Grandes atrações nacionais agitarão
o Carnaval 2018 de Corumbá

Axé Blond, Grupo Revelação, Bateria da Gaviões da Fiel e Show Folia em Verde
e Rosa com interprete oficial e musas da Mangueira. Os detalhes nas páginas10 e 11.
Inauguração
da K&D
Veículos
A retomada
da marca
Volkswagen
em Corumbá
Confira na
página 09.
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Lembranças do meu pai!
* Rosildo Barcellos
Ainda hoje lembro uma frase muito
frequente de meu pai em ano eleitoral: o
político é igual a remédio, e se você
comprar errado tem uma dor de cabeça
que demora, no mínimo, 4 anos para
passar! – E não é que ele estava certo!
Fiquei lembrando dele: olhando o
horizonte e imaginando os políticos
passando através de um “trieiro” e cada
um deles, vinha acompanhado de uma
tarja (vermelha ou preta) e a respectiva
bula. Eu pensei criar até uma nova tarja “a
azul” que é para os políticos que ouvem
suas bases, fazem as indicações que
necessitamos, homenageiam quem
realmente faz a diferença e não se
esquecem afinal, que são os nossos
representantes e que nas eleições
assinamos uma procuração para que
possam cuidar de nossos interesses.
Entrementes, por exemplo, na bula
constariam todos os itens necessários para
o correto uso e aplicação do remédio. A
partir de então teríamos acesso a todas as
informações acerca da indicação do
produto, da sua composição, da posologia,
dos efeitos colaterais, das reações
adversas, e outras informações como, por
exemplo, tratar os casos de intoxicação
por superdosagem, cuidados no
armazenamento e, sobretudo, o prazo de
validade.
Usar remédio vencido por meio da
reeleição traz riscos à saúde de forma
incomensurável. Verifique sempre as
contraindicações. Não utilize nem você,
nem sua família daqueles remédios que
tenham problemas de quebra de decoro.
Atenção especial para aqueles remédios
pós-operatórios. Administrando o remédio
errado podem aparecer cicatrizes
indesejáveis, como algumas simples
alterações em registros contábeis ou uma
severa manipulação de recursos públicos.
Deveríamos então prestar muita
atenção aos remédios de tarja preta.
Fabricados com matéria prima denominada
“dinheiro”; são impertinentemente
perigosos. Atuam no cérebro e podem
deixar as pessoas completamente
tresloucadas fazendo categorias inteiras
quererem fazer greves. Tenha cuidado
com remédios novos que, de repente,
surgem no mercado. Pode ser que você
esteja, apenas, servindo de cobaia para
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as indústrias farmacêuticas. Urge lembrar
que ainda existem os remédios falsificados,
os que mudam o número do celular após
as eleições... Esses são os piores.
Ah! você está rindo. É que você não
sabe ou não sentiu os efeitos colaterais de
um remédio (um mau político). Para se ter
uma ideia você pode ter a síndrome da
fome excessiva de acumulação de capitais
de terceiros. Pior ainda se mudar o número
do celular! Por isso a conclusão não pode
ser outra! Não tome remédio sem o
conhecimento médico. Que tal pensar
nisto? Temos alguns meses até as
próximas eleições. Vamos fazer diferente
desta vez. Um grande NÃO para quem
não nos atende nem tampouco entende!
Posso citar um caso real na capital.
Ouvindo a população o prefeito
Marquinhos Trad fez alterações na taxa
do lixo. Até 10 de fevereiro, aqueles que
ainda não quitaram o tributo receberão os
boletos sem a taxa do lixo. O ressarcimento
aos contribuintes que já pagaram a taxa
do lixo será providenciado por meio de
compensação ou depósito bancário. Assim
a prefeitura vai oferecer aos contribuintes
a oportunidade de terem o valor pago
neste ano como taxa do lixo descontado
do IPTU a ser pago em 2019, com os
valores corrigidos pelo IPCA-E (Índice de
Preços ao Consumidor Amplo Especial).
Quem aceitar essa opção não precisará
tomar nenhuma medida. Já quem quiser a
devolução do valor deverá comparecer à
Central de Atendimento ao Cidadão, depois
que a Câmara aprovar a revogação da
taxa do lixo, portando documento de
identificação com foto, comprovante de
pagamento do IPTU e dados bancários,
para que seja feito o depósito do dinheiro.
O montante também deve ser corrigido pelo
IPCA-E caso seja ressarcido no mês
seguinte. Certamente que teremos de
encontrar um caminho, mas com diálogo e
debate com a sociedade. *Articulista
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Precisa-se de jornalista formado(a) ou não,
com conhecimento em jornalismo, para atuar
como repórter, para produzir conteúdo de
notícias, atualizar site, realizar cobertura de
diversos eventos, entrevistas, situações
factuais que geram interesse público e
atividades afins.
Tratar aqui na redação do Correio de
Corumbá (Rua 7 de Setembro n.º 249 centro),
de segunda a sexta-feira, no horário comercial.
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Essa empresa estatal ligada a CODESPE, cuja sede é em
Santos, no litoral paulista, atualmente tem o seu Superintendente
em Corumbá, que é da família Derzi, indicado pelo deputado
federal Carlos Marun, hoje ministro do governo Michel Temer.
Vale lembrar que recentemente o presidente TEMER
promulgou uma lei proibindo nomeações de políticos para
cargos técnicos. Um exemplo disso foi a demissão de quatro
gerentes da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, com a
nomeação de técnicos, sem apadrinhamento político ou QIQuem Indicou.

Sede de Poder

Vetorial

Corre em silêncio, na calada da noite, uma sórdida
montagem para tentar destituir do poder o prefeito Marcelo
Iunes que assumiu o cargo no início de novembro passado, com
a repentina morte de Ruiter.
O que já se sabe é que a montagem começou por gente
que tem muita sede do poder e arquiteta com alguns de seus
colegas essa artimanha para derrubar Marcelo Iunes, que não
pode dormir de touca, para não deixar a casa cair.
Esse movimento conta também com outros elementos que
recentemente tentaram chegar, mas foram surpreendidos por
eles com inesperadas derrotas.
Quanto aos nomes desses golpistas, dizem que correm a
boca pequena. Pequena???.

As lembranças deixadas pela empresa MMX de
mineração e hoje VETORIAL em Corumbá, para muitos serão
inesquecíveis.
Tem 1 mecânico que “dançou” em mais de 1 milhão de
reais. Pequenas empresas, micros e outros fornecedores,
funcionários, prestadores de serviços entraram pelo cano,
ficando a ver navios.
Enfim, uma infinidade de empresas e pessoas ficaram só Mairiporã e Cor
umbá
Corumbá
na saudade, com muitos entrando na justiça para tentar
Os grandes jornais e demais órgão da mídia do país,
conseguir recuperar pelo menos parte dos prejuízos.
inclusive TV, divulgaram esta semana que em Mairiporã,
município, situado há 40 quilômetros da capital de São Paulo,
Câmar
a de Ver
eador
es
Câmara
ereador
eadores
onde estão sendo registrados os maiores índices da febre
A nossa casa de leis tem requícios que contrariam leis. amarela, estariam sendo vacinadas pessoas de outras cidades,
O número de agiotas, contraventores e até empresário enquanto que seus moradores reclamam que nos postos de
de rinha de galo, com atuação às vezes até internacional.
saúde falam que está faltando vacina.
Caso de agiota que emprestava dinheiro grande ao poder
Em Corumbá acontece a mesma coisa, com os bolivianos
público e a Câmara Municipal descontava na própria folha.
que residem do lado de lá da fronteira mais uma vez ocupando
Além dos casos de gasolina, diárias e outras regalias. E nossos lugares nas filas e acaba faltando para atender mais
Brasil...
corumbaenses e ladarenses. E quando será que virá a
contrapartida do governo de Dom Evo Morales?.

Câmara II

Recentemente a Câmara local teria realizado licitação para
a contratação de uma empresa de Contabilidade para trabalhar
em seus quadros.
A Câmara possui em seus quadros de servidores, um
especialista contabilista, que já faz esse serviço e percebe um
salário que lhe dá tranquilidade para executar sua tarefa. Seria
de 10 mil reais. A conferir.
Quanto à licitação para a firma do ramo, o valor ultrapassa
os duzentos mil reais mensais.

Paulo Duar
te e Mar
quinhos
Duarte
Marquinhos
Correm comentários de que a volta do ex-vereador
Marcos de Souza Martins, o Marquinhos, para comandar a
AHIPAR-Administração da Hidrovia do Paraguai, foi
condicionada a filiação do ex-deputado estadual e ex-prefeito
Paulo Duarte ao MDB-Movimento Democrático Brasileiro, exPMDB. Essa vinculação ainda não se confirmou.

Família
Não adianta a mídia brasileira fazer escândalos e pressão
contra a onde de criminalidade que assola o país. O que se vê
diariamente é a degradação e o desleixo de milhões de famílias
com o abandono de filhos de se tornam ladrões e filhas que se
prostituem. Enfim é a irresponsabilidade que vigora por aí no
seio da maioria das famílias, tendo que se dar um desconto para
os trabalhadores que não conseguem emprego no escasso
mercado de trabalho e aos filhos que não conseguem vagas nas
universidades estatais.
Volto a afirmar que os únicos que podem salvar e proteger
as famílias são os pais ou responsáveis pela formação moral,
educacional e cristã dos seus filhos.
Não é só punição aos infratores por parte do Judiciário,
Ministério Público e policiais que poderão recuperar os
marginalizados. Lares bem orientados são sinônimos de lares
consolidados.
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grandes autores nos influenciam pela vida inteira”. Sim, as boas leituras podem servir
de bases permanentes. As leituras de infância contribuíram, certamente, para o aspecto
lúdico que julgo presente na minha produção poética. Com o decorrer do tempo,
delineei a minha individualidade literária. Contudo, posso dizer que “minhas influências”
são perenes “iluminações” de autores aos quais eu tive acesso e ficaram latentes em
mini. Destarte, se, por um lado, tenho admiração pela obra de Augusto dos Anjos,
Drummond, Bandeira, Gullar, ou Shakespeare, Neruda, Pessoa (ou ainda a prosa
Por Eneo da Nóbrega
poética de Alencar), não posso deixar de enaltecer, por exemplo, Patativa do Assaré:
Antonio Gonçalves da Silva, o maior poeta popular que o Brasil conheceu (em minha
(Membro Efetivo da União Brasileira de Escritores)
opinião).
DA POESIA, DO LIVRO E DA IMPORTÂNCIA DAS
Além de ter acesso à beleza da sua obra, eu tive a felicidade de participar, na
“Terra
da Luz”, de eventos que contaram com a presença altiva de Patativa, que foi
LEITURAS ECLÉTICAS NO MUNDO ATUAL
“um popular” e “um erudito”, um menestrel que influenciou muita gente, e que teve
A poesia é uma das mais antigas formas de expressão. Como sabemos, o exercício
livros seus estudados na Sorbonne (da Franca), bem homo recebeu títulos de “Doutor
poético é milenar e tem testemunhado os tempos, materializando rebentos da supraHonoris Causa”, não obstante ter possuído pouquíssimo período escolar.
realidade e transcendendo os acontecimentos. Assim, entendo que, mesmo com todas
De Mallarmé a Assaré, viva a autêntica arte literária!
as dificuldades, a boa poesia sempre ostentará o seu lugar de realce.
É poeta e membro da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras
O meu “encontro” com a arte poética surgiu naturalmente, revestido de uma
espontaneidade que talvez se tenha estabelecido —numa simbiose congênita - ainda
COM OS “LEITORES” MEIA BOCA
muito antes da minha verdadeira percepção de poesia. Assim, quando notamos, já
São chamados de “leitores” meia boca aquelas pessoas que não formação cultural
estávamos ali - lado a lado - eu e ela, em integrações harmônicas nos desvãos da
essência. As minhas primeiras “experiências” literopoéticas vão desde as lembranças e com dificuldades conseguem ler apenas as manchetes. Para quem não entende as
/experiências familiares, ou os cantares dos Irmãos Maristas que me declamaram os manchetes, geralmente estão na primeira página. O bom leitor é aquele que lê até
primeiros versos religiosos (quando estudava em regime de internato), passando propaganda. Geralmente o “leitor” meia boca é considerado analfabeto funcional que
pelas fábulas de Esopo e La Fontaine, as expressões regionais, até a leitura dos não tem condições de sequer redigir duas linhas.
Recado para os “leitores” meia boca: A partir desta semana, leiam jornais, revistas,
chamados “clássicos” ou cânones da literatura.
E os livros... Como poderia eu não destacá-los!? Se me vi convivendo com eles boletins, até as propagandas. Não tenha preguiça mental, seus idiotas!
desde cedinho: numa época ainda não afeita a magia dos impulsos da hipertextualidade
de hoje; se cresci no meio deles, numa empatia arrebatadora que me seduziu ainda
OS DEZ MANDAMENTOS DE UM VAGABUNDO
menino, e - assim, quase sem querer (querendo!)— tornei-me um fiel admirador do
1. Nascer cansado e viver pra descansar
magnetismo contido no substractum dos impressos bibliográficos. Eu, que bem cedo
2. Amar sua cama como a si mesmo
senti uma forte propensão pela poesia, posso garantir que - mesmo nesta época
hipermidiática atual - os livros palpáveis me fascinam, pois fizeram (e fazem) parte do 3. Se vê alguém descansando, ajude-o
4. Descansa de dia pra poder dormir de noite
meu ser, enfeitaram os meus sonhos e iluminaram minh’alma.
E, neste particular, estou com o saudoso escritor mexicano Carlos Fuentes: “O livro 5. Aquilo que podes fazer amanhã não faça hoje
é um ser de carne e osso”, e fico sempre a lembrar Emily Dickinson: “Não há melhor 6. O trabalho é sagrado.Não toque-o
fragata que um livro para nos levar a terras distantes”.
7. Trabalhe o menos possível, e o que tenho que fazer deixo que outro o faça
E neste ensejo, já comunico [aos amigos] que - na noite de 16 de maio vindouro (no
8. Calma, nunca ninguém morreu de descansar
Teatro Prosa — Sesc Horto)- estaremos lançando, pela Editora Letra Livre, a nossa
11ª obra autoral: o livro de poesia “Vias do Infinito Ser”, que traz apresentação do 9. Quando sentir desejo de trabalhar, sente-se e espere que o desejo passe
10. Se trabalho é saúde, que trabalhem os doentes.
amigo e compadre Paulo Nolasco e prefácio de José Fernandes.
Já foi dito que a poesia é a “infância reencontrada” (não foi assim a definição de Segundo o filósofo Malaquias: “Quem vive as custas dos pais, sendo de maior e, da
Baudelaire?). Por sua vez, o poeta cearense Francisco Carvalho afirmou que “os mulher, quando vive junto, poderá ser incluído neste rol...!!!”

IDEIAS,
SUGESTÕES
E RECLAMAÇÕES
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Nos Trilhos da Vida
Por Dilson Fonseca (DRT-1583/MS)
Vamos falar sobre a Ferrovia, escrever sobre fatos
históricos e curiosidades. Sou o Professor Dílson Antonio
Morais da Fonseca, Pós Graduado em Gestão
Educacional, Formado em Geografia e professor há mais
de 18 anos, além disso, neto e filho de ferroviário.

Passeio de Maria-Fumaça
Volta ao Museu da Imigração

Da mesma estação de trem por
onde milhares de imigrantes
desembarcaram em São Paulo, ainda
é possível ouvir o apito de uma
antiga Maria-Fumaça. O som
anuncia a chegada de uma legítima
locomotiva de 1922, que continua a
cruzar os trilhos dos bairros da
Mooca e do Brás, fazendo passeios
turísticos que reconstroem parte da
história da cidade. As viagens,
promovidas pela Associação
Brasileira de Preservação Ferroviária
(ABPF), agora voltam a ter o
embarque pela plataforma do Museu
da Imigração, instituição da

Secretaria da Cultura do Estado. A
Maria-Fumaça realiza saídas
agendadas para grupos durante os
dias de semana e, para o público
espontâneo, estará disponível
sempre no primeiro final de semana
de todo mês. A Hospedaria de
Imigrantes do Brás, onde hoje
funciona o MI, recebeu pessoas de
todas as regiões do Brasil e de
diversos países, ao longo dos mais
de 90 anos de funcionamento.
Muitos migrantes e imigrantes, ao
desembarcarem no porto de Santos,
seguiam de trem até a estação da
Hospedaria do Brás. A estrada de
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ferro que vinha de Santos até a
Hospedaria pertencia à Companhia
São Paulo Railway, que ligava
Santos à Jundiaí e era responsável
pelo transporte dos imigrantes e do
café. Para recriar a experiência
daqueles que faziam esse percurso,
os passeios de Maria-Fumaça são
acompanhados por monitores que
contam um pouco da história da
locomotiva e simulam algumas
práticas típicas das antigas viagens
de trem. Os passageiros são
levados, então, a se imaginarem no
século passado, durante um trajeto
de três quilômetros entre as estações
Mooca e Brás, que dura
aproximadamente 25 minutos. Para
realizar o passeio, o público pode
escolher entre um vagão de 1950
(ingressos por R$20) e outro de 1928
(ingressos por R$25). Ambos os
carros foram recuperados na Oficina
de Restauração da ABPF, que
desenvolve um trabalho de reparo
dos trens, respeitando suas
características originais, como tipo
de madeira, cor, dimensões e
montagem. Os equipamentos
restaurados ficam expostos no Pátio
de São Paulo, local próximo ao
viaduto Alcântara Machado, e
podem ser visualizados durante o
caminho percorrido pela MariaFumaça. Os embarques para o
passeio são realizados na plataforma
da sede da ABPF, aos sábados,
domingos e feriados, com exceção
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do primeiro final de semana do mês,
cuja saída é na própria estação
ferroviária do Museu da Imigração.
O funcionamento ocorre das 11h às
16h, com viagens de hora em hora, a
depender da demanda do público.
De terça a sexta-feira, os grupos
interessados também podem fazer o
passeio de Maria-Fumaça (mínimo
de 40 participantes) vinculado com
a visita ao Museu, desde que tenham
realizado o agendamento prévio por
meio do e-mail: agendamento
@museudaimigracao.org.br ou pelo
telefone (11) 2692-1866.O Museu da
Imigração fica na Rua Visconde de
Parnaíba, 1316, no bairro da Mooca,
em São Paulo. O horário de
funcionamento é de terça a sábado,
das 9h às 17h, e aos domingos das
10h às 17h. Os ingressos para visitar
as exposições do Museu custam R$
10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada).
Outras
informações
estão
disponíveis
no
site
www.museudaimigracao.org.br.A
Associação
Brasileira
de
Preservação Ferroviária (ABPF) fica
na Rua Visconde de Parnaíba, 1253.
Mais informações podem ser
acessadas em www.abpfsp.com.br ou
solicitadas pelo telefone (11) 26951151.
Fontes: São Paulo in Foco. http://
www.saopauloinfoco.com.br/
passeio-de-maria-fumaca-volta-aomuseu-da-imigracao/

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

Disk - Água 3231 - 5656
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SENAR abre mais de 3 mil vagas para o
curso técnico gratuito em Agronegócio
Serão 30 vagas oferecidas em parceria com o Sindicato Rural de Corumbá, as inscrições estão abertas até o
dia 26 de janeiro diretamente no Senar de Campo Grande pelo Telefone (67) 3320 6999, depois do dia 26, as
inscrições estarão disponíveis na sede do Sindicato Rural de Corumbá até o dia 09 de fevereiro.
O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural está com inscrições abertas para o
processo seletivo do curso Técnico em Agronegócio, na modalidade semipresencial,
com a oferta de 3.020 vagas. Totalmente gratuito, o curso é oferecido em parceria com
os Ministérios da Educação (MEC) e da Agricultura e Pecuária e Abastecimento
(Mapa).
O processo de seleção será online por meio de análise curricular. No ato da
inscrição, o candidato deverá anexar o histórico escolar e indicar o polo de ensino
para participar das aulas presenciais.
Terão prioridade de acesso às vagas os agentes de assistência técnica e extensão
rural; agricultor familiar ou médio produtor e técnicos de assistência técnica e extensão

rural. Os candidatos que não apresentarem documentação que comprovem esse
vínculo com o setor agropecuário vão concorrer às vagas como público geral.
O curso Técnico em Agronegócio é reconhecido MEC e pelo Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia (CREA). Tem carga horária de 1.230 horas, divididas
em 80% a distância e 20% com aulas presenciais, no polo indicado pelo candidato
aprovado.
O principal desafio do Técnico em Agronegócio é aumentar a eficiência do mercado
agrícola e industrial. Por meio de técnicas de gestão e de comercialização, o profissional
atua na execução de procedimentos para planejar e auxiliar na organização e controle
das atividades de gestão do negócio rural.
Antes de efetivar a inscrição, os candidatos devem ler o edital atentamente, pois o
sistema aceita somente uma inscrição por CPF. As inscrições vão até o dia 9 de
fevereiro pelo site http://etec.senar.org.br/. Para mais informações entre em contato
via 0800 642 0999 ou pelo e-mail etec@senar.org.br.

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),
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Projeto de Lei do vereador Rufo Vinagre
estimula servidor a utilizar bicicleta para
deslocamento ao trabalho

Com auxílio das bikes, integrantes da Guarda Municipal já desenvolvem
serviços de vigilância na área central da cidade desde 2014
A criação de uma cultura favorável aos deslocamentos cicloviários como modalidade
de deslocamento eficiente e saudável, e a redução de veículos automotores em
circulação e dos índices de emissão de poluentes no ar, são algumas das vantagens
apontadas pelo vereador Rufo Vinagre para a instituição em Corumbá, do Programa
Vá de Bike.
Rufo é o autor de um Projeto de Lei aprovado na Câmara e encaminhado ao
Poder Executivo, para apreciação, que prevê a instituição desse programa destinado
ao servidor público municipal de Corumbá que se deslocar de bicicleta até o trabalho,
durante 15 dias úteis por mês, com um abono mensal de um dia de serviço.
Ele ressalta que o programa vai influir também na melhoria das condições de
saúde dos servidores, “estimulando a circulação sanguínea, diminui a pressão arterial,
acelera o metabolismo, reduz o colesterol, fortalece os músculos e libera hormônios
como a endorfina e serotonina, que provocam relaxamento e ajudam a manter o bom
humor”.
Vai ainda permitir o desenvolvimento de ações voltadas à melhoria do sistema de
mobilidade cicloviária na cidade; a conscientização da sociedade quanto aos efeitos
indesejáveis da utilização do veículo automotor nas locomoções urbanas, além da
dedicação de verbas para a manutenção das vias de tráfego, além do incentivo ao
uso da bicicleta para os deslocamentos ao trabalho.
O Projeto de Lei prevê que o Programa “Vá de Bike” consistirá em incentivos à
realização de deslocamentos cicloviários no Município em substituição a modais de
transporte automotores, por meio da concessão de abonos. Para receber o benefício,
o servidor terá que comprovar o deslocamento por meio de uma declaração, que
deverá apresentar os dias em que o servidor utilizou a bicicleta para ir ao trabalho, as
assinaturas do beneficiado e do servidor encarregado para exercer a fiscalização do
programa.
Feito isso, o documento deverá ser encaminhado ao departamento de Recursos
Humanos até o quinto dia útil do mês seguinte. O abono será previamente autorizado
pela chefia imediata do servidor.
Além disso, o Poder Executivo deverá disponibilizar trimestralmente, em formato
digital na rede mundial de computadores, relatório de avaliação do Programa, contendo
no mínimo número de usuários cadastrados e o custo mensal do Programa “Vá de
Bike”, que deverá ser parte integrante do Plano Municipal de Mobilidade Urbana, e
coordenado pela Agência Municipal de Trânsito e Transportes.

1 – ALUGUEL: Casas planas com 2 quartos, sendo um com
2 camas de solteiro e o outro com cama de casal, com
guarda roupa, cozinha independente, 1 banheiro, com
lavanderia e uma sala de TV e Visita bem aconchegante.
Possui garagem, espaço gourmet comum com
churrasqueira. R$ 1.500/MÊS
2 – VENDA COMERCIAL: Sobrado no centro, bem
localizado, com 2 quartos, 2 banheiros, 3 salas, cozinha e
amplo quintal na parte inferior. No piso superior, com 2
quartos, um amplo banheiro e sala. Ao lado, um salão
comercial, de frente para uma das ruas mais
movimentadas da cidade! R$ 800 MIL
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 – VENDA COMERCIAL: Excelente imóvel comercial no
Bairro Dom Bosco, com 19 m x 72 m, na Rua Dom Aquino,
com 2 escritório e 2 banheiros. R$ 600 MIL

98474
9925

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 Betãonº194
BRINCADEIRAS DE INFÂNCIA I
Briquitando com Olívia um
saudadeando em prosa sobre as famosas
brincadeiras da querida infância que
sumiram com o passar do tempo em que
podíamos brincar tranquilos, à noite, na
porta da rua. Listei algumas delas e vou
usar os mesmos nomes que a gente usava
aí em Corumbá.
Quase todas as noites, eu e meus
primos e alguns amiguinhos da quadra nos
reuníamos para brincar na calçada da
casa da Vovó Calú. Enquanto a velharada
papeava lá dentro, nós nos divertíamos lá
fora, curtindo o clarão da lua.
COLA-PAU
Consistia na luta entre duas equipes
para resgatar dos adversários qualquer
pedaço de madeira colocado no final de
cada campo delimitado ao meio, por uma
linha. As equipes de ambos os lados
tentavam burlar a defesa para conseguir
roubar o troféu. O adversário, ao invadir
o campo oposto, corria o risco de ser
“colado” quando o rival o tocava. Caso
isso acontecesse, teria que ficar parado
até que um dos parceiros tocasse sua mão
para “descolá-lo”. A batalha terminava
quando alguém de uma equipe
conseguisse pegar o pau do adversário e
chegar ao seu campo sem ser “colado”.
Às vezes, só os meninos iam até ao Jardim
da Independência, que ficava na outra
quadra, para brincar com a turminha que
morava no Edifício IOSA.
PULAR CARNIÇA
A galera se posicionava em fila indiana,
mantendo alguma distância um do outro,

com as pernas flexionadas e as mãos
apoiadas nos joelhos. O último da fila teria
que pular por sobre cada um, apoiando
suas mãos nas costas do agachado e ficar
na mesma posição dos demais, enquanto
que, mesmo antes do parceiro terminar o
percurso, o seguinte já saía no pula-pula.
Quando todos já tinham dado uma de sapo,
a galera se virava na direção oposta e
começava tudo de novo. O divertido era
quando o pulante era meio pesadinho e o
pulado não conseguia suportar o peso. Aí
então, o outro que vinha pulando atrás
trompava nos caídos...
ESCONDE-ESCONDE
Esta era uma brincadeira interna. A
antiga casa da Vovó Calú, situada na rua
Dom Aquino, entre a Sete e a Quinze, era
estilo antigo, em que os quartos se
confinavam, porta a porta e era nesse
ambiente, nas noites em que ameaçava
chuva, que nós nos divertíamos.
O procurador, na copa, contava até
cinquenta enquanto a turma se escondia
por baixo das camas, atrás dos guardaroupas, atrás dos outros móveis, enfim, nos
lugares em que achassem melhor. Um
detalhe: as luzes apagadas. Terminada a
contagem o procurador saía para procurar
os escondidos e o primeiro a ser achado
virava o procurador.
PEGADOR
Era mais uma brincadeira de rua, com
a recomendação dos pais para que não
saíssemos da calçada.
Para escolher o “pegador”, havia um
ritual de seleção: a galera ficava em meia-
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lua e um deles fazia o ritual, apontando um
por um, enquanto recitava – uni duni tê,
salamê minguê, um sorvete colorê, uni duni
tê. O último era o escolhido e a criançada
tratava logo de correr pois o cara não
perdia tempo, saindo logo em disparada
atrás dos fugintes. O primeiro a ser pego,
era o próximo “pegador”.
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
Incrível, como a gente tinha
criatividade: Na minha época só
ganhávamos presentes no dia do
aniversário, no Natal ou no dia das
Crianças mas, a nossa criatividade
transformava os materiais mais simples em
verdadeiros tesouros. Os piões feitos com
as “cabecinhas” das vassouras
atravessadas por um prego (batatinha);
as latas de leite Ninho, cheias de terra,
furadas nas duas extremidades,
atravessadas por um arame e puxadas
por um cordão, fornecia-nos os “amassaterra” e, quando emendávamos duas, três
e até cinco latas, tínhamos um trem. Uma
latinha de massa de tomate furada ao meio
e atravessada por um cordão amarrado a
um pedaço de pau, nos fornecia um
bilboquê; duas latas de conserva unidas
por uma linha de carretel, transformavase em telefone; Um pé de meia cheio de
pano e bem costurado, era nossa bola
para as famosas peladas ( muitas “tampas”
de dedão do pé foram arrancadas nalgum
toco de árvore ou pedra num desses
jogos); flautas feitas com talos de folhas de
mamoeiro; assobios com papel de
caramelo, ah! Velhos tempos de criança...
BARATA-VOA
Era como, nos dias de hoje, a noiva
jogar o buquê para as amigas... só que
nós jogávamos caramelos ou qualquer
outra prenda.
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“O gostoso de ser articulista
de um jornal é ter a
oportunidade de mostrar aos
leitores seus dotes com a
caneta. Procurando sempre
variar o assunto,
dependendo do estado de
espírito e da inspiração”.
Roberto Maciel(Betão)
(Membro da União Brasileira de Escritores)

(rmacielbetao@gmail.com)
QUEIMADA
Outra utilidade da bola de meia, além
do futebol, era a “queimada”. O
“queimador” ficava com a bola e corria
atrás dos demais na tentativa de acertálos e o que era acertado, retomava o jogo,
tentando acertar os demais. Era um correcorre do cacete para se livrar das bolas
pois, uma cacetada no lombo...
NA PRÓXIMA EDIÇÃO TEREMOS MAIS
ALGUMAS BRINCADEIRAS.
Obs. Qualquer sugestão, crítica ou
elogios meu e-mail agora é:
rmacielbetao@gmail.com
Facebook: Roberto Maciel.
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Inauguração da
K&D Veículos
A retomada da marca
Volkswagen em Corumbá
Uma prestigiada festa marcou a
inauguração da agência K&D Veículos,
concessionária da marca Volkswagen em
Corumbá, ontem, sábado dia 20 de janeiro,
o evento contou com a presença do Bispo
Diocesano Dom Martinez, políticos,
empresários, imprensa local e clientes.
Situada na Rua Edú Rocha esquina
com a Rua Cabral, conta com quase 3000
m2 de área construída e seguindo o padrão
da marca Volkswagen, voltado à eficiência
e satisfação do cliente. As instalações
incluem show room climatizado e espaço
kids, além da área de pós-venda e uma
ampla área de serviços de manutenção. A
Rede de concessionárias Volkswagen é uma
das maiores do País, com mais de 600
pontos de vendas.
A nova concessionária é a segunda do
empresário Domingos Eduardo Sahib
Katurchi, o Dado, sendo proprietário da Ase
Motors – Chevrolet- desde 1976 e líder em
vendas na cidade, além da K&D Transportes

e a Localiza, gerando inúmeros empregos
na região. Na K&D o cliente encontrará toda
linha de veículos Volkswaguen como o Gol,
líder em vendas, UP, Saveiro, Voyage, Fox,
Novo Polo, Golf, Jetta, Passat entre outros.
Em seu discurso, Dado Katurchi
agradeceu a Deus por mais essa

oportunidade, a sua família, a esposa
Alexandra e aos filhos Karim e Mingo que
acreditam em todos os seus sonhos e o
acompanha em todos os desafios, além dos
corumbaenses e ladarenses que o apoiam
em todos os empreendimentos.
Da Redação
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Grandes atrações nacionais agitarão
o Carnaval 2018 de Corumbá
Axé Blond, Grupo Revelação, Bateria da Gaviões da Fiel e Show Folia
em Verde e Rosa com intérprete oficial e musas da Mangueira.
O prefeito Marcelo Iunes
confirmou na quinta-feira, 18 de
janeiro, as atrações nacionais do
Carnaval 2018 de Corumbá. Na
sexta-feira, dia 9, terá o “Show Folia
em Verde e Rosa” com intérprete,
passistas e musa da escola de
samba Mangueira, do Rio de
Janeiro, será no palco da praça
Generoso Ponce às 22 horas. À meia
noite, quem comanda a festa é o
grupo Axé Blond.
Na terça-feira, dia 13, a primeira
grande atração do baile popular é a
bateria da escola de samba Gaviões
da Fiel, de São Paulo. Fechando a
noite, o grupo Revelação canta
alguns dos maiores sucessos do
samba e do pagode nacional.
“Faremos uma festa à altura da nossa
tradição e da nossa alegria”, afirmou
o prefeito informando que todos os
dias das 02h às 04 horas serão
realizados shows musicais com
atrações locais.
Marcelo Iunes lembrou ainda
que o Carnaval atrai muitos turistas
para a cidade e, por isso, é muito
importante para a economia da
região, gerando renda para milhares
de pessoas. Além disso, destacou o
chefe do Executivo municipal, a festa
representa o melhor da cultura do
povo corumbaense.

“Show Folia em
Verde e Rosa”
Atração na sexta-feira de
Carnaval tem horário previsto para
começar às 22 horas, terá a presença
do intérprete oficial da Mangueira,

Ciganerey, além das musas Luciana
Domingos Faustino, Angele
Miranda, Juliana Clara e o passista
Fábio Fulyy.
Angele Miranda, conhecida
internacionalmente como Angel
Carioca, se apresenta nos melhores
espetáculos de samba do mundo e
está na Mangueira há quatro anos.
No palco da Generoso Ponce, vai
brilhar também a musa Luciana
Domingos, que foi garota
propaganda do Carnaval da
Argentina em 2012 e há oito anos
está na Mangueira. Conquistou os
prêmios Garota Passista, Estrela da
Marquês e garota IG pela Estação
Primeira de Mangueira. Viaja
promovendo workshops de samba
no pé pelo mundo afora.
Com elas, a musa Juliana Clara
vai mostrar toda brasilidade e o
profissionalismo de uma verdadeira
artista. Filha de um dos maiores
passistas do mundo, Índio da
Mangueira, Juliana já estudou ballet,
sapateado, jazz e já interpretou
personagens em peças teatrais.
Levou o Estandarte de Ouro 2003,
aos 16 anos, como melhor passista;
aos 18 conquistou o Tamborim de
Ouro como melhor passista do
Carnaval Carioca e eleita Musa do
Carnaval em 2010, pelo jornal O
Povo. É professora de samba de
várias celebridades.
Estará também em Corumbá o
mestre de bateria Wando Antunes,
que começou a carreira ainda criança
e está no samba há 27 anos. Passou
pela Arrastão de Cascadura,

Intérprete oficial da Mangueira Ciganerey
Inhaúma, Império da Praça Seca,
Renascer de Jacarepaguá e Império
Serrano. Tem prêmios de melhor
bateria e 08 anos nota máxima
conquistando prêmios.
O passista Fábio Fully vai alegrar
o público em terras pantaneiras.
Fábio é professor de samba e
conquistou em 2010 o “Estandarte
de Ouro” como melhor passista.
Atua desde 1990 e está na Mangueira
desde 2005. Começou a se
apresentar internacionalmente em
2011 e já passou por várias escolas
de samba.
Ciganerey começou na década de
1980 a atuar como intérprete, sendo
também compositor vencedor do
Estandarte de Ouro em 1990. No final

da década de 90, na Escola de
Samba Paraíso do Tuiuti, compôs o
samba-enredo “Um mouro no
quilombo. Isso a história registra”
que fez com que a agremiação
alcançasse o Grupo Especial.
Ciganerey permaneceu nessa escola
até 2005. Depois de passar por
outras agremiações, fechou contrato
com a Mangueira em 2010, quando
a escola conseguiu a 6ª colocação.
No ano seguinte, obteve o 3º lugar.
Está como intérprete oficial da
Mangueira desde 2016.

Agenda
Principal festa da cultura
corumbaense, o Carnaval 2018 será
recheado de atrações para todos os
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públicos. Como já havia sido
confirmado pelo prefeito, a roda de
samba no Porto Geral acontece aos
sábados, com início às 12 horas e
término às 17 horas. A atração está
garantida para os dias 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 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.
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
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O passista Fábio Fulyy e as musas Juliana Clara e Angele Miranda.
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.

A bateria da escola de samba Gaviões da Fiel, de São Paulo, será uma das atrações da terça de Carnaval.
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Nove Unidades de Saúde disponibilizam
vacina contra febre amarela
Nove Unidades Básicas de
Saúde (UBS) de Corumbá estão
disponibilizando a vacina contra a
febre amarela. A imunização pode
ser obtida nas Estratégias de
Saúde da Família (ESF):
Aeroporto-II (Rua Santos
Dumont, 47); Padre Ernesto
Sassida (Rua José Fragelli s/nº
- Dom Bosco); Enio Cunha (Al.
Tamengo, s/nº - Cervejaria);
Pedro Paulo II ( Batista das
Neves, 119 – Centro); Luiz
Feitosa Frageli (Av. Rio Branco,
s/nº - Universitário); Fernando
Moutinho (Al. Maciel de Barros,
48 – Cristo Redentor); Lúcia
Maria de Carvalho ( Rua
Círiaco de Toledo s/nº - Guanã);
Brene de Medeiros (Cyríaco de
Toledo, s/n - Popular Nova); e
Humberto Pereira (Luiz Feitosa
Rodrigues s/n - Nossa Senhora
de Fátima).
Nas demais unidades de
saúde, as vacinadoras estão de
férias. Locais que têm matas e
rios, onde o vírus e seus
hospedeiros e vetores ocorrem
naturalmente, são consideradas
como áreas de risco. No Brasil,
no entanto, a vacinação é
recomendada para as pessoas a
partir de nove meses de idade que
residem ou se deslocam para os
municípios que compõem a Área
Com Recomendação de Vacina. É
importante destacar que o
município de Corumbá é
considerado
como
área
recomendada para vacinar e
somente por isso, é importante ter

atenção para regularização da
vacina.
O último caso da doença
registrado no município foi no ano
de 2008, na zona rural, que evoluiu
para óbito. “É importante que a
população informe caso tenham
conhecimento de mortes de
macacos, ao Centro de Controle de
Zoonoses 3907-5579, para que
possamos realizar as devidas
investigações”, destacou a gerente
de Vigilância em Saúde da Prefeitura
de Corumbá, Viviane Amtella.
A doença
A febre amarela é uma doença
infecciosa febril aguda, causada
por um vírus transmitido por
mosquitos vetores, e possui dois
ciclos de transmissão: silvestre
(quando há transmissão em área
rural ou de floresta) e urbano. O
vírus é transmitido pela picada dos
mosquitos
transmissores
infectados e não há transmissão
direta de pessoa a pessoa. A doença
tem importância epidemiológica
por sua gravidade clínica e
potencial de disseminação em
áreas urbanas infestadas pelo
mosquito Aedes aegypti.
O vírus da febre amarela é
transmitido pela picada dos
mosquitos
transmissores
infectados. A doença não é passada
de pessoa a pessoa. A vacina é a
principal ferramenta de prevenção
e controle da doença.
Há dois diferentes ciclos
epidemiológicos de transmissão, o
silvestre e o urbano. Mas a doença
tem as mesmas características sob

o ponto de vista etiológico, clínico,
imunológico e fisiopatológico. No
ciclo silvestre da febre amarela, os
primatas não humanos (macacos)
são os principais hospedeiros e
amplificadores do vírus e os
vetores são mosquitos com
hábitos estritamente silvestres,
sendo os gêneros Haemagogus e
Sabethes os mais importantes na
América Latina. Nesse ciclo, o
homem participa como um
hospedeiro acidental ao adentrar
áreas de mata. No ciclo urbano, o
homem é o único hospedeiro com
importância epidemiológica e a
transmissão ocorre a partir de
vetores urbanos (Aedes aegypti)
infectados.
Sintomas
A pessoa apresenta os sintomas
iniciais 3 a 6 dias após ter sido
infectada. Os sintomas iniciais da
febre amarela incluem o início

súbito de febre, calafrios, dor de
cabeça intensa, dores nas costas,
dores no corpo em geral, náuseas
e vômitos, fadiga e fraqueza. A
maioria das pessoas melhora após
estes sintomas iniciais. No
entanto, cerca de 15% apresentam
um breve período de horas a um
dia sem sintomas e, então,
desenvolvem uma forma mais
grave da doença.
Em casos graves, a pessoa
pode desenvolver febre alta,
icterícia (coloração amarelada da
pele e do branco dos olhos),
hemorragia (especialmente a partir
do trato gastrointestinal) e,
eventualmente,
choque
e
insuficiência de múltiplos órgãos.
Cerca de 20% a 50% das pessoas
que desenvolvem doença grave
podem morrer. Depois de
identificar alguns desses sintomas,
procure um médico na unidade de
saúde mais próxima.

CHA
VEIR
O SETE CHA
VES
CHAVEIR
VEIRO
CHAVES

Cópias em um minuto, Aberturas Atendimento de Urgência 24hs
Residenciais, Comerciais,
REINALDO
Automóveis e Cofre.
3232 - 4797

PRODUTOS ORTOPÉDICOS EM GERAL.

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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Nova Sede do INSS sai do papel após
pedidos do vereador Tadeu Vieira
A NOVA SEDE DO INSS
ESTÁ CHEGANDO
“Mais uma vez estou cumprindo
com minhas obrigações de Vereador,
desta vez quero agradecer ao Prefeito
Marcelo Iunes que nos recebeu em
seu gabinete, para tratarmos da
doação de uma área para a
construção da nova sede do INSS em
Corumbá. Com a presença do Gerente
Executivo do INSS em MS, JOAQUIM
CANDIDO TEODORO, do Diretor de
Benefícios do INSS MS, Sr.
RAIMUNDO, da Secretária De
Assistência Social, Sra. GLAUCIA
IUNES e do Procurador Do Município,
DR JOSÉ DE AQUINO AMORIM,
foram apresentadas pelo INSS
propostas de Parcerias na área de
Assistência Social, e a definição do
local para a nova sede do INSS, que
deverá ser construída na esquina das
Ruas Luiz Feitosa Rodrigues com a
Rua Campo Grande no bairro Nossa
Senhora de Fátima. A Prefeitura
também demonstrou todo o interesse
pelo prédio do INSS em Corumbá,
onde com certeza abrigará vários
serviços da Prefeitura. Agora só resta
realmente a parte documental de
ambas as partes, o que com certeza
não vai demorar e a aprovação da
Câmara para a Doação. Quero dizer

MAIS UMA BANDEIRA QUE ASSUMI E QUE EM BREVE SERÁ REALIDADE!
da minha alegria por ter alcançado o
meu objetivo, com esse tão importante
benefício para a população
Corumbaense. Meus agradecimentos
ao Prefeito Marcelo Iunes pela
atenção a nós dispensada”.
TADEU VIEIRA _ LUTANDO E
VENCENDO.

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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Vereador Chicão Viana sugere distribuição de
Citronela e Crotalária para combater o Aedes
A proliferação do mosquito
Aedes aegypti, transmissor da
dengue e outras doenças, motivou
o vereador Chicão Vianna a sugerir
à Prefeitura, que sejam feitos estudos
em torno da instituição de um
projeto na cidade para distribuição
de mudas de Citronela e Crotalária à
população.
A sugestão foi feita ao prefeito
Marcelo Iunes e também ao secretário
de Saúde do Município, Rogério
Santos Leite, e à diretora-presidente
da Fundação de Meio Ambiente do
Pantanal, Ana Cláudia Boabaid.
Em seu pedido, o vereador
corumbaense sugere que seja feito
um estudo em torno da
possibilidade da distribuição de
mudas dessas plantas durante todo
ano, “principalmente nos períodos
de chuvas e calor, tendo em vista
que estas plantas repelem os
mosquitos transmissores de
doenças”, enfatizou.
“Estamos em um período de
chuvas intensas e de calor. Isto
aumenta os riscos de proliferação de

mosquitos transmissores de
doenças. Precisamos criar
alternativas para combater o
mosquito e a distribuição de mudas
da Citronela e Crotalária, seria uma
alternativa com menor custo em
relação à aplicação de inseticida”,
continuou.
Chicão observa que o plantio
dessas duas plantas, além de inibir
a presença dos mosquitos, também
seria de grande utilidade nos
terrenos baldios da cidade, uma vez
que, tais terrenos são propensos ao
acúmulo de água durante as chuvas,
servindo assim de ‘criadouros’ de
mosquitos”, completou.
A Citronela é uma planta aromática
originária do sudoeste da Ásia. Já se
tornou comum em Santa Catarina. As
folhas fornecem um óleo essencial
utilizado na fabricação de repelentes,
aromatizadores de ambientes,
detergentes, perfumes, sabonetes,
cremes e outros cosméticos.
A planta repele mosquitos,
borrachudos, traças e formigas. O
óleo essencial tem efeito repelente

sobre o Aedes aegypti (transmissor
da dengue) e também sobre
mosquitos como o Anopheles dirus
e o Culex quinquefasciatus. Alguns
pesquisadores afirmam que o óleo
de citronela afasta também
besouros, baratas e fungos.
A Crotalária Juncea é uma
leguminosa, tipicamente plantada
após a retirada das produções em
lavouras, um tipo de adubação
verde. Vinda da lavoura, a Crotalária
vem ganhando cada vez mais espaço
nos jardins de casas e empresas.
Isso porque descobriu-se nela uma
poderosa arma biológica para o
controle da dengue.

A Crotalária atrai a libélula, um
inseto predador do mosquito da
dengue. Com o plantio da Crotalária
no jardim ou quintal de casa, ou até
no jardim da empresa, a libélula, que
busca colocar ovos em água parada,
assim como o mosquito Aedes
Aegypti, vai depositar seus ovos,
essas larvas vão se alimentar das
larvas do mosquito transmissor da
dengue acabando com aquele foco.
O mesmo acontece com a libélula
adulta que é predadora e se alimenta
de pequenos insetos, o que inclui o
Aedes Aegypti. Assim, quebra-se a
cadeia reprodutora do mosquito da
dengue.
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Câmara busca saída para corumbaense
pagar menos pelo gás de cozinha
A Câmara Municipal de Corumbá
está buscando alternativas para o
corumbaense pagar um preço mais
acessível pelo gás de cozinha. Hoje,
o botijão entregue em casa, está em
torno de R$ 90,00, e isto tem gerado
reclamações constantes do
consumidor local.
Diante da situação, os vereadores
Evander Vendramini, presidente do
Poder Legislativo, e Manoel
Rodrigues, apoiado pelos demais
pares da casa, se reuniram com
representante da YPFB (Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos),
juntamente com empresários
brasileiros ligados ao setor de
logística e de importação, para
buscar uma alternativa viável, para
o corumbaense pagar um preço mais
em conta pelo gás.
O encontro aconteceu na Câmara
Municipal e, além do gás, outro tema
tratado foi em relação à importação
da ureia que entraria por Corumbá,
com destino não só às regiões
produtoras do Mato Grosso do Sul,
mas também a outros estados
brasileiros.
Além dos dois vereadores, a
reunião contou com as presenças de
Dorival Oliveira, assessor da
presidência do Sindicato das

Durante reunião, discussão ficou em torno das importações de gás e ureia.
Empresas de Transporte de Cargas
e Logísticas de MS (SETLOG-MS);
Lourival Junior, da SETLOGPantanal, e Hugo López Meneses,
da YPFB, empresa pública boliviana
dedicada à exploração, destilação e
venda do petróleo e seus derivados.
“Sabemos que o gás de cozinha da
Bolívia é mais barato que o de
Corumbá. Uma das propostas era
formalizar um acordo entre Brasil e
Bolívia, permitindo que pudéssemos
comprar o gás engarrafado
boliviano nas cidades do outro lado
da fronteira”, comentou Evander,

lembrando que isto depende de
questões jurídicas que podem ser
tratadas entre os dois governos.
A importação do gás de cozinha,
engarrafado do outro lado da
fronteira, também foi amplamente
discutido, principalmente questões
relacionadas aos impostos,
transportes, peso, etc. “É uma saída.
Buscamos o gás na Bolívia, já
engarrafado, 13 quilos, e ele seria
comercializado em nossa região”,
observou, lembrando que é preciso
ter um valor exato, inclusive no que
se refere a impostos, “para voltar a

discutir o assunto, já em Santa Cruz,
e buscar melhores condições,
barateando o preço final ao
consumidor”.
Ureia
Além do gás, o encontro serviu
para tratar da questão da importação
da ureia boliviana, que entraria por
Corumbá com destino às grandes
regiões produtoras. A SETLOG-MS
demonstrou interesse em formalizar
uma parceria e Dorival Oliveira saiu
do encontro municiado de
informações que servirão como base
para análise de viabilidade.
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O Mestre dos Mestres
Ensinando na Cadeia
Jesus vai em toda parte,
E ensina boas maneiras
A quem prima pela arte
E a vida na Videira...

Falei do Espirito Santo
Consolo aos encarcerados
E sentindo o seu encanto
Fiz versos iluminados.

O mundo é uma escola
Para aqueles que têm fé
Que acreditam na historia
Do homem de Nazaré.

A pessoa que errou
Certamente arrependeu,
Seu pecado confessou
E Deus já lhe atendeu.

Esse homem por nós sofreu
E carregou a grande cruz,
Até a morte Ele venceu
O seu nome é Jesus!

Senti mais felicidade
Ao ver presos convertidos,
Andando em liberdade
E a Deus agradecidos.

Creio que a cadeia
É uma escola do mundo
E quando ela está cheia
Torna o homem iracundo!

Parabéns as poetisas
Que ainda estão aqui,
Mas já sabem o que precisam
Fazer ao sair daqui!

Já vim com Deus na cadeia
Pregar os seus evangelhos
E vi muitas caras feias
De jovens, até de velhos!

Vão fazer mais poesias
Agradecendo a Deus
E ao seu Filho, o Messias
Que inspiram os versos seus.

Creio que a prisão
Faz todo homem pensar,
E desejar ser cristão
Para Cristo o salvar...

Os seus versos serão luz
Para os seus bons caminhos,
E com o Mestre Jesus
Terão amor e carinho!

Parabéns especial
Eu falei do Cristo vivo
Para as primeiras colocadas
Para os encarcerados
Pois de modo divinal
E escrevi em meu livro
Esperanças aos encarcerados. Por Deus foram agraciadas.
Graças a Deus e obrigado Jesus
Balbino G. de Oliveira
Corumbá – MS 22-10-2017

"Atenção Moradores para a Coleta de
Galhos Setorizada esta semana nas ruas!"
4ª Semana Janeiro 29/01 a 03/02
4ª SEMANA - DOM BOSCO, GENEROSO E ARTHUR
MARINHO – SENTIDO NORTE/SUL
-RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS ENTRE RUA DELAMARE E RUA DOM AQUINO
CORREA.
-RUA REPÚBLICA DO PARAGUAI ENTRE RUA TREZE DE JUNHO E RUA AMÉRICA.
-ALAMEDA NOSSA SENHORA DE APARECIDA ENTRE RUA DOM AQUINO CORREA E
RUA CUIABÁ.
-ALAMEDA ANTONIO AMARAL ENTRE RUA CUIABÁ E RUA AMÉRICA.
-RUA REPÚBLICA DA BOLIVIA ENTRE AVENIDA GENERAL RONDON E RUA AMÉRICA.
-ALAN KARDEC ENTRE ALAMEDA MAUA E ALAMEDA ANA ROSA.
-ALAMEDA BRASIL ENTRE AVENIDA GENERAL RONDON E RUA DELAMARE.
-ALAMEDA LARANJEIRA ENTRE ALAMEDA MAUA E RUA TREZE DE JUNHO.
-RUA MARECHAL FLORIANO ENTRE ALAMEDA CORDOLINA E RUA AMÉRICA.
-RUA MARECHAL DEODORO ENTRE RUA JOSÉ SABINO E RUA AMÉRICA.
-ALAMEDA MILITAR ENTRE RUA AMÉRICA E RUA CUIABÁ.
-RUA JOSÉ FRAGELLI ENTRE JOSÉ SABINO E RUA AMÉRICA.
-ALAMEDA LUIS AUGUSTO ENTRE RUA CUIABÁ E RUA AMÉRICA.
-RUA CIRIACO DE TOLEDO ENTRE RUA JOSÉ SABINO E RUA AMÉRICA.
-EDU ROCHA ENTRE ALAMEDA RIO DE JANEIRO E RUA AMÉRICA.
-RUA VINTE E UM DE SETEMBRO ENTRE ALAMEDA DO CORTONO E RUA AMÉRICA.
-ALAMEDA ELESBÃO ENTRE ALAMEDA JOSÉ SABINO E ALAMEDA PERIMETRAL.

4ª SEMANA - DOM BOSCO, GENEROSO E ARTHUR
MARINHO – SENTIDO LESTE/OESTE
-ALAMEDA MAUA ENTRE RUA ALAN KARDEC E RUA MARECHAL FLORIANO.
-ALAMEDA CORDOLINA ENTRE RUAMARECHAL FLORIANO E RUA MARECHAL
DEODORO.
-RUA JOSÉ SABINO ENTRE RUA MARECHAL DEODORO E RUA CIRÍACO DE TOLEDO.
-ALAMEDA FLORIANO ENTRE RUA MARECHAL FLORIANO E RUA MARECHAL
DEODORO.
-ALAMEDA SÃ ENTRE RUA MARECHAL FLORIANO E RUA MARECHAL DEODORO.
-ALAMEDA ODILON ENTRE RUA MARECHAL FLORIANO E RUA JOSÉ FRAGELLI.
-ALAMEDA PERIMETRAL ENTRE JOSÉ FRAGELLI E RUA CIRÍACO DE TOLEDO.
-AVENIDA GENERAL RONDON ENTRE RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS E RUA
JOSÉ FRAGELLI.
-ALAMEDA PAIAGUAIS ENTRE RUA MARECHAL FLORIANO E RUA MARECHAL DEODORO.
-DELAMARE ENTRE RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS E RUA 21 DE SETEMBRO.
-ALAMEDA CHILE ENTRE RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS E RUA REPUBLICA DA
BOLIVIA.
-ALAMEDA ARGENTINA ENTRE RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS E RUA REPÚBLICA
DA BOLÍVIA.
-ALAMEDA TAQUARI ENTRE RUA MARECHAL FLORIANO E RUA MARECHAL DEODORO.
-TREZE DE JUNHO ENTRE RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS ERUA LUIS FEITOSA
RODRIGUES.
-ALAMEDA RENER ENTRE RUA REPÚBLICA DO PARAGUAI E RUA ALLAN KARDEC.
-ALAMEDA NHE COLANDIA UM ENTRE RUA MARECHAL FLORIANO E RUA MARECHAL
DEODORO.
-DOM AQUINO CORREA ENTRE RUA REPÚBLICA DO PARAGUAI E RUA LUIS FEITOSA
RODRIGUES.
-ALAMEDA NHE COLANDIA ENTRE RUA REPÚBLICA DA BOLÍVIA E RUA ALLAN KARDEC.
-ALAMEDA ILZA ENTRE RUA ALLAN KARDEC E RUA MARECHAL FLORIANO.
-RUA CUIABÁ ENTRE RUA REPÚBLICA DO PARAGUAI E RUA LUIS FEITOSA
RODRIGUES.
-ALAMEDAANA ROSA ENTRE RUA REPÚBLICA DA BOLIVIA E RUA MARECHAL FLORIANO.
-ALAMEDA JOAQUIM PEREIRA ENTRE RUA EDU ROCHA E RUA LUIS FEITOSA
RODRIGUES.
-RUAAMÉRICA ENTRE RUA REPÚBLICA DO PARAGUAI E RUA LUIS FEITOSA RODRIGUES.
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Projeto do vereador Dr. Domingos, que institui Programa
Paraolímpico em Corumbá é aprovado na Câmara!
Integração social
A instituição de um programa
voltado para pessoas com
necessidades especiais foi sugerida
pelo vereador Domingos Albaneze
Neto (PV), como forma de desenvolver
e organizar a coordenação das
atividades físicas adaptadas no
Município, bem como proporcionar a
participação dos paratletas em
atividades
relacionadas
à
acessibilidade, integração social,
representação
em
jogos
paraolímpicos, entre outros, com o
intuito de aprimorar a saúde e o bemestar.
A proposta foi em forma de Projeto
de Lei já aprovado pela Câmara
Municipal de Vereadores e institui
também o “Dia do Paratleta
Corumbaense”, a ser celebrado
sempre em 21 de agosto. O Projeto
seguiu para apreciação do Poder
Executivo.
Em sua justificativa, o vereador
destacou que entre os principais
tipos de necessidades especiais
encontrados na cidade, a deficiência
física ou motora, e em menor escala
as causadas por deficiências mentais,

visuais e auditivas. “Diante desse
quadro e buscando soluções para
diminuir o número de pessoas que
estão afastadas ou mesmo excluídas
de atividades esportivas, e até mesmo
sem aparecer em público, muitas
vezes por falta de informação ou de
conscientização, propomos a
instituição desse projeto que institui
o Programa Paraolímpico de Corumbá
com o intuito de promover estímulo
a cidadania e o exercício de direitos
humanos das pessoas com
deficiência, com fins de
empoderamento e inclusão social, por
meio das atividades esportivas,
sociais e educacionais”, destacou.
Domingos lembra também que a
atividade esportiva é um “valioso
instrumento terapêutico no processo
de reabilitação física, e também uma
oportunidade de integração social
entre as pessoas com deficiência,
possibilitando a reformulação de
projetos de vida”.
A proposta é que o programa seja
coordenado pela Fundação de
Esportes de Corumbá (FUNEC), com
o auxílio de uma técnica nomeada
pelo prefeito. Além disso, o Projeto

Proposta do vereador e médico é buscar oportunidade de
integração social entre as pessoas com deficiência,
possibilitando a reformulação de projetos de vida.
de Lei prevê que o Poder Executivo
poderá firmar convênios com
entidades, órgãos públicos,
associações, instituições de ensino,
entre
outros,
para
o
desenvolvimento
de
suas
atividades, bem como buscar
recursos para custear despesas
decorrentes de participações dos
paratletas em eventos esportivos.
Domingos ressaltou ainda que
Corumbá está ganhando um Centro

de Iniciação ao Esporte, em
construção na parte alta da cidade
(Nova Corumbá), e que contará com
diversos equipamentos esportivos,
entre eles, um ginásio poliesportivo
que comportará as modalidades
paraolímpicas como esgrima de
cadeira
de
rodas,
judô,
halterofilismo, tênis de mesa,
voleibol sentado e goalball.
Fonte: Assessoria de
Comunicação do Vereador
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“Não devemos tocar numa ferida se não temos com que curá-la”.
* * * CARNAVAL - Estive em bate-papo
com o amigo, artista plástico, José Antônio
Garcia - Tanabi, que este ano será tema
de enredo da Escola de Samba Major
Gama. “Nossa Rua hoje tem Rei e ganha
a Avenida: saudemos Tanabi, a Cultura é
sua Vida”. Ele nos disse que está a mil por
hora com os preparativos em torno da folia
momesca. Tanabi disse também que a
agremiação irá para a Passarela do Samba
a fim de brigar pelo título. Apesar das
dificuldades, o trabalho está sendo
realizado com muita criatividade. Tanabi
disse que apesar dos comentários de que
para se colocar uma escola de samba na
rua precisa-se de muita “grana”, ele
garante que nem sempre. Para ele –
Tanabi, Bom Gosto nem sempre custa caro,
basta apenas ter criatividade, saber
trabalhar e claro, o principal, ter Bom
Gosto. Tanabi também nos mostrou um
pouco do que está sendo feito no barracão
da agremiação, bem como os protótipos
das fantasias que irão compôr as alas da
Major Gama. Pelo que pude perceber a
agremiação não vem apenas para brincar
o carnaval não. Além das belíssimas
fantasias, a Major aposta ainda nas várias
coreografias, teatro, muito brilho e, algumas
surpresas. Show de bola!
* * * LUGARES – Final de semana
estive com o meu giro pelos bares e
lugares da city. Como sempre à noite
começou com o encontro semanal dos
amigos do Lions Corumbá que acontece
todas ase sextas, em restaurante da city.

The happening teve um sabor especial,
pois, na oportunidade foi celebrado o
aniversário da Luciane Fatah que estreou
idade nova domingo, dia 14 e do Clovis
Coelho que trocou folinha dia 13. A noite
teve direito a parabéns pra você, bolo e
docinhos tudo preparado pela Lú, que ao
lado do esposo Sair Fatah; da mãe D.
Neusa e da cunhada Samira, era só sorriso
e alegria pelo momento entre amigos. A
mesa esteve animadíssima, com muito riso
e descontração. Por lá também encontreime com o casal amigo Luiz Fernando de
Toledo Jorge e Gabriela e o casal Geni e
José Silvino Nogueira, que a partir de
agora, segundo a Geni irão se dedicar
mais a vida a dois, com viagens, passeios
noturnos, enfim aproveitar a vida.
Wonderful!
* * * MANDA CHUVA - De acordo com
A Rainha Elizabeth II, é a bisneta mais
famosa dela, a princesa Charlotte, quem
dá as cartas em casa no convívio com o
irmão mais velho, o príncipe George. A
rainha comentou sobre a relação dos dois,
durante encontro com alguns de seus
súditos na residência oficial de
Sandringham, em Norfolk, no norte da
Inglaterra. É tradição por lá que o aluno
que obtiver as melhores notas em seus
estudos de educação religiosa numa das
escolas primárias locais receba da monarca
uma Bíblia como presente pelo esforço, e
neste ano a honraria foi para Emily Clay,
de 10 anos, cujo pai também conquistou o
feito em 1990. Enquanto conversava com

O casal Julieta e João Luiz de Paula Gonzalez. Ele, estreando idade nova, dia 23.

a garota, Elizabeth II perguntou se ela
cuidava da irmã mais nova, e ouviu da
mãe dela que na verdade o que acontecia
era o contrário. “Com Charlotte e George
é a mesma coisa”, emendou a rainha.
Charlotte, de apenas dois aninhos, já havia
sido descrita como “autoritária” por sua
mãe, Kate Middleton. Essa promete!
* * * SAMBA - Mais uma vez os
nossos cumprimentos ao amigo Luiz Mario
Cambará, da Fundação de Cultura e
Patrimônio Histórico aqui da city, por mais
uma edição da Roda de Samba realizada
sábado, dia 13, na Orla Portuária. The
happening a cada semana vem atraindo
um maior público, não só os apaixonados
pelo samba, bem como turistas e famílias
que se dirigem à Orla Portuária para curtir
momentos de puro lazer com boa música,
animação contagiante e claro, muito
samba, com os melhores músicos prata da
casa, dentre os quais, Xandão, Braguinha;
Ninho; Roxo; Serginho e outros. Chiques
e famosos, personalidades do mundo
político, empresarial, profissional, a dona
de casa, o trabalhador comum, enfim todos
se unem em só objetivo, se divertir e passar
momentos agradabilíssimos, curtindo as
belezas do nosso Pantanal, às margens
do majestoso Rio Paraguai. Um luxo!
* * * PÉ DIREITO - O Carijó da
Avenida iniciou o campeonato estadual com
o pé direito, ao vencer pelo placar de 3x0,
o Operário de Dourados, na quarta-feira,
dia 17. O torcedor do Galo Guerreiro
mesmo com o prenúncio de mau tempo, os
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Aniversariantes
da Semana
Carlos Bobadilla Garcia - 21/01
Luiz Aelson Miguéis (Tim) - 21/01
Mário Márcio Vieira - 21/01
Evandro Loureiro - 21/01
Patrícia Rezende - 21/01
Wando Pereira da Silva - 22/01
Beatriz Pamela Alves - 22/01
João Luiz de Paula Gonzalez - 23/01
Rosana Beatriz de Oliveira Dias - 23/01
Marcelo Aguilar Iunes - 23/01
Nissrin Antar - 24/01
Thalita de Souza Viana - 24/01
André Navarro - 24/01
Isaac Junior - 24/01
Jackson Salles - 24/01
Agnaldo Lemos - 24/01
Evander Vendramini Duran - 25/01
Laudenil do Nascimento - 25/01
Faine Pinto de Arruda Amaral Assy - 25/01
Claudio José Baruki - 25/01
Sandro Nemir - 25/01
Rita Brasil - 25/01
Israel Bogarim - 25/01
Jorge Luiz Samaniego Sambrana - 25/01
Walter Victório - 26/01
Soraya Machado - 26/01
Stéphanie Brittes - 26/01
Jobson Sebastião Bispo - 27/01
Gabriela Almeida Saldanha - 27/01

ingressos mais caro e a transmissão ao
vivo pela TV local marcou presença e
empurrou o time com palavras de incentivo
e claro, muito barulho. Personalidades do
mundo político, empresarial e profissional
também se fizeram presente, como o
empresário Alfredo Zamluutti Junior que
entrou em campo com autoridades locais
para o pontapé inicial. O Alvinegro da Gen.
Rondon entra em campo novamente hoje,

A querida amiga, Faine Assy estreando idade nova dia 25, ao
lado do maridão, o empresário Luiz Alberto do Amaral Assy.
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Em dia de visita ao Rotary Clube aqui da city, o governador do Distrito
4470 de RI, Wladimir Marangoni Filho e a embaixatriz Juliana, com o casal
Tânia e Gustavo Serra, presidente do Rotary local.

O casal amigo, Junior Teixeira e Lea Maria. Ela, ainda
celebrando o níver, comemorado ontem, dia 20.

O patriarca da família Migueis, Luiz Aelson Migueis – TIM estreando
idade nova hoje, dia 21, aqui com o neto Pedro Henrique Migueis Garcia.
* * * Entre em contato com a coluna pelos e-mails: desartory@hotmail.com desartory@gmail.com - desartory@bysartory.com.br ou ainda pelos fones (67) 32318360 e (67) 9 9248-8999, endereço para correspondência: Rua Major Gama, 761- A,
Centro – Corumbá-MS, CEP: 79331-010. A coluna também pode ser visualizada nos
sites: www.correiodecorumba.com.br www.bysartory.com.br
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O presidente da Casa do Barão de Vila Maria, aqui com a esposa Regina,
se preparando para celebrar o seu níver, dia 25 e o casal Amanda e o
prefeito da cidade Marcelo Iunes. Ele, estreando idade nova dia 23.
domingo, dia 21, desta feita pela Copa
Verde, quando enfrenta o Ceilândia do
Distrito Federal, às 17:00 hs, no Arthur
Marinho. Feliz da vida com o resultado
da partida contra o Operário ficou o
técnico Douglas Ricardo. Wonderful!
* * * FORA DE FORMA - Donald
Trump, que já havia feito história ao se
tornar o primeiro bilionário a alcançar a
presidência dos Estados Unidos,
conquistou mais um título pouco comum
em se tratando do histórico recente de
seus antecessores: ele foi oficialmente
diagnosticado como obeso nesta semana
por Ronny Jackson, o médico particular
que o atende na Casa Branca. Isso
porque Trump apresenta um índice de
massa corporal - IMC de 30,3 para seus
1,90 m de altura e 108 quilos, bem acima
do recomendado para um homem de 71
anos. Mas de acordo com Jackson, que
divulgou os dados em nota oficial e sem
muito alarde, o republicano ainda está
longe de ser considerado um caso de
obesidade severa – para isso o IMC do
ex apresentador do reality show “O
Aprendiz” precisaria estar acima de 35.
Em tempo: justiça seja feita, os EUA
lideram o ranking de países
desenvolvidos com o maior número de
pessoas acima do peso, o que não faz
de Trump exatamente uma raridade entre
seus conterrâneos. Hum, hum!
* * * ILUSTRE - O Rotary Clube
aqui da city, que tem como presidente, o
rotariano Gustavo Serra e Tânia recebeu
na terça-feira, dia 16, a visita Oficial do

Governador 2017/2018, do Distrito 4470,
de Rotary Internacional, Wladimir
Marangoni Filho, que aterrissou em
nossa urbe acompanhado pela
Embaixatriz, Juliana B. Aires Marangoni.
O casal foi recepcionado logo na entrada
da cidade, mais, precisamente no Portal,
onde existe um monumento do Rotary.
Durante o dia, além da reunião
administrativa, o governador Wladimir e
sua esposa Juliana também estiveram em
visita à Escola do Rotary e a Cripam. A
noite foi realizada uma reunião festiva de
boas vindas ao casal, com a presença
dos rotarianos e os jovens do Interact,
contando ainda com a solenidade de
ingresso de novos associados. Muito
bom!
* * * PRESENÇA - A presidente da
Soamar Ladário Corumbá esteve esta
semana participando das solenidades de
passagem de comando das OM’s
subordinadas ao comando do 6º DN. No
dia 15, a Base Fluvial de Ladário realizou
cerimônia de passagem de comando,
quando o CMG Hermes Pacheco deixou
o comando, sendo sucedido pelo também
CMG Mauro Nicoloso Bonotto. Já no dia
16, a solenidade foi no comando da
Flotilha de MT, quando o CMG Muller
deixou o comando, sendo sucedido pelo
também CMG Jorge João Cabral de
Oliveira. As solenidades foram presididas
pelo C. Alte. Luiz Octavio Barros Coutinho
e contou, com as presenças de
autoridades civis e militares, soamarinos
e convidados. Muito bom!
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