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Prefeitura investe para fazer o
melhor Carnaval dos últimos anos

Principal festa da cultura corumbaense, o Carnaval 2018 será recheado de atrações para todos os
públicos, inclusive com atrações nacionais e reforço na segurança. A programação oficial do evento foi
anunciada na noite de quinta-feira, 11 de janeiro, pelo prefeito Marcelo Iunes. Confira nas páginas 10 e 11.

MONOPÓLIO DA ANDORINHA

Licitação do sistema de transporte de
passageiros só após o Plano Diretor
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Buduna de Amor
* Prof. Rosildo Barcellos

É possível que com tantas crenças neste
mundo, uma ou outra pessoa, não acredite
em alma gêmea, ou amor à primeira vista.
Eu poderia arriscar um termo “Pessoa de
Ouro”. A pessoa de Ouro é aquela que te
faz pensar “Se existia isso no mundo
porque tomo remédio controlado?”
Obviamente, não falo da perfeição ou da
utopia, falo das coisas reais, mas, que as
próprias pessoas dificultam ou
atrapalham. E esse fato pode sempre
parecer um acaso. Talvez você esteja
parada numa sombra da estrada e alguém
se aproxima e diz: “Está esperando há
muito tempo?” - E você tem aquela
vontade de responder “Estava te
esperando a minha vida inteira!”.
Esta pessoa pode estar em qualquer
lugar...numa sala de aula, numa ligação
telefônica errada, ou numa festa de amigos
onde todos dançam embalados do “Uni
Duni Tê” do lendário “trem da alegria”;
mas certamente, tem de ocorrer algo que
te faz pensar: Porque aconteceu isto? É
que muitas vezes, deixamos as
inseguranças e medos tomarem conta de
nossas decisões. É que precisamos
entender, que as pessoas tem um sem
número de jeitos e trejeitos estranhos, mas
que ninguém pode ser representado
apenas pelos seus defeitos. É claro que
se a pessoa errou muitas vezes no
passado, a possibilidade de errar de novo
existe.
Mas certamente a “Pessoa de Ouro”
tem uma característica. Ela te faz sorrir
sozinha. E te faz ter certeza que a sua
memória tem humor, mesmo nos momentos
mais difíceis. Não há necessidade do leitor
acreditar piamente nas minhas palavras,

porque este sentimento não pode ser lido
e sim sentido. E também não se refere a
pessoa que alguém ache que precisa dela.
Trata-se de alguém que você tenha
certeza que precisa dela, nem que seja de
ouvir sua voz num momento de solidão. A
pessoa de ouro, vai conhecendo seus
gostos e os vai reproduzindo sem você
perceber. A “pessoa de ouro” é aquela
que conhece a metade dos seus milhares
de defeitos e mesmo assim encontra duas
vezes mais qualidades no seu existir.
Algumas são tão certeiras que conseguem
ter os mesmos defeitos e manias, então
você entenderá o que é “coincidência”
Essa “outra pessoa”, faz você sentir
seu perfume mesmo que ela não esteja
perto, mas tudo parece fazer ela estar ali,
são as lembranças, os presentes que
parecem que olham pra você. A pessoa
de ouro é aquela que faz você pensar nos
momentos únicos que estiveram juntos, até
que você sente que a simples presença
dela, é essencial a sua vida. Quando
encontra a pessoa de ouro, os planos de
futuro começam, e você até se acostuma
com coisas que antes nem gostava, apenas
porque ela gosta, e, é nessa hora que
algo dentro de você - algo que não tem
explicação – vai mostrar que aquela
pessoa, é sim, quem você tanto esperava
e ela muitas vezes até pede desculpas por
não ter te encontrado antes. E mesmo com
os defeitos, mesmo com as manias, é ela
que faz e fará sua vida melhor. E quando
encontrar esta pessoa, procure estes
sinais e decida viver, para que nem as
“budunas” do amor atrapalhe a sua
existência.
*Articulista
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MONOPÓLIO DA ANDORINHA

Licitação do sistema de transporte de
passageiros só após o Plano Diretor
O Governo do Estado vai
contratar uma empresa que será
responsável pela elaboração do Plano
Diretor de Transporte Intermunicipal
visando a realização de uma nova
licitação para a concessão da linha
059, entre Corumbá e Campo Grande.
Foi o que informou o secretário
estadual em exercício de
Infraestrutura, Helianey Paulo da
Silva, por meio de ofício encaminhado
ao presidente da Câmara Municipal
de Corumbá, vereador Evander
Vendramini, em resposta a um
requerimento em regime de urgência
do edil, aprovado no final de 2017,
solicitando informações em relação à
licitação.
No ofício encaminhado à Câmara,
o secretário citou que, conforme a
Superintendência de Planejamento e
Gestão de Obras Públicas, a licitação
para contratação da empresa que será
responsável pela elaboração do Plano
Diretor, está em fase final de
elaboração, e que o Termo de
Cooperação Técnica para suporte
com a Agência Estadual de Regulação
de Serviços Públicos de Mato Grosso
do Sul, já foi formalizado.
“O processo avança a passos de
tartaruga, mas estamos atentos para
que em breve tenhamos outras
empresas operando no trecho,
acabando com o monopólio e a
exploração dos usuários”, afirmou
Evander que recebeu o ofício do
Governo na quarta-feira, relatando o
andamento do processo licitatório em
relação ao transporte intermunicipal
de passageiros da Linha CorumbáCampo Grande-Corumbá.

O sistema é operado, em regime de
concessão, pela Empresa de
Transportes Andorinha desde o ano
de 1976. Na segunda quinzena de
dezembro, Evander voltou a cobrar
informações do Governo do Estado
sobre o processo licitatório, que já foi
alvo inclusive de denúncias ao
Ministério Público Estadual e que
originou uma recomendação ao
Estado, para realizar esse
procedimento agora, em 2018.
Luta antiga
O presidente da Câmara ressalta
que esta situação já vem de há muito
tempo e que desde 2011, está
combatendo o monopólio do
transporte intermunicipal de
passageiros. “Não temos nada contra
a Andorinha, mas o que queremos é
que se coloque um ponto final na
atual situação de ilegalidade, com a
realização de um novo processo
licitatório, contemplando ao menos
três empresas para atender a
população nesse trecho”, continuou.
“É preciso haver concorrência para
que tenhamos um serviço de
qualidade, com veículos modernos,
confortáveis, e passagens com
preços acessíveis, diferente do
praticado na atualidade pela empresa
que presta o serviço, de R$ 140,00”,
ressaltou.
Para Evander, o contrato firmado
pela empresa com a Prefeitura - Pregão
Público Presencial nº 096/2017 Processo Administrativo n° 20.993/
2017 – reforça ainda mais a posição
da Câmara em lutar por preços mais
acessíveis da passagem do trecho

Corumbá – Campo Grande. “Pelo
contrato firmado com a Prefeitura, a
passagem sob regime de fretamento
contínuo para transportar pacientes
e acompanhantes de Corumbá, para
atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde, sai a R$ 39,00,
bem abaixo dos R$ 140,00 cobrados
pela mesma empresa”, observou.
Prazo vencido
O contrato de concessão do
serviço entre o Estado e a Andorinha
foi assinado em 1976 e não está mais
vigente hoje, 42 anos após o processo
licitatório. “Não existe nem aditivos e
a empresa está operando o trecho
mediante autorizações, o que contraria
a legislação e causa transtornos à

população”, explicou Evander.
Pelo documento, a Andorinha está
explorando o trecho desde 03 de
fevereiro de 1976, data anterior à
criação do Estado de Mato Grosso
do Sul, em 11 de outubro de 1977. O
prazo de validade foi de 10 anos,
sujeito a revogação por igual período,
como realmente ocorreu em 1986.
Em 1996 foi assinado novo
contrato de concessão por mais 10
anos, renovado em 2006, por um termo
aditivo, por mais 10 anos, que venceu,
conforme a própria Agepan, em 03 de
fevereiro de 2016 – considerando os
aditivos de prazo – que é a situação
em que se encontra atualmente a
maioria dos contratos de concessão
em operação no Estado.
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IDEIAS,
SUGESTÕES
E RECLAMAÇÕES
Por Eneo da Nóbrega
(Membro Efetivo da União Brasileira de Escritores)

MORADOR É CONDENADO POR “GATO” DE ÁGUA
Desde 1940, com a sanção da Lei nº 2848, furtar água é crime previsto no Código
Penal Brasileiro. No entanto, apesar da clareza da lei, este tipo de crime, também
conhecido como “gato”, é comum em todo o Brasil e em Mato Grosso do Sul não é
diferente. Mas esta é uma realidade que está começando a mudar. Esta semana, um
consumidor da Sanesul, morador da cidade de Jardim, foi condenado com pena de
reclusão e multa por furtar água.
No caso em questão, o usuário foi condenado às penas de quinze dias-multa e dois
anos e seis meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do delito capitulado no
art. 155, § 4º, II, do Código Penal.
“Além de cometer um crime, quem furta água prejudica toda a comunidade, porque
pode diminuir a oferta de água dos usuários que pagam suas contas e também impacta
no valor da tarifa. Por isso, é preciso que as pessoas denunciem quando perceberem
alguma fraude”, alerta o gerente jurídico da Sanesul, Igor Claure.
A fraude, ou “gato”, é toda infração causada propositadamente pelo usuário com o
intuito de distorcer o real consumo de água.
Quando a irregularidade é comprovada, o usuário é notificado, paga multa e o
consumo retroativo aos meses em que utilizou a água de maneira indevida. Além disso,
é imediatamente registrado um boletim de ocorrência com a denúncia de fraude ou furto
e a abertura de processo-crime por furto de água.

HISTÓRICO DO “BRANDÃO JUNIOR” ESPORTE CLUBE
de 1968. Quando da fundação do
“Brandão Junior”, a diretoria provisória
ficou assim constituída: dentista José
Wagner de Oliveira: Vice- Presidente, José
Mauro da Silva; 1°- Secretário Luiz Cristino
Pereira; 2°- Secretário, AdaIberto
Evangelista; 1° Tesoureiro; Silvio Soares;
2°- Tesoureiro, NeIson Angelino da Costa;
Diretor de Esportes, Natalino da Silva
Santana; Diretor Técnico,Francisco
Rodrigues Coimbra. Conforme seu
Estatuto, no seu Artigo 50, o clube é regido
por quatro instâncias: Assembleia Geral,
Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e
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A água é considerada um patrimônio público e qualquer artifício usado para alterar
o consumo nos hidrômetros é considerado furto qualificado pelo emprego de fraude
(art. 155, § 4º, II, do Código Penal). A pena é de reclusão de 02 a 08 anos e multa.
Obs.: Enquanto isso. Em Corumbá tem gente roubando luz da casa dos outros. Que
coisa feia! Tomem vergonha na cara, para de beber e pague suas contas.

PROFESSOR NO BRASIL GANHA SALÁRIO MENOR
O salário dos professores que atuam nos anos iniciais do ensino fundamental no
Brasil é menos do que a metade do valor pago, em média, na OCDE (Organização
para Cooperação e Desenvolvimento Econômico), que abrange 35 países.
Isso significa que, enquanto nos países da OCDE a média recebida por professores
da mesma etapa de ensino é de US$ 31 mil por ano, no Brasil, esse valor seria de
US$ 12 mil.
Países como Suíça, Alemanha e Luxemburgo, por exemplo, possuem salários
iniciais superiores a US$ 45 mil por ano. Os dados são da publicação (Education at
a Glance 2016), relatório da OCDE divulgado nesta quinta-feira (15) em Brasília
pelo INEP, Instituto do Ministério da Educação.
O estudo utilizou como parâmetro dados de 2014, tendo como referência no piso
salarial dos professores em cada país - no Brasil, era de R$ 1.697 (em 2016, com o
reajuste anual, o salário-base é de R$ 2.135,64).NA FUTURA GERAÇÃO.
Na futura geração, não serei mais servidor público, e sim vou trabalhar como
autônomo, não vou pagar previdência feral, e quando chegar aos 60 anos vou
solicitar o chamado benefício. Só que não vou solicitar o famigerado salário mínimo e
sim vou querer no mínimo 10 salários para que possa manter meu vício da original
bem gelada, cigarro de primeira. A única coisa que prometo é que não pretendo
cheirar “chulé”, nem “sovaco”...!!! Quem se sentir ofendido tem direito de resposta
desde que assine o nome completo, se estiver quites com o IPTU; Imposto de
Renda; Aluguel da Casa; IPVA; Imposto Sindical; quites com os Bares; com os
Restaurantes; Com o Jogo de Bicho; Com os Moto-Taxistas, enfim, com tudo
zerado...!!!
uma entidade juridicamente constituída, tem
Diretoria Executiva. Com o passar do até CNPJ que é 03.551.363/0001-03. Em
tempo, o Estatuto foi se aperfeiçoando, como 1975 o empresário Fauze Anache foi
esta previsto no Artigo 30, dando mais presidente desse clube que é o mais
dinamismo com a criação de novos cargos. popular dos bairros de Corumbá. Todos
A atual diretoria do Amarelão da Baixada os dados aqui citados foram conseguidos
está assim constituída: Presidente, Marcos graças ao torcedor de 4 costados do clube
Roberto de Souza Rondon; Vice- da colina, Vicente Leite de Souza Filho,
Presidente, Wallace da Cunha Gomes; 1° funcionário aposentado da Prefeitura
Secretário Alexandre Nilson Pereira; 2° Municipal de Corumbá. Que o Vicente
Secretário Helton Camargo de Souza; 1° continue a lutar pelo seu Amarelão da
Tesoureiro, professor aposentado, Baixada. Espero que com esta publicação
licenciado em Letras, grande os apaixonados pelo esporte bretão
SINDICALISTA Acindino Rodrigues consigam mais detalhes deste time de
Larocca e 2° Tesoureiro Kevyn Fernando futebol que muito orgulha a todos que
Rodrigues Leite do Nascimento. Por ser residem e gostam deste esporte.
Foto: Arquivo/Correio de Corumbá

Um dos mais antigos clubes de futebol
de Corumbá é o Brandão Junior, que foi
fundado por dois abnegados desportistas:
Davi Monteiro e Silvio Soares, que não
estão mais entre nós. Mas como já dizia
um grande pensador grego, nós seremos
lembrados por duas coisas: pelo que
escrevemos e por tudo que realizamos
neste planeta. Outros grandes baluartes
deram prosseguimento, e continuaram
mantendo até hoje esta representação
esportiva que muito engrandece os
moradores dos bairros da Cervejaria,
Arthur Marinho e Dom Bosco. O time
“Brandão” é mais conhecido como o
Amarelão da Baixada. Já trouxe muitas e
muitas glórias sendo campeão nos anos
de 1973, 1975, 1986 e 2008. O Amarelão
da Baixada, como é conhecido, foi fundado
no dia 12 de janeiro de 1968, completando
meio século de existência. O nome
completo do Brandão Junior, para os
historiadores era João Batista de Oliveira
Brandão Junior, que veio da comarca do
Rio Grande do SuI. Segundo documentos
que constam na Câmara Municipal de
Corumbá, Brandão Junior foi presidente
daquela casa de leis como interino no ano
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Brandão Júnior Esporte Clube Campeão Amador de 2008 no Campo da NOB.
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Homenagem
P ós t u m a

É com profundo pesar que
noticiamos o falecimento de Marcio
Toufic Baruki, aos 70 anos,
ocorrido no dia 03 de janeiro de
2018, em Goiás, devido a enfarte,
tendo o seu corpo sido transladado
para sua terra natal Corumbá-MS,
para ser velado na Capela Cristo Rei
e sepultado no jazigo da família no
Cemitério Santa Cruz.
O pranteado, durante 45
anos, militou na Comarca de
Corumbá-MS como advogado,
inscrito na OAB/MS sob n. 1.307,
com escritório de Advocacia na
Galeria Pantanal.
Marcio era filho do saudoso
casal Toufic Baruki e Najla Hafez
Baruki, descendente de libaneses,
que migraram para o Brasil e se
estabeleceram aqui na Cidade
Branca, com comércio na Rua
Delamare esquina com a Rua

Antônio João. Era irmão de José
Toufic Baruki (Zuza), Angélica,
Laila e Jane.
Marcio Toufic Baruki deixa
viúva a Sra. Regina Lourdes de
Araujo Baruki, genitores de Marcio
Junior e Rodrigo. A filha Vaneska
Baruki, do seu primeiro enlace
matrimonial, é Juíza de Direito no
Estado de Goiás, sendo titular da
Vara Criminal da Comarca de
Caldas Novas.
O já saudoso Marcio Baruki
nasceu em Corumbá no dia 17 de
julho de 1947. Fez seus primeiros
estudos no antigo Colégio Salesiano
de Santa Teresa na década de 1950,
tendo sido meu colega de sala de
aula numa turma de 29 alunos do 1.º
Ano C do curso primário, ao lado de
José Paulo Martins Machado, que
também se formou em Direito e já é
falecido;
Orlando
Silva
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(acordeonista, o malabarista do
Chamamé); Rosenil Cadette Leite,
aposentado que militou no Fórum
local; Hipólito Cavassa, irmão de
Luzia e Carlota Cavassa; Adolfo
Rondon; Spadella; Crescêncio do
INCRA; Ricardo, filho do gerente da
agência do Banco do Estado de São
Paulo, que funcionava no térreo do
Edifício Anache e tantos outros
colegas de classe. Foi quando nós
fizemos a 1.ª Comunhão.
Era formado pela renomada
Universidade Nacional de Direito do
Rio de Janeiro, Turma de 1971.
Inicialmente prestou serviços
jurídicos ao famoso grupo
Severiano Ribeiro, que durante
décadas possuiu uma vasta rede de
cinemas no Rio de Janeiro.
Retornando a Corumbá, foi nomeado
Secretário de Finanças da
Prefeitura Municipal de Corumbá,
na Administração do prefeito
Aurélio Scaffa, época em que nossa
cidade comemorou o seu
bicentenário de fundação (1978). Na
Subseção da OAB de Corumbá,
exerceu diversos cargos, inclusive
a honrosa função de Conselheiro
Estadual.
O Dr. Marcio Baruki era
maçom da Loja Álvaro de
Figueiredo n. 19, situada na Rua
Batista das Neves, aqui na Capital
do Pantanal. Como amigo do
inesquecível Padre Ernesto
Sassida, colaborava sempre com
seus eventos em prol da Cidade
Dom Bosco. Foi candidato a
vereador no ano de 2000, ficando
como suplente, junto com o hoje
prefeito Marcelo Iunes. O PSD,
naquele ano, não coligou com
nenhum partido, tinha só 1 minuto
no Horário de Rádio e TV para
todos os candidatos e fez apenas 1
edil. Todos concorreram sem
recursos, apenas contando com os
votos do prestígio pessoal e dos
parentes e amigos.
Recentemente
Marcio
Baruki participou do lançamento do
livro “Florilégio da Esperança” no
SESC local, em comemoração aos
45 anos de fundação da Academia
de Literatura e Estudos de
Corumbá, representando sua irmã
Jane Baruki Ferreira, que se
encontrava viajando.
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A Missa de 7.º Dia de Marcio
Baruki foi celebrada no dia 09 de
janeiro, no Santuário de Maria
Auxiliadora.
O conceituado advogado
Marcio Baruki era primo do Dr.
Wilson Baruki; do inesquecível Dr.
Salomão Baruki; da professora
Terezinha Baruki, diretora geral do
Colégio Objetivo; da professora
Lygia Baruki; da Dra. Auxiliadora
Baruki, advogada, casada com o
hoteleiro Edilson Neves(Curicaca);
primo do ex-vice-prefeito Dr. Sergio
Baruki e outros.
Nas horas de lazer, Marcio
gostava de pescar com a família, o
que fazia com certa frequência. Nos
idos anos 1970, foi praticante de
sinuca, esporte que faz seu atleta
andar quilômetros em torno de uma
mesa de Snooker, sendo um ótimo
exercício para os braços e tórax.
Marcou época no final dos anos
1970, início dos anos 1980, quando
chegava à principal casa de sinuca
da cidade trazendo, por dentro da sua
capa preta (beca), um enorme estojo
porta tacos, lembrando o folclórico
personagem da política do Rio de
Janeiro, deputado federal da região
da baixada fluminense (Duque de
Caxias), Tenório Cavalcanti, que
carregava por dentro de sua capa
preta a “Lurdinha”, sua metralhadora.
Ali na esquina da Rua Dom Aquino
com a 7 de Setembro se reuniam no
final do expediente, profissionais
liberais, comerciantes, pecuaristas,
jornalistas, radialistas, policiais da
Federal, Civil e Militar, garis e de
outros segmentos da comunidade
corumbaense para partidas e
torneios de sinuca. E o Marcio era
bom de taco.
Com sua partida deixa vasto
círculo de amizades, impossível de
ora se nominar.
Portanto, muito entristecido
ainda com o passamento do meu
amigo de infância, colega de colégio,
de sinuca e campanha política no
ano 2000, Marcio Baruki, deixo
registrado aqui o meu preito de
saudade e mais uma vez meus
sentimentos a sua numerosa família.
Por: Adolfo Rondon, jornalista, radialista,
mestre de cerimônias e marqueteiro de
campanhas políticas que estará em
ação nas eleições deste ano.
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Lições para a vida
Nestes dias chuvosos em Corumbá, nada melhor do que ler livros e
artigos que nos interessam. Além de distrairmos, também temos chance de
ler algo que sirva para nossas vidas, em algum momento.
Sendo assim, me deparei com um texto escrito por Regina Brett, que
assina uma coluna no ThePlain Dealer, Cleveland, Ohio, que ao celebrar o
seu aniversário de 45 anos (hoje ela tem 61), escreveu as 45 lições que a vida
lhe ensinou. Interessante e serve para todos nós. Para não ficar muito
comprido, republicarei apenas algumas que achei mais interessantes, mas
sugiro que pesquisem a respeito, vale a pena:
1. A vida não é justa, mas ainda é boa.
2. Quando estiver em dúvida, dê somente o próximo passo, pequeno.
4. Seu trabalho não cuidará de você quando você ficar doente. Seus
amigos e familiares cuidarão. Permaneça em contato.
8. É bom ficar bravo com Deus. Ele pode suportar isso.
11. Faça as pazes com seu passado, assim ele não atrapalha o
presente.
12. É bom deixar suas crianças verem que você chora.
13. Não compare sua vida com a dos outros. Você não tem ideia do
que é a jornada deles.
14. Se um relacionamento tiver que ser um segredo, você não deveria
entrar nele.
15. Tudo pode mudar num piscar de olhos. Mas não se preocupe;
Deus nunca pisca.
18. Qualquer coisa que não o matar o tornará realmente mais forte.
19. Nunca é muito tarde para ter uma infância feliz. Mas a segunda
vez é por sua conta e ninguém mais.
22. Prepare-se mais do que o necessário, depois siga com o fluxo.
26. Enquadre todos os assim chamados “desastres” com estas
palavras ‘Em cinco anos, isto importará?’
27. Sempre escolha a vida.
29. O que outras pessoas pensam de você não é da sua conta.
32. Não se leve muito a sério. Ninguém faz isso.
36. Envelhecer ganha da alternativa — morrer jovem.
39. Saia de casa todos os dias. Os milagres estão esperando em todos
os lugares.

Por Fabio Pexe
Publicitário,
Pós graduado em Gestão
de Mercados,
MBA em Marketing,
e membro da ASBPM

98474
9925
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Construindo nossa
história: o novo
momento de Corumbá

1 – VENDA: Excelente imóvel, com 260 m², piscina, área
gourmet, churrasqueira, 3 quartos, sala de jantar, sala
de estar, hall de entrada, cozinha planejada, copa,
lavabo, área de serviço, e garagem para 2 carros. Ótima
OPORTUNIDADE!

O prefeito Marcelo Iunes lançou na quinta-feira, 11 de
janeiro, o novo slogan da Prefeitura de Corumbá. Com o lema
“Construindo nossa história”, o chefe do Executivo municipal
apresentou a atual proposta de comunicação visual de sua
gestão, onde valoriza elementos da cultura local, a população
corumbaense e o Pantanal.
O objetivo, destacou Marcelo Iunes, é marcar o novo
momento da administração pública. O prefeito reiterou que
o foco de sua gestão é a população, principalmente as
famílias mais carentes e que, por isso mesmo, necessitam
de maior presença do Poder Público municipal. A nova marca
vai ocupar os espaços institucionais da Prefeitura de
Corumbá.
“Em nossa administração vamos trabalhar para dar às
pessoas uma qualidade de vida melhor, com ensino de
qualidade, mais saúde e também mais segurança. Esse será
o tripé central da nossa administração: Educação, Saúde e
Segurança Pública”, afirmou o prefeito.
“Vamos trabalhar para que a pessoa vá ao Posto de Saúde
e encontre o seu medicamento, encontre médico, dentista,
enfermeiro, farmacêutico. Queremos dar essa tranquilidade
para a população chegar no posto de saúde e saber que vai
ser bem atendida, principalmente as pessoas humildes”,
concluiu Marcelo.

PRATIQUE A PALAVRA DE DEUS
“Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém
ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o
que há no mundo—a cobiça da carne, a cobiça dos olhos
e a ostentação dos bens—não provém do Pai, mas do
mundo.”
(1 João 2:15- -, 16),

2 – VENDA: Excelente casa, bem localizada, com piscina,
churrasqueira, área de lazer, casa de apoio, 650 m² de
construção, 4 suites, sala de estar, sala de jantar, sala de
TV, escritório, academia.R$ 1 MILHÃO
3 – VENDA: Apartamento bem localizado, com vista para
a Praça Central, próximo a centro comerciais, com 2
quartos, sendo 1 suíte, lavabo, dispensa, sala de TV, sala
de jantar, Cozinha e lavanderia. Prédio com elevador e 1
vaga de garagem. R$ 250 mil.
4 - Sobrado em excelente localização, com 2 suítes, sala,
cozinha americana, área gourmet com American Bar e
churrasqueira, piscina, garagem com portão eletrônico
e cerca elétrica. Ótima Oportunidade! R$ 430 mil.
5 – ALUGUEL: Excelente sobrado, recém reformado, área
de lazer com churrasqueira, jardinagem e banheiro, vaga
de garagem, 3 quartos, banheiro, lavado, sala de teve,
estar e jantar, cozinha. Excelente local! R$ 2MIL/MÊS.
6 – ALUGUEL: Salão, localizado próximo a tradicional
clube da cidade, com exuberante vista para o Rio. Amplo
espaço interno, com pé direito alto e bem arejado.
Excelente para fábricas e depósitos. R$ 1 MIL/MÊS.
7 – ALUGUEL: Sobrado no centro, com 2 suítes, cozinha,
banheiro, lavanderia, sala e sacada com bela vista. sem
vaga de garagem, mas com estacionamentos próximos
ao local. Ótima oportunidade! R$ 800,00/mês.
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Cantinho do Betãonº193
POR ÁGUA ABAIXO
A cabeça do palito roçou a lixa da
caixinha produzindo o lume que tremulou,
quase se apagando à corrente de ar frio
que entrava pela fresta da janela. Com a
outra mão em concha, a chama parou
sua dança frenética e foi conduzida até a
ponta do cigarro barato e a aspiração
produziu a brasa que queimou,
produzindo fumaça, que foi lançada no
espaço pela expiração do homem,
seguida de um forte acesso de tosse
quase asmática.
Um trovão ribombou e o clarão do
relâmpago mostrou o aguaceiro que caía,
alagando a terra seca pela estiagem
prolongada. Água que o solo bebeu
sofregamente, fartando-se, vomitando o
excesso numa enxurrada que arrastava
os verdes da pequena horta regada
diariamente pela mangueira ligada à
torneira do tanque de lavar roupa.
Atirou a bituca pela janela e o toco do
cigarro soltou um chiado ao cair na água,
sendo logo arrastado, como um frágil
barquinho à deriva, pela enxurrada que,
aos poucos, ia engrossando as águas
do córrego que passava lá por perto,
fazendo-o transbordar, inundando o
terreiro.
Pegou o copo de cachaça, sorveu o
líquido em um só gole, atirando o
vasilhame que se partiu em mil pedaços
ao encontrar a parede pela frente. A faca
ensanguentada repousava sobre a pia
da cozinha e no terreiro inundado, o corpo
pendurado no varal derramava as
últimas gotas de sangue que se diluíam
no aguaceiro. Sob a jaqueira frondosa, a
cova recém cavada já estava cheia de
água.
Acendeu outro cigarro (havia
prometido parar com o vício do tabagismo
mas, o acontecido fê-lo mudar de ideia)
e tragou a fumaça, expelindo-a em sopros
intercalados, fazendo-a formar argolas
que subiam na atmosfera num balé
circense (pombas Betão, agora você
apelou mesmo). Já que havia quebrado

o copo, passou a beber no gargalo da
garrafa, tentando manter a calma pois
sentia que já estava à beira de entrar em
erupção, moda vulcão adormecido.
Depois de todo o trabalho que tivera
para preparar a churrascada prometida
a um candidato à reeleição e seus
assessores, em troca de favor político,
vira tudo ir por água abaixo...
MORAL DA HISTÓRIA: Não puxe saco
de político pois a natureza pode se voltar
contra você.
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algumas foram soltas na natureza e as
mais carentes, adotadas.
Alfredo, ave de valor inestimável, foi
vendido para um fazendeiro milionário
que o confinou num poleiro com uma
corrente atada em um de seus pés.
Perdera totalmente a pouca liberdade que
tivera no abrigo, recebendo ração como
alimento e sendo alvo de ostentação aos
amigos do fazendeiro.
Nesse novo cativeiro, Alfredo
envelheceu. Suas asas, por falta de
exercício foram perdendo o viço mas,
sua vontade ferrenha de liberdade nunca
se esgotara, ainda mais, em pleno contato
mais que direto com a natureza, vendo a
vida livre purular ao seu redor. Sua
ansiedade era tanta que, discretamente,
com o forte bico, tentava enfraquecer a
tornozeleira que o privava da liberdade,
até que um dia conseguiu seu intento,
Livre do grilhão que o prendia, Alfredo
esticou as asas dormentes e,
movimentando-as
como
num
aquecimento, alçou voo a uma árvore
próxima.
Na fazenda, aquele silêncio pois o
fazendeiro saíra com os amigos para
mais uma caçada pela floresta.
Aproveitando a oportunidade, Alfredo
exercitou mais as asas e pegou o espaço,
sentindo no corpo, todo o sabor da
liberdade. Deu rodopios pelo ar, razantes
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“O gostoso de ser articulista
de um jornal é ter a
oportunidade de mostrar aos
leitores seus dotes com a
caneta. Procurando sempre
variar o assunto,
dependendo do estado de
espírito e da inspiração”.
Roberto Maciel(Betão)

ALFREDO
Alfredo era um belo gavião real criado
em cativeiro, desde filhotinho. Quase
desplumado, fora resgatado de
(Membro da União Brasileira de Escritores)
caçadores de aves raras para serem
(rmacielbetao@hotmail.com)
exportadas.
Macho de belo porte, plumagem
pelo arvoredo e seus olhos rapinantes
brilhante, bico e garras fortes, Alfredo, com
logo visualizavam uma presa. Pousava
sua cabeça adornada por um belo
nalguma árvore e, após se saciar,
penacho, era a ave mais linda e
retomava o voo, até que, de repente sentiu
paparicada do aviário.
uma agulhada no peito e um chumaço
Privilegiado, Alfredo vivia em ambiente
de penas ficou flutuando pelo espaço
bem maior, o que lhe permitia exercitar
enquanto ele entrava em parafuso, vendo
seu metro de envergadura em asas
seus poucos momentos de liberdade
poderosas e para alimento, caçava
rodando... rodando... rodando...
pequenos mamíferos que colocavam em
seu cativeiro. Recebeu um treinador, a
quem se afeiçoou, deixando-o voar ao
ar livre, pousar em árvores, mas sempre
ensinado a retornar ao som do apito
especial, pois o dispositivo preso em uma
de suas pernas dáva-lhe pequenos
choques, obrigando-o a retornar sob a
pena de ficar sem alimento.
De sua gaiola dourada, Alfredo, o
solitário, invejava as aves que voavam
livres ao lado de suas parceiras e
sonhava em algum dia ter o privilégio de
constituir um lar ao lado de uma fêmea Cópias em um minuto, Aberturas Atendimento de Urgência 24hs
Residenciais, Comerciais,
de sua espécie. Sonhava em voar livre
REINALDO
Automóveis e Cofre.
pelos ares, sem aquele dispositivo em
3232 - 4797
sua perna, só retirado quando voltava ao
Confeccionamos carimbos
9.9953 - 6789
abrigo.
em madeira e automáticos.
Rua 7 de Setembro, 342 Por falta de recursos governamentais,
Entregamos em 24 horas.
Centro - Corumbá/MS
o aviário teve que ser fechado e as aves,

CHA
VEIR
O SETE CHA
VES
CHAVEIR
VEIRO
CHAVES

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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Prestando Contas, e Valorizando
os Nossos Munícipes
Apresento a população as leis de
minha autoria que foram
apresentadas na Câmara Municipal
de Corumbá, e foram sancionadas
pelo Poder Executivo e que estamos
cobrando a execução dessas leis para
uma melhor qualidade de vida dos
nossos munícipes:
Essas são as nossas leis:
Lei nº 2.395 de 23 de maio de 2014
Institui diretrizes para a inclusão
da capacitação em “noções de
primeiros socorros’’ como a atividade
pedagógicas de complementação

curricular na rede escolar municipal
de Corumbá.
Lei nº 2.403 de 06 de maio de 2.014
“Autoriza o poder executivo a
institui que nos parques e praças seja
público ou privado, que o lazer e a
recreação seja com brinquedos com
acessibilidade total para crianças com
e sem deficiência, e da outras
providencias’’.
Lei nº 2.477 de 15 de abril de 2015
Estabelece novas práticas
alimentares no âmbito das escolas
públicas municipais.
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Lei nº 2.482 de 11 de junho de 2015
Dispõe sobre o peso máximo
tolerável do material escolar
transportado diariamente por alunos
da rede escolar pública e privada do
município de Corumbá – MS.
Lei nº 2.525 de 11 de dezembro de 2015
Dispõe sobre a colocação de
banheiros químicos adaptados as
necessidades de pessoa com
deficiência nos eventos realizados no
município de Corumbá.
Tenho o prazer de estar
contribuindo dessa forma para uma
melhor condição de vida a população
corumbaense, das crianças, dos
jovens, adultos e idosos. Essa é minha
obrigação, esse é o meu dever.
Tadeu Vieira - ‘’ Lutando e Vencendo”.

CORREIODECORUMBA.COM.BR

Corumbá/MS, 14 a 20/01/2018

P á g . 10

Prefeitura investe para fazer o
melhor Carnaval dos últimos anos

Como já havia sido confirmado
pelo prefeito, a roda de samba no
Porto Geral acontece aos sábados,
com início às 12 horas e termino às
17 horas. A atração está garantida
para os dias 13, 20, 27 de janeiro e 3
de fevereiro. No próximo dia 21, o
concurso que vai eleger a Corte de
Momo também acontece no Porto,
com início às 19 horas.
No dia 28, o Concurso de
Marchinhas será a atração na
Ferradura do Porto. No dia 4 de
fevereiro, o ensaio técnico das
escolas de samba já deve arrastar
milhares de foliões para a avenida
General Rondon. O ensaio, que é
coordenado pela LIESCO, está
programado para começar às 19
horas.
Na quarta-feira, dia 7, quem
ganha a avenida é o tradicional bloco

Fotos: Renê Marcio Carneiro/PMC

Principal festa
da cultura
corumbaense, o
Carnaval 2018
será recheado de
atrações para todos
os públicos, inclusive
com atrações
nacionais e reforço
na segurança. A
programação oficial
do evento foi
anunciada na noite
de quinta-feira, 11
de janeiro,
pelo prefeito
Marcelo Iunes.
Sandálias de Frei Mariano. A
concentração está programada para
às 20 horas na rua Frei Mariano. No
mesmo dia, o Carnaval da Melhor
Idade agita o Centro de Convivência
dos Idosos. A festa no Conviver
começa às 9h30.
No dia 8, quinta-feira, acontece a
coroação da Corte de Momo no
Corumbaense Futebol Clube,
juntamente com o desfile de
fantasias da agremiação. Mais tarde,
por volta das 22 horas, a
irreverência do bloco de sujo
Chupeta que vai tomar conta da
General Rondon. Na sexta, 9, os
independentes Sem Limite na Folia
e o tradicional Cibalena é quem
comandam a noite.
A expectativa é que cerca de 20
mil pessoas devem acompanhar a
descida do Cibalena pela passarela
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Os vereadores Chicão Viana e Tadeu Vieira,
representaram a Câmara Municipal no evento.

pantaneira do samba. No palco da
praça Generoso Ponce, bandas
locais e uma atração nacional darão
continuidade à festa. O nome do
grupo deve ser confirmado já na
próxima semana.
No sábado, além da roda de samba
no Porto, tem o desfile dos blocos
oficiais da Liblocc. A competição
começa às 19 horas e deve terminar
por volta das 3h da madrugada.
Depois da passagem do bloco
independente Afoga o Ganso, a
animação fica por conta do baile. No
sábado a Prefeitura ainda promove o
Carnaval de Albuquerque, alternativa
de diversão para quem vive no
distrito.
No domingo, 11, tem arrastão da
Corte de Momo pela Feira Central,
roda de samba no Porto e Baile
Infantil no Jardim da Independência,
com início às 17 horas. Às 19 horas

começa o desfile das escolas de
samba filiadas à Liesco. A noite
termina com a descida do bloco
independente Biriguis e com o show
local na praça.
Na segunda de Carnaval, tem
mais roda de samba no Porto Geral e
a segunda noite de desfile das
escolas de samba, além do baile
popular. Na terça, dia 13, tem Baile
Infantil no Jardim da Independência
e o Carnaval Cultural na General
Rondon, com a presença das
Comparsas Bolivianas, o corso, as
pastoras, os marinheiros, o frevo e
os cordões carnavalescos.
A noite será encerrada com o show
de uma grande atração nacional, além
de bandas locais. A apuração dos
campeões será na quarta-feira, dia 14.
Já no dia 17, sábado, um show gospel
nacional será a atração na avenida
General Rondon.
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Paim: Standard & Poor’s faz
chantagem ao afirmar que é
preciso reforma da previdência

No Twitter, o senador Paulo
Paim (PT-RS) afirmou que os
“chantagistas da Standard & Poor’s,
Wall Strett e Consenso de
Washington, em conluio com o
governo Temer, exigem reforma da
Previdência para abocanhar o
dinheiro dos trabalhadores e dos
aposentados
brasileiros”;
levantamento do Instituto Paraná
Pesquisa apontou que 66% dos
brasileiros são contrários as
mudanças nas regras da

aposentadoria e dos benefícios
sociais.
O senador Paulo Paim (PTRS) afirmou que os “chantagistas
da Standard & Poor’s, Wall Strett
e Consenso de Washington, em
conluio com o governo Temer,
exigem reforma da Previdência
para abocanhar o dinheiro dos
trabalhadores e dos aposentados
brasileiros”.
“Não vão levar. A sociedade está
mobilizada. Às ruas, cidadãos!”,
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escreveu o parlamentar em sua
conta no Twitter.
“O TCU estima que a perda,
em fraudes e sonegações na
Previdência, é de R$ 56 bilhões/
ano. Pela CPI, chega a R$ 115
bilhões. A sonegação também
decorre da falta de registro de
empregados assalariados. Em
2014, foi de R$ 41 bilhões o valor
que poderia ter sido arrecadado”,
acrescentou o petista.
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Levantamento feito pelo
Instituto Paraná Pesquisa apontou
que 66% dos brasileiros são
contrários as mudanças nas regras
da aposentadoria e dos benefícios
sociais como deseja o governo.
Segundo as estatísticas, 62% da
população considera a reforma
desnecessária, contra 28,9% que
afirmam ser preciso mudar o
sistema atual.
Fonte: Brasil/247
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REPORTAGEM
ESPECIAL

COM DÍLSON FONSECA
(DRT-1583/MS)

VILA DE
MIRANDA
OCUPADA

As colunas de Martin Urbieta e de
Francisco Resquin (foto), responsáveis pela
invasão do Brasil, por terra, agora juntas,
sob o comando de Resquin, ocupam em 12
de janeiro de 1865, a vila abandonada de
Miranda. A tática da ocupação e as condições
do povoado são detalhadas pelo comandante
em parte aos seus superiores em Assunção:
Viva a República do Paraguai Sr. Ministro.
Como tive a honra de comunicar à V. Exª
em minha última parte, empreendi minha
marcha a curtas jornadas chegando a esta
vila em 7 dias e meio de Nioaque. No dia 12
fiz alto no riacho Vilasboas, uma légua da
vila de Miranda, de onde despachei um
esquadrão ao mando do capitão cidadão
Romualdo Canteros, com o fim de explorar

a disposição da vila, e com ordem de darme parte se a encontrasse com tropas em
atitude de defesa, ou de ocupa-la em caso
contrário segundo anunciavam pombeiros.
O resultado da exploração foi encontrar-se
a vila abandonada.
Em vista disso mandei ocupar a dita vila,
com a vanguarda composta de dois
esquadrões e uma companhia de infantaria
ao mando do 2° comandante capitão
cidadão Bras Rojas, com ordem de
apoderar-se do parque e de todo
armamento que encontrasse, assim como
dos barcos que houvessem no porto,
lavrando-se o inventário correspondente
com o capitão cidadão Martin Urbieta. Na
vila abandonada se acharam dois italianos
chamados Juan Balvita e Fernando Tabaldi
e um negro brasileiro chamado José Ribeiro.
Pelo primeiro sabe que o chefe brasileiro
tenente-coronel Dias da Silva depois de
haver pretendido descer em canoa o rio
Mondego com destino a Cuiabá, havia
regressado com a notícia de que nossas
forças se haviam apoderado dos pontos do
litoral do Paraguai até Corumbá, por cujo
motivo seguiu sua fuga por terra com dez
ou dez oficiais para o Taboco lugar de
estância que se acha à costa do rio
Aquidauana, mas que segundo outros dados
se propunha a descer pelo rio Vacaria ou
Brilhante, Ivinhema ou Igareí e dali pelo
Paraná a província de S. Paulo, subindo
pelo rio Tietê.
O próprio chefe brasileiro Dias da Silva
em sua fuga vergonhosa tinha vindo
aterrando as famílias desde Nioaque com a
mentira de que a coluna paraguaia vinha
degolando a quantas pessoas achava sobre
sua marcha. Isto explica o fato de achar-se
todas as casas desertas, fugindo seus donos
para os montes. Em contraposição de tanta
falsidade me é grato dizer a V.Exª que
alcançada em sua fuga a família do brasileiro
Antonio Cândido de Oliveira com três carros
de equipagem e dez vaqueiros, longe de ter
sido danificada em coisa alguma, tem sido
atendida e volta para sua casa. Segundo
informação do mencionado Barbosa, todas
as famílias da vila logo que receberam aquela
falsa notícia, depois da chegada do tenentecoronel Dias da Silva que deixou acreditada
sua covardia na jornada do Arroio Feio
abandonaram suas casas dirigindo-se umas
à Salobras outras ao outro lado do rio
Aquidauana, e que os índios, aproveitando
a ocasião haviam-se lançado sobre as casas
abandonadas saqueando-as até a hora da
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nossa chegada a esse ponto, causando
infinitos prejuízos, inclusive o mesmo parque
ou depósito de armamento e munições do
quartel, d’onde segundo dizem
uniformemente os três indivíduos acima
ditos, que ficaram na povoação, haviam
levado cada índio até duas armas de fogo
com pólvora e completas, deixando
unicamente o que não podiam levar. A tudo
isto deu lugar ao abandono que desta
povoação fez o sargento-mór Caetano de
Albuquerque que comandava o batalhão de
infantaria que guarnecia a vila, havendo-se
dispersado todos sem se saber o destino
que este chefe havia tomado. Ficam em
nosso poder quatro canhões com seus
carros de munições, quinhentos fuzis, 67
clavinas, 131 pistolas, 468 espadas de tropa,
1000 lanças, 9817 projetis de artilharia de
diferentes calibres a saber: 1278 obuses,
5524 balas rasas, 1956 pirâmides, 1070 botes
de metralhas que com os outros artigos que
consta da relação junta compõem o resto
do parque despojado. Levo também às
mãos de V. Exª o inventário dos haveres da
igreja, que segundo me informa o capelão
cidadão Francisco S. Espinosa também foi
saqueada como os demais, como bem se
notava pelos ornamentos acessórios. A
povoação da vila, fora a igreja, casa do
comandante e o quadro do quartel contíguo,
consta de 84 casas, 41 de telhas e 43 de
palha em uma situação como a 3 cordas do
rio Mondego é terreno fragoso de macegas
e montes, sem vista alguma pelos lados,
com águas meio salobras, qualidade de que
participa o mesmo rio. No porto encontrou
duas chalanas, uma servível debaixo d’água
e outra deteriorada que pode compor-se,
além de um lanchão novo pronto a receber
estopa, como desde logo o fiz concluir por
haver posto à minha disposição seu dono o
mesmo italiano Balbita, e poderá servir para
transporte dos armamentos e munições
encontrados, sem nenhuma pólvora. Os
canhões se achavam carregados com
metralha que mandei descarregar. O capitão
Urbieta que sobre sua marcha para esta
vila a 9 do corrente (janeiro) se incorporou
com a coluna do meu comando, acha-se ao
comando desta vila. No arquivo não encontrei
mais que pedaços de papeis inúteis. Os
índios se acham também dispersos pelos
montes e me consta que as 5 aldeias que se
encontram sobre o caminho do Nioaque se
acham desertas. Na Estância imperial que
se acha a outro lado do Mondego coloquei
uma guarda ao mando do alferes cidadão
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Inácio Cabrera, afim de impedir aos índios o
despojo da dita estância, como já começam
a fazer, pegando os animais mais mansos
pelas picadas que haviam praticado pelos
montes. O piquete que guardava a porta
desta vila ao porto ao mando do sargento
Ramon Torres, sofreu o desgraçado
incidente de que as 9 da noite do dia 12,
caindo em terra uma vela acesa ardeu
completamente a peça que havia estado
semeada de pólvora e pedaços de papel,
ofendendo ao sargento e quatro soldados.
Isto sucedia quando por uma forte chuva se
refugiava na dita casa o piquete mencionado.
Os feridos d’este acidente ficam em cura.
Deus guarde a V.Exª muitos anos. Vila de
Miranda, 14 de janeiro de 1865Francisco y
Resquin. Somente no dia 31 de janeiro, o
comandante brasileiro, tenente-coronel Dias
da Silva, a caminho de Santana do
Paranaíba, libera relatório onde explica as
razões de sua fuga: ...e constando-me que
o inimigo se achava já a poucas léguas de
marcha para a vila. De modo a não dar
lugar a delonga alguma, retirei-me com a
pequena força do Batalhão de Caçadores,
mandando antes ordem para a Salobra (...)
para de lá seguir o corpo e algumas praças
com direção à estrada da fazenda do
Daboco (aliás Taboco) a encontrar-se
comigo. Sendo forçado a abandonar os
arquivos e bagagens dos corpos por falta
absoluta de condução para tudo; o que tem
ocasionado a maior penúria e toda sorte de
privações por se haver retirado toda a força
com a roupa do corpo e a maior parte dos
oficiais a pé com suas famílias. Mais adiante,
o oficial brasileiro lastima a ação impetuosa
do inimigo e o estado geral da tropa sob seu
comando: A força que tomou a colônia de
Miranda vem arrasando essa parte da
fronteira até a vila do mesmo nome, e a que
tomou a dos Dourados seguiu pela Serra
de Maracaju, vindo pelo Brilhante até ao
Taquaruçu com o mesmo sistema de
delapidação. No estado de nudez e miséria
em que se acha a pequena força que comigo
se retira, sigo até a vila da Santana do
Paranaíba a fim de esperar ali as
determinações de V.Exa. a quem com toda
insistência solicito alguns recursos
pecuniários e de fardamento que me
habilitem a mover-me com presteza para
onde V. Exa. entender conveniente.²
FONTE: ¹Boletim A Imprensa de Cuiabá,
18 de maio de 1865. ²Jorge Maia, A
invasão de Mato Grosso, Biblioteca do
Exército Editora, Rio, 1964, página 204.
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Perfil de uma Benemérita da Cultura
Prof.ª Denise Diniz de Campos Mônaco
A Denise é benemérita
Da nossa literatura,
E sempre será emérita
De toda nossa cultura.

Como cerimonial
A Denise organizou
Um evento cultural
E alegre apresentou!

Desejo retribuir
Elogios da Denise,
E também contribuir
Com tudo que Deus exige.

Ela está nas histórias
Dos programas de
auditórios,
Ela conseguiu vitórias
Em concursos alegóricos!

Deus exige amor e ética
Em todas as belas artes,
Nas composições poéticas
Ele também toma parte!
A Denise conheci
No lançamento do meu livro
E nunca mais esqueci
Dela e do Cristo Vivo!
Ela me elogiou
E quase me chamou de santo,
Pois quem a inspirou
É o Espirito Santo!
A Denise Diniz
É modesta professora,
Ensina e vive feliz
Pois é boa educadora!
A Denise é atriz
E também declamadora,
Fêz um pouco do que quis
E almeja ser doutora!

A Denise iniciou
Cantar ainda menina,
E depois continuou
Pois sentiu autoestima!
A Denise é poetisa
Já formanda em Direito,
E poderá ser juíza
E fazer júri perfeito.
A Denise é conhecida
Como a mãe bem querida,
A Deus é agradecida
Pelo amor e sua vida!
Parabenizo a Denise
Por vencer muitos concursos,
E rogo a Deus que reprise
Seus sucessos e recursos!

Recursos em usar as letras,
Ao fazer os seus discursos,
Assemelhar as trombetas
Quando ganhar mais
concursos!
Graças a Deus e obrigado Jesus
Balbino G. de Oliveira
Corumbá – MS 09-11-2017
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ALERTA GERAL
Cuidado... Sr. Presidente, Srs. Ministros e Congresso Nacional
Cuidado... Com a fome, com o custo de vida, com o roubo
incontido, com a mãe que implora, com a criança que chora e a
injustiça social.
Cuidado... com essa gente que procura na calma viver sem dramas,
buscando na cama esquecer as tramas que os falsos idealistas
planejam escondido tirar mais e mais...
Cuidado... com a família desprotegida, dos sonhos frustrados dos
pais enganados com a engrenagem social.
Cuidado... com os maus políticos que conquistam o povo com
ilusões desenganando-o após as eleições.
Cuidado... com os banquetes requintados que despertam a fome
de milhões, que imploram um pedaço de pão.
Cuidado... com a ostentação de certos figurões que mandem o
povo apertar o cinto enquanto o seu caldeirão está cheio de
milhões.
Cuidado... com o raciocínio frio de certas leis que trazem injustiças
promovendo a desgraça entre o povo sofrido.
Cuidado... com os estudantes que aprendem na escola o sentido
da vida lá fora uma realidade triste e fria.
Cuidado... com as greves, com a agitação da população que procura
uma solução sem prejudicar a Nação.
Cuidado... com os brasileiros, homens pacatos, que buscam a paz
dançando seu samba e curtindo sua mágoa num copo de brahma.
Cuidado... com os cuidados que faz um povo feliz.
Autora: Dorothy G. Duarte
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Obras de ampliação do Hospital de Corumbá orçadas em
R$ 11 milhões iniciam em abril e prazo de entrega é de 1 ano

Governadora em exercício esteve na Oncologia e Maternidade do Hospital de Corumbá, ao lado do Prefeito Marcelo Iunes.
A governadora em exercício Rose
Modesto e os secretários Marcelo
Miglioli de Infraestrutura e Carlos
Coimbra da Saúde, realizaram na
quinta-feira (11), vistorias em obras
executadas pelo Governo do Estado
em Corumbá. Os investimentos na
“Cidade Branca” ultrapassam a marca
de R$ 100 milhões.
O Governo do Estado vai investir
R$ 11 milhões na reforma e ampliação
do Hospital de Corumbá. O projeto
inclui a construção de novo pronto

socorro e a reestruturação de todo o
hospital, ampliando o número de leitos
e garantindo melhor atendimento à
população.
“Já estamos com o recurso
disponível para essa obra e prontos
para firmarmos mais uma parceria
com a Prefeitura de Corumbá. Só
depende da finalização desse
projeto. O governador Reinaldo
Azambuja tem urgência, o prefeito
Marcelo da mesma forma. Tem essa
questão burocrática, mas vemos a

Prefeitura totalmente comprometida,
correndo contra o tempo. Se Deus
quiser, até o final de janeiro, até o
dia 31, já vai estar pronto para
assinar o convênio. Queremos em
junho ou julho inaugurar a parte do
centro obstétrico”, afirmou a
governadora em exercício.
Segundo o secretário Carlos
Coimbra, a previsão é de que as obras
tenham início no final de abril de 2018
e o prazo para conclusão de todo o
complexo é de 1 ano. “Mais leitos

serão implementados, um novo
pronto socorro, centro obstétrico, a
recepção geral está sendo concluída,
as áreas de internação, então, uma
reestruturação toda do hospital,
garantindo assim um melhor
atendimento à população, não só de
Corumbá, mas de Ladário, inclusive
do país vizinho, a gente sabe que
Corumbá atende muitos irmãos
bolivianos
que
procuram
atendimento”, disse.
Da Redação, com assessoria
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A BRINCADEIRA ...
PEDINDO ..... uma licença
autoral para o polêmico escritor
tcheco MILAN KUNDERA, cujo
título da tua primeira obra inspira o
título desta coluna de hoje. Na minha
juventude cheguei a degustar várias
obras do KUNDERA, começando
com a obra mais popular dele que é
A INSUSTENTÁVEL LEVEZA DO
SER, que depois virou um filme sem
graça alguma. Em seguida devorei
RISÍVEIS AMORES, depois O
LIVRO DO RISO E DO
ESQUECIMENTO, aliás o que
ajudou mesmo o KUNDERA fazer o
maior sucesso no ocidente, foi as
duras críticas que ele fazia contra o
regime comunista, e isto era um prato
cheio para o governo americano. No
livro A BRINCADEIRA um sujeito
escreve num cartão postal, uma
simples frase com uma brincadeira e
ele ficou mal visto pelos camaradas
e quase conheceu o inferno. E
Falando em AMERICANOS parece
mesmo que foi uma BRINCADEIRA
a eleição de 2016, com o magnata
TRUMP ganhando o pleito. Diante
de um complexo sistema eleitoral
americano, onde o que ganha não é
necessariamente o que leva, isto é o
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"Atenção Moradores para a Coleta de
Galhos Setorizada esta semana nas ruas!"
3ª Semana Janeiro 22 a 27

3ª SEMANA - CENTRO PARTE BAIXA –
BORROWISK, BEIRA RIO E CERVEJARIA.

vencedor tem que ter maioria no
colégio eleitoral e não no voto
popular, usei o adesivo do TRUMP
no carro também por uma
brincadeira, pois o meu amigo NEBA
que mora em LOS ANGELES e é
ligado ao partido republicano me
mandou aqui para a terra tupiniquim,
e vamos ver como acabará a
brincadeira entre o lunático TRUMP
com aquela figura DÓCIL da Coreía
do Norte. Ademã e seguimos em
frente ... ORLANDO PAPA JUNIOR.

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

Disk - Água 3231 - 5656

PRODUTOS ORTOPÉDICOS EM GERAL.

-ALAMEDA DO TAMENGO
-ALAMEDA RIO DE JANEIRO
-LADEIRA 21 DE SETEMBRO
-LADEIRA MANOEL CAVASSA
-LADEIRA CÁCERES
-LADEIRA CUNHA E CRUZ
-LADEIRA DO CONTORNO
-LADEIRA DONA EMILIA
-LUIS FEITOSA RODRIGUES
-RUA FIRMO DE MATOS ENTRE TRAVESSA ACAMPAMENTO E RUA AMÉRICA.
-RUA MAJOR GAMA ENTRE TRAVESSA ACAMPAMENTO E RUA AMÉRICA.
-RUA SETE DE SETEMBRO ENTRE ALAMEDA ARTHUR
MANGABEIRA E AMÉRICA.
-RUA QUINZE DE NOVEMBRO ENTRE AVENIDA GENERAL RONDON E RUA
AMÉRICA.
-RUA FREI MARIANO ENTRE AVENIDA GENERAL RONDON E RUA AMÉRICA.
-RUA ANTONIO MARIA COELHO ENTRE AVENIDA GENERAL RONDON E
AMÉRICA.
-RUA ANTONIO JOÃO ENTRE AVENIDA GENERAL RONDON E RUA AMÉRICA.
-RUA TIRADENTES ENTRE AVENIDA GENERAL RONDON E RUA AMÉRICA.
-RUA LADÁRIO ENTRE AVENIDA GENERAL RONDON E RUA AMÉRICA
-RUA TENENTE MELQUÍADES DE JESUS ENTRE RUA DELAMARE E RUA
AMÉRICA.
-ALAMEDA VULCANO ENTRE RUA TREZE DE JUNHO E AVENIDA RIO BRANCO.
-RUA GERALDINO M. DE BARROS ENTRE RUA TREZE DE JUNHO E AVENIDA
RIO BRANCO.
-RUA CACÉRES ENTRE RUA VINTE DE SETEMBRO E AVENIDA RIO BRANCO.
-RUA BARÃO DO MELGAÇO ENTRE RUA MATO GROSSO E AVENIDA RIO
BRANCO.
-ALAMEDA SÃO BENTO ENTRE RUA MATO GROSSO E AVENIDA RIO BRANCO.
-ALAMEDA LENON ENTRE RUA MATO GROSSO E AVENIDA RIO BRANCO.
(LESTE OESTE) 3ª SEMANA , CENTRO PARTE BAIXA
-RUA DOMINGOS SAHIB
-TRAVESSA ACAMPAMENTO
-RUA MANOEL CAVASSA
-ALAMEDA ARTHUR MANGABEIRA
-LADEIRA JOSÉ BONIFÁCIO
-RUA MARIANO CAVASSA
-ALAMEDA PORTUGAL
-AVENIDA GENERAL RONDON ENTRE RUA LUIS FEITOSA RODRIGUES E RUA
TENENTE MELQUIADES DE JESUS.
-RUA DELAMARE ENTRE RUA 21 DE SETEMBRO E RUA TENENTE MELQUÍADES
DE JESUS.
-RUA TREZE DE JUNHO ENTRE RUA LUIS FEITOSA RODRIGUES E RUA
TENENTE MELQUÍADES DE JESUS.
-RUA DOM AQUINO ENTRE RUA LUIS FEITOSA RODRIGUES E RUA GERALDINO
M. DE BARROS.
-RUA CUIABÁ ENTRE RUA LUIS FEITOSA RODRIGUES E RUA GERALDINO M.
DE BARROS.
-RUA AMÉRICA ENTRE RUA EDU ROCHA E RUA GERALDINO M. DE BARROS.
-RUA VINTE DE SETEMBRO ENTRE RUA GERALDINO M. DE BARROS E RUA
CÁCERES.
-RUA MATO GROSSO ENTRE RUA CÁCERES E RUA ALBUQUERQUE.
-AVENIDA RIO BRANCO ENTRE RUA GERALDINO M. DE BARROS E RUA
ALBUQUERQUE.
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Condutor cochila no volante e bate em
coqueiro e para em ribanceira na BR262

Um homem de 51 anos que conduzia
um veículo Prisma, ficou ferido ao sair da
pista na BR 262, colidir em um coqueiro
e parar em um barranco, ele estava
dirigindo sentido Campo Grande quando
veio a cochilar na direção.
Por volta das 04h10 da madrugada
de sábado (13), uma ambulância do
Corpo de Bombeiros dirigiu-se até o
local, cerca de 25 km da área urbana de
Corumbá. Já no local, os socorristas

encontraram a vítima com consciência,
mas apresentava escoriações na face e
alegava fortes dores na região do tórax
e pescoço.
Durante o percurso até o Hospital de
Corumbá, o condutor veio a convulsionar,
mas retomou a consciência, em seguida
entregue aos cuidados médicos no
Pronto Socorro. Ele alegou ter cochilado
ao volante ocasionando o acidente. (Com
informações do 3ºGB)

Trailer de Açaí sofre atentado na área
central de Corumbá
Por volta das 2h15 da madrugada, uma
guarnição do Corpo de Bombeiros, foi
acionada para combater um incêndio em um
trailer de açaí localizado na Rua América
esquina com a Frei Mariano.
No local, os brigadistas encontraram os
dois pneus em chamas, ocasionando muita
fumaça dentro do carrinho, foi feito o
arrombamento da porta, mas o fogo não
chegou a atingir o interior do veículo. As
chama foram debeladas com o uso de
extintores.
De acordo com os militares, pelas
características do incêndio, há indícios de ato
criminoso, pois as chamas iniciaram nos dois
pneus simultaneamente, o comercio após a
ocorrência ficou aos cuidados do proprietário.
(Com informações do 3ºGB)
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Mulher de 45 anos que faz uso de
remédio controlado está
desaparecida na região do Urucum

Uma mulher de 45 anos moradora da Fazenda Tarumã, na região do Urucum,
cerca de 40 km de Corumbá, está desaparecida desde quinta-feira (11). Rosa Luiza
da Silva tem problemas psicológicos e toma remédios controlados.
Segundo seu esposo na manhã do dia 11 de janeiro a mesma levantou disse que
iria na cozinha e saiu da sede da fazenda não sendo mais vista na fazenda. Uma
equipe de busca do Corpo de Bombeiros esteve na região na sexta-feira e sábado,
porém até o fechamento dessa edição Rosa não havia sido encontrada.
Caso alguém tenha notícias ou informações de Rosa Luiza, favor entrar em contato
pelo 193.

LIVRO CORUMBÁ
& APELIDOS.
Locais de venda: Farmácia Santo
Antônio. Banca do Nathércio com a
Mári ou Ivalney de Britto.
Residência da Sra. Vera Lúcia
Marchi na Rua Firmo de Matos n.º
494, quase esquina com a Rua Dom
Aquino, no centro de Corumbá.
Preço do exemplar: R$ 30,00.
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“O sábio nunca diz tudo o que pensa, mas pensa sempre tudo o que diz”.
* * * O RETORNO - Após um período
de recesso por conta dos festejos de final
de ano estamos de volta com a nossa
coluna aqui no CC. Ano novo, vida nova,
novas esperanças, novos desafios e
porque não dizer, novas expectativas.
Aproveito para agradecer às
manifestações de carinho que recebi dos
amigos e leitores. Foram inúmeros cartões
de boas festas, mensagens e, claro, muitos
“mimos”. Esperamos continuar contando
com a confiança e a amizade de todos
agora, em 2018, quando estaremos
celebrando 31 anos à frente do colunismo
social na região do Pantanal. Por ocasião
dos festejos natalinos estive na Capital do
Estado, para um merecido descanso em
companhia dos familiares e porque não,
para corujar o neto. Aproveitamos para
rever alguns amigos e matar saudades,
dentre eles, a amiga Gláucia Villany e as
filhas Gabriela e Rafaela – elas já crescidas
e lindas. Os passeios foram poucos, por
conta da chuva que insistia em cair
diariamente, mas, conseguimos nos divertir
e distrair. A nossa intenção era só retornar
após o Ano Novo, mas, como bom
pantaneiro, não conseguimos ficar muito
tempo longe da terrinha, apesar dos apelos
da família e dos amigos para que a nossa
estada se prolongasse um pouco mais.
Retornamos a terrinha com a promessa
de voltar após o Carnaval. Vamos em
frente!
* * * COMANDO - Em minha mesa,
convite enviado pelo amigo CMG Hermes
Pacheco Pereira de Oliveira para a
cerimônia de passagem de comando da
Base Fluvial de Ladário. The happening
terá lugar às 18 horas de amanhã, dia 15,
a bordo do prédio daquela OM. Na
oportunidade, o CMG Hermes deixa o
comando, sendo sucedido pelo também
CMG Mauro Nicoloso Bonottto. A
solenidade contará com as presenças de
autoridades civis, militares, soamarinos e
convidados. Lá estaremos, com certeza!
* * * SHOWTEC - O Governo do
Estado, por meio da Secretaria de Meio
Ambiente, Desenvolvimento Econômico,
Produção e Agricultura Familiar - Semagro,
repassou R$ 249 mil para a realização da

edição 2018 da feira tecnológica Showtec,
que acontece de 17 a 19 deste mês, em
Maracaju. O tema da Showtec para este
ano será Carbono Zero, que coincide com
a política de desenvolvimento sustentável
do Governo do Estado e é aplicada pela
Semagro em ações realizadas nos últimos
anos, visando à redução de emissão de
carbono e a sustentabilidade em vários
segmentos, entre eles o agronegócio. Com
boas expectativas, a Showtec contará com
cerca de 100 expositores, além de painéis
e palestras na programação. O recurso é
oriundo do Fundems - Fundo para o
Desenvolvimento das culturas de milho e
soja no Estado. Hum, hum!
* * * LUGARES - De volta a terrinha
demos continuidade ao nosso giro pelos
bares e lugares. No dia 05, a nossa visita
foi ao Avalom Bistrô, onde encontramos o
casal Faine e Luiz Alberto do Amaral Assy,
hoje, residindo em Buenos Aires. O casal
ao lado dos filhos José Pedro e Antônio
João aterrissou em nossa urbe para matar
saudades e rever amigos e familiares. O
casal Irma e Luiz Mario Delvizio foi o
anfitrião do quarteto em terras pantaneiras.
Ao se despedir, Faine disse já estar com
saudades dos bons momentos aqui vividos
com amigos queridos. No Avalom Bistrô,
além da Faine e do Assy e dos filhos,
estavam Luiz Mario Delvizio e Irma; Letícia
e Luiz Vieira de Matos e os anfitriões do
lugar Diva e Geraldo Albaneze, corujando
o neto Leonardo. O bate-papo se estendeu
noite adentro. Por lá também os amigos
Otávio Philbois e Rosana; Sérgio Philbois
e Miriam; Emílio Siqueira e Glauce, dentre
outros. Wonderful!
* * * SAMBA - A nossa urbe já está em
ritmo de Carnaval. Sábado, dia 06, no
Porto Geral a Roda de Samba promovida
pelo executivo, por meio da Fundação de
Cultura e Patrimônio Histórico, reuniu um
bom público na Orla Portuária. Só artistas
prata da casa que deram um show de
versatilidade, com muito samba de raiz,
samba de enredo e até pagode. Serginho
Araújo; Roxo; Xandão; Levi Kelmo e
outras feras comandaram o sábado de
alegria contagiante. Lá estivemos e nos
encontramos com alguns amigos, dentre

os quais Joilson Cruz – de volta a
Fundação; Wanda e Kalindo Kamis. O todo
poderoso da Fundação de Cultura em
nossa urbe Luiz Mário Cambará era só
alegria, não só pelo sucesso do evento,
bem como pela presença da sua genitora
que lá esteve prestigiando este Big
Happening. Um luxo!
* * * SAMBA I - No domingo, dia 07,
o Lunas Hall foi palco da 4ª edição do
Churrasco com Samba da Liesco. The
happening começou meio tímido, até
mesmo por conta do mau tempo, mas, aos
poucos a casa foi enchendo e o domingo
no Lunas Hall se transformou em uma
verdadeira passarela do samba. Logo na
entrada os pavilhões das entidades
carnavalescas tremulavam esperando a
hora da apresentação. O presidente da
Liesco, Zezinho Martinez, como sempre
se superando, fazendo jus ao apelido de
“Midas”, cuidava de todos os detalhes
pessoalmente, assim como recepcionava
as autoridades. Às 12:45 horas, o almoço
foi servido em duas filas, sem tumulto. Após
o almoço se deu início às apresentações.
Zezinho Martinez abriu oficialmente o
evento agradecendo a presenças das
autoridades, dos dirigentes de entidades
carnavalescas, enfim, de todos os
presentes. A notícia mais esperada pelos
apaixonados pelo carnaval ficou a cargo
da jornalista Lívia Gaertner, do Diário
Corumbaense, que anunciou o Esplendor
do Samba, explicando o novo formato da
premiação, para acompanhar também o
novo formato dos desfiles das escolas de
samba imposto pela Liesco. As entidades
apresentaram os sambas enredos para o
Carnaval deste ano, levantando o púbico
presente que fazia questão de sambar
junto com a sua agremiação. Foi uma tarde
de muita alegria, descontração e, claro,
muito samba. Chiquetésimo!
* * * CARNAVAL - A partir da próxima
semana daremos início ao nosso giro pelos
barracões das escolas de samba e blocos
para in loco acompanhar os preparativos
para os Festejos de Momo. Além da visita
aos barracões, também estaremos
prestigiando os ensaios, para ver de perto
o trabalho dos ritmistas, intérpretes e, claro,
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Aniversariantes
da Semana
Marcelo Fernandes - 14/01
Beatriz Rosália Ribeiro Cavassa de Oliveira - 14/01

Diogo Staut Albaneze - 14/01
Ecila Antunes - 14/01
Célia Lemos - 14/01
Aryelle Oliveira - 14/01
Luciane Amarílo Zambelli Fatah - 14/01
Ivan Abrahão Marinho - 15/01
João Matheus Rodrigues Costa - 15/01
Gilberto da Silva Castro - 15/01
Thiago Gomes Quevedo - 15/01
Rosiléia dos Santos Soares - 15/01
Renée Rojas - 15/01
Jenilsom Moraes - 15/01
Ademir Junior - 15/01
Tatiane Garcia - 15/01
Jorcinei Moraes Silva - 15/01
Maura Xavier Siufi - 16/01
Aparecida Acosta - 16/01
Cláudia Elaine Dias da Rosa - 16/01
Maurício Santos Gomes da Silva - 17/01
Vanessa Moura - 17/01
Salete Ribeiro - 17/01
Rosana Nunes de Cáceres - 17/01
Sandro Prado - 18/01
Vânia Santos Gomes da Silva - 18/01
Ruth Marciano Esnarriaga - 18/01
Bruno Leguizamón Baruki - 19/01
Gustavo Leguizamón Baruki - 19/01
Silvania Silveira Pereira - 19/01
Marciene Rita S. Amorim - 19/01
Ruy Alves - 19/01
Anderson Moraes (Gallo) - 19/01
Thomas Rodrigo Barros dos Santos - 19/01
Antônio Carlos Villa S. Ventura e Souza - 19/01
Emerson Ricardo Fernandes - 19/01
Matheus de Souza Viana - 20/01
Léa Maria Calábria Teixeira - 20/01

o gás das passistas. A Pesada; Imperatriz;
Pantanal; Estação; Vila Mamona; Major
Gama; Caprichosos; Império; Marquês,
enfim estaremos marcando presença em
todas as agremiações e, contarei aqui as
minhas impressões sobre o que vi e vivi.
Também estarei acompanhando os
lançamentos dos sambas enredos de
algumas entidades, como a Vila, dia 19;
Pantanal, dia 26; Noite Imperial, dia 27;
Estação Primeira, dia 27, dentre outras
escolas. Aguardem!
* * * FOMENTO - Sorrindo à toa, o
amigo, advogado tributarista e pecuarista
Renato dos Santos Lima, agora, secretário
de Desenvolvimento Econômico e
Sustentável. Motivo: o balanço positivo da
pasta em 2017, quando foram realizadas
diversas atividades para estimular o
desenvolvimento local. Entre elas, a oferta
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A aniversariante de hoje, domingo, dia 14, Beatriz Rosália Ribeiro
Cavassa de Oliveira, aqui com os filhos Rodrigo e Rafaela.
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Também estreando idade nova hoje, dia 14, a CaL Luciane Fatah,
aqui com a sua genitora, D. Neusa e o esposo, CL Samir Fatah.

O piloto exclusivo do craque Neymar, o corumbaense Diogo Staut Albaneze
estreando troca de idade ao lado da esposa Liliane, hoje, dia 14.

O gerente competente da Pax Anjo da Paz, Jorcinei Moraes, celebrando
troca de idade ao lado da esposa Lídia Maria, amanhã, dia 15.

O casal amigo, CL Ramão Santana de Amorim e sua esposa, a
aniversariante do próximo dia 19, CaL Marciene Rita de Amorim
de capacitações, orientações a novos
empreendedores, incentivo a formalização
de negócios e demais serviços. Para
Renatinho, o ano que passou foi bastante
positivo, pois conseguiram fazer vários
atendimentos, juntar o empresariado, o
produtor rural, englobar o Sistema S,
principalmente o Senar e o Sebrae, e

impactar muitas pessoas no decorrer do
ano. O atendimento claro ao empresário,
ao produtor rural, à população, ampliando
o foco, atendendo desde o microempresário
ao empresário de maior porte, desde o
agricultor familiar até a indústria frigorífica,
atingindo assim toda a cadeia produtiva.
Show de bola!

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

Estreando idade nova amanhã, dia 15, o amigo, Ivan Abrahão
Marinho, aqui com a esposa Miriam de Barros Marinho.
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