MONOPÓLIO DA ANDORINHA
Em novo inquérito, MPE investiga possíveis
irregularidades praticadas pela Empresa
O inquérito aberto
pelo MP vai averiguar:
Foto: Renê Marcio Carneiro/PMC

1) regularidade do cálculo do preço da
passagem de Corumbá X Campo Grande;
2) se a exploração do serviço constitui
monopólio;
3) se há ilegalidade no contrato que concedeu
a exploração da linha de transporte coletivo
intermunicipal de passageiros nº 059 Campo
Grande - Corumbá, à Empresa Andorinha, pelo
período de 04/02/1996 até 04/02/2006; e do
Segundo Termo Aditivo (SEINFRA - processo
07/100618/99), que prorrogou a concessão por
mais dez anos, findando em 03/02/2016, por
ausência de prévia licitação. Confira na pág 03
Confira nas páginas 09,10,11 e 12.
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Ergonomia e
aprendizagem infantil
* Rosildo Barcellos
Época de compra de material escolar,
tanto dos pais, quanto para o governo. Na
capital por exemplo, a compra dos kits
escolares que serão distribuídos, no
primeiro dia do ano letivo, nas escolas
municipais de Campo Grande já foi
fechada. A Prefeitura de Campo Grande
adquiriu 103,4 mil conjuntos de materiais
por R$ 3.043.623 da Brink Mobil
Equipamentos Educacionais Ltda. – cada
kit custará, portanto, R$ 29,43. Mas um
item sempre passa sem ser notado: é a
mochila. Na bagagem diária são
transportados, além do material escolar
exigido, lanches, livros, estojos, pastas,
cadernos, roupas, os brinquedos da moda,
álbuns de figurinhas, bolas e até mesmo
skates e celulares.
Estudos que investigam a postura
corporal têm mostrado uma leve, mas clara,
associação entre a carga das mochilas e a
resposta ao aprendizado. Crianças,
adquirem mecanismos compensatórios em
relação à postura corporal com cargas
acima de 10 (dez) a 15% (quinze por
cento) do seu peso corporal
correspondente. O excesso de peso nas
mochilas é um problema que carrega, além
das dores nas costas, situações possíveis
de acontecer ao longo prazo, como
escoliose idiopática infantil, que mesmo
sendo congênita pode ser agravada por
estes maus hábitos, além de cifose,

Tadeu Vieira orientando as compras escolares na feira

kit escolar
hiperlordose da coluna lombar, artrose
precoce e má postura, o que também pode
influenciar no aprendizado em função do
desconforto na hora da aula.
É recorrente a cena de crianças
carregando mochilas acima do peso ideal
e outras literalmente “arrastando” por não
suportarem o peso, devido à grande
quantidade de livros e materiais. O material
muito pesado leva a criança a fazer um
esforço além do que ela deveria suportar.
Dados da Organização Mundial de Saúde
(OMS) indicam que 85% (oitenta e cinco
por cento) das pessoas têm, tiveram ou
terão um dia dores nas costas provocadas
por problemas de coluna, existindo uma
tênue relação entre a carga na mochila,
justamente quando a criança está, em
crescimento e com a massa óssea em
formação. Numa das medições que eu
participei encontramos um aluno de dez
anos, cursando a quinta série, com apenas
40,3 quilos e transportando 7 Kg, o que
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representa 17,4% do seu peso. Outra
aluna, de 8 anos, da terceira série,
pesando 33,7 quilos, carregava 4,3 Kg, o
que totalizou 13%.
Uma sugestão que proponho; além
dos pais conferirem com seus filhos, o que
realmente vai precisar no dia seguinte é:
se a mochila tiver alças, que sejam
acolchoadas. A largura da mochila não
deve exceder o tamanho do dorso da
criança e a altura ideal é a região da
cintura. Deverá estar ajustada ao tronco e
carregada sobre os dois ombros. Evitar
carregá-las em um só ombro, porque isso
sobrecarrega somente um lado do corpo,
caso também detectado em policiais ao
longo dos anos com o uso de suas armas
de fogo. Quem for arrumar a mochila, dê
preferência por colocar os materiais mais
pesados no fundo (parte que encosta nas
costas) e ir distribuindo os mais leves para
a parte anterior da mochila. Quanto ao
peso das mochilas, a recomendação é de
10% a 15% do peso corporal como sendo
o máximo de peso a ser carregado. Se a
mochila for de rodinhas, a altura correta
da alça deve ser suficiente para que a
criança não tenha que se inclinar para

puxá-la. O puxador deve ser ajustável à
altura atual da criança, ou seja, não deve
ser maior nem menor que a altura do
braço estendido. As costas da criança
devem estar retas ao puxar a mochila, pois
os movimentos de rotação quando muito
intensos e regulares não são bem tolerados
com a ação diária.
No corpo humano, se os movimentos
não são executados com equilíbrio
adequado, as estruturas anatômicas
sofrem um desgaste precoce criando
condições especiais para que os nervos
sejam incomodados, daí surgem as ‘’dores
nas costas’’ Em Corumbá – A Cidade
Branca, esta preocupação levou a
promulgação da Lei nº 2.482 de 11 de
junho de 2015 que dispõe sobre o peso
máximo tolerável do material escolar
transportado diariamente por alunos da
rede escolar pública e privada naquele
município, levada a termo por proposição
do edil Tadeu Vieira. Seria interessante
observar este detalhe, pois as vezes um
desempenho não esperado de
determinado aluno é justamente uma algia,
que pode distrair sua retenção de
conhecimento e informação. *Articulista
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MONOPÓLIO DA ANDORINHA
Em novo inquérito, MPE investiga possíveis
irregularidades praticadas pela Empresa
A 5ª Promotoria de Justiça da
Comarca de Corumbá/MS, de
Proteção do Patrimônio Público e
Social, Defesa do Consumidor,
Curadoria dos Registros Públicos e
Fundações, instaurou novo Inquérito
Civil (06.2017.00000635-0) para
investigar possíveis irregularidades
praticadas pela Empresa de
Transporte Andorinha, responsável
pelos serviços de transporte
intermunicipal de passageiros da
Linha 059, entre Corumbá e Campo
Grande.
O Edital 0002/2018/05PJ/CBA, de
1 de janeiro de 2018, foi publicado no
Diário Oficial do órgão na segundafeira, 22, assinado pelo Promotor de
Justiça Luciano Bordignon Conte,
que busca apurar a regularidade do
cálculo do preço da passagem de
Corumbá a Campo Grande; se a
exploração do serviço constitui
monopólio.
O Inquérito visa também
investigar se há ilegalidade no
contrato que concedeu a exploração
da linha de transporte coletivo
intermunicipal de passageiros nº
059, à Empresa Andorinha, pelo
período de 04/02/1996 até 04/02/
2006, bem como do Segundo Termo
Aditivo (SEINFRA - processo 07/
100618/99), que prorrogou a
concessão por mais dez anos,
findando em 03/02/2016, por
ausência de prévia licitação.
Esta é a terceira vez, nos últimos
quatro meses, que o Ministério
Público
Estadual
instaura
procedimentos para apurar a situação
do transporte intermunicipal de

passageiros da Linha 059. Em outubro
do ano passado, também por decisão
do promotor Luciano Bordignon
Conte, o MPE recomendou ao
Governo do Estado, não conceder
novas autorizações à Andorinha para
operar o trecho.
Em seguida, Ministério Público
decidiu por uma Ação Civil Pública
contra o Estado de Mato Grosso do
Sul, dando um prazo de 180 dias para
o Governo concluir o processo
licitatório de concessão do serviço
público de transporte intermunicipal
de passageiros da linha 059, com
multa diária de R$ 20 mil em caso de
descumprimento.

Luta antiga
A solução para o caso do sistema
de transporte intermunicipal de

passageiros do trecho Corumbá –
Campo Grande, é uma luta antiga do
vereador Evander Vendramini,
presidente da Câmara Municipal. Ele,
em 2011, denunciou a situação e
promoveu uma audiência pública para
discutir o assunto.
Uma outra audiência pública
ocorreu em 2016. “Já são sete anos

98474
9925

de luta. No ano passado, o trabalho
continuou com a adesão de todos os
vereadores. Vamos continuar
cobrando a licitação e que tenhamos
duas ou três empresas atuando no
trecho, para que tenhamos passagens
mais baratas, e ônibus de melhor
qualidade para a população”,
reforçou Evander.
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Quanto atraso dessa administração! Será que os vereadores de Campo Grande
sabem dessa proibição ou da arrogância ou despreparo. Com a palavra os
Senhores Vereadores da Capital.
O Administrador tem direito de resposta.

Por Eneo da Nóbrega
(Membro Efetivo da União Brasileira de Escritores)

MINHA VIAGEM ATÉ CAMPO GRANDE
Fiquei cerca de seis dias na capital do Estado, no antigo Hotel Anache
hoje Plaza, perto do Pátio Central, lojas Americanas. A cidade está tomada
por vendedores ambulantes: vendem milho, pequi, laranja, manga,
guardanapo, caldo de cana, jujuba, pantanal cap, água de coco, capinha de
celular, entregam panfletos de clínicas, de casas comerciais, lanchonetes, é
uma loucura andar nas calçadas, isto bem no centro da cidade. Quando
visitei o Camelódromo, aquilo é uma verdadeira gritaria para chamar a atenção
dos consumidores. Vendem de tudo, inclusive consertei uma máquina
fotográfica moderna, pela bagatela de trintinha, pois a bicha me custou 600
pilas e estava condenada para ir para o lixo. Estive também no Mercadão. A
gritaria chamando atenção dos visitantes até que é pequena. Nas praças de
alimentação dos Shoppings, Pátio Central e Campo Grande, oferecem uma
comida muito sofisticada. O preço também acompanha a iguaria. Passeando
de táxi pelos bairros Aero Rancho e Vila Carlota, um abandono total. Ruas
esburacadas, lama por todo lado, escuridão, um verdadeiro inferno de Dante...
O que me surpreendeu foi a Rodoviária, pois a Administração daquele
local proibiu os funcionários da empresa Andorinha de afixar o horário dos
ônibus que fazem a linha para Corumbá, no vidro do guichê. É um cúmulo
dos cúmulos! Quem quer saber dos horários para retornar para Corumbá
pela empresa Andorinha, tem de entrar na fila, junto com os passageiros que
estão comprando passagens. Gostaria de saber de onde vem esta
determinação do responsável pela Rodoviária determinar para que não se
afixe o horário dos ônibus que vem de Campo Grande para Corumbá! Será
que vem da ONU, do STJ, STF, da governadoria do estado ou do município?

Administrador da construção do Hospital da CASSEMS
em Corumbá. Breve Inauguração.
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Famílias contempladas com unidades
habitacionais no conjunto Corumbella II
realizaram, na manhã de quinta-feira, 25
de janeiro, vistoria nas moradias. Elas
conferiram se fechaduras, portas, janelas,
paredes, piso e teto, por exemplo,
estavam em perfeito estado ou com
necessidade de reparos. A vistoria é
realizada antes da assinatura dos
contratos e entrega dos imóveis.
“A próxima etapa é a assinatura dos
contratos que será no dia 30, no
Poliesportivo da Porto Carrero. Estaremos
com a equipe da Caixa Econômica
colhendo assinaturas, além do apoio técnico
da Caixa, Energisa e Sanesul”, afirmou
Luciane Andreatta, diretora-presidente da
Agência Municipal de Habitação e
Regularização Fundiária.
Luciane lembrou que os moradores
podem posteriormente murar as
residências, ampliar construindo mais
peças e colocando garagem, por
exemplo. O que eles não podem fazer é
modificar a estrutura da moradia já
estabelecida sem apoio técnico de um
engenheiro. Cada unidade conta com
área de serviço, sala, dois quartos,
banheiro e cozinha. Conforme Luciane,

estima-se que até 1º de fevereiro o
conjunto seja entregue.
Dona Denise Candelária de Souza
Ramos realizou vistoria com seu filho,
nora e neto, com quem vai morar. “Estou
achando muito bom vir morar aqui porque
a gente que nunca teve uma casa, porque
eu moro em um barraco de tábua, quando
ganha uma oportunidade como essa
acha uma maravilha. Estou me sentindo
muito feliz com tudo o que Deus está me
dando. Vou começar uma vida nova aqui,
2018 está começando diferente. Vamos
conversar para podermos fazer mais
uma peça e uma área coberta para lavar
roupa. Vai ser tudo melhor porque está
no nosso nome, nem que demore para
pagar, mas a gente está no que é nosso”,
disse a idosa.
Para o conjunto também vão se mudar
dona Elinete Tomé de Souza e seus três
filhos. “Estou gostando muito de vir para
cá. Estou morando de favor na casa do
meu pai, mas pelo menos não estou
pagando aluguel. Estou muito feliz porque
agora o lugar vai ser meu”, disse a
beneficiada que não encontrou nenhum
defeito na casa. “Acho importante essa
vistoria porque a gente pode ver como é

CONTRATA-SE
Profissional de Imprensa
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.

Fotos: Clóvis Neto/PMC

Famílias realizam vistoria nas moradias do conjunto Corumbella II

a casa e se tem algum problema. A
expectativa está grande para vir para cá.
Quando receber a chave, já vou me
mudar”, afirmou Elinete.
Tatiane de Amorim Costa Pereira vai
morar no Corumbella II com seus quatro
filhos. “Vai ser bom porque vamos sair
do aluguel. Moro atualmente no Cristo e
o dinheiro que era do aluguel vai sobrar
para investir nos filhos. Só a minha filha
de 15 anos que ficou chateada porque
vai sair de perto dos amigos, mas quando
falei a ela que ela poderia ir morar com o
pai, ela resolveu ficar comigo. Falei a ela
que vai ser melhor para a gente e ela
poderá fazer novos amigos”, disse
Tatiane que não encontrou nenhum
problema na construção durante vistoria.

Na tarde de quarta-feira, 24 de janeiro,
as 224 famílias que vão receber casas
neste conjunto participaram de reunião
com a Agência Municipal de Habitação
e Regularização Fundiária, onde
puderam tirar dúvidas e serem
orientados quanto aos trâmites para
entrega das residências. A reunião
aconteceu na sede do Corumbaense
Futebol Clube. Conforme especificado
pelo Governo Federal, esse
empreendimento é voltado para famílias
com renda de até R$ 1,8 mil. Os
beneficiados vão pagar prestações
mensais, de acordo com sua renda
familiar, para poder adquirir o imóvel. O
valor das prestações é estabelecido
pela Caixa Econômica Federal.
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Cuidado com os anúncios
Com esta crise que vivemos,
apesar da pouca melhora, muitos
que ficaram ou estão
desempregados, sonham em abrir
um negócio próprio e conseguir
sua autonomia financeira.
Como trabalho com alugueis
de imóveis também, vejo que
houve um aumento considerável
na procura por pontos comerciais
na cidade de Corumbá.
Quando estava na faculdade
de publicidade, estudamos vários
casos comuns, onde no intuito de
abrir rapidamente um comércio,
e assim começar a faturar,
muitos comentem erros que
podem custar caro, seja por falta
de atenção, ansiedade, ou por
falta de experiência ou
conhecimento.
Quando colocamos um
produto a venda, é necessário
cuidado ao anunciá-lo. Muitos
pensam que é simples, que o que
manda é a criatividade. Pensando
assim, alguns empresários ou
funcionários, às vezes sem
qualificação para tal, tomam a
liberdade de serem “criativos”.
Lembro-me de ter visto uma
notícia no site da UOL que me
chamou atenção. Era sobre um

erro de português em um anúncio
de marketing, que dizia assim:
“Chip da “operadora” R$ 1,00,
com aparelho!” dentro de um
supermercado na cidade de
Guarabira, na Paraíba.
Claro que acabou virando
caso de polícia.
Indo atrás do anúncio, um
consumidor, com 4 reais no bolso,
pediu 4 chips com 4 aparelhos. Ao
ser explicado pelo vendedor que a
promoção era válida apenas na
compra de qualquer aparelho
celular pelo preço normal de tabela,
o cliente, que havia fotografado o
anúncio, acionou a polícia.
No final da confusão, o
consumidor, que por sinal era um
professor, por tanto conhecedor
da forma correta de se escrever,
aceitou um acordo no valor de
100 reais na época, para ser
“trocado” por um aparelho, com
chip, e a loja, claro, saiu em
prejuízo.
Mas pelo menos, espero que
tenham aprendido a lição, pois
sabemos que existem anúncios
que a intenção é justamente
“enganar” (mas eles chamam de
“atrair”) os clientes com falsas
chamadas, ou duplo sentido.

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

ATACADO COSTA
Distribuidor da Água Mineral
Piracema e Santa Inês
Rua Porto Carreiro, 798.
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O Brasil não tem uma imprensa de verdade
Por Mario Marona
O Brasil não tem uma imprensa
independente.
O Brasil não tem uma imprensa isenta que
não seja pobre, alternativa, e feita com o
sacrifício pessoal de uns poucos jornalistas
que abrem mão do conforto que poderiam
dar às suas famílias para suprir a carência de
informação confiável na mídia tradicional.
Como fazia a Última Hora, nos anos 50, como
fez a “imprensa nanica” durante a ditadura.
Já é assim há muito tempo.
A imprensa brasileira formal é facciosa, venal
e criminosa.
Liderou, apoiou ou sustentou politicamente
as piores tragédias políticas e econômicas da
história contemporânea do Brasil.
Não é apenas porta-voz do atraso, é por si
mesma parte e causa do atraso.
A imprensa brasileira levou Vargas ao
suicídio.
Destruiu a reputação de JK.
Derrubou Jango.
Propiciou a radicalização do golpe militar
com o AI-5.
Permitiu, escondendo e distorcendo fatos,
a tortura de milhares de militantes políticos de
oposição.
Escondeu os crimes cometidos pela ditadura
militar.
Além de omitir ou fraudar informações sobre
os crimes da ditadura, ofereceu apoio logístico
e veículos para a polícia política.
Fez aprovar uma anistia que perdoou
assassinos de presos que estavam sob a
custódia do estado.
Impediu as eleições diretas, quando o país
já estava pronto para elas.
Promoveu uma eleição indireta de caráter
conservador.
Inventou e elegeu Fernando Collor,
derrubando-o depois, quando ele já não
interessava mais ao poder.
Mentiu e manipulou para enfraquecer
politicamente Leonel Brizola e impedi-lo de se
eleger presidente da República.
Fraudou a lisura da disputa entre Lula e
Collor no segundo turno daquela eleição.
Apoiou todos os planos econômicos liberais
que empobreceram a população.
Sabia da compra da emenda da reeleição
por Fernando Henrique Cardoso e silenciou.
Reelegeu Fernando Henrique quando o
Plano Real já havia cumprido seu papel e o
país afundava economicamente.
Criou o medo do agravamento da crise
econômica para tentar impedir a eleição de
Lula em 2002.
Superdimensionou e deturpou o mensalão,
e intimidou o STF para que o PT passasse a
ser odiado pela população.
Tentou impedir a reeleição de Lula, apesar
de sua enorme popularidade.
Mentiu, criou denúncias falsas e cobriu de
maneira facciosa a campanha que elegeu
Dilma Rousseff em 2010.
Em 2013, apoiou enquanto julgou
necessário os atos de protesto violentos e
manipulados pela direita contra um governo
democrático.

Cometeu todas as fraudes de informação
possíveis e sequer imagináveis para forçar
a vitória de Aécio Neves na eleição de 2014.
Liderou com o PSDB e a oposição
conservadora a maior sabotagem econômica
e política já cometida contra um governo na
história, comparável apenas ao que havia
feito contra Vargas.
Criou, com o boicote ao governo no
Congresso e no mercado, o ambiente
propício a queda da popularidade e do apoio
a Dilma.
Convocou, apoiou abertamente e
amplificou as manifestações de protesto contra
o governo em 2015.
Transformou Eduardo Cunha no homem
poderoso que acabaria por liderar no
Congresso o impeachment da presidenta,
escondendo da população a sua verdadeira
face corrupta e criminosa, que já conhecia.
Por meio de notícias, colunas e
comentários, pressionou o STF a fugir
covardemente do papel de garantidor do
cumprimento da Constituição, que poderia
ter impedido um impeachment sem crime de
responsabilidade e por motivos fúteis.
Apoiou abertamente o golpe de estado e
está enganando a população sobre os
verdadeiros efeitos desastrosos de todas as
medidas regressivas que tem coagido o
governo ilegítimo a adotar.
Inventou, exaltou e sustentou as
arbitrariedades cometidas pela operação
Lava a Jato, pelos procuradores de Curitiba
e pelo juiz Sérgio Moro.
Dedicou-se com persistência, todos os
dias e sem qualquer concessão ao pluralismo
de opinião, a atacar a reputação de Lula,
destruir sua imagem pública e induzir o
Judiciário a condená-lo por crime do qual
não existem provas.
Neste momento, defende a confirmação
da condenação de Lula e pressiona o TRF
a sujeitar-se aos seus interesses.
Trata como verdade inquestionável
qualquer notícia negativa para Lula e esconde
de seus leitores, ouvintes e telespectadores
informações que possam ser favoráveis ao
ex-presidente em sua luta legítima por
absolvição.
Prepara-se, em desesperada busca por
um candidato, para interferir e vencer a
eleição deste ano.
É a maior produtora e reprodutora de
notícias mentirosas ou parciais que causem
danos à imagem de governos progressistas
do Brasil e de qualquer país.
Inspirou, pelo exemplo de seu vocabulário
crescentemente grosseiro contra
adversários, a linguagem de esgoto que se
tornou corriqueira nas redes sociais.
Vale-se da ignorância, da truculência,
do preconceito e de impunidade das redes
sociais para dar credibilidade às suas
próprias mentiras.
Enquanto o Brasil não tiver uma
imprensa independente e isenta, que sirva
de alternativa e contraponto, será governado
por uma imprensa inescrupulosa e canalha.

1 –Casa , Popular Nova, com 3 quartos, sala de estar, sala de jantar, sala de TV,
cozinha, 2 banheiros, lavanderia, churrasqueira e banheiro externo. Garagem
coberta para 3 carros. R$ 350 mil
2 – ABAIXOU! Excelente imóvel no Centro, com 260 m², piscina, área gourmet,
churrasqueira, 3 quartos, sala de jantar, sala de estar, hall de entrada, cozinha
planejada, copa, lavabo, área de serviço, e garagem para 2 carros. A casa está a
venda com armários embutidos, ar condicionados e móveis! Excelente
Oportunidade!
3 – GUATÓS Casa com terreno medindo 12,10 m X 33,20 m, com 3 quartos, sendo
2 suítes, banheiro, garagem para 3 carros, sala de TV, lavanderia, despensa e
quintal. R$ 300 MIL
4 – Centro, Sobrado bem localizado, com 2 quartos, 2 banheiros, 3 salas, cozinha
e amplo quintal na parte inferior, com piscina. No piso superior, com 2 quartos, dois
amplo banheiro e sala. R$ 550 mil
5 - Casa + Terreno – centro! Excelente terreno com antigos escritórios, medindo
19,80 m x 72 m no centro da cidade, plano, ótima localização. R$ 250 mil
6 – Dom Bosco, Casa plana, com área de lazer, churrasqueira e piscina. Área
total de 495.72 m² e com 172.07 m² de construção. Garagem coberta para 2 carros
e área para mais 4 carros. 3 quartos, sala social com 2 ambientes, 2 banheiros,
cozinha, lavanderia e quarto de empregada nos fundos. Excelente oportunidade
R$ 650 mil
7 – Dom Bosco, Casa medindo 8 m X 25 m, localizada em bairro com toda infra
estrutura, com garagem para 2 carros, jardim, 2 salas, 2 quartos, banheiro, cozinha
e quintal. Bom para investimento. R$ 145 mil
8 – COMERCIAL NOVA Corumbá, Local privilegiado, na Rua Ciriaco, com salão
comercial na frente, e casa nos fundos, com 3 quartos, sala, 2 banheiros, quintal e
vaga para 5 carros! R$ 200 mil
9 – Centro, Casa bem localizada, na Rua Ladário, com 3 quartos (1 suíte), sala de
TV, sala de jantar, dispensa, cozinha, lavanderia, banheiro e vaga para 2 carros
R$ 300 mil
10 – CENTRO Casa com terreno medindo 19 m X 72 m, próximo ao Quartel Militar,
com 3 quartos, banheiro, sala de estar/jantar, sala de TV e banheiro na parte
externa. Garagem para 3 carros e quintal R$ 260 MIL
11 – CENTRO - Casa plana, com 3 quartos (sendo 1 suíte) com armário
embutido, ampla cozinha, 2 banheiros, escritório, sala de estar, sala de jantar, sala
de TV, quintal, e vaga para 3 carros. Localizada na Av. General Rondon. Excelente
oportunidade! Aceita proposta. R$ 700 mil
12 – Centro, Casa nova, recém construída, toda em porcelanato, com garagem
para 1 carro, jardim, sala, cozinha, 2 quartos, banheiro e 1 suíte. Quintal com
lavanderia, espaço para piscina, churrasqueira e banheiro. R$ 300 mil
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Cantinho do Betãonº195
BRINCADEIRAS DE INFÂNCIA II
Voltando às nossas brincadeiras da
época da infância que nos deixaram tantas
saudades...
Época das figurinhas. Álbuns com cada
página completa valendo prêmios (eu
cheguei a ganhar uma bola de futebol,
bonita, couro puro e na primeira pelada lá
em casa, foi grudar na bocaiuveira do
vizinho).
As primeiras figurinhas vinham
embrulhadas em caramelos (deve ter muita
gente da época que está com a glicose a
mil). As que eram repetidas, nós
trocávamos na porta das revendedoras e
as que sobravam, usávamos para várias
brincadeiras.
Em cada página do álbum havia, pelo
menos, duas figurinhas carimbadas e uma
assinada, as mais difíceis e que eram
vendidas a bom preço.
BATE-VIRA
A brincadeira mais comum e inocente
era o “bate-vira”, disputado entre dois
antagonistas. Também conhecida por
“bafo”, consistia, em cada um dos
adversários colocar uma ou mais
figurinhas, umas sobre as outras e, com a
palma da mão, batendo sobre elas,
tentava-se virá-las.
Além do “bate-vira”, as figurinhas
comuns eram disputadas no “barata-voa”,
já descrito no artigo anterior. As figurinhas
mais difíceis, as carimbadas, eram
disputadas em uma versão mais violenta
do tradicional “barata-voa”, disputado,
principalmente, pela rapaziada mais velha,
a famosa:
BARATA-VOA A MURRO
A galera ficava em círculo e alguém
jogava a figurinha no meio da roda. O
corajoso que se arriscava a pegá-la tinha
que correr até um lugar demarcado e a
turma atrás, socando porrada em suas
costas, até que o cara largasse a prenda.
Caso isso acontecesse, quem pegava a
figurinha do desistente teria que correr até
o ponto delimitado, levando porrada nas
costas.
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municiados, escondiam-se pelo mato e a
guerra começava. Uma estilingada de
mamona bem acertada, doía pra cacete,
chegando a cegar quando acertava um
olho.
GUERRA DE CARRAPICHO
A natureza era farta de materiais bélicos
para nossas brincadeiras e uma dessas
plantas era o carrapicho, que dava uns
cachos com sementes espinhudas que
grudavam na roupa. Não havia uma
organização nesse jogo. Qualquer um que
conseguisse um cacho, atiráva-o no lombo
do primeiro que encontrasse pela frente.
Não havia aliados. Todos eram inimigos e
tratavam de se proteger das
carrapichadas.
“O gostoso de ser articulista
MALHAR JUDAS
de um jornal é ter a
Muito comum aí em Corumbá, no
oportunidade de mostrar aos
sábado de Aleluia, era a malhação do
leitores seus dotes com a
Judas. Na sexta-feira a gente já fazia um caneta. Procurando sempre
bonecão com roupas velhas, cheia de
variar o assunto,
dependendo do estado de
capim e já deixávamos preparados os
espírito e da inspiração”.
cabos de vassoura. No dia seguinte, logo
Roberto Maciel(Betão)
cedo, reuníamos no local de encontro,
amarrávamos o Judas na garupa de uma (Membro da União Brasileira de Escritores)
bicicleta e partíamos, arrastando o Obs. Qualquer sugestão, crítica ou
bonecão pelas ruas, que, na época, não
elogios meu e-mail agora é:
eram asfaltadas e, no meio do poeirão,
rmacielbetao@gmail.com /
usando o Jargão: “Aleluia, Aleluia, peixe
Facebook: Roberto Maciel.
no prato e farinha na cuia”, corríamos atrás
do boneco, bordoando-o com os cabos engano, uma bordoada no lombo. No final,
de vassoura. Como começava a juntar os restos mortais do Judas eram
mais gente, às vezes alguém levava, por queimados.

Quando alguém conseguia completar
a página premiada, ia correndo para a
casa revendedora e havia até foguetório
e fotos para o ganhante. O prêmio mais
cobiçado era a bicicleta, que vinha na
página do meio do álbum..
**********
Quase não havia gordinhos em nossa
época, pois queimávamos nossas calorias
em brincadeiras de corre-corre.
BARRA-MANTEIGA
A galera ficava em linha, as mãos
esticadas e o batedor, falando o Jargão:
“barra manteiga, na fuça da nega, mamãe
mandou bater neste daqui”, ia batendo na
mão dos outros (alguns batiam tão duro
que a mão da gente aé avermelhava),
cada mão, uma palavra, só dividindo o
da-qui. O que levava o “qui” saía
correndo, até agarrar o batedor e tomava
o seu lugar. A turma dos “porrados” já ficava
preparada para correr atrás do batedor
pois o “qui” podia ser para qualquer um
fora da sequência do jargão..
**********
Enquanto as meninas atiçavam seu
instinto maternal com as brincadeiras de
boneca e de casinha, a gurizada jogava
bolita nas mais variadas formas de disputa:
corrida, três ocos, triângulo, paredão, etc.
Havia vários tipos de bolitas, desde as mais
comuns que o pessoal perdia nas disputas,
até as de coleção, como as bolitas-de-leite,
pequenas, brancas e com traços coloridos.
Geralmente, a bolita mais cascarenta era
a famosa “jogadeira”, bem maior que as
outras. Algumas eram tão fortes que
chegavam a quebrar as do adversário.
Nas tardes de domingo, quando não havia
uma bola para jogarmos uma pelada,
arrancando a tampa do dedão nalgum toco
ou pedra, bolávamos umas brincadeiras Cópias em um minuto, Aberturas
Atendimento de Urgência 24hs
diferentes e um pouco violentas, tais como:
Residenciais, Comerciais,
REINALDO
GUERRA DE MAMONA
Automóveis e Cofre.
3232
- 4797
As mamonas eram muito comuns nos
Confeccionamos
carimbos
9.9953 - 6789
quintais e seus frutos espinhudos e verdes
em madeira e automáticos.
Rua 7 de Setembro, 342 nos fornecia munições. As duas equipes
Entregamos em 24 horas.
Centro - Corumbá/MS
antagônicas, com suas fundas (estilingues)

CHA
VEIR
O SETE CHA
VES
CHAVEIR
VEIRO
CHAVES
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Marquês de Sapucaí completa
30 anos e homenageia fundador
no desfile carnavalesco

A Pesada leva ao Carnaval a
história da missão do padre
Ernesto Sassida

O Grêmio Recreativo Escola de Samba Mocidade
Independente Marquês de Sapucaí vai celebrar os 30
anos da entidade carnavalesca e homenagear seu
fundador, Vanderlei dos Santos. “Bodas de Pérola, a
Marquês de Sapucaí comemora 30 anos de carnaval”
é o tema cujo samba-enredo foi produzido por Pedro
Castro e Victor Raphael. Desde 1988, a Marquês de
Sapucaí anima os carnavais corumbaenses, levando
folia, brilho e alegria ao público.
“A gente vai fazer de tudo para fazer um Carnaval
bonito. Vamos ter surpresas nos carros alegóricos pelos
30 anos de comemoração da Marquês de Sapucaí. O
fundador é o destaque principal”, afirmou Odeti Brincker,
presidente da agremiação carnavalesca.
Jô Duarte, 1º secretário da Escola de Samba, é o
responsável pela comissão de frente. Integram a
diretoria também Odeti Brincker, presidente; Cledson
Brincker, vice-presidente; Franciele Leite, 1ª tesoureira;
Valdete Vilalva, 1ª secretária; e Cida, 2ª secretária.
Marcelo é o diretor-geral de carnaval. No ano passado,
a Marquês ficou em 5º lugar do Grupo Especial e
pretende melhorar a pontuação este ano.
Luciano Velasques é o mestre de bateria que vai
contar com cerca de 70 ritmistas. A Escola de Samba
será a segunda a desfilar no dia 12 de fevereiro, no
segundo dia de apresentações. Márcio a Tati Brasil
compõem o casal de mestre-sala e porta-bandeira. A
Marquês pretende contar com 700 componentes
divididos em 15 alas e 05 carros alegóricos. O
carnavalesco é Edilson de Oliveira.
A sede da Escola de Samba fica está situada na rua
República do Paraguai, esquina com a Dom Aquino, no
bairro Dom Bosco. Os ensaios são realizados em
parceria com a Império do Morro, na sede desta escola
situada na Frei Mariano, esquina com a Porto Carrero,
a partir das 20 horas.
Ficha Técnica: Presidente: Odeti Brincker /
Carnavalesco: Edilson de Oliveira / Diretor de
Carnaval: Marcelo / Enredo: “Bodas de Pérola, a
Marquês de Sapucaí comemora 30 anos de
carnaval” / Autores do Samba-Enredo: Pedro
Castro e Victor Raphael / Mestre de Bateria:
Luciano Velasques / Ritmistas: 70 / Rainha da
Bateria: (não informado) /Alas: 15 /
Componentes: 700 / Mestre-Sala e PortaBandeira: Márcio e Tati Brasil / Carros
Alegóricos: 05 / Fundação: 29/02/1988
Confira o samba-enredo de 2018:
Abriram as cortinas, foi dada a largada
30 anos de show
Tá toda orgulhosa, como nunca vi
A minha escola, Marquês de Sapucaí.
Exaltando
A minha Mocidade Independente
Traz na passarela seus enredos
Levando emoção pra nossa gente
Cantarei Carmen Miranda
Mostrando o que a baiana tem
Nas asas da fada, imaginação
E as cores do meu pavilhão
Eparrei, minha mãe
Senhora do nosso congá
Iansã vence demanda
É do povo de Aruanda
Meu caminho vai guiar
Hoje a noite é tão bela
Enfeitando o luar
Vem que tem marmelada
No meio dos anjos, criança a brincar.
Minha Marquês Altaneira
Suas bodas de pérola, vou festejar
Vanderlei, braço forte da Sapucaí.
Vem trazendo os fundadores
Na apoteose vamos todos aplaudir

A Cidade Dom Bosco e o padre Ernesto Sassida
serão lembrados pelo desfile de Carnaval do G.R.E.S.
A Pesada. A história do religioso e a importância de sua
obra serão refletidas nos carros alegóricos e nas
fantasias de cerca de 1.200 pessoas que devem se
apresentar junto à escola. “Cidade Dom Bosco, o Reino
do Amor” é o enredo cuja composição do samba é de
Victor Raphael, Alison Renan e Willian Tadeu. Sâmya
Cristine é a rainha de bateria que tem como mestre
João Victor Ibarra. Serão 120 ritmistas que vão levar o
samba à multidão.
“A Pesada vem este ano com uma ótima estrutura,
vem para disputar o título do Carnaval de 2018. É uma
escola bem luxuosa e grande. Como todas as escolas
estão em um único grupo, acredito que a disputa será
mais acirrada, pois todas estão correndo atrás do
primeiro lugar. Pedimos ao público que queira adquirir
a fantasia pode vir antecipadamente porque já tem
fantasia pronta, a maioria já está finalizada. É só vir ao
barracão, na ladeira Cunha e Cruz, e escolher”, afirmou
Neidivaldo Cosme Fernandes Colombo, vice-presidente
da Escola de Samba.
O Samba-enredo será interpretado por Ninho Samba
Bom, José Cosme, João Batista, Elivelton e Léa Silva.
Nos cavacos estarão Nivaldo, Lauriney e Tiago. O
diretor geral de bateria é Oacir Bueno. Marcelo
Samaniego é o coreógrafo da comissão de frente,
enquanto Robson e Francielle fazem o mestre-sala e
porta-bandeira.
Os ensaios da A Pesada acontecem de terça a sextafeira, a partir das 20 horas, na quadra da escola,
localizada na Ladeira Cunha e Cruz, sem número, ao
lado da Unidade Básica de Saúde. Em 2017, A Pesada
ficou em quarto lugar do Grupo Especial com o
enredo ”De Cabral ao atual, um Brasil sem igual. Cultura,
dança e miscigenação, assim surge a arte popular”.
Ficha Técnica: Presidente: Neidival Colombo /
Carnavalesco: Marcus Rorras / Diretores de
Carnaval: Lylyany Mendes e Carlos Henrique /
Enredo: Cidade Dom Bosco, o Reino do Amor /
Autores do Samba-Enredo: Victor Raphael, Alison
Renan e Willian Tadeu / Mestre de Bateria: João
Victor Ibarra / Ritmistas: 120 / Rainha da Bateria:
Sâmya Cristine / Alas: 18 / Componentes: 1.200 /
Mestre-Sala e Porta-Bandeira: Robson e Francielle /
Carros Alegóricos: 05 / Fundação: 06/01/1970
Confira o samba-enredo de 2018:
Pisa forte nesse chão... Pesada
Faz a festa dessa gente feliz
Cidade Dom Bosco, o Reino do Amor
Da sua história sou eterno aprendiz
Viagem na lembrança
Vou recordar. . .
Em pleno pantanal essa aventura
O jovem sacerdote a idealizar
Música saudosa lá no meu barracão
Um canto que falou de gratidão
Escola Alexandre de Castro
Era a semente germinando nesse chão
Pelas trilhas da fé... O coração
Padre Ernesto Sassida nos ensinou
O sistema com razão e religião
Que a comunidade abraçou
Pela missão
De Mato Grosso a cidade construiu
A sua trajetória pelo social
Virou exemplo para o Brasil
Ao pobre irmão
Os braços não vão se cruzar
Mais de um século de histórias
Foram formadas nesse lugar
A mensagem em oração
De São João Bosco ecoou em Corumbá
Ó berço tão querido
Salesiano em nosso coração
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Unidos da Major Gama
homenageia Tanabi, ícone da
cultura corumbaense

José Antônio Garcia, o Tanabi, tem contribuído há mais
de quatro décadas com a cultura corumbaense. Do interior
de São Paulo, Tanabi abraçou a capital pantaneira e passou
a trabalhar no campo artístico da cidade, descobrindo
detalhes da cultura local e valorizando-a. Por causa de sua
importância para Corumbá, o G.R.E.S. Unidos da Major
Gama resolveu homenageá-lo no Carnaval deste ano com
o enredo “Nossa rua hoje tem rei e ganha a avenida:
saudemos Tanabi, a cultura é sua vida”.
“Eu posso afirmar, como componente da escola que está
vivendo o dia a dia dela, que nós vamos brigar pelo título.
Com certeza vamos apresentar na avenida várias
coreografias, teatro, muito brilho e teremos algumas
surpresas. Vamos falar sobre a história do Tanabi. Esse
apelido do artista representa o Estado de onde veio, São
Paulo. Vamos contar a história dele desde sua terra natal até
sua chegada em Mato Grosso do Sul, toda a sua trajetória.
Ele já está aqui há 43 anos. Pela entrevista que nosso
carnavalesco fez com ele, Tanabi ganhou esse amor pela
cultura depois que chegou ao Pantanal. Ele se apaixonou
pela cidade e por sua cultura”, afirmou o diretor-geral de
carnaval Maurício César, o “Xixo”.
Fundada em 1989, a Unidos da Major Gama entrará na
passarela do samba com três carros alegóricos, 14 alas e
cerca de 1.100 componentes. Ariana Urquiza vai abrilhantar
o desfile como rainha de bateria que vai contar com 100
ritmistas liderados pelo mestre Gerson César. O casal de
mestre-sala e porta-bandeira será composto por Cléber e
Karine. O intérprete do samba-enredo será Ricardo
Augusto. A letra é de Wander Timbalada e Mariano. Johonie
Midon é o responsável pela comissão de frente.
Integram a direção da escola a presidente Dilma Suelly,
o vice-presidente Jean Ricardo Dias Nóbrega, o tesoureiro
Rinaldo (Pieco) e a secretária é Silvânia Santos. O diretorgeral de carnaval é o “Xixo” e o diretor de harmonia é Salim
Ribeiro. Os ensaios estão sendo no Bar Botafogo, localizado
na rua Joaquim Venceslau de Barros, a partir das 20 horas.
A Escola de Samba tem sede na rua Major Gama, nº 1.619,
Centro. A Unidos da Major Gama abrirá os desfiles das
Ficha Técnica: Presidente: Dilma Suelly /
Carnavalesco: João Braga / Diretor de Carnaval:
Maurício César, o “Xixo” / Enredo: “Nossa rua
hoje tem rei e ganha a avenida: saudemos
Tanabi, a cultura é sua vida” / Autores do
Samba-Enredo: Wander Timbalada e Mariano /
Mestre de Bateria: Gerson César / Ritmistas: 100
/ Rainha da Bateria: Ariana Urquiza / Alas: 14 /
Componentes: 1.100 / Mestre-Sala e PortaBandeira: Cléber e Karine / Carros Alegóricos: 03
/ Fundação: 05/03/1989

Confira o samba-enredo de 2018:
É de arrepiar amor
Batam palmas Tanabi chegou
Em Corumbá seu nome é alegria
A festa é nossa cai nessa folia
Vem do céu divina luz
Que ilumina o seu caminhar
José Antônio Garcia
Hoje a sua história é poesia
Um menino sonhador que veio do interior
Para enriquecer o nosso chão
Seminarista, pedagogo e escultor
Um homem de grande valor
No peito a fé, luta com bravura pelas causas sociais
Defensor da ecologia, quem te conhece não
esquece jamais
Amassa o barro e nasce avida
Linda aquarela cores pelo ar
Lá vai o artista, paixão sem igual
Amante desse pantanal
Carnavalesco e compositor
O carnaval de Corumbá ele marcou
Presente nos blocos, ranhos e cordões
Que arrastam foliões
Hoje meus olhos marejam de emoção
Receba essa homenagem
A Major Gama vem cantar com o coração
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Enredo da Estação Primeira do
Pantanal traz a história da
bailarina Ana Paula Honório

Imperatriz Corumbaense
homenageia o “Garganta de
Ouro do Pantanal”

Caprichosos de Corumbá
ensaia desde dezembro e
promete impactar público

Enredo da Estação Primeira do Pantanal traz a
história da bailarina Ana Paula Honório.
A história da bailarina Ana Paula Honório será tema
do enredo do G.R.E.S. Estação Primeira do Pantanal
neste Carnaval. A Escola de Samba será a primeira a
se apresentar no segundo dia de desfiles, na segundafeira, 12 de fevereiro. A própria homenageada será a
responsável pela comissão de frente. “Abram-se as
cortinas que o espetáculo vai começar, a Estação
Primeira apresenta Ana Paula Honório” é o enredo que
contou com Victor Raphael, Rogério César e Ailson
Renan para compor o samba.
“Esse ano, o público pode esperar muita coisa
diferente. Vamos fazer um espetáculo na avenida”,
afirmou Valber Pierre Messias, presidente da Estação
Primeira do Pantanal. No ano passado, a escola foi a
campeã do Grupo de Acesso com enredo sobre o
promoter João Batista, mais conhecido como JB. Victor
Raphael foi o responsável pelo samba-enredo de 2018
e o mestre de bateria é o Margigley Santana. Serão 70
ritmistas e a rainha de bateria é a Joice Bruno. Kelvin
de Jesus e Mari Bruno são mestre-sala e portabandeira.
A Estação Primeira do Pantanal contará com
aproximadamente 750 componentes que estarão
distribuídos em 18 alas e 03 carros alegóricos. Fundada
em 2011, a agremiação carnavalesca tem como diretora
Marciana Santana e vice-presidente Tiago Costa. A
escola está situada na rua São Judas Tadeu, nº 210,
bairro Maria Leite. Os ensaios vão começar no final do
mês, na sede do bloco “Praia, Bola e Cerveja”,
localizada na rua Treze de Junho.
Ficha Técnica: Presidente: Valber Pierre
Messias / Diretor de Carnaval: Marciana
Santana / Enredo: “Abram-se as cortinas que o
espetáculo vai começar, a Estação Primeira
apresenta Ana Paula Honório” / Autores do
Samba-Enredo: Victor Raphael, Rogério César
e Ailson Renan / Mestre de Bateria: Margigley
Santana / Ritmistas: 70 / Rainha da Bateria:
Joice Bruno / Alas: 18 / Componentes: 750 /
Mestre-Sala e Porta-Bandeira: Kelvin de Jesus
e Mari Bruno / Carros Alegóricos: 03 /
Fundação: 30/04/2011
Confira o samba-enredo de 2018 :
Bate, bate coração, em 8 tempos
A emoção vai me guiar
Estação Primeira é paixão
Na passarela a alegria de dançar
Na ponta dos pés, dançando balé
Começa o encanto da menina
Que desabrochou tal qual a flor
Viu no jazz o seu amor
Talento emanado da inspiração
Do oriente veio a dança que a conquistou
Ah, mulher
Seu corpo é livre pra bailar
Nas expressões cortar o ar
Pro sonho se realizar
Brilha uma luz no cenário cultural
Ana Paula Honório apaixona o Pantanal
Viagem pelo culto ao movimento
Esbanja sincronia pelos versos da canção
Seja como gato no telhado
Ou então um bom soldado
Que perdeu o coração
Um mundo de magia se eleva
O estúdio é como OZ, onde tudo há de poder
Ana, a dança lhe ama
Maria Leite te aclama
Nessa avenida vem lhe agradecer

O G.R.E.S. Imperatriz Corumbaense vai homenagear
neste Carnaval um cantor local que lutou bastante pela
vida logo após seu nascimento. “Durvalino, o Garganta de
Ouro do Pantanal, dá o tom da Imperatriz” é o enredo da
Escola de Samba que promete realizar um bom Carnaval
e tentar subir no ranking das escolas. No ano passado, a
Imperatriz alcançou a quarta colocação do Grupo de Acesso.
Em 2018, ela será a penúltima a passar pela Passarela do
Samba, sendo a quarta da segunda noite, 12 de fevereiro.
“Será uma homenagem à vida do Durvalino. Ele é um
cidadão corumbaense que teve paralisia infantil e foi
desenganado pelo médico. Ele ficou um ano internado,
conseguiu sobreviver e hoje é funcionário público, há 35
anos trabalha como inspetor e atua na Escola Municipal
Delcídio do Amaral. Ele também é um cantor da cidade que
teve o prazer de ser convidado para fazer parte da dupla
de Milionário e José Rico, mas, por amor à cidade e à mãe
dele, que faz uma semana e meia que o deixou, não quis
sair de Corumbá”, explicou Clemilson Medina, a Victória
Lorrayne, presidente da Imperatriz Corumbaense.
A Escola de Samba vai levar para a Avenida cerca de
600 pessoas que vão desfilar ao som do samba-enredo
composto por Victor Rafael e Pedrão, com auxílio de 70
ritmistas. A rainha de bateria será Cecília Santana. Serão
14 alas e 04 carros alegóricos. A porta-bandeira será Dayse
e o mestre-sala Valdivino. Os ensaios acontecem na própria
escola, sempre às 20 horas. A sede da Imperatriz
Corumbaense fica localizada na rua República do Paraguai,
nº 02, bairro Aeroporto.
“O público pode esperar da Imperatriz este ano um
bom Carnaval, fazendo jus ao empenho da Prefeitura
Municipal de Corumbá”, assegurou Victória Lorrayne.
Compõe a direção da Imperatriz o presidente Clemilson
Pereira Medina (Victória Lorrayne); vice-presidente
Elissandra Marques; 1ª secretária Joaquina Pereira; 2ª
secretária Gislaine Marques; 1º tesoureiro Riva Benzi; e
2º tesoureiro Rogério.
Ficha Técnica: Presidente: Victória Lorrayne /
Carnavalesco: Jonilson Arguelho / Diretor de
Carnaval: Alfredo de Sartory e Geraldo Albaneze /
Enredo: “Durvalino, o Garganta de Ouro do Pantanal,
dá o tom da Imperatriz” / Autor do Samba-Enredo:
Victor Raphael e Pedrão / Mestre de Bateria: (ainda
sem definição) / Ritmistas: 70 / Rainha da Bateria:
Cecília Santana / Alas: 14 / Componentes: 600 /
Mestre-Sala e Porta-Bandeira: Valdivino e Dayse /
Carros Alegóricos: 04 / Fundação: 22/02/2007
Confira o samba-enredo de 2018:
Cantarei em prosa e verso
O filho que o Cristo abençoou
Desde pequenino, o jovem menino
Os problemas superou
Se o destino trouxe atribulações
A força de vontade veio em forma de canções
Surge o “Garganta de Ouro”
Embalando as multidões
Surge o “Garganta de Ouro”
Conquistando nossos corações
Aquele desafio foi deixado para trás
Se via Durvalino nos botecos e quintais
Sua voz tão imponente
Dava brilho nos bordéis e festivais
Enchendo o coração de alegria
Abre as portas da esperança
Pra criança estudar
No peito traz a paixão de rubro-negro
Esse menino é nosso enredo
Na fé da Santa Mãe Aparecida
Pela longa estrada da vida
Vou correndo e não posso parar
Ao encontro da felicidade
Almejando o primeiro lugar
Canta, canta, no triciclo da alegria
Embalado pelas bênçãos do Senhor
Vem pro samba, é tempo de ser feliz
É Durvalino o tom da nossa Imperatriz

O Grêmio Recreativo Escola de Samba Caprichosos
de Corumbá quer tentar ficar entre as melhores
apresentações do Carnaval 2018. “Debochar e libertar:
A Caprichosos manda para os Quintos a ambição de
quem não trabalha ou inventa. O povo não sustenta” é o
enredo da escola que conquistou, no ano passado, o
segundo lugar do Grupo de Acesso com o tema “Que
Rei sou Eu”. A escola é a quinta a desfilar no domingo,
dia 11 de fevereiro, e pretende “impactar” o público com
sua apresentação. “Vamos falar a respeito dos impostos
que desde a época do império até os tempos atuais
temos que pagar e também vamos falar da corrupção. É
uma maneira bem leve de falar do assunto, vamos usar
também o teatro para fazermos o carnaval”, afirmou
Joana Baromeia Leite Rodrigues, a “Baroa da
Caprichosos”, presidente da Escola de Samba. A
Caprichosos está ensaiando desde o dia 19 de dezembro
de 2017, na quadra da própria sede, localizada na rua
Delamare, nº 197, esquina com a Marechal Floriano, no
bairro Dom Bosco. Os ensaios acontecem de terça a
sábado, sempre a partir das 20 horas. “Esperamos ficar
classificados entre os melhores, já que este ano será um
grupo único. Nossa intenção é ficar entre as primeiras
colocações e estamos nos preparando bastante para
isso. Vamos colocar para ‘arrebentar’ os nossos caros
alegóricos. Esperamos realmente que o público goste
da apresentação porque estamos vindo com muito brilho
e, como sempre, com muita alegria e, como diz nossos
carnavalescos, estamos indo para impactar o público”,
afirmou Joana Baromeia. Compõem hoje a diretoria da
Caprichosos, além da presidente, o vice-presidente
Francisco Inácio; o 1º tesoureiro Edvaldo da Silva; a 2ª
tesoureira Maria da Silva Paulo; o secretário Silvânio e
o 2º secretário Wanderley. A escola de samba foi fundada
em 25 de setembro de 2005.
Ficha Técnica: Presidente: Joana Baromeia Leite
Rodrigues, a “Baroa da Caprichosos” /
Carnavalesco: Leandro Cavalheiro / Diretor de
Carnaval: Éder / Enredo: “Debochar e libertar: A
Caprichosos manda para os Quintos a ambição de
quem não trabalha ou inventa. O povo não sustenta” /
Autor do Samba-Enredo: Leandro Aparecido
Cavalheiro da Silva / Mestre de Bateria: Robinho
Adrison / Ritmistas: 80 / Rainha da Bateria:
Geovana Bastos / Alas: 16 / Componentes: 650 /
Mestre-Sala e Porta-Bandeira: Luiz Antônio e Iwana
/ Carros Alegóricos: 04 / Fundação: 25/09/2005
Confira o samba-enredo de 2018:
Virando o jogo, Brasil
Me faz sorrir e sonhar... Acreditar
Eu sou teu filho, não fujo à luta
Faz a justiça ecoar (BIS)
Será que essa história não vai ter mais fim
Se desde sempre, sempre foi assim
Eu me pergunto onde vai parar
De além mar João traria
Toda ganância e covardia
Pra explorar, escravizar
E sem limites para me taxar
É o paraíso... Terra Brasil que tudo dá
Sacode Brasil, levanta a poeira
Vem caprichar nessa brincadeira
A resistência é azul, branco e vermelho
O meu espírito é de onça, é pantaneiro
E foi pelo quinto que o ouro sangrou
Mas sou do pau oco, portuga sambou
Lá vai a madeira que me batizou
A alforria não libertou
No abandono negro choro
Ôôôôô... ÔÔÔÔÔ
E o poder da Coroa infame e velhaca
Hoje usa terno e gravata (BIS)

(BIS)
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Mocidade da Nova Corumbá leva cultura
do povo cigano à passarela do samba
As cores, a vibração, a cultura e a beleza do povo cigano fazem parte do enredo
que o G.R.E.S. Mocidade Independente da Nova Corumbá vai levar ao público
neste Carnaval. Com o tema “Optchá, sob um céu de estrelas a sorte da Mocidade”,
a Mocidade vai mostrar a lenda por trás do povo, o misticismo que envolve a mulher
cigana e a história da tradição. “Optchá”, na língua cigana significa “Salve”. “Já tem
uns três anos que não temos um carnavalesco só. Devido até mesmo à crise, ficou
muito difícil contratar um carnavalesco, então, organizamos uma equipe e os trabalhos
foram divididos. Como fundei a escola que já existe há 18 anos, eu chefio um
barracão onde são feitas as fantasias. Temos também o artista plástico Ricardo Vilalva
que trabalha com os carros alegóricos. Neste ano está conosco o Manoelzinho,
carnavalesco de renome que já foi campeão várias vezes, além da nossa equipe
que está trabalhando no barracão e o pessoal da costura”, explicou Fernanda
Vanucci, presidente da Mocidade Independente. Homenageando o povo cigano, a
Mocidade vai trazer ao público os costumes de um povo livre, que não se fixa em
nenhum local e, por isso, já sofreu muito com o preconceito de quem não entende sua
cultura. No desfile, Santa Sara Khali, padroeira dos ciganos, será lembrada. De
acordo com a tradição, no início da Era Cristã, Sara estava em um barco à deriva
com outros cristãos e afirmou que se sobrevivesse usaria lenço sobre seus cabelos
para o resto da vida. Por isso, o hábito das ciganas de usarem bastante o lenço.
Oriundos de países da Europa, os ciganos trouxeram ao Brasil sua tradição. Os
ensaios acontecem na sede da escola e acontecem de segunda a sexta-feira, a partir
das 20 horas. A novidade deste ano é o cantor Edu Chagas, intérprete carioca que
vai puxar o samba-enredo no desfile. “A Mocidade é uma escola de comunidade e é
muito povão. Ela nasceu no morro e o que cativa as pessoas é a alegria que a
Mocidade tem com sambas-enredos fáceis de cantar. Na zona sul, temos praticamente
mais de dez comunidades agrupadas à Nova Corumbá. Todo esse povo que desce
para a Avenida mostra a força que a Escola de Samba tem”, disse Fernanda Vanucci.
No ano passado, a escola prestigiou a classe trabalhadora e acabou levando o vicecampeonato do Grupo Especial. A Mocidade Independente da Nova Corumbá foi
organizada em 22 de junho de 1999 e sua sede está estabelecida na rua Marechal
Floriano, nº 195, no bairro que dá nome à escola. Atualmente, além da presidente,
Jeferson Valério Alvarenga integra a diretoria como vice-presidente; Inocente Cândido
Areco como 1º tesoureiro; Ivanilda dos Santos como 2º tesoureira; Alessandra Barros
como 1ª secretária e Valdevino Araújo ocupa o cargo de 2º secretário.
Ficha Técnica: Presidente: Fernanda
Trazendo da Índia a sabedoria
Vanucci / Carnavalescos: Fernanda
E o ideal de liberdade
Vanucci, Manoelzinho e Ricardo Vilalva /
Diretores de Carnaval: Reinaldinho Lima, Santa Sara proteja seus filhos
Seu lenço sagrado, fiel proteção
Lindivalda Santos, Denise Morais, Ana
Na barca a deriva, selou seu destino
Sandra, Jobson Bispo e Rosangela
Figueiredo / Enredo: “Optchá, sob um céu Toda gente clama em devoção
de estrelas a sorte da Mocidade” / Autores O céu e seu teto, a terra seu chão
do Samba-Enredo: Victor Raphael, Edu Venceu crueldades, discriminação
Valentes Gitanos, gigante Nação
Chagas, Ailson Renan, Guga Martins e
Reinaldo Bah / Mestre de Bateria: Diego Adoradores da peregrinação
Rojas / Ritmistas: 120 / Rainha da Bateria: Bailam ao som de violas
Carol Castelo / Alas: 12 / Componentes: Divina mulher, bateu castanholas
Aportam os Calons no Brasil
800 / Mestre-Sala e Porta-Bandeira:
Edelton e Walessa / Carros Alegóricos: 4 / Vendendo cristais, contando histórias
Lendo as mãos, o misticismo que ao
Fundação: 22/06/1999
mundo encantou
Confira o samba-enredo de 2018:
Lendo as cartas, o destino tricolor se
A caravana da alegria chegou
revelou
Optchá, lá vem Mocidade
Dançando com fitas e véus
Em alma cigana o povo cantou
Entidades de fé carregados de axé
A zona sul explode de felicidade
Feitiço da noite, pairando no ar
Dança ao redor da fogueira, laiá
A sedução da cigana vai te levar
Os roma chegaram à cidade
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Acadêmicos do Pantanal homenageia escola
de samba mais antiga de Corumbá
Prometendo promover um dos melhores desfiles desde sua fundação, o G.R.E.S.
Acadêmicos do Pantanal vai homenagear a mais antiga escola de samba de Corumbá,
a Império do Morro, que completa 60 anos de organização em 2018. Com a média
de 800 componentes, a escola será dividida em 13 alas e tem dois carnavalescos à
frente, sendo um deles Jackelyny Pazzolyny. O responsável pela comissão de
frente será elemento surpresa do desfile. Com o enredo “A Pantanal é verde e rosa
e celebra 60 páginas de glórias”, a escola vai imortalizar na avenida as seis décadas
de tradição da Império, que vem enaltecendo a cultura corumbaense desde a sua
fundação. “O enredo vem falando de uma escola de samba muito querida em
Corumbá, que é a Império do Morro. Pegamos os enredos mais marcantes da
escola juntamente com seus fundadores e com aquelas pessoas que mais contribuíram
com a Império do Morro. Tudo isso se transformou em nosso enredo de 2018”,
explicou Fernando Willian da Costa, presidente da Acadêmicos do Pantanal. À
frente da escola, juntamente com o presidente, estão a vice-presidente Bianca
Baruki; 1º secretário Rewerton Rever; 2º secretário Luiz Carlos de Oliveira, e 1º
tesoureiro Enilde Vital da Costa. Ano passado, a Acadêmicos do Pantanal ficou em
terceiro lugar do Grupo de Acesso com o tema “Bar Brasil”. Pela ordem estabelecida
pela Liga Independente das Escolas de Samba de Corumbá (Liesco), a Pantanal
desfila no domingo, 11 de fevereiro, sendo a quarta escola a se apresentar na
Passarela do Samba.“Vamos mostrar as novidades na avenida, mas podemos
antecipar que vamos fazer um desfile bem técnico, preparado, para fazermos melhor
que no ano passado e esperar o melhor ano da Acadêmicos do Pantanal, estamos
nos esforçando para isso. Vamos fazer um carnaval com o nível de escola de Grupo
Especial”, garantiu Fernando. Neste ano, o mestre de bateria será Igor Medeiros e
100 ritmistas vão levantar o público e mostrar o samba da escola. A rainha de bateria
é a Carol Duarte e o mestre-sala será Márcio, que vem do Rio de Janeiro
exclusivamente para o desfile. A porta-bandeira é a Lúcia Baruki. Serão cinco
carros alegóricos, contando com o abre alas. Fundada em 25 de julho de 2001, a
Escola de Samba Acadêmicos do Pantanal tem sede localizada na rua Joaquim
Venceslau de Barros, nº 1100, no bairro Aeroporto. Os ensaios acontecem na sede,
sempre às 20 horas.
Colombina
Ficha Técnica: Presidente: Fernando A festa é nossa, a festa é sua...
Willian da Costa / Carnavalesco: Jackelyny Apaixonados no meio da rua...
Não deixa o samba morrer...
Pazzolyny / Diretores de Carnaval:
A
esperança é você...
Erykarla Costa e Wesley Santana /
No voar do Tuiuiú revivendo a
Enredo: “A Pantanal é verde e rosa e
celebra 60 páginas de glórias” / Autores história
do Samba-Enredo: Nino Smith e Adelmo Sessenta anos de glória.
Orgulho dos nossos sambistas,
Luiz / Mestre de Bateria: Igor Medeiros / revelando talentos, artistas
Ritmistas: 100 / Rainha da Bateria:
Dos fundadores às novas gerações
Carol Duarte / Alas: 13 / Componentes: No girar da Coroa, surgem novos
800 / Mestre-Sala e Porta-Bandeira:
campeões
Márcio e Lúcia Baruki / Carros Alegóricos: A cada enredo, a cada melodia.
5 / Fundação: 15/07/2001
Reflete a nossa emoção
Confira o samba-enredo de 2018:
Lá do céu a iluminar...
Descendo o morro eu já posso
Dona Venância e uma constelação.
imaginar...
Nessa avenida soltar o grito da
A alegria do Rei...
garganta
É ver a porta bandeira a girar.
É o que eu mais quero...
Num gesto da mais alta nobreza
Me dá licença...
A academia vem te homenagear
Hoje eu sou Império.
Herdeiros da cultura popular
Se o morro foi feito de samba, se o
Unindo as nossas paixões
samba é pra gente se amar...
Para a vitória alcançar
Quando a Pantanal passar
Pode aplaudir
Não se acanhe em chorar...
Jogar confetes e serpentinas.
Somos verde e rosa
Nos salões sou pierrô e você a
Deixa o povo cantar

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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Campeã do Grupo Especial, Vila Mamona
traz o medo como tema do desfile
Campeão do Grupo Especial em 2017, o G.R.E.S. Vila Mamona pretende
manter o título com uma misteriosa temática. “A caixa se abriu e a Vila te pergunta: do
que você tem medo?” é o enredo deste ano da agremiação carnavalesca que
promete várias surpresas no decorrer do desfile. Os ensaios da escola ocorrem de
segunda a sexta, das 20h às 23 horas, na quadra da sede.
Sem citar novidades e sem divulgar – por enquanto – o samba-enredo, o
presidente da Escola de Samba comentou sobre o tema. “O enredo é algo bem
místico, bem complexo. A escola vai vir com muitas coisas misteriosas. O tema vai
partir disso. ‘Do que você tem medo?’, da morte, de aranha, barata, tudo o que
você possa ter medo. O público pode esperar empenho, luta, garra e surpresas”,
afirmou Marcelino de Toledo, presidente da Vila Mamona.
Cerca de 80 pessoas vão dar o ritmo do samba-enredo que vai ter como
mestre de bateria Manoelzinho e a rainha será Katilene. Carlinhos e Ana Paula
serão mestre-sala e porta-bandeira da Vila que vai se apresentar com
aproximadamente 800 componentes. O público pode esperar bastante criatividade
nos cinco carros alegóricos e nas 16 alas.
Atualmente, além do presidente Marcelino de Toledo, comandam a Vila Mamona
a vice-presidente Joana Medeiros; Adélia Silva, 1ª secretária; Fernando Soares,
2º secretário; 1º tesoureiro Cadino e a Valéria, 2ª tesoureira. A sede da escola fica
localizada na avenida Rio Branco, 580, no bairro Universitário. A comissão de
frente é de responsabilidade de Cléber, da Oficina de Dança. A Vila Mamona será
a terceira a desfilar na segunda-feira, 12 de fevereiro.
Ficha Técnica: Presidente: Marcelino de Toledo / Carnavalesco: Val de Tarso /
Enredo: “A caixa se abriu e a Vila te pergunta: do que você tem medo?” / Autores do
Samba-Enredo: Denilson Almeida / Mestre de Bateria: Manoelzinho / Ritmistas: 80
/ Rainha da Bateria: Katilene / Alas: 16 / Componentes: 800 a 1.200 / Mestre-Sala
e Porta-Bandeira: Carlinhos e Ana Paula / Carros Alegóricos: 05 / Fundação: 1981
Confira o samba enredo de 2018:
É de arrepiar, sensação sem igual...
A tradição que enlouquece essa avenida
(Bis)
É sobrenatural, delírio surreal...
Preste atenção, chegou a Vila
Nessa noite cheia de emoção, me dê a mão, vem pra folia
Espantosa e alucinante, vem de outro mundo a fantasia
E na visão assustadora... no trem fantasma, gritos de horror
O coração sai pela boca, numa brincadeira ou filme de terror?
Mistérios... à meia-noite vão se revelar
Com o luar... feitiços e bruxedos
Imaginar estranhas criaturas, na dimensão da loucura,
A escuridão tem seus segredos
Deixa clarear o dia
Esquecer os pesadelos
Enfrentar os desafios
Ser feliz e não ter medo
Nas histórias que vovó contava, eu vi monstros e assombrações
O suspense invade a passarela, no folclore dessa terra... superstição
O medo paira no ar, de onde vem eu não sei, um sentimento apavorante aflorou
Temor da morte, oh! Senhor, o arauto anuncia
O final dos tempos revelando a profecia
Então, depois de tudo vem um mundo melhor
Renasce a vida sob a luz do criador
E na magia da paz, a águia traz seu Axé
Comunidade é sinônimo de amor
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Império do Morro comemora 60 anos
e promete desfile memorável
O G.R.E.S. Império do Morro vai misturar 60 anos de história com uma homenagem ao
principal nome de desfiles de fantasias do Estado, Valdir Gomes. “Valdir Gomes, o imperador
da passarela, apresenta Império do Morro: 60 anos de glórias no Reino da Folia” é o
enredo de 2018 da escola de samba mais antiga de Corumbá.
“O enredo deste ano foi composto por duas ideias. Preliminarmente, seria os 60 anos
da Império que serão completados este ano. Mas, surgiu, no decorrer da organização, o
nome de Valdir Gomes, o principal nome de desfiles de fantasias do Estado. Ele quis
participar e, em contato com empresário do ramo de cereais, Roberto de Freitas, ele nos
procurou dizendo que o Valdir também queria participar dos 60 anos. Então misturamos
a história do Valdir e a história da Império e compomos o enredo”, explicou Edson
Fardino, presidente da Império do Morro.
A Império do Morro foi fundada em 15 de agosto de 1958, tem como patrono Roberto
Soares de Freitas e por seis décadas tem alegrado os carnavais corumbaenses. Passando
por diversos períodos da história carnavalesca, a Império hoje conta com o trabalho da
diretoria executiva composta por Edson Fardino, na presidência; Paulo Peredo – o
Paulinho do Bar Botafogo – como vice-presidente; 1º secretário é Robson Lacerda, o
“Xuxa”, 2ª secretária é Bianca Baruki; no cargo de 1ª tesoureira está Roseane Vitório e
como 2º tesoureiro está Rogério Marinho.
“Com respeito às demais escolas, acredito que a Império do Morro é a única que
prende o público. Sempre nas reuniões da Liesco fazemos questão de sermos os últimos
porque seguramos o público. Existe até certo fanatismo por parte do público e mesmo
quando há dificuldades financeiras durante organização da escola, somos muito aplaudidos.
O público pode esperar muita garra este ano. Os sambistas da Império têm samba no pé,
temos cinco intérpretes, nossa harmonia está ‘redondinha’, além da emoção da Império
em estar fazendo os seus 60 anos no meio do povão, no meio de 30 mil pessoas”, afirmou
Edson Fardino.
Em 2017, a Império ficou em terceiro lugar do Grupo Especial com enredo em
homenagem ao São João. Neste ano, será a décima escola a desfilar, a última da
segunda-feira, 12 de fevereiro. A sede da escola fica situada na rua Frei Mariano, nº
1.371, esquina com a Porto Carrero, no Centro da cidade. Os ensaios ocorrem no
mesmo endereço, a partir das 20 horas, de terça a sexta-feira.
Ficha Técnica: Presidente: Edson Fardino / Carnavalesco: Kiro Panovitch / Diretores
de Carnaval: Tatiane Santana, Valdir Duarte e Aruturque Abdalla / Enredo: “Valdir
Gomes, o imperador da passarela, apresenta Império do Morro: 60 anos de glórias no
Reino da Folia” / Autores do Samba-Enredo: Wander Timbalada e Montebello Bondim
/ Mestre de Bateria: Ninho / Ritmistas: 150 / Rainha da Bateria: Lulicinha Victório /
Alas: 17 / Componentes: 1.100 / Mestre-Sala e Porta-Bandeira: Juruna e Vitória /
Carros Alegóricos: 05 / Fundação: 15/08/1958
Confira o samba-enredo de 2018 da Império do Morro:
Vai começar a festa
Peço licença a Xaana e dona Vena
Chegou o imperador da verde rosa
Força que vem dos astros a bênção
Um ser de luz veio para mostrar
oh! Virgem do Carmo
Que a Império do Morro vai festejar
Derrame seu poder sobre Forte
Títulos marcantes, seus enredos tão
Coimbra
brilhantes
Devoção que nos fascina (BIS)
E o rei da passarela tem magia e
Baianas giram nesse Império de
glamour
alegria
Ele é show é Hors Concours
Servindo um banquete de iguarias
Homem do bem de gesto nobre
Nessa avenida comemorar
Mata a fome e agasalha o pobre
Vem Valdiroba é Carnaval vamos
Viajando no tempo... Amor
sonhar
Antigos impérios visitou
Hoje a Império do Morro vem celebrar
Presente em Roma, na França e na China 60 anos de história em
Vestiu de xeique para sambar na bateria
Corumbá
(BIS)
Brilhou no céu
Com Valdir Gomes campeão da
Um facho de luz que inspira um poema passarela
Os baluartes do samba vou lembrar
Vou cantar e sambar que a noite é bela
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Um primeiro trecho das obras de
pavimentação e drenagem de águas
pluviais na avenida Nossa Senhora
das Mercês, no bairro Padre Ernesto
Sassida, já teve a empresa
responsável pelo serviço definida
pelo Governo do Estado.
A vencedora do processo
licitatório foi publicada na edição do
último dia 16 de janeiro, do Diário
Oficial do Estado de Mato Grosso
do Sul (DOEMS). O aviso de
resultado de licitação diz respeito
exclusivamente às obras de
infraestrutura urbana do trecho
definido como Setor 05, que terá
investimento de R$ 416.267,16.
No total da pavimentação e
drenagem de toda aquela via – que
corta o bairro de leste a oeste entre a
avenida Nossa Senhora da
Candelária e a rua Pedro de Medeiros
(Ladário) –, o Governo do Estado vai
investir R$ 8,4 milhões. O valor
corresponde a uma parte da
contrapartida do Estado ao
financiamento de aproximadamente

R$ 125 milhões contratado pela
Prefeitura de Corumbá junto ao
Fundo Financeiro para o
Desenvolvimento dos Países da
Bacia do Prata (Fonplata).
A principal avenida do bairro terá
toda sua extensão pavimentada –
18.586 metros quadrados de área – e
obras complementares de micro e
macro drenagem (2.670 metros
lineares) e 1.620 metros de drenagem
do lençol freático, além da sinalização
viária. O bairro já conta com rede de
esgoto, implantada pela Sanesul.
Com recursos do Fonplata – R$
12,7 milhões –, a Prefeitura de
Corumbá levará pavimentação e
drenagem. Somadas as que serão
executadas pelo Governo do Estado,
as obras deverão pavimentar 100%
do bairro Padre Ernesto Sassida,
onde vivem 1.200 famílias.
Estão em análise pelo Fonplata os
editais do Município para a liberação
dos processos licitatórios das obras
dos trechos correspondentes a
Prefeitura de Corumbá.

Foto:ChicoRibeiro

Estado define empresa para obras em
1º trecho do Padre Ernesto Sassida

No bairro Padre Ernesto Sassida vivem 1.200 famílias.

PRATIQUE A PALAVRA DE DEUS
“Fiquem sempre alegres no Senhor! Repito: fiquem alegres!
Que a bondade de vocês seja notada por todos. O Senhor está
próximo. Não se inquietem com nada.
Apresentem a Deus todas as necessidades de vocês através
da oração e da súplica, em ação de graças. Então a paz de Deus,
que ultrapassa toda compreensão, guardará em Jesus Cristo
os corações e pensamentos de vocês.”
(Filipenses 4: 4-7)
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Instituto Homem Pantaneiro e PMA iniciam
ação de educação ambiental na BR-262
Teve início dia, 25, uma ação de
educação ambiental a motoristas
que trafegam pela BR-262, que liga
Corumbá a Campo Grande. A
iniciativa, realizada pelo Instituto
Homem Pantaneiro (IHP), com o
apoio da Polícia Militar Ambiental,
tem o objetivo de diminuir as mortes
de animais por atropelamento na
rodovia.
De acordo com o diretor de
relações institucionais do IHP,
Ângelo Rabelo, a ação está prevista
para durar o ano todo, já que, ao
contrário do que muitos pensam, o
número de mortes de animais
aumentou com a instalação dos
radares na BR-262. “Diariamente

morrem 8 animais entre Miranda e
Corumbá, mesmo com os redutores
de velocidade. Por isso, vamos
intensificar a campanha nos
períodos de maior movimento, como
feriados prolongados, para pedir
maior atenção dos motoristas”.
Destaca Rabelo.
Policiais da PMA abordaram
carros em frente ao posto policial
próximo à cidade de Miranda/MS,
para distribuir panfletos e conversar
com motoristas.
A campanha tem o apoio da
BrPec e Empresa Porto Morrinho,
que distribuiu panfletos e marcapáginas no pedágio da Ponte sobre
o Rio Paraguai durante todo o dia.
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seus conhecimentos criaram uma loja de
Artesanato, que “batizaram” de Kemimo.
A loja foi idealizada pela paulista Íris
Mendonza Ribeiro de Oliveira e pelas
pernambucanas Lindalva Flora da Silva
e Fabíola Flora da Silva, mãe e filha.
Tudo começou como um sonho e que
esse sonho se tornou em objetivo de vida
e encontraram em Corumbá o local ideal
para o desenvolvimento do mesmo.
É importante salientar que essa loja
não é só uma simples loja e tem como o

Corumbá/MS, 28/01 a 03/02/2018

P á g . 15

objetivo a criação de peças de artesanato
feitas exclusivamente a mão, trazendo a
cultura paulista e pernambucana, mas
também se apropriando da cultura da
região, onde a consciência
socioambiental é um dos marcos do
empreendimento. Pois o diferencial é que
cada peça é única e são feitas também
de acordo com a ocasião, como as datas
comemorativas.
Kemimo foi inaugurado em Outubro
de 2017 e já é uma das grandes

COM DÍLSON FONSECA
(DRT-1583/MS)

Muitas
origens e uma
só cidade
Corumbá sem dúvida nenhuma é uma
cidade que recebe as pessoas de braços
abertos, a hospitalidade da sua população
é algo que todos percebem, as pessoas
sempre dão informações, ajudam e acima
de tudo quem vem de fora logo se
incorpora ao contexto da cidade.
E foi nessa retórica que 3 mulheres
empreendedoras se uniram e através dos

sensações do Centro Comercial Cidade
Branca, localizado na Rua Joaquim
Murtinho 1760, box 28.
As proprietárias estão extremamente
satisfeitas com a loja e com Corumbá que
as recebeu de braços abertos em tão
pouco tempo e isso demonstra o quanto
a nossa cidade é acolhedora e que
sempre está disposta a receber pessoas
que querem empreender e dessa forma
gerar receitas e empregos.
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Parabéns, Elogios e Gratidão a
Combativa e Amorosa
Rede Feminina de Combate ao Câncer
A Rede tem presidente
E também Coordenadora
Que trabalham alegremente
Nessa obra encantadora!

Essa organização
Congrega muitos valores,
Voluntários com profissão
Auxiliam os doutores!

A Rede Feminina,
Tem ação compassiva,
Para idosa e até menina
Que já é compreensiva

Todos os voluntários
São bastante carinhosos,
Em trabalhos comunitários
Todos são mais cuidadosos!

A Rede Feminina
De Combate ao Câncer
Tem Deus que a ilumina
E nos dá mais uma chance!

As voluntárias amáveis
Sempre estão sorridentes,
Solidárias e afáveis
Atendem os pacientes!

Chance para prepararmos
E evitar essa doença
Devemos examinarmos
E usarmos consciência!

As obras comunitárias
São muito importantes,
E com ações voluntárias
Tornam mais gratificantes!

Consciência e amor
Que a entidade incentiva,
E para se evitar dor
É não querer ser passiva!

Aqui tudo é de graça
Igual a graça de Deus,
Não olha cor nem raça
E acolhe os filhos seus!

A dor é amenizada
Pelo amor e carinho,
A pessoa sendo amada
Se alegra com versinho!

Chá de amor em retalho
No mês de Outubro rosa,
Apresenta um bom trabalho
Porque a Rede se entrosa!

Versinho e a cor rosa
Que simbolizam amor,
A mulher bem amorosa
Nos conforta até na dor!

A caminhada dá certeza
Da conscientização,
E que a Rede tem grandeza
E merece gratidão!

Graças a Deus e obrigado Jesus
Balbino G. de Oliveira
Corumbá – MS 05-10-2017

"Atenção Moradores para a coleta de
Galhos setorizada esta semana nas ruas!"
1ª Semana de Fevereiro 05 a 10
1ª SEMANA - CENTRO PARTE ALTA SENTIDO NORTE- SUL
-ALAMEDA RUBRA ROSA ENTRE
AVENIDA SANTOS DUMONT E
AVENIDA JOAQUIM WENCESLAU DE
BARROS.
-ALAMEDA DOS LIRIOS ENTRE
ALAMEDA FLOR DE LIZ E AVENIDA
JOAQUIM WENCESLAU DE BARROS.
-ALAMEDA SALGADO FILHO ENTRE
ALAMEDA FLOR DE LIZ E JOAQUIM
WENCESLAU DE BARROS.
-ALAMEDA AUGUSTO SEVERO
ENTRE AVENIDA SANTOS DUMONT E
AVENIDA JOAQUIM WENCESLAU DE
BARROS.
-RUA: CIRÍACO DE TOLEDO ENTRE
AVENIDA SANTOS DUMONT AVENIDA
JOAQUIM WENCESALAU DE BARROS.
-ALAMEDA BARTOLOMEU DE
GUSMÃO ENTRE SANTOS DUMONT
E AVENIDA JOQUIM WENCESLAU DE
BARROS.
-RUA EDU ROCHA ENTRE AMÉRICA E
AVENIDA JOAQUIM WENCESLAU DE
BARROS.
-RUA 21 DE SETEMBRO ENTRE RUA
AMÉRICA E AVENIDA JOAQUIM
WENCESLAU DE BARROS.
-RUA LUÍS FEITOSA RODRIGUES
ENTRE RUA AMÉRICA E AVENIDA
JOAQUIM WENCESLAU DE BARROS.
-RUA FIRMO DE MATOS ENTRE RUA
AMÉRICA E AVENIDA JOAQUIM
WENCESLAU DE BARROS.
-RUA MAJOR GAMA ENTRE RUA
AMÉRICA E AVENIDA JOAQUIM
WENCESLAU DE BARROS.
-RUA 7 DE SETEMBRO ENTRE RUA
AMÉRICA E AVENIDA JOAQUIM
WENCESLAU DE BARROS.
-RUA 15 DE NOVEMBRO ENTRE RUA
AMÉRICA E AVENIDA JOAQUIM
WENCESLAU DE BARROS.
-RUA FREI MARIANO ENTRE RUA
AMÉRICA E RUA DE ACESSO A
ESTAÇÃO FERROVIÁRIA.
-RUA ANTONIO MARIA COELHO ENTRE
RUA AMÉRICA E RUA DE ACESSO A
ESTAÇÃO FERROVIÁRIA.
-RUA ANTONIO JOÃO ENTRE RUA
AMÉRICA E RUA DE ACESSO A
ESTAÇÃO FERROVIÁRIA.
-RUA TIRADENTES ENTRE RUA
AMÉRICA E RUA DE ACESSO A
ESTAÇÃO FERROVIÁRIA.
-RUA LADÁRIO ENTRE RUA AMÉRICA
E RUA PORTO CARREIRO.
-RUA TENENTE MELQUIADES DE
JESUS ENTRE RUA AMÉRICA E

ALAMEDA SEM NOME ATRÁS DA RUA
PORTO CARREIRO.
-RUA GERALDINO M. DE BARROS
ENTRE AVENIDA RIO BRANCO E
AVENIDA GENERAL DUTRA.
-RUA CACERES ENTRE AVENIDA RIO
BRANCO E AVENIDA GENERAL DUTRA.
-RUA BARÃO DE MELGAÇO ENTRE
AVENIDA RIO BRANCO E AVENIDA
GENERAL DUTRA.
-RUA ALBUQUERQUE ENTRE AVENIDA
RIO BRANCO E AVENIDA GENERAL
DUTRA.
1ª SEMANA - CENTRO PARTE ALTA SENTIDO LESTE-OESTE
-AVENIDA SANTOS DUMONT ENTRE
ALAMEDA RUBRA ROSA E RUA EDU
ROCHA.
-ALAMEDA FLOR DE LIZ ENTRE
ALAMEDA RUBRA ROSA E ALAMEDA
SALGADO FILHO.
-ALAMEDA OTAVIO MARQUES DA
COSTA ENTRE ALAMEDA SALGADO
FILHO E RUA CIRIACO DE TOLEDO.
-AVENIDA JOAQUIM WENCESLAU DE
BARROS ENTRE RUA EDU ROCHA E
RUA DE ACESSO A FERROVIARIA
ENTRE A RUA QUINZE DE NOVEMBRO
E RUA TIRADENTES.
-RUA PORTO CARREIRO ENTRE RUA
EDU ROCHA E RUA GERALDINO M. DE
BARROS.
-RUA JOAQUIM MURTINHO ENTRE RUA
EDU ROCHA E RUA GERALDINO M. DE
BARROS.
-RUA CABRAL ENTRE RUA EDU ROCHA
E RUA GERALDINO M. DE BARROS.
-RUA COLOMBO ENTRE RUA EDU
ROCHA E RUA GERALDINO M. DE
BARROS.
-RUAAMÉRICA ENTRE RUA EDU ROCHA
E RUA ALBUQUERQUE.
-RUA GENERAL DUTRA ENTRE RUA
GERALDINO M. DE BARROS E RUA
ALBUQUERQUE.
-RUA RICARDO FRANCO ENTRE RUA
GERALDINO M. DE BARROS E RUA
ALBUQUERQUE.
-RUA BATISTA DAS NEVES ENTRE RUA
GERALDINO M. DE BARROS E RUA
ALBUQUERQUE.
-RUA SILVA JARDIM ENTRE RUA
GERALDINO M. DE BARROS E RUA
ALBUQUERQUE.
-RUA AFONSO PENA ENTRE RUA
GERALDINO M. DE BARROS E RUA
ALBUQUERQUE.
-AVENIDA RIO BRANCO ENTRE RUA
GERALDINO M. DE BARROS E RUA
ALBUQUERQUE.
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Vereador Tadeu Vieira prepara projeto que
penaliza quem coloca em risco a saúde pública
Ações integradas de combate às
doenças como dengue, chikungunya,
zika vírus, febre amarela e leishmaniose
foram amplamente debatidas na manhã
de segunda-feira, 22, entre autoridades
dos poderes Executivo Legislativo de
Corumbá e Ladário, com participação de
representantes de outros setores da
sociedade local, inclusive do Exército
Brasileiro e do Corpo de Bombeiros Militar
de Mato Grosso do Sul.
A reunião foi organizada pelo vereador
Tadeu Vieira e aconteceu no Plenário da
Câmara com as presenças de
autoridades ligadas ao setor de saúde
pública, inclusive os secretários de
Saúde Rogério Santos Leite (Corumbá)
e Juvenal Ávila de Oliveira (Ladário).
Presente também o vereador Manoel
Rodrigues.
“A preocupação é de todos. São
problemas que afetam Corumbá e
Ladário, passando também pelas cidades
bolivianas localizadas na fronteira.
Precisamos aglutinar forças e realizar um
trabalho conjunto para combater estas
doenças, evitando epidemias em nossa
região”, explicou Tadeu.
O vereador lembrou que todas as
ações desenvolvidas pelo poder público
passam pela conscientização da
população. “A população deve se
conscientizar e manter a limpeza,
eliminando focos de doenças. Sabemos
que as prefeituras fazem um trabalho de
conscientização, mas o resultado não
está sendo atingido”, ressaltou.
Durante a reunião, Tadeu Vieira
informou que, diante dessa situação, está
preparando um projeto de lei que penaliza
pessoas que cometem crimes colocando
a saúde pública em risco, como também
incentiva quem denuncia.
“Temos visto que em nossa cidade,
existem pessoas que deixa para colocar
o lixo após o horário da coleta. O
caminhão passa e o lixo é colocado na
calçada. Temos que criar ferramentas
para penalizar quem age dessa forma.
Uma delas será aplicação de multas. E
quem denunciar, tem que receber algum
tipo de incentivo. Muita gente só se

conscientiza a partir do momento que tem
que enfiar a mão no bolso e pagar uma
multa pelo erro cometido, infelizmente”,
completou.
Ações na região
O secretário de Saúde de Corumbá,
Rogério Santos Leite, explicou que o
Município já realiza um trabalho em
parceria com vários segmentos, como o
Exército e a Marinha, e que está
ampliando o leque com a entrada agora
das Igrejas Evangélicas. Disse que
existem ações também nas cidades
bolivianas, principalmente no que se
refere a raiva animal, dengue e outras
endemias, inclusive com capacitação de
agentes de saúde do outro lado da
fronteira.
No encontro, as equipes da pasta,
comandada pela gerente de Vigilância
em Saúde, Vivian Ametlla, apresentaram
um balanço dos trabalhos desenvolvidos
em 2017, dos números da dengue, zika,
chikungunya, leishmaniose, raiva animal
e febre amarela. “São ações
permanentes, que ocorrem o ano todo”,
explicou.
Pelos números, em 2017, Corumbá
notificou 585 casos, com 33 positivos. Já
em 2018, até o dia 13, foram registradas
oito notificações. Em relação à zika vírus,
2017 fechou com 140 notificações, com
10 casos confirmados por exame. Em

2018, três notificações foram registradas
nas duas primeiras semanas
epidemiológicas.
Em relação à chikungunya, 2017
teve 93 notificações, sendo 15
confirmados. Agora, nas duas primeiras
semanas epidemiológicas, quatro casos
notificados. Foram confirmados 13 casos
de leishmaniose visceral em humanos,
sendo que dois pacientes evoluíram para
óbitos. Este ano, um caso já foi confirmado
e um aguarda resultado de exames.
Sobre a febre amarela, Viviane
explicou que Corumbá não registra caso
desde 2008. Observou que em 2017,
foram registradas três mortes de macaco,

todos negativados para febre amarela.
Lembrou ainda que a vacina está
disponível nas unidades de saúde.
LIRAa
Outra informação da pasta é que hoje,
conforme o LIRAa (Levantamento Rápido
do Índice de Infestação por Aedes
aegypti), Corumbá está com uma
incidência de 3,5%, acima do aceitável
pela Organização Mundial de Saúde, que
é de até 1%, mas abaixo dos registrados
no mesmo período, em anos anteriores.
Como se sabe, o Aedes é o mosquito
transmissor da dengue, zika vírus,
chikungunya e febre amarela.

PRODUTOS ORTOPÉDICOS EM GERAL.
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“O homem superior atribui a culpa a si próprio; o homem comum aos outros”.
* * * THANK YOU - Quero aqui
agradecer as manifestações de apreço e
carinho que recebi durante a passagem
do meu aniversário no último dia 19. Foram
inúmeros telefonemas, mensagens em
redes sociais e, claro, muito “mimos”.
Durante o encontro semanal dos amigos
do Lions que acontece as sextas feiras em
um restaurante da city fui presenteado com
belíssimo relógio, além de outros mimos,
tudo isso, encabeçado pela amiga Bi
Galharte que organizou os detalhes com
as demais amigas do Lions. Isso tudo, com
direito a parabéns pra você e pose para
as fotos. Fiquei hiper feliz com todo carinho
recebido.

* * * NIVER I - Ainda no dia 19, estive
a bordo do Avalom Bistrô, onde a minha
querida amiga Irma Vilela encabeçou um
petit-comité surpresa para as celebrações
do meu níver. The happening teve direito
a champagne, vinhos, jantar, além de uma
mesa decorada pelas amigas: Irma Vilela;
Cida Barros e Diva Staut, com bolo,
docinhos e tudo o mais. A noite teve direito
a discurso emocionado da amiga Irma. Por
lá: Luiz Vieira de Matos e Letícia; Luiz Mario
Delvizio; José Marcio Martins Faria;
Marcelo Dantas e Tânia e Geraldo
Albaneze. Ah! Ainda teve os “mimos”
oferecidos pelos amigos, além dos
cumprimentos recebidos pelos habitués do

O casal amigo, Mônica e Haroldo Ribeiro Cavassa. Ele,
estreando idade nova amanhã, dia 29

A jovem Ana Luiza, em noite de formatura, com o casal Rosany e
o aniversariante desta segunda-feira, dia 29, José Carlos Aguilar

lugar. Só tenho a agradecer a minha
querida “tia” Irma pela lembrança e pelo
carinho, reunindo os amigos em torno deste
momento maravilhoso em minha vida, que
é, além de celebrar a vida, celebrar a
amizade. Wonderful!
* * * FUTEBOL - No domingo, dia 21
estive no Arthur Marinho prestigiando a
partida de futebol entre o Carijó da Avenida
e o Ceilândia, do Distrito Federal, válido
pela Copa Verde, quando o Galo
Guerreiro sagrou-se vencedor pelo placar
de 3x1. Como sempre os apaixonados
pelo Gigante Pantaneiro marcaram
presença ao Arthur Marinho para mais
uma vez incentivar o time da casa que este
ano participa de 4 competições
importantes. As torcidas organizadas não
deixavam o time esmorecer, mostrando
que o futebol e o carnaval são paixão do
pantaneiro. Na quarta-feira, dia 24, no
jogo de volta, na Capital do Poder, o Carijó
foi derrotado pelo Ceilândia, mas, está
classificado para as oitavas de final da Copa
Verde de 2018, conquistando vaga para
enfrentar o Luverdense de Mato Grosso
na próxima fase, no dia 31 deste mês, aqui
no Arthur Marinho. Por lá encontrei-me
com o amigo João Marques Bueno neto;
Geraldo Albaneze; Ricardo Cândia; Jair
Luna de Lima; André Fort, dentre outros.
* * * CORTE - Após prestigiar o jogo
entre o Carijó da Avenida e o Ceilândia
estive na Orla portuária da city para
prestigiar a escolha da Corte de Momo
para o Carnaval 2018. The happening
reuniu este ano, 16 candidatos ao todo,
sendo sete a Rei Momo e nove a Rainha.
Mostrando mais uma vez que o povo
pantaneiro é festeiro por natureza, a Orla
Portuária esteve tomada pelo público que
compareceu em massa, para prestigiar e
até mesmo para torcer pelos seus
candidatos preferidos. Era quase
impossível circular pela Orla, por conta do
grande número de pessoas que se
aglomerava próximos ao palco para ter
uma melhor visão dos acontecimentos. O
corpo de jurados composto por
profissionais liberais, empresários e
membros da imprensa teve muito trabalho
para eleger o Rei Momo e a Rainha que
juntamente com as Princesas irão

Aniversariantes
da Semana
Wagner Almeida - 28/01
Heitor Rocha - 28/01
Patrícia Fuckner - 28/01
Luciano Cruz - 29/01
Haroldo W. Ribeiro Cavassa - 29/01
Marília Lúcia de Paula - 29/01
José Carlos Aguilar - 29/01
Paula Loureiro de Barros - 29/01
Joyce Pimenta - 30/01
João Pedro de Almeida Bueno - 30/01
Samia Ziad Ibrahim - 30/01
Adão Verão Perentel - 30/01
José Xavier Neto - 30/01
Franco da Silva Souza - 30/01
Hugo da Silva Costa - 31/01
Serafim Emílio O. Dias - 31/01
Silvana Auxiliadora Florentino - 31/01
Ricardo Albertoni Miranda - 31/01
Carolina Albaneze Rostey - 31/01
Antônio Carlos Domingos da Silva
(Braguinha) - 31/01
Diego Campos Navarro - 01/02
Carolina Viapiana Johansen - 01/02
Marcelo C. Bastos - 01/02
José Anselmo dos Santos - 01/02
Eneilda Medeiros Ahmed - 02/02
Candelária Fátima Amorim - 02/02
Luiz Umberto de Mendonça - 02/02
Aurélio Antunes da Costa - 02/02
Carmen Pedroza - 03/02
Matheus Lito Pinto - 03/02
Karim Cavalcanti Katurchi - 03/02
Gabriel Tavares - 03/02
Silvana Moraes - 03/02
Priscila Leite - 03/02
Gabriela Villany - 03/02

comandar a folia Momesca. Apresentações
de escolas de samba, com passistas,
mestre sala e porta bandeira e bateria abriu
a noite, que contou com a presença vip
da Maria Quitéria. O Rei Momo do
Carnaval 2017, Renan Júnior Oliveira de
Paula, sagrou-ser bicampeão e, ao lado
da Rainha Elenina Paula de Souza da
Silva vai comandar a folia na Passarela
do Samba. Chiquetésimo!
* * * CIDADE - O advogado tributarista
e pecuarista Renato dos Santos Lima,
secretário de Desenvolvimento Econômico
e Sustentável aqui da city esteve
participando no último dia 23, na Capital
do Estado de uma reunião para

CORREIODECORUMBA.COM.BR

O presidente do Lions Corumbá, Heitor Batista da Silva e sua esposa
a aniversariante da próxima quarta-feira, dia 31, Silvana Auxiliadora
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Feliz da vida com a inauguração da K&D Veículos,
o casal Alexandra e Dado Katurchi.

A psicóloga Joneize e o maridão, o médico e escritor
Hugo Costa Filho, que estreia idade nova dia 31.
elaboração de proposta de consórcio com
o tema “Cidades Inteligentes”, uma das
estratégias a serem conduzidas pelos
integrantes do Fórum Estadual de
Secretários e Dirigentes Municipais de
Desenvolvimento Econômico do Estado
- Fórum MS. The happening contou com
presença do Secretário de Estado de
Meio Ambiente e Desenvolvimento
Econômico, Jaime Verruck e do
Superintendente do Sebrae-MS, Cláudio
Mendonça. Durante o encontro o
consultor do Fórum MS, Jeconias Junior
apresentou os resultados das Oficinas
Regionais realizadas em 2017 e
aproveitou a oportunidade para pactuar
o
calendário,
conteúdo
e
encaminhamentos das próximas
reuniões. O presidente do Fórum MS,
Renato Lima disse ter a constante
necessidade de definir estratégias para

articulação institucional do Fórum MS com
órgãos públicos - estaduais e federais e
entidades com a atuação nas áreas
relacionadas ao desenvolvimento
econômico. Muito bom!
* * * SOCIAL - O Lions Clube
Corumbá, que tem a frente o casal Heitor
Batista da Silva e Silvana Auxiliadora
iniciando as suas atividades sociais a todo
vapor. No dia 27, em parceria com o
Setor Social do Poder Judiciário,
aconteceu na sede social daquele clube
de serviço que há 62 anos vem
trabalhando em prol dos menos
favorecidos pela sorte o Encontro
Recreativo e Educativo para as crianças
da Casa de Acolhimento Adiles e Luara
em situação de vulnerabilidade social.
The happening contou com palestra com
o tema “Valores, Amor e Amizade”,
proferida pela psicóloga e futura

A amiga e CaL Loreta Negreiros, aqui com a aniversariante do próximo
dia 02 de fevereiro, a também CaL Candelária Fátima Amorim.
advogada Marciene Rita de Amorim, com
dinâmica de grupo e outros. Houve ainda
momentos de lazer com brincadeiras,
guloseimas, distribuição de material
escolar e recreativo, celebração dos
aniversariantes do mês, com direito a bolo
e tudo o mais. Com certeza foi uma
manhã hiper proveitosa que contou com
a participação dos associados do clube.
Show de bola!
* * * RIGOR - O presidente da
Liesco, empresário José Martinez Neiva
está otimista quanto o Carnaval 2018.
Várias ações estão sendo desenvolvidas
pela Liga para maior transparência na
folia momesca, dentre as quais o uso de
filmagens para auxiliar os jurados nos
principais quesitos, assim como já
acontece em outros eventos, como o
futebol, por exemplo. Outra novidade é
a volta do quesito da Ala das Baianas e
a premiação em dinheiro para as
entidades carnavalescas melhor
colocada no desfile. Zezinho disse estar
confiante que teremos com certeza um
excelente Carnaval, com todas as

agremiações dando o seu melhor para
que a nossa urbe possa continuar
honrando o título de o Melhor Carnaval
do Centro Oeste Brasileiro. Show de
bola!
* * * TRABALHOS - Em bate-papo
com alguns vereadores aqui da city
ficamos sabendo que, mesmo com o
recesso parlamentar, os nobres edis não
estão parados. Eles nos disseram
estarem visitando as suas bases colhendo
conteúdos e sabendo das necessidades
dos munícipes. Essas ações serão
transformadas em requerimentos e
projetos que serão apresentados no
plenário da Casa do Barão de Vila Maria
assim que os trabalhos forem retomados.
O vereador Ubiratan Campos Filho, por
exemplo, nos contou que está com vários
requerimentos prontos e alguns projetos
sendo elaborados. São cobranças feitas
a ele, pela população. Bira nos disse estar
confiante que o ano de 2018 será de
muito trabalho, sendo voltados para
atender as necessidades da população
pantaneira. Muito bom!

* * * 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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