de
emprego com carteira assinada.
Atualmente o Brasil possui 12 milhões de
desempregados, segundo dados do
Caged. Com Temer a taxa de desemprego
supera os 13%, durante os governos da
presidenta eleita Dilma Rousseff esse
número era de 4,8%.

Reinaldo foi o terceiro governador que menos cumpriu
promessas no País, só comparável ao do Rio, que não
tem dinheiro nem para pagar salários.
Reinaldo Azambuja (PSDB) foi eleito prometendo “Novo Tempo” para Mato Grosso
do Sul, mas não são apenas as denúncias de corrupção que comprometem a sua
imagem. Em três anos de mandato, o tucano não cumpriu 52% das propostas feitas na
campanha em 2014, conforme levantamento feito pelo G1 MS, da TV Morena. No
geral, é o 3º pior no País.
Conforme o levantamento do portal, o tucano fez 23 promessas, mas não cumpriu
12, entre as quais estão concurso público para contratar professores e médicos,
ampliar o número de policiais na fronteira, acabar com o déficit habitacional, criar o
Programa Saúde dentro de Casa, construir o hospital de Corumbá e ativar o
Hospital do Trauma de Campo Grande.
O G1 foi bondoso com o governador no levantamento. A equipe colocou como
promessa cumprida em parte a redução na carga tributária, apesar do aumento de
40% no IPVA (de 2,5% para 3,5%), de triplicar o ITCD e de ter reduzido o ICMS de
17% para 12% sobre o óleo diesel por apenas seis meses.
Na campanha, o governador prometeu pagar o piso dos professores definido em
lei pelo antecessor, André Puccinelli (PMDB). Eleito, recusou-se a cumprir a lei e
obrigou a categoria a postergar o pagamento do piso nacional para a jornada de
20horas. Para o G1, ele cumpriu este item.
Reinaldo propôs, na campanha, construir presídios por meio de parcerias públicoprivadas e colocar presos para trabalhar na indústria. Três anos depois, não conseguiu
concluir as obras de três presídios iniciadas na gestão de André na Capital. Nenhuma
obra foi realizada por meio de PPP. Neste item, surgiu como “cumpriu em parte”.
No geral, considerando-se as promessas cumpridas e não cumpridas, Reinaldo
ficou com 47,82%, o terceiro pior resultado no País. Ele ficou atrás do governador Luiz
Fernando Pezão (PMDB), do Rio de Janeiro, atolado em denúncias de corrupção e
sem dinheiro até para pagar o 13º dos servidores de 2016, que cumpriu 44,11%.
O líder do ranking é o petista Tião Viana (PT), do Acre, que cumpriu míseros 16%.
Já o melhor no ranking nacional, que cumpriu 91,89% das promessas, é Flávio
Dino (PCdoB), do Maranhão.
A crise não pode ser usada como justificativa por Reinaldo Azambuja, porque 20
governadores conseguiram cumprir mais da metade do que prometeram na campanha
de 2014 em três anos.
Só o tucano e mais seis não conseguiram tirar do papel metade das propostas.
Com as contas públicas no vermelho, Mato Grosso do Sul corre o risco da
irresponsabilidade fiscal, com o governador impopular e acuado por denúncias de
corrupção, abrir o cofre para garantir a reeleição e, consequentemente, o foro
privilegiado em 2019.Por Edivaldo Bitencourt/O Jacaré

de 2014, último ano do primeiro mandato
da presidenta eleita Dilma Rousseff, e o
mesmo mês de 2017, houve uma redução
de 1,5 milhão de bolsas pagas. Resultado:
em março, a ONU registra que Brasil caiu
19 posições no ranking de Índice de
Desenvolvimento Humano.
Políticas do campo
Desde abril de 2017 o governo dá
incentivos aos funcionários do Incra que
concedem títulos individuais de propriedade
ao invés de fortalecer os assentamentos. O
orçamento de 2018 prevê redução de
64% nos investimentos dos
assentamentos, 86% na assistência técnica
e extensão rural e 83% para aquisição
de imóveis para reforma agrária. Pela
primeira vez o Plano Safra da Agricultura
Familiar (criado no primeiro governo Lula)
tem estagnação orçamentária, em 2018/
2019, e o crédito rural do Pronaf apresenta
queda de recursos de 21% em relação à
safra 2016/2017 e de 37% em comparação
à safra 2017/2018.

Mapa da Fome
Os retrocessos em todas as áreas
sociais e os cortes nos programas sociais
levaram o Brasil de volta à vergonhosa
lista conhecida como o “Mapa da Fome”
da ONU. De acordo com dados do IBGE,
mais de 7 milhões de pessoas no Brasil
passam fome, um dado vergonhoso para
o país que chegou a ser exemplo de
programas sociais como o Bolsa Família. Luz para Todos
Entre janeiro e maio de 2017, o
Saúde
governo investiu apenas R$ 75 milhões
O governo federal iniciou o triste do orçamento de R$1,1 bilhão para novas
desmonte do programa Mais Médicos, instalações de luz elétrica. Com isso, os
deixando 7,7 milhões de pessoas sem projetos para levar luz para milhares de
atendimento. Em novembro, o governo famílias estão praticamente paralisados.
reduziu em R$ 600 milhões orçamento do Durante os governos de Lula e Dilma, mais
programa Aqui Tem Farmácia Popular, que de 16 milhões de pessoas foram
fornece remédios gratuitos ou com beneficiadas com esse direito básico que
descontos para a população.
é ter luz em casa.
Educação
Em fevereiro, Temer cortou 40% das
vagas do Fies, o programa que financia
estudos. Foi aprovada a Reforma do
Ensino Médio que permite que professores
com “notório saber” possam dar aulas em
suas áreas e retira da grande as aulas de
filosofia e LBD Sociologia. Foram
promovidos cortes nos repasses às
universidades e institutos federais que
estão paralisadas. Em abril, o governo
federal anunciou o primeiro corte no
Ministério da Educação no valor de R$
4,3 bilhões reduzindo o orçamento
aprovado para 2017. Isso sem contar no
corte de R$ 2,1 bilhões do orçamento da
educação para 2018.
Habitação
Temer acabou com o programa Minha
Casa, Minha Vida: em 2017 foram
investidos apenas 9% dos valores
previstos para o programa e o objetivo
era zerar os repasses, segundo o
orçamento previsto na LOA para 2018. A
redução afetou principalmente os
beneficiários da faixa 1 do programa,
aqueles que possuem renda familiar
menor.

Petróleo e gás
Como parte do golpe, o governo tirou
a obrigatoriedade da Petrobras ser a única
operadora do pré-sal e ter participação
mínima de 30% nos campos licitados. Vale
lembrar o lobby feito pelo governo britânico
em prol da Shell e da BP que acabou se
tornando na MP do Trilhão aprovada em
dezembro e que dá isenção fiscal às
empresas estrangeiras fazendo o Brasil
deixar de arrecadar em 25 anos R$ 1
trilhão em impostos. Resultado: Além de
entregar a maior riqueza do Brasil o
resultado também é o aumento dos preços
de gás e gasolina.
Privatizações
Começa o desmonte dos Correios com
Programa de Demissão Voluntária de
milhares de trabalhadores que denunciam
interesse do governo de privatizar a
empresa. O mesmo acontece com a Caixa
Econômica Federal. Primeiro, Temer
baixou uma MP para tirar a proibição de
privatizar a Eletrobras, – a maior estatal
elétrica do país – o que deverá ocorrer,
segundo o governo golpista, até o final de
2018. Também serão vendidas suas seis
distribuidoras de energia.
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O MAIOR CRIME DO SÉCULO XX EM CORUMBÁ!
O DIA EM QUE CARIVALDO SALLES ASSASSINOU O VEREADOR EDÚ ROCHA NA SAÍDA DA CÂMARA MUNICIPAL.

Foto: Walter Luiz

Vizinhos a uma distância pequena de cem metros, cem metros era o que dividia o Inspetor da Alfândega de Corumbá, Sr. Carivaldo Salles e
o funcionário do então Serviço de Navegação do Bacia do Prata o Sr. Edu Rocha. Nas eleições municipais de 1958 foi eleito vereador pelo então
PSD (Partido Social Democrático). Na época a Casa do Barão de Vila Maria era presidida pelo vereador Sebastião de Abreu.
No dia 29 de julho de 1959, Edu Rocha, 37 anos, foi metralhado na saída da Câmara Municipal, depois de denunciar Carivaldo envolvido com
o tráfico de carros contrabandeados – os famosos “rabos-de-peixe”. A denúncia foi direcionada ao inspetor da Alfândega local Carivaldo Salles. Na
época era intenso e famoso o contrabando de cadilacs que entravam pela fronteira Brasil-Bolívia.

CARIVALDO SALLES O ASSASSINO
De acordo com informações
apuradas no jornal O Momento e Revista
O Cruzeiro, apontam que já havia
ocorrido uma discussão entre Edu
Rocha e Carivaldo Salles. Edu havia
solicitado a Carivaldo que parasse com
o contrabando ou o denunciaria às
autoridades policias e à imprensa, como
Carivaldo não atendeu seu pedido Edu
Rocha denunciou esses descaminhos
a um repórter da revista O Cruzeiro e o
caso ganhou repercussão nacional e
também conferenciou-se com o então
senador Filinto Muller no Grande Hotel
Corumbá e lá possivelmente Edu Rocha
também teria denunciado todo o
esquema de contrabando. O
contrabando de automóveis era muito
comum na época e dizem que os
contrabandistas eram protegidos pelas
autoridades policiais e políticas.
Em represália conforme apontam as
notícias da época, em um carro ocupado
por Carivaldo e outro comparsa
identificado como Papito metralharam
Edu Rocha quando saia da Câmara.
Conforme narra o Jornal O Momento
“o Sr. Badeco Pereria da Rocha, irmão
do edil falecido, leu através da Rádio
Tupi, o telegrama que enviara ao
presidente da República Juscelino
Kubistchek de Oliveira comprometendose a apresentar documentos

indestrutíveis capazes de fixar
responsabilidades da execução”.
Depois da denúncia na revista O
Cruzeiro, o caso ganhou ainda mais
repercussão nacional após o
assassinato e eram inúmeros os veículos
de informação que pediam por justiça.
O inquérito já possuía mais de oitenta
páginas datilografadas e vinte e uma
testemunhas haviam sido ouvidas.
Morreu aos 37 anos de idade e foi
sepultado às 16 hs do dia 30 de julho
no cemitério Santa Cruz. Carivaldo
Salles apresentou-se às autoridades
somente no dia 5 de agosto, uma
semana após o assassinato, ele dirigiuse ao 17° Batalhão de Caçadores a
noite e acompanhado de seu advogado
Luiz Freitas, apresentando-se ao
coronel Hermenegildo do Nascimento.
De acordo com o Jornal O Momento,
após apresentar-se “Feita a
apresentação a autoridade procedeuse ao interrogatório do acusado do qual
até o momento nada transpirou, já que
o Sr. Carivaldo negou o crime pois logo
em seguida ao interrogatório entrou até
o xadrez da Delegacia onde o Dr. Luiz
Freitas avisou aos detidos que ali se
encontravam por suspeitas de estar
envolvido no crime do dia 29 e que
provavelmente hoje estes seriam
libertados. Nesta oportunidade o Sr.

Carivaldo após cumprimentar seus
amigos ali detidos fez algumas
recomendações ao Sr. Valdemar para
que este lhe levasse hoje ao 17°
Batalhão alguns objetos de uso pessoal”
Carivaldo permaneceu alguns dias
detido para o andamento das
investigações e negou até o fim a autoria
do assassinato de Edu Rocha, sendo
absolvido no júri popular.
O Dr. Carlos Bobadilla Garcia relata
sua participação no Tribunal do Júri que
tinha como réu Carivaldo Salles sob a
acusação do assassinato de Edu Rocha:
“No intervalo concedido pelo magistrado
presidente daquela sessão na sala dos
advogados, então existente do antigo
Fórum de Corumbá, onde atualmente

estão instaladas as delegacias de polícia,
na Rua Major Gama , o Dr. Alfredo
Tranjan comentando a respeito do calor
abrasador da época, dizia-me ele que
havia ficado impressionado com a
simpatia e educação do povo hospitaleiro
de Corumbá e do tratamento fidalgo
recebido dos colegas de trabalho da
Cidade Branca”
Cariavaldo foi exonerado do serviço
público e mudou para a cidade do Rio
de Janeiro onde não se teve mais noticia
dele, viúva de Edu Rocha a Sra. Eunice
Ajala Rocha e sua filha Marilia
Rocha, que na época da morte de seu
pai tinha 12 anos, batalharam até o fim,
porém sem sucesso para que a justiça
fosse feita.

Local do crime: na frente da antiga Câmara Municipal de
Corumbá, na Rua XV de Novembro, em frente ao Jardim Público.
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O jovem Edú Rocha e ao lado o túmulo no cemitério Santa Cruz.
Na imagem ao lado a viúva Eunice Rocha consolando a filha
Marília. Já abaixo o cortejo fúnebre que comoveu Corumbá.

REVISTA O
CRUZEIRO
A maior revista do Brasil nos
anos 50 e 60, dos Diários
Associados do jornalista Assis
Chateaubriand, publicou em sua
edição do dia 04 de junho de 1960,
no final de uma matéria sobre os
maiores crimes que abalaram o
país, o seguinte tópico:
Carivaldo Salles, ex-inspetor
da Alfândega de Corumbá, que
metralhou a queima-roupa o
Vereador Edu Rocha, do PSD
daquela cidade, por ter denunciado
publicamente o contrabando de
automóveis na fronteira Brasil Bolívia, continua à solta. Por quê?
Porque em Corumbá não houve
juiz, entre 5 ou 6, que se animasse
a dar andamento ao processo, “por
covardia ou por interesses menos
confessáveis”, segundo as
corajosas
palavras
do
Desembargador Barros do Valle,
do Tribunal de Justiça do Estado
de
Mato
Grosso.
Em
compensação, um dos juízes, que
deixara o processo encalhar, iniciou
ação contra a viúva de Edu Rocha,
porque ela teria distribuído folhetos
com as desassombradas palavras
do Desembargador Barros do
Valle. Mais uma vez, a vítima é
castigada e o criminoso recebe
o prêmio da impunidade.

Placa da Rua Edu Rocha
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Episódio na Câmara que pode ter
motivado o assassinato de Edu Rocha!
Após aberta a sessão extraordinária
da Câmara Municipal de Corumbá, foi
dado o direito de resposta ao vereador
Edu Pereira Rocha, que inclusive foi
registrado na ata n° 475 do dia 29 de julho
de 1959. Edu Rocha fez seu
pronunciamento devido a vários
comentários sem fundamento dirigidos a
sua pessoa e ao inspetor da Alfândega de
Corumbá, Carivaldo Salles, em virtude
do projeto apresentado pelo vereador
Geraldino Martins de Barros que
propunha nomes de cidadãos
corumbaenses ou não para nomes de
ruas e alameda, entre eles o falecido pai
de Carivaldo Salles, que também tinha
pertencido a Alfândega. Edu Rocha tinha
em mãos no plenário, um exemplar do
jornal Folha da Tarde, que mencionava
que Edu Rocha era contra pôr o nome do
falecido pai de Carivaldo Salles em
alguma rua, alameda ou praça da cidade,
por achar que existiam outras pessoas
mais merecedoras do que ele para serem
homenageadas. A matéria publicada
gerou muitos comentários devido ao seu
fundo conotativo e aos comentários
tendenciosos, o que pode ter sido o
estopim que culminou com o assassinato
de Edu Rocha. Confiram a seguir a ata
dessa sessão.
“Continuando a sua oração, o
vereador Edu Pereira Rocha afirmou que
nunca fora contra a designação dos nomes
das ruas, alamedas e praças, constantes
do projeto do vereador Geraldino Martins
de Barros e que era para ele uma honra
apoiar o referido projeto, uma vez que os
nomes apresentados são de homens que
muito fizeram pelo bem e pelo progresso
de Corumbá, podendo citar em especial
o nome do Sr. João Bernadirno Alves
de Couto, um corumbaense digno de
ser homenageado. Quanto aos outros
nomes disse ainda o orador, que tinha o
seu apoio porque foram apresentados
pelo vereador Geraldino Martins de
Barros e eram realmente merecedores
da justa homenagem e que não era do
seu feitio desfazer de ninguém,
especialmente de pessoas já falecidas.
Frisou o vereador Edu Rocha com
bastante firmeza que aquela sessão
aberta a ele dirigida pelo signatário era
fruto de intrigas e que a informação dada
sobre o caso fora deturpada, tendo havido

um completo engano nas referidas
informações, pois houvera dado parecer
contrário ao assunto constante do projeto,
o que deu motivo às controvérsias.
O vereador Edu Rocha usou tons
elevados em sua oração e terminando

disse que lamentava o acontecimento.
Em seguida, falou o vereador Achibaldo
Araújo Andrade dizendo-se solidário ao
seu colega Edu Rocha, devido à
deturpação da verdade e que o Sr.
Carivaldo Salles havia sido mal

informado, o vereador Archibaldo disse
que após ouvir o pronunciamento de Edu
Rocha ele transmitiria as informações a
Carivaldo Salles”.
(Pesquisado por Carlos Corrêa da
Costa)
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Episódio ocorrido
com o casal Rocha
A poucos meses do assassinato do vereador Edu Rocha, em fins da década de
1950, um imigrante palestino, então recém-chegado, aportara no início da manhã à
casa do renomado político para, como mascate, oferecer suas mercadorias na típica
mala de fibra, tendo sido recebido pela esposa. Como o mascate ainda não falava o
português, algum conterrâneo lhe fizera um texto grafado em árabe com o que deveria
ser um preâmbulo de abordagem em português para expor os seus produtos. Contudo,
por brincadeira de mau gosto ou pura má-fé, o conterrâneo do mascate, depois do
cumprimento inicial, escrevera algo como “Você quer dormir comigo?”, em vez de
solicitar permissão para iniciar a demonstração de seus artigos à cliente. Tomada pelo
susto (imagine-se o impacto daquelas palavras na metade do século passado), a
professora Eunice pediu ao mascate que repetisse o que lera, e ele, com a inocência
de quem não sabia o que estava lendo, insistira na proposta indecorosa. Ato contínuo,
ela pediu licença para chamar o esposo, que se preparava para sair, que, depois da
leitura do cumprimento com a dificuldade característica de um recém-chegado ao país,
ouviu atônito a repetição do bizarro “Você quer dormir comigo?”. Mal refeito da inusitada
proposta, pediu à esposa que servisse um café ao mascate e depois de telefonar para
alguém convidou o imigrante que o acompanhasse para poder compreender seu
propósito. Algumas quadras depois, chegam a um tradicional estabelecimento de um
imigrante libanês em pleno centro da cidade e Edu Rocha pede ao mascate que
voltasse a ler sua “cola” diante do comerciante, que ruborizado lhe traduziu os termos
de sua proposta. Envergonhado, o mascate pediu, de joelhos, perdão pelo ocorrido e
se despediu deles, apressadamente, à procura do conterrâneo irresponsável, que por
sua brincadeira poderia ter lhe causado a própria morte se não tivesse a sorte de ter
sido recebido por esse casal afável, por um homem equilibrado e ponderado como era
Edu Rocha.
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Eunice Ajala Rocha,
viúva de Edu Rocha

Eunice Ajala Rocha, docente
aposentada da Universidade Federal de
Mato Grosso do Sul, lotada no então
Centro Universitário de Corumbá, ela é
muito mais que uma proba ex-secretária
de Educação e Cultura do município da
primeira gestão do prefeito Fadah
Scaff Gattass, por indicação do então
vereador peemedebista Valmir Batista
Corrêa. Como pesquisadora resgatou o
Siriri e o Cururu para a cultura regional
e revelou para a posteridade talentos até
então anônimos, como o cururueiro
Agripino Magalhães Soares, o da
viola de cocho (celebrizado pela
saudosa Helô Urt quando gestora da
Casa de Cultura Luiz de
Albuquerque).
Ahmad Schabib Hany
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Depoimento
Por: Valmir Batista Corrêa*
Quando cheguei a Corumbá, em
pleno feriado da Semana Santa de
1971, para conhecer o antigo Centro
Pedagógico de Corumbá Universidade Estadual de Mato Grosso
(hoje, UFMS), conheci meus primeiros
e grandes amigos. Havia uma aluna do
curso de História, onde eu passei a dar
aulas, de nome Eunice Ajala Rocha,
uma liderança entre seus colegas. Era
pessoa bem conhecida e respeitada na
cidade, diga-se de passagem, numa
época em que todo mundo se conhecia.
Sua família, pelo lado paterno provinha
de Cáceres, cidade quase gêmea de
Corumbá e descendia do valoroso
coronel Ricardo Franco de Almeida
Serra, português que comandou o
Forte de Coimbra nos primórdios da
colonização da região, ainda no período
colonial. De voz mansa, passo
cadenciado, usava sempre do bom
senso para defender seus pontos de
vista. Foi a amiga de primeira hora e do
primeiro dia em que cheguei à cidade,
solidária nas minhas lutas e idéias (nem
sempre concordava com elas e assim
sendo dirigia-me, em resposta, um
sorriso enigmático de reprovação).
Nunca deixou de manifestar seu apoio
e amizade, até nos momentos em que
me meti em enrascadas políticas.
* Valmir Batista Corrêa, professor
aposentado da UFMS, ex-vereador em
Corumbá, escritor e historiador, hoje
radicado em Campo Grande.

EDÚ ROCHA FOI O MAIS
VOTADO PELO PSD EM 1958

Legenda da época: QUEM MAL ANDA MAL ACABA. Na cela
do 17º Batalhão de Caçadores de Corumbá. Carivaldo
começa a pagar pelos crimes cometidos. Agora com a
prisão preventiva decretada, irá para a cadeia pública.
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Que fim levou Papito o pistoleiro que metralhou Edu Rocha?

A “gang” de Carivaldo Salles detida após o assassinato de Edu Rocha, homens responsáveis pelo contrabando de veículos.
Ainda com relação à matéria que
publicamos sobre o assassinato do
vereador Edu Rocha em 1969,
inserida na edição passada,
recebemos mais alguns detalhes
desse crime que teve repercussão
internacional.
Conforme publicamos, o vereador
do PSD corumbaense foi metralhado
na noite de 29 de julho do
mencionado ano, ao sair do antigo
prédio da Câmara Municipal de
Corumbá, na rua 15 de Novembro,
entre as ruas 13 de Junho e Dom
Aquino. Era inverno e caia uma garoa
fina sobre a cidade. De dentro de um
carro de luxo importado, o guardacostas de Carivaldo Salles, inspetor
da Alfândega deu uma rajada de
metralhadora na direção de Edu
Rocha, 37 anos, que ficou estirado
no chão, tendo seu terno branco
ficado banhado de sangue, com uma
pistola na cintura que carregava
devido já ter sido ameaçado,
inclusive pela imprensa. Dizem que
um jornal da época, A Tribuna ou O
Momento teria publicado uma
Declaração a Praça assinada pelo
Carivaldo Salles, dizendo que se o
vereador continuasse tecendo
críticas contra sua pessoa e a
memória do seu pai, ele NÃO
responsabilizaria pelos seus atos.
Falam que uma homenagem seria
prestada ao pai de Carivaldo que
também foi da Alfândega, hoje
equivalente a Receita Federal. Uma
placa com seu nome seria colocada
num logradouro público na região do
Porto Geral, mas disseram que Edu
Rocha falava em plenário que em

Corumbá tinha muita gente mais
merecedora do que o genitor de
Carivaldo, o que fez aumentar à ira
deste.
Edu Rocha era funcionário do
Serviço de Navegação da Bacia do
Prata(SNBP), órgão vinculado ao
Ministério dos Transportes, hoje
uma empresa particular a CINCO, que
fica bem na divisa Corumbá-Ladário,
onde exercia um cargo de chefia. Sua
viúva professora Eunice Ajala
Rocha foi dedicada e eficiente
secretária de Educação da
Administração Fadah Scaff Gattass
e faleceu no início de 2013. A única
herdeira, Marília Rocha é radialista
que trabalhou na Rádio Difusora
aqui da Capital do Pantanal e depois
se mudou para a capital paulista
onde por muitos anos foi locutora
da Rádio Mulher e de outras
emissoras, residindo atualmente no
litoral paulista. Já o Juarez, filho do
Carivaldo, falam que teria sido
jogador profissional de futebol do
São Cristóvão do Rio de Janeiro.
Deixou também uma filha.

E o Papito?
Segundo informações extraoficiais, logo após o rumoroso crime
o pistoleiro paraguaio sumiu da
cidade e dizem que anos mais tarde
estava num bar de Aquidauana-Mato
Grosso
do
Sul,
jogando
bilhar(Sinuca) e quando ia dar uma
tacada, um entregador de bebidas
carregando um engradado apoiado
em um dos ombros, sem querer, deu
um esbarrão no braço do Papito,
fazendo com que o taco espirrasse.

Ato contínuo teria partido furioso
com o taco pra cima do entregador
de bebidas que viu que ele portava
arma de fogo e como também estava
armado, deu um tiro mortal no
matador de Edu Rocha, valendo
salientar que esse episódio não tem
nada
a
haver,
nenhum
relacionamento com a morte do
então vereador de Corumbá.

Portanto, esse teria sido o fim do
valentão, segundo comentários dos
mais antigos.
Quanto ao mandante do
assassinato de Edu Rocha, o
Carivaldo Salles, foi embora com a
família para o Rio de Janeiro e hoje
se estiver ainda vivo, deve estar
beirando os 100 anos.
Da Redação
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Evander Vendramini sugere programa para
melhorar a qualidade de vida de ribeirinhos
A instituição de um programa social
para melhorar a qualidade de vida da
população ribeirinha, especialmente no
que se relaciona à saúde e bem-estar,
foi sugerida pelo vereador e presidente
da Câmara Municipal, Evander
Vendramini, ao prefeito Marcelo Iunes,
após um encontro mantido com
representantes das famílias residentes no
Pantanal, bem como com profissionais
que desenvolvem atividades nestas
regiões.
A sugestão apresentada pelo
vereador corumbaense é para que sejam
realizados estudos em torno da
viabilidade da Prefeitura, por meio de um
programa específico, fornecer material e
mão de obra especializada para a

construção de banheiros nas
comunidades ribeirinhas.
“Levantamento preliminar aponta
que 90% dos moradores ribeirinhos, por
falta de informação ou mesmo condições
financeiras, não possuem em suas casas,
banheiros para suas necessidades
fisiológicas e também para o banho. Isto
faz com que elas façam suas
necessidades no meto, e se banham nos
corixos”, afirmou o vereador ao fazer a
sugestão.
Evander observa que a falta de
saneamento básico nas comunidades
ribeirinhas, tem provocado inúmeras
doenças, “sem contar com o risco de
serem atacados por animais em suas
‘jornadas’ fisiológicas”, continuou.

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

2ª Semana de Janeiro 15 a 20
2ª SEMANA – UNIVERSITÁRIO –
SENTIDO NORTE/ SUL
-RUAALBUQUERQUE ENTRE RUA MATO
GROSSO E AVENIDA GENERAL DUTRA.
-RUA ARABUTAM ENTRE RUA MATO
GROSSO E RUA SILVA JARDIM.
-ALAMEDA IDALINA ENTRE AVENIDA RIO
BRANCO E RUA AFONSO PENA.
-ALAMEDA NELSON ENTRE RUA
AFONSO PENA E RUA SILVA JARDIM.
-RUA COMANDANTE WANDERLEY
ENTRE RUA MATO GROSSO E AVENIDA
GENERAL DUTRA.
-ALAMEDA SÃO CRISTóVÃO ENTRE
AVENIDA RIO BRANCO E RUA SILVA
JARDIM.
-RUA EUGÊNIO CUNHA ENTRE RUA
MATO GROSSO E AVENIDA GENERAL
DUTRA.
-ALAMEDA IDALINA ENTRE AVENIDA RIO
BRANCO E RUA SILVA JARDIM.
-ALAMEDA JOSÉ EDUARDO ENTRE RUA
SILVA JARDIM E RUA BATISTA DAS
NEVES.
-RUA MANOEL R. DA SILVA ENTRE RUA
MATO GROSSO E AVENIDA GENERAL
DUTRA.
-TRAVESSA COCKRANE ENTRE RUA
AFONSO PENA E RUA SILVA JARDIM.
-RUA RECREIO ENTRE RUA SILVA
JARDIM E RUA BATISTA DAS NEVES.
-RUA KONDORS ENTRE ALAMEDA
SANTA CLARA E RUA BATISTA DAS
NEVES.

-RUA POCONÉ ENTRE RUA MATO
GROSSO E AVENIDA GENERAL DUTRA.
-RUA SERAFIM ENTRE AVENIDA RIO
BRANCO E RUA AFONSO PENA.
-ALAMEDA JOSE MIGUEL ENTRE RUA
AFONSO PENA E RUA SILVA JARDIM.
-ALAMEDA SONIA ENTRE RUA SILVA
JARDIM E AVENIDA GENERAL DUTRA.
-RUA AQUIDAUANA ENTRE RUA MATO
GROSSO E AVENIDA GENERAL DUTRA.
-ALAMEDA SANTO ANTÔNIO ENTRE
RUA SILVA JARDIM E AVENIDA
GENERAL DUTRA.
-AVENIDA NOSSA SENHORA DA
CANDELARIA ENTRE AVENIDA RIO
BRANCO E AVENIDA GENERAL DUTRA.
2ª SEMANA – UNIVERSITÁRIO SENTIDO LESTE/OESTE
-RUA MATO GROSSO ENTRE RUA
ALBUQUERQUE E RUA AQUIDAUANA.
-AVENIDA RIO BRANCO ENTRE RUA
ALBUQUERQUE E DIVISA DE LADÁRIO.
-RUA AFONSO PENA ENTRE RUA
ALBUQUERQUE E AVENIDA NOSSA DA
CANDELÁRIA.
--ALAMEDA VERA CRUZ ENTRE RUA
AQUIDAUANA E AVENIDA NOSSA DA
CANDELÁRIA.
-RUA SILVA JARDIM ENTRE RUA
ALBUQUERQUE E AVENIDA NOSSA DA
CANDELÁRIA.
-ALAMEDA SANTA CLARA ENTRE RUA
RECREIO E ALAMEDA KONDORS.

A intenção do vereador
progressista é que seja instituído um
programa de baixo custo bem elaborado
que, “com certeza, dará dignidade e

melhor qualidade de vida a essas
famílias que tanto precisam de serviços
dessa natureza do poder público”,
completou.

AVENIDA GATURAMA.
-TRAVESSA JOSE ANCHIETA ENTRE
RUA COMANDANTE WANDERLEY E -RUA N°3 ENTRE RUA SÃO JOSE E
AVENIDA GATURAMA.
RUA EUGENIO CUNHA.
-AVENIDA GENERAL DUTRA ENTRE
2ª SEMANA - (MARIA LEITE) RUAALBUQUERQUE E AVENIDA NOSSA
SENTIDO LESTE-OESTE
DA CANDELARIA.
-RUA GENERAL DUTRA ENTRE RUA
GERALDINO M. DE BARROS E AVENIDA
2ª SEMANA - (MARIA LEITE) NOSSA DA CANDELARIA.
SENTIDO NORTE/SUL
-RUA BARÃO DO MELGAÇO ENTRE -RUA SÃO JOÃO ENTRE RUA EUGÊNIO
AVENIDA GENERAL DUTRA E AVENIDA CUNHA E RUA SANTO ANTONIO.
-RUA SARGENTO AQUINO ENTRE
GATURAMA.
-RUA SANTA ROSA ENTRE AVENIDA AVENIDA GATURAMA E AVENIDA
GENERAL DUTRA E AVENIDA NOSSA DA CANDELARIA.
-RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
GATURAMA.
-RUA ALBUQUERQUE ENTRE AVENIDA ENTRE RUA ALBUQUERQUE E
GENERAL DUTRA E AVENIDA AVENIDA NOSSA DA CANDELARIA.
-RUA SÃO FRANCISCO ENTRE RUA
GATURAMA.
-RUA EUGÊNIO CUNHA ENTRE AVENIDA EUGÊNIO CUNHA E RUASÃO PEDRO.
GENERAL DUTRA E AVENIDA -RUA DOM BOSCO ENTRE AVENIDA
GATURAMA E AVENIDA NOSSA DA
GATURAMA.
-RUA SÃO JUDAS TADEU ENTRE CANDELARIA.
AVENIDA GENERAL DUTRA E AVENIDA -RUA NOSSA SENHORA DA
CONCEIÇÃO ENTRE AVENIDA
GATURAMA.
-NOSSA SENHORA DO CARMO ENTRE GATURAMA E AVENIDA NOSSA DA
AVENIDA GENERAL DUTRA E AVENIDA CANDELARIA.
-RUA SÃO CARLOS ENTRE AVENIDA
GATURAMA.
-RUA SÃO PEDRO ENTRE AVENIDA GATURAMA E AVENIDA NOSSA DA
GENERAL DUTRA E AVENIDA NOSSA DA CANDELARIA.
-RUA SANTA MARIA ENTRE AVENIDA
CANDELARIA.
-RUA SANTO ANTONIO ENTRE AVENIDA GATURAMA E AVENIDA NOSSA DA
GENERAL DUTRA E RUA NOSSA DE CANDELARIA.
-RUA SANTA TEREZINHA ENTRE
FATIMA.
-AVENIDA NOSSA SENHORA DA AVENIDA GATURAMA E AVENIDA
CANDELARIA ENTRE AVENIDA NOSSA DA CANDELARIA.
GENERAL DUTRA E AVENIDA -RUA SÃO JOSE ENTRE AVENIDA NOSSA
GATURAMA.
DA CANDELARIA E ENTRADA ITAÚ.
-ALAMEDA TRÊS MARIAS ENTRE RUA -RUA SÃO NICOLAS ENTRE AVENIDA
NOSSA DA CANDELARIA E ENTRADA
SÃO JOSE E RUA SÃO NICOLAS.
-RUA N° 1 ENTRE RUA SÃO JOSE E
DO ITAÚ.

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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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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Milionário e defensor de regras duras aos
servidores, deputado tem aposentadoria irregular
Dono de cinco fazendas e de um
patrimônio declarado de R$ 14,4 milhões,
o deputado estadual José Roberto
Teixeira, (DEM), 77 anos, defendeu a
aprovação na íntegra da reforma da
previdência, com regras mais duras aos
75 mil servidores públicos estaduais. No
entanto, o parlamentar recebia
aposentadoria irregularmente da
Assembleia Legislativa, que foi anulada,
no dia 18 de dezembro, pelo Tribunal de
Contas do Estado.
Zé Teixeira, como é conhecido,
conseguiu se aposentar pelo MSPrev
(Fundo Previdenciário de Mato Grosso
do Sul), após contribuir com a previdência
por apenas 16 anos como deputado
estadual. O tempo é menos da metade
do tempo exigido dos trabalhadores
normais, que precisam trabalhar e
contribuir por 35 anos, para obter o
benefício.
Outra irregularidade, de acordo com o
conselheiro Ronaldo Chadid, o
parlamentar deveria se aposentar pelo
INSS (Instituto Nacional de Seguro Social),
que paga até o valor máximo de R$ 5,5
mil. Pela previdência estadual, o valor não
tem limites. O valor pago ao democrata
não é divulgado pelo legislativo.
Pela Constituição Federal e pela Lei
8.213/1991, que entrou em quatro anos
antes de ser eleito deputado pela primeira
vez, a aposentadoria pelo regime público
só pode ser concedida a servidores
efetivos, concursados. O legislativo
aprovou uma regra própria em 2005, que
privilegia deputados estaduais com a
inclusão no MSPrev. O Supremo Tribunal
Federal precisa ser acionado para
acabar com essa farra com o dinheiro do
contribuinte.
No entanto, não houve apenas
ilegalidades. Zé Teixeira cometeu outras
irregularidades administrativas para ter
direito ao benefício. Chadid destaca que
ele se aposentou apenas com base na

certidão de contribuição emitida pela
Assembleia.
Pelas regras atuais, o tempo de
contribuição precisa ser avalizado pela
Ageprev. O pagamento só poderia ter
início após ser validado pela agência.
Desde 16 de maio de 2011, Zé
Teixeira recebe a aposentadoria
indevidamente, já que o benefício foi
anulado pelo TCE. Ele ainda acumula o
valor, que não é divulgado, com o salário
de deputado estadual, de R$ 25.322,25,
conforme o Portal da Transparência do
legislativo, que mais esconde do que
divulga informações.
O deputado exerce o cargo de
primeiro secretário da Assembleia, uma
espécie de tesoureiro do legislativo
estadual. Pela lei, ele não pode superar
o teto do funcionalismo público estadual,
que é o valor pago ao governador, de
R$ 30,4 mil.
No mês passado, Zé Teixeira foi
ardoroso defensor da reforma da
previdência proposta por Reinaldo
Azambuja (PSDB), que elevou a
contribuição dos servidores de 11%
para 14% e impôs o teto do INSS
para o funcionalismo estadual.
Ele condenou a invasão do plenário
pelos trabalhadores e sindicalistas no
protesto contra a reforma e defendeu a
aprovação a qualquer custo, inclusive
com sessão à noite.
Na prática, o deputado recorre a
regalias que condena para os outros.
Não respeita a lei e faz questão de
receber aposentadoria superior, apesar
da lei prever o teto do INSS e com apenas
16 anos de contribuição.
Apesar de ser o segundo político mais
rico do Estado, só perder para o
governador, ele faz questão de receber
tudo que pode do poder público.
Só existe uma diferença entre Zé
Teixeira e os funcionários normais, como
professor, policial ou médico. Milionário,

Zé Teixeira votou a favor da reforma da previdência
do governador Reinaldo Azambuja.
o deputado não sobrevive apenas do
valor da aposentadoria, já que tem
fazendas, empresas, propriedades….
Já o trabalhador normal, para ao qual
ele defende regras duríssimas por causa
do déficit da previdência, só conta o valor
da aposentadoria para sobreviver…
Em entrevista ao Campo Grande
News na segunda-feira, ele negou que
tenha cometido qualquer ilegalidade.

“Não estou sabendo de nada, se fizeram
o que não era legal, não fui eu quem
pedi para fazer. Sempre pautei a minha
vida dentro da lei. Se eles acharam que
não tinha direito, respeito”, afirma Zé
Teixeira, que não antecipou se irá
devolver o valor pago indevidamente aos
cofres da previdência, cujo déficit tanto
lhe preocupa.
(Fonte: FETEMS)

Zé Teixeira tem cinco fazendas
Em 2014, quando disputou a reeleição para o sexto mandato, Zé Teixeira declarou
ao Tribunal Superior Eleitoral ser dono de R$ 14,4 milhões.
Entre veículos e casas, ele declarou cinco fazendas:

Fazenda Santa Cláudia, com 4.408 hectares e avaliada em R$ 718 mil
Fazenda Paraíso, com 1.222 ha e avaliada em R$ 7 milhões
Fazenda Santa Amélia, com 1.649 ha e valor de R$ 992,4 mil
Área sem nome de 827 ha e avaliada em R$ 942,5 mil
Imóvel de 260 hectares e no valor de R$ 530 mil

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

CMAP

