Nada abala o prestígio de Lula
com o eleitorado brasileiro
Foto: Ricardo Stuckertt

Datafolha
confirma:
Lula 2018 é
imbatível na
preferência
do povo

Mesmo condenado pelo TRF-4, Lula ganha de todos os possíveis adversários no 1º quanto no 2º turno.

Prefeito Marcelo Iunes filia-se ao PSDB

Confira os números e detalhes na página 03.

Homenagem
Póstuma
ao Dr.
Adelmo
Lima
Pág.11

Segundo o prefeito, foi um ato em apoio ao compromisso e alinhamento político do
governador Reinaldo Azambuja com Corumbá. Na oportunidade Marcelo lançou Beatriz
Cavassa de Oliveira como pré-candidata a deputada estadual. Os detalhes na página 07
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Criminalidade, tristeza
e outros que tais!
* Rosildo Barcellos

O dedo no gatilho e a vida na corda
bamba. O quinto mandamento esquecido
e jogado ao léu. Para justificar a
criminalidade, alguns culpam a situação
econômica do Brasil, referem-se de
repente às poucas chances que os
agressores sociais tiveram quando
crianças para escapar da sina de
se tornarem o que são. Enquanto a polícia
e a justiça vão juntando provas contra os
acusados, fica a pergunta: será mesmo
que a criminalidade é consequência do
ambiente social em que as pessoas
vivem?
Cada pessoa é um mundo. Mesmo
assim, quando um jovem subverte esta
lógica, quero crer ser possível e evidente,
a ideia de não se descartar este fator
social, e nem tampouco usá-lo como
desculpa para ser condescendente com
o praticante de um crime como o
sequestro é uma maneira bastante
canhestra de encobrir a realidade, ou
seja, há pessoas que sabem comportarse em uma sociedade e outras não.
No último caso, só a segregação pode
resolver o problema, tanto para elas como
para os demais e com trabalho diário,
não simplesmente ficarem guardados em
uma casa penitenciária. Diante de certos
crimes, você se pergunta: ele não tem
consciência do que fez? Nestes mais
recentes casos de sequestro,
assassinatos violentos na fronteira, além
das mortes, ficou clara a dissimulação,
assim como sua perfídia, que usou para
ocultar seu desígnio. Entendam bem: fútil

é o motivo insignificante, desimportante,
com mesquinhez e torpe é motivo baixo,
motivo vil, abjeto.
É alguém que mata por recompensa,
dinheiro, promessa de casamento,
disputa de poder ou a pura e simples
vingança. Precisamos diferenciar por
exemplo o furto famélico: Ato do indivíduo
que impelido pela fome ou pelo frio, subtrai
alimentos para adulçorar sua fome como
derradeiro recurso para poder subsistir;
ante um crime de trânsito como o
acontecido no Rio de Janeiro. O condutor,
que utiliza-se de remédios controlados,
atingiu dezesseis e matou um bebê, ou
ainda ao ver, ainda mais grave: num caso
de sequestro, latrocínio e cárcere privado
por motivo fútil e torpe.
Não obstante, uma discussão mais
acalorada, um choque violento ou
uma grande decepção podem
desencadear o desejo instantâneo de
matar. Não é difícil ceder a este instinto
em condições extremadas. Entrementes,
posso acreditar que não há a percepção
nítida da vida e da morte ou apenas
usufruir do “dinheiro’, nestes casos.
Entretanto não posso aceitar e nem quero
acreditar que algumas pessoas estejam
satisfeitas em carregar o peso das
palavras “matar, roubar e se aproveitar
do dinheiro” mas do dinheiro eu digo
“milhões” - em automóveis, joias,
passeios nababescos- e que atingem
várias pessoas; para o resto de suas
vidas.
*Articulista
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Uma semana depois da sentença
do TRF-4 que manteve a condenação
do ex-presidente, O Datafolha
divulgou nova pesquisa e Lula
mantém preferência e se consolida na
liderança, vencendo em todos os
cenários. A pesquisa divulgada na
quarta-feira (31) pelo jornal Folha de
S. Paulo, confirma a liderança do expresidente para as eleições de
outubro, o petista segue com ampla
liderança, 20 pontos na frente do
segundo colocado. Lula tem entre
34% e 37% dos votos no primeiro
turno e o mesmo índice registrado na
pesquisa anterior, divulgada no início
de dezembro.
O segundo colocado, deputado
Jair Bolsonaro (PSC), tem de 16% a
18% das intenções de voto. Geraldo
Alckmin (PSDB) e Ciro Gomes (PDT),
aparecem empatados com 6% e 7%.
Já Marina Silva (Rede) fica entre 8% e
10%.
Com entre 47% e 49% de intenção
de votos no segundo turno nos
cenários estudados, Lula segue
derrotando com ampla margem os

nomes a ele contrapostos. Vence deputado Jair Bolsonaro tem 18% das
contra Alckmin (que teria 30%), intenções de voto.
Marina (32%) e Bolsonaro (32%).
Porém, para a direção do partido,
o PT não tem “plano B”, Lula é o
Possível candidato de Lula candidato e recorrerá a todos os
tribunais para validar a candidatura.
também lidera
A pesquisa traz uma informação
fundamental: caso o nome de Lula seja PT continua sendo o partido
preferido do Brasil
retirado da lista de candidatos, o
resultado é a maior soma de votos
Segundo a mesma pesquisa, o
negativos (brancos, nulos e partido preferido dos entrevistados é
abstenções) já registrada na história o PT com 19%, apesar de toda a
das pesquisas eleitorais conduzidas campanha contra principalmente da
pelo instituto.
velha imprensa. Em segundo vem o
Apresenta-se assim que, no MDB (ex-PMDB) com 5% e em
cenário do impedimento da terceiro o PSDB com 3%, PDT, PSOL
candidatura do ex-presidente, o índice e PSB aparecem com 1%.
de pessoas com a intenção de votar
em branco ou nulo aumenta mais de
Lula lidera também na
dez pontos percentuais em relação
espontânea
aos outros cenários, chegando a 32%.
A pesquisa divulgada no dia 31 de
Se somado à taxa de indecisos, o janeiro trás o ex-presidente Lula à
número chega a 36%.
frente dos adversários também na
Sem Lula no pleito eleitoral, 27% pesquisa espontânea, onde os
dos entrevistados afirmaram que entrevistadores perguntaram, sem
votariam com certeza no candidato sugerir nomes, sobre a intenção de
indicado pelo petista, liderando voto para presidente nas eleições
também contra todos, enquanto o 2018.

Foto: Ricardo Stuckertt

Datafolha confirma: Lula 2018 é
imbatível na preferência do povo

Lula foi a resposta dada por 17%
dos entrevistados e entrevistadas,
mesmo índice registrado na
pesquisa Datafolha realizada em
dezembro passado. Jair Bolsonaro
(PSC) fica em segundo lugar com 10%,
Ciro Gomes (PDT) com 2% e Geraldo
Alckmin é lembrado por 1% dos
entrevistados.
Foram realizadas 2.826 entrevistas
pelo instituto Datafolha em 174
municípios brasileiros entre os dias
de 29 e 30 de janeiro. Os resultados
apresentam margem de erro de dois
pontos para cima ou para baixo. A
pesquisa foi registrada no TSE com o
número BR 05351/2018.

Fernando Collor de Mello (PTC): 2%
Manuela D’Ávila (PCdo B): 1%
João Amoêdo (Partido Novo): 1%
Paulo Rabello de Castro (PSC): 1%
Guilherme Boulos (Sem partido): 0
Cenário 1 (Sem Marina Silva, João Doria, Cenário 3 (Com Marina Silva e Luciano Huck, Em branco/nulo/nenhum: 16%
Não sabe: 2%
Henrique Meirelles e Luciano Huck):
sem João Doria e Joaquim Barbosa)
Lula (PT): 37%
Lula (PT): 34%
Cenário 5 (Sem João Doria/PSDB, com Michel
Jair Bolsonaro (PSC): 16%
Jair Bolsonaro (PSC): 16%
Temer/MDB e Rodrigo Maia/DEM)
Geraldo Alckmin (PSDB): 7%
Marina Silva (Rede): 8%
Lula (PT): 34%
Ciro Gomes (PDT): 7%
Luciano Huck (sem partido): 6%
Jair Bolsonaro (PSC): 15%
Joaquim Barbosa (sem partido): 5%
Geraldo Alckmin (PSDB): 6%
Marina Silva (REDE): 7%
Álvaro Dias (Podemos): 4%
Ciro Gomes (PDT): 6%
Geraldo Alckmin (PSDB): 6%
Fernando Collor de Mello (PTC): 2%
Álvaro Dias (Podemos): 3%
Ciro Gomes (PDT): 6%
Manuela D´Ávila (PCdoB): 1%
Fernando Collor de Mello (PTC): 1%
Luciano Huck (Sem partido): 5%
Paulo Rabello de Castro (PSC): 1%
Manuela D´Ávila (PCdoB): 1%
Joaquim Barbosa (Sem partido): 3%
João Amoêdo (Partido Novo): 1%
Henrique Meirelles (PSD): 1%
Álvaro Dias (Podemos): 3%
Guilherme Boulos (sem partido): 0
João Amoêdo (Partido Novo): 1%
Fernando Collor de Mello (PTC): 1%
Branco/nulo/nenhum: 17%
Paulo Rabello de Castro (PSC): 1%
Michel Temer (MDB): 1%
Não sabe: 3%
Guilherme Boulos (sem partido): 0
Henrique Meirelles (PSD): 1%
Branco/nulo/nenhum: 14%
Rodrigo Maia (DEM): 1%
Cenário 2 (Sem Marina Silva, João Doria, Não sabe: 2%
Manuela D´Àvila (PCdoB): 1%
Luciano Huck e Joaquim Barbosa)
Lula (PT): 36%
Cenário 4 (Sem Geraldo Alckmin/PSDB, com Paulo Rabello de Castro (PSC): 0
Jair Bolsonaro (PSC): 18%
João Doria/PSDB, e sem Henrique Meirelles/ João Amoêdo (Partido Novo): 0
Guilherme Boulos (Sem partido): 0
Geraldo Alckmin (PSDB): 7%
PSD, Joaquim Barbosa e Luciano Huck)
Em branco/nulo/nenhum: 12%
Ciro Gomes (PDT): 7%
Lula (PT): 35%
Não sabe: 3%
Álvaro Dias (Podemos): 4%
Jair Bolsonaro (PSC): 17%
Manuela D´Ávila (PCdoB): 2%
Marina Silva (REDE): 10%
Simulações de 2º turno:
Fernando Collor de Mello (PTC): 2%
Ciro Gomes (PDT): 7%
Lula 49% X Alckmin 30%
Henrique Meirelles (PSD): 1%
Álvaro Dias (Podemos): 4%
Lula 49% X Bolsonaro 32%
João Amoêdo (Partido Novo): 1%
João Doria (PSDB): 4%
Lula 47% X Marina 32%

Veja os resultados (a margem de
erro é de dois pontos para mais
ou para menos):

Paulo Rabello de Castro (PSC): 1%
Guilherme Boulos (sem partido): 0
Branco/nulo/nenhum: 19%
Não sabe: 3%
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IDEIAS,
SUGESTÕES
E RECLAMAÇÕES
Por Eneo da Nóbrega
(Membro Efetivo da União Brasileira de Escritores)

CARNAVAL DE CORUMBÁ NÃO É
CITADO EM REVISTA NACIONAL
Uma revista de caráter nacional divulgou as grandes festas que acontecem nos
principais municípios brasileiros, inclusive citando as regiões. Na região Centro-Oeste
a Festa de São Benedito de Cuiabá foi mencionada; o Banho de São João de Corumbá
ganhou destaque na citada revista. Por aí temos que enaltecer o Banho de São João
conhecido em todo país. Carnaval é uma festa que envolve dinheiro público, o povo já
está acostumado com os festejos. Tem gente que não dá importância para o carnaval,
sabe que é uma bebedeira infernal onde chega a sair até morte! Particularmente fui
chegado aos festejos carnavalescos, pois quando posso, compareço muito pouco para
assistir aos desfiles. Em algumas cidades o carnaval já se tornou uma indústria. Tem
gente que não trabalha e só fica esperando os dias da farra. Como os festejos momescos
se tornou um direito consuetudinário, ninguém pode acabar com este tipo de alegria.
Nem mesmo a ditadura conseguiu impedir esta festa.
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UBE/MS
Um histórico de inclusão pela literatura
Por Guimarães Rocha
A existência da entidade é fruto da decisão de poetas e escritores do Estado de Mato
Grosso do Sul, que, na década de 80, por entre sonhos e buscas de realização na
literatura independente e na liberdade poética, buscaram também a legalidade
institucional.
Quando realizamos a cada ano em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a Noite
Nacional da Poesia, que em 2009 completou a sua edição de número 22, sob a égide
da UBE/MS e seus parceiros, admiramo-nos com este fator de humanização da cidade
e do Estado. É o único município brasileiro a atingir esse estágio de realização num
regular e institucionalizado concurso de poesia. Essa valorização tem uma grande
causa inicial, e isso é o que revelamos neste artigo, começando pelo marco inicial da
Associação dos Escritores Novos (AEN) e Movimento dos Escritores Independentes
(MEI), cuja potencialidade funciona como um “ Big Bang”. Tal fenômeno foi o que
colocou a girar um universo o qual prosseguimos cultuando, a saber, o conjunto de
esforços literários de produção, aperfeiçoamento e inclusão de talentos no banco da
literatura sul-mato-grossense, cuja identidade ainda se busca evidenciar.
Se a UBE/MS respira é graças, em grande parte, à evolução da sua “Noite da
Poesia”, temos que, a primeira edição desse mais expressivo evento, em Campo
Grande a 21 de maio de 1983, às 19h00 no Paço Municipal, sem caráter explicitamente
competitivo, consistia na apresentação poética basicamente inaugura! dos participantes.
Esses, praticamente todos, eram emergentes da Associação dos Escritores Novos
(AEN) e do Movimento dos Escritores Independentes (MEI), que reuniam integrantes
de várias cidades do Estado. A 22 de maio de 1989 (Decreto Municipal ne.5.882) o
concurso literário era institucionalizado, tomado uma realização anual conjunta da
UBE/MS e Prefeitura Municipal de Campo Grande, com o objetivo de estimular o
aprimoramento da produção no segmento Poesia.
Marcando a primeira Noite da Poesia: os trabalhos poéticos de Altair Batista de
Oliveira, Hélio Ferreira, Deise Dal Farra, Lídia Duailibi, Antônio Papi Neto, Rachid
Salomão, Antônio Dias Ropeli, Ângela Maria Perez, Marluci Brasil de Castro, Guimarães
Rocha, Orlando Silvestre Filho, Gutemberg Honorato de Moura, Alex Fraga, Benedito
C. G. Lima, Emmanue! Marinho, Isaac David Espinosa, Liliane Massad, Marcos
Gouveia, Ivo Marcos. Luís Antonio Torraca, Ala ide Corrêa de Oliveira, Tatyano Miguel
Nascimento e Artêmio Sanches.

FUNDAÇÃO DA UBE/MS
Em 1985, Guimarães Rocha se reuniu com Paulo Renato Coelho Neto e André
Martins Barbosa, que, após tomarem conhecimento da grandiosidade da proposta,
resolveram somar esforços para criar a UBE/MS. Assinaram juntamente com Guimarães
Rocha e assim fizeram uma carta “ convidando os escritores para a primeira reunião de
Na foto nosso colaborador Eneo da Nóbrega com a Presidente fundação da entidade. Foi então que a 29 de junho de 1985, após discussão foi
Nacional do Movimento contra Discriminação Racial e Homofobia. aprovada a criação da UBE/MS, tendo como princípio defender os interesses dos
escritores e poetas sul-mato-grossenses, que anseiam por ver uma literatura forte e
bem representada.
Para fazer parte da União Brasileira de Escritores de MS o poeta, escritor, jornalista,
o cronista tem de ter matérias ou livros publicados, que depois de aprovado pela
Diretoria da UBE, recebe uma carteirinha de sócio. Os membros da UBE residentes em
Corumbá são: Eneo da Nóbrega – como cronista que muitos anos deu aula na Escola
Estadual “Leme do Prado” no nosso município; Benedito Carlos G. de Lima – poeta;
Rua Porto Carreiro, 798.
Gerson de Moraes – poeta e escritor; Balbino G. de Oliveira – poeta; Augusto César
Disk - Água 3231 - 5656
Proença – escritor; Marluce Brasil de Castro – poetisa e escritora.

ATACADO COSTA

Distribuidor da Água Mineral
Piracema e Santa Inês
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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.

A Viagem

“Enquanto esse velho trem atravessa
o pantanal, as estrelas do cruzeiro fazem
um sinal...” E assim começa a nossa
viagem. O dia começou bem animado
acordamos cedo, mais os ou menos as 5
horas da manhã, de um sábado lindo. O
trem do Pantanal, saia da estação de
Corumbá às 8 horas, e cedo já começava
o movimento. O nosso querido
Osmarzinho da NOB começava a
trabalhar cedo vendendo as passagens,
vagão de primeira classe, de segunda
classe e cabine. E o movimento de cargas
e passageiros era intenso, os táxis
encostando, as charretes e os carros
particulares encostando na área de
embarque e logo sendo recepcionados
pelos carregadores tradicionais que ali
estavam, destacando o nosso amigo
“Tatu” que sempre estava ali para ajudar.
Faltando exatamente 10 minutos começa
os preparativos para a partida, o

condutor todo alinhado com o seu terno,
o maquinista e o seu auxiliar já
preparado e a máquina já ligada. De
repente o apito é ouvido é a autorização
que falta para começar a partida e o
primeiro apito do trem é ouvido e em
seguida o segundo apito e o trem começa
a sair, ainda se percebe pessoas
chegando correndo atrás para ainda
pegar o trem, sempre existiu os
atrasados.
O trem vai partindo de forma lenta e
aos poucos ganhando velocidade e
olhando para a janela do lado direito logo
passamos em frente do depósito das
máquinas e em seguida passamos em
frente ao PA (Pensão de Alimentação)
onde era servido os alimentos para os
ferroviários em viagem e os demais que
estão no trecho atendendo um socorro
ou trabalho de manutenção. Se
olhássemos pelo lado esquerdo da janela
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enxergárvamos uma casa entre os trilhos,
foi nesse lugar que um “eterno”
ferroviário construiu a sua casa, o
ferroviário aposentado e falecido Modesto
Vieira. Logo a frente podemos ver a
primeira turma de casas, já no limite do
portal da nossa cidade.
E assim vai o trem aos poucos
entrando na zona rural e vai indo,
encontrando pelos caminhos a natureza
linda, animais, enfim as belezas que só
pela janela do trem era possível
enxergar. Depois de algum tempo
chegamos em Urucum uma estação bem
limpa na época, e ali as pessoa desciam
para pegar a água cristalina que tinha, e
hoje é só lembranças, a água era limpa,
um sabor incomparável, mas que a ação
do homem acabou com tudo um absurdo
e que ninguém faz nada. Muitas pessoas
ficavam por ali e outros subiam. O trem
parava apenas um minuto na estação e
partia rumo a nova estação chamada de
Antônio Maria Coelho e lá como essa
nova viagem era no sábado muitas
pessoas desceram rumo ao balneário.
E assim as lembranças das viagens aflora
em nossa mente, essa foi mais uma das
nossas tantas que fizemos, os nossos
destinos mais frequentes era a pequena
estação de Duque Estrada, distrito do
município de Miranda e ali
permanecíamos na casa do meu querido
tio já falecido Leonel Pinheiro (tio Neca),
onde da varanda da sua casa era
possível enxergar o trem indo e vindo e
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o barulho do apito fazia com que
parássemos de fazer as coisas para ver
o velho trem de passageiro passando
sempre cheio. Mas que infelizmente para
o governo era deficitário, governo que
nunca reconheceu a história de um povo
e o progresso que veio com o trem,
simplesmente o governo do Fernando
Henrique Cardoso, que infelizmente é um
sociólogo/professor acabou com tudo e
hoje o legado que foi deixado pelo
governo FHC é nada mais nada menos
do que a destruição e o patrimônio
público destruído.
Como eram boas essas viagens saia
de Corumbá rumo a Duque Estrada, as
vezes rumo a Aquidauana, as vezes rumo
a Campo Grande e as vezes rumo a
Bauru-SP. Enfim como era maravilhoso
viajar de trem, que hoje vivemos só de
saudade.
O que mais me intriga é que o mundo
hoje investe em ferrovia e o nosso país
ao contrário acabou com as nossas
ferrovias, o que me intriga é que o mundo
quer conhecer o Pantanal e o nosso país
que tem uma ferrovia que atravessa o
pantanal e que o governo acabou. Olha
sinceramente não entendo isso.
“Enquanto esse Velho trem
Atravessa o Pantanal
Só o meu coração está batendo
desigual
Ele agora sabe que o medo
viaja também
Sobre todos os trilhos da terra.”
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O prefeito Marcelo Iunes recebeu
na quinta-feira, 1 de fevereiro,
representantes do setor pecuarista de
Corumbá. Participaram do encontro o
presidente do Sindicato Rural, Luciano
Leite, que também é subsecretário de
Desenvolvimento Econômico e
Sustentável, o secretário municipal de
Desenvolvimento Econômico e
Sustentável, Renato dos Santos Lima,
os produtores rurais Manoel Martins,
Emílio de Barros, Daniel Marinho e
Urbano Gomes da Silva, que também
representou a Embrapa Pantanal, além
do representante do Instituto Homem
Pantaneiro (IHP), Ângelo Rabelo.
Durante a agenda, foram abordados
diversos temas relacionados ao setor,
um dos principais propulsores da
economia corumbaense. De acordo
com o IBGE, Corumbá tem o segundo
maior rebanho bovino do Brasil. O
número de cabeças de gado no
município chegou a 1,8 milhões,
conforme estimativa feita em 2016 e
divulgada no ano passado.
“Como Poder Público, temos que
viabilizar essa importante atividade em
nossa região. A pecuária gera emprego
e renda para muitas famílias, seja de
forma direta ou indireta”, destacou o
prefeito Marcelo Iunes, que colocou a
Prefeitura à disposição da categoria.
“Somos parceiros e vamos trabalhar
para viabilizar mais investimentos
também na pecuária”, completou.
Para o produtor Manoel Martins, a
Prefeitura e o setor pecuarista hoje tem
um alinhamento que há anos não
acontecia. “Temos uma abertura com
a Prefeitura que há tempos não ocorria
no que se refere à parte rural. E com a
proximidade do prefeito com o
governador temos um novo cenário
com relação às questões que estão na
nossa pauta há muito tempo”, avaliou o
produtor.
Manoel Martins ressaltou ainda o
importante alinhamento entre a
Prefeitura, o Estado e o Governo

Foto: Clóvis Neto/PMC

Prefeito recebe pecuaristas e
apresenta ações para o Rio Taquari

Reunião foi realizada na manhã de quinta-feira, no gabinete do prefeito
Federal. “Acho que nunca tivemos um
momento tão favorável na nossa história
recente. Acredito que estamos muito
bem encaminhados no que se refere
ao campo político”, afirmou.
Taquari
Outro tema abordado durante a
reunião foi a recuperação do rio Taquari.
O prefeito Marcelo Iunes apresentou o

resultado da reunião com o ministro de
Governo, Carlos Marun, realizada na
semana passada em Brasília. “Muito
em breve começa a fase de estudo e
viabilidade técnica para recuperação do
Taquari. Esse é o primeiro passo para
que o rio volte a ser navegável em todos
os trechos”, explicou o prefeito.
O secretário Renato Lima lembrou
que o tempo para execução das

intervenções no rio é curto, mas
mostrou-se otimista com relação ao
fim do problema que se arrasta há
décadas. “Com todos alinhados –
Prefeitura, Estado, União e
pantaneiros – vislumbra-se como
nunca uma solução para o rio
Taquari”, finalizou o secretário de
Desenvolvimento Econômico e
Sustentável.
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Foto: Divulgação

Prefeito Marcelo
Iunes filia-se ao PSDB

No ato de filiação Marcelo afirmou a pré-candidatura de
Beatriz Cavassa para deputada estadual pelo PSDB.
Em um ato que reuniu lideranças
políticas, prefeitos, vereadores, deputados
estaduais e o governador Reinaldo
Azambuja, O PSDB de Mato Grosso do
Sul fez a filiação do prefeito de Corumbá,
Marcelo Iunes, na quarta-feira, 31/01, na
sede do Diretório Regional em Campo
Grande. Marcelo havia sido convidado a
ingressar no partido durante a convenção
estadual, que aconteceu em novembro
último.
O prefeito agradeceu a acolhida no
ninho tucano e reafirmou seu compromisso
de continuar o trabalho de Ruiter Cunha,
que faleceu no final de 2017 e de quem
Iunes era vice-prefeito. “Quero dar

continuidade aos projetos de Ruiter, onde
muitos eram baseados em diretrizes do
PSDB. Também serei um grande parceiro
do Governo de Reinaldo Azambuja, que
está fazendo uma excelente administração
à frente do Governo do Estado”, declarou
Marcelo Iunes, afirmando ainda que
Corumbá tem recebido muitas obras e
ações do governo do PSDB.
A expectativa é grande, primeiramente
já tínhamos um compromisso em
andamento com o governador, com o
deputado Beto Pereira presidente regional
do partido, nós tínhamos um alinhamento
muito forte desde a época do Ruiter, o
secretário Marcelo Miglioli sabe desse
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nosso compromisso e um dos que mais
nos apoia em Corumbá, eu tinha uma
obrigação de filiar no PSDB porque o
compromisso que nós tínhamos é de alinhar
junto e o governador demonstrou isso nos
10 meses do governo Ruiter e nesses 3
meses do meu governo. E ele sempre nos
apoiando então eu tinha que vir para o
“ninho do tucano” e quem ganha com isso
e o município de Corumbá e agora vamos
trabalhar em prol dos munícipes pra poder
como disse o governador: quem deve ser
o maior beneficiado é o munícipe, e lá na
frente vamos trabalhar na reeleição porque
quando o time está ganhando tem que
manter o time, então Corumbá está
ganhando com o governo Reinaldo
Azambuja, com certeza, com a reeleição
do Reinaldo, Corumbá vai estar mais 4
anos em boas mãos no Governo do Estado,
complementou Marcelo Iunes.
Beto Pereira, deputado estadual e
presidente regional do PSDB/MS, afirmou
que a filiação de Iunes na sigla fortalece
ainda mais o partido, que hoje é o maior
do Estado. “Corumbá é uma cidade
importante e a chegada do Prefeito ao
PSDB amplia nossas bases e dá
continuidade ao brilhante trabalho de Ruiter
Cunha, que era do nosso partido e que
conseguiu reunir muitas lideranças na

P á g . 07

agremiação, fazendo-a ser grande na
região. Continuamos fortes e levaremos o
nome do PSDB para um número cada vez
maior de pessoas”, afirmou Beto Pereira.
O governador Reinaldo Azambuja lembrou
do desafio que o PSDB enfrentou em
Corumbá na eleição de 2016, quando o
partido elegeu Ruiter Cunha como prefeito
e Iunes como vice. “Corumbá, quando foi
chamado à luta, aceitou o desafio de
construir um projeto administrativo arrojado
e que pudesse restabelecer a parceria
entre município e governo. Saímos
vitoriosos. Infelizmente uma fatalidade ceifou
a vida de Ruiter, mas esse projeto continua
pelas mãos de Marcelo Iunes. E vamos
avançar ainda mais para que o PSDB
reafirme seu objetivo de ser o maior partido
de Mato Grosso do Sul e promovendo
administrações sérias e responsáveis”,
disse Azambuja.
Marcelo Iunes foi eleito vice-prefeito
na chapa encabeçada por Ruiter Cunha,
que era do PSDB, em 2016. Com o
falecimento de Ruiter, Marcelo assumiu a
cadeira de prefeito. Iunes estava filiado ao
PTB e já foi vereador por três mandatos
no município. Formado em biomedicina, tem
47 anos e esta é a primeira vez que ocupa
um cargo executivo durante sua trajetória
na vida pública. (Com Assessoria)

PRATIQUE A PALAVRA DE DEUS
“A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito, a
queda.”
Provérbios 16.18
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Cantinho do Betãonº196
BRINCADEIRAS DE INFÂNCIA III
Incrível como era a imaginação da
gente para inventar brincadeiras para
matar o tempo pois, na época, não havia
televisão nem celular. Havia mais
entrosamento entre a gurizada quando, em
noites de tempestade, reuníamos para
contar causos de assombração.
BRINCADEIRAS DE RODA
A partir dessas brincadeiras é que a
libido começava a despertar nas inocentes
cabecinhas infantis, já quase adolescendo.
Os primeiros mão-a-mão, os primeiros
abraços e os primeiros interesses no sexo
oposto.
Os meninos começaram a participar
das cirandas só para pegarem nas mãos
das menininhas. Cada brincadeira tinha
sua própria canção e coreografia.
Algumas, tinham até castigo.
BONEQUINHA
Roda formada e uma das meninas entrava
no meio, coreografando a canção entoada
pelos demais que rodavam em volta.
Uma bonequinha na roda entrou
Uma bonequinha na roda entrou
Deixai-a rodar que ainda não rodou
Deixai-a rodar que ainda não rodou
Rodai, rodai, rodai bonequinha
Rodai, rodai, rodai bonequinha
Se não quer ficar na roda sozinha
Se não quer ficar na roda sozinha
- Aí a bonequinha respondia:
Na roda sozinha eu não vou ficar
Na roda sozinha eu não vou ficar
Pois tenho “fulano” para ser meu par
Pois tenho “fulano” para ser meu par.
Então a “bonequinha” corria e abraçava
alguém da roda e, se o abraçado fosse um
menino, era a maior festa.
Enquanto as brincadeirinhas de boneca
amadureciam as meninas mais cedo, as
brincadeirinhas tipicamente masculinas
embruteciam mais os garotos, tanto é que
quando um garoto participava de uma das
brincadeirinhas de roda, logo era taxado
de “mariquinha” mas, depois que ele

explicava a situação, os outros resolviam
aderir ao grupo para inocentemente,
tirarem uma casquinha.
Outra brincadeira de roda que
gostávamos de participar era a de:
“ABENÇA” VOVÓ
Galera rodando (sempre em número
ímpar, coreografava a canção:
Samba, criola, que vem lá da baía
Pega essa criança e joga na bacia
A bacia é de ouro, areada com sabão
Depois de areada, enxugada
com roupão
O roupão é de seda, camisinha de filó
E quem ficar por último, fica
de “abença” vovó.
Aí cada um procurava um parceiro
para abraçar e o que sobrava era
saudado pelo coro: “abença vovó, abença
vovó” e, como castigo, tinha que declamar
um versinho, que variava a cada nova
rodada, tais como:
Batatinha quando nasce
Esparrama pelo chão
Menininha quando dorme
Põe a mão no coração
.x.x.
Joguei um limão n’água
Atravessou sete baías
Deu no cravo, deu na rosa,
Deu no peito da Maria
.x.x.
Fui andando por um caminho,
Capim verde cortou meu pé
Amarrei com fita verde
Cabelinho de José
.x.x.
Lá em cima daquele morro
Passa boi, passa boiada
Também passa Fulano
Com a cueca remendada
.x.x.
Fui andando por um caminho
Encontrei uma coruja
Pisei no rabo dela
Me xingou de cara suja
Os meninos mais sacanas já gostavam
de chistear:
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Batatinha quando nasce
Esparrama pelo chão
Menininha quando deita
Pula e peida no colchão
.x.x.
Fui andando por um caminho
Encontrei um jaburú
Olhei pra cara dele
Me mandou tomar café
.x.x.
Lá em cima daquele morro
Tem uma lata de biscoito
Quem quiser falar comigo,
Na boca do meu 38.
Nessa brincadeira de trovinhas,
quantos poetas não germinaram...
QUE PAU É ESSE
“O gostoso de ser
Mais uma brincadeirinha tipicamente
masculina, até meio violenta, em que os articulista de um jornal é
ter a oportunidade de
participantes formavam uma roda, dando
as mãos ou, para maior resistência, mostrar aos leitores seus
dotes com a caneta.
segurando-se pelos pulsos. O escolhido,
Procurando sempre
no meio da roda, batia em cada antebraço,
variar o assunto,
perguntando: - Que pau que é este, e cada
dependendo
do estado de
um dava o nome de uma madeira
espírito
e
da
inspiração”.
resistente. Percorrida toda a roda, o do
Roberto Maciel(Betão)
meio analisava a junção de braços que
achava mais fraca e partia na direção, (Membro da União Brasileira de Escritores)
tentando forçar a barra e se libertar. Ia Obs. Qualquer sugestão, crítica ou
tentando em vários pontos até encontrar
elogios meu e-mail agora é:
uma que rompesse em seus encontrões.
rmacielbetao@gmail.com /
Livre, partia na carreira tentando escapar
Facebook: Roberto Maciel.
da galera que o perseguia e, quem
conseguisse pegá-lo, ficava no meio da
Após os folguedos, cansados e suados,
roda.
sentávamos no meio-fio e começava o:
Outra brincadeira de roda mista, muito
divertida era a da:
PARIR GATO
Sentados na beira da calçada, os que
GALINHA DO VIZINHO
ficavam nos lados opostos, começavam a
A galera, em roda, cantava a canção: empurrar os do meio, até que um deles,
A galinha do vizinho
com a pressão, espirrasse para fora.
Bota ovo amarelinho
.x.x.x.
Bota um, bota dois, bota três ... (e
Se, hoje em dia, um psicólogo
ia até dez, acelerando a rodada à observasse essas brincadeiras, poderia
medida que o número de ovos ia traçar o perfil de cada participante.
aumentando. No dez, todos
Mas, tudo bem. O tempo passou, a
tinham que se agachar e,
gente brincou, brigou, bateu, apanhou
dependendo da velocidade, ia um mas, foi gostoso VIVER NOSSO TEMPO
caindo pra cima do outro e era
DE CRIANÇA: sem tv, celular, games e
gratificante quando caíamos
outras modernidades. Tivemos a chance
sobre uma menina ou vice-versa. de poder correr livres pelas calçadas
.x.x.x.
aproveitando as noites enluaradas.

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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Acompanhe a Programação
Oficial do Carnaval 2018
Dia 06 de fevereiro - (terça-feira)
*Ensaio Técnico das Escolas de
Samba na Avenida General Rondon
A partir das 19h.
Dia 07 de fevereiro - (quarta-feira)
*Carnaval da melhor idade
Local: Centro de Convivência dos
Idosos – Benedita Ribeiro L. Barros
Horário: 09h30
*Bloco Sandálias de Frei Mariano
Local da Concentração: Rua Frei
Mariano com Rua América – 20 horas
Dia 08 de fevereiro - (quinta-feira)
*Descida dos Bloco de Sujo Chupeta
A partir das 22 horas
*DESFILE DE FANTASIAS com
Coroação da Corte de Momo
Local: Corumbaense Futebol Clube 22h00
Dia 09 de fevereiro - (sexta-feira)
Passarela do samba:
*Bloco Independente – Sem limite na
folia - Local da Concentração: Rua
Frei Mariano n° 1344 – 21h00
*Descida dos Blocos de Sujos – 22 horas
*SHOW – Palco Central da Praça
Generoso Ponce
Atração: FOLIA VERDE E ROSA
(Com Integrantes da Escola de Samba

Mangueira RJ) - Horário: 22h00
Atração: AXÉ BLOND
Horário: 00h00
Show Local
Horário: 02h00
Dia 10 de fevereiro - (sábado)
*Roda de Samba - Local: Porto Geral
Horário: 12h00
*Carnaval de Albuquerque - Local:
Centro Comunitário de Albuquerque
*PASSARELA DO SAMBA:
DESFILE DOS BLOCOS OFICIAIS 20h00
1.Oliveira Somos Nós;
2.Afro Samba Reggae (Antigo
Olodum);
3.Flor de Abacate;
4.Os Intocáveis;
5.Nação Zumbi;
6.Águia da Vila;
7.Arthur Marinho;
8.Bola Preta;
9.Vitória Régia;
10.Clube dos Cem;
11.Praia, Bola e Cerveja.
*Bloco Independente – Afoga o
Ganso
Local da Concentração: Rua Dom
Aquino
*Show Local - Palco Central – Praça
Generoso Ponce - 02h00

Corumbá/MS, 04 a 10/02/2018

Dia 11 de fevereiro (domingo)
*Cortejo de Carnaval
Atração: Corte de Momo - Local: Feira
de Domingo (Rua Ladário) - 10h
*Roda de Samba - Local: Porto Geral Horário: 12h00
*Baile Infantil - Local: Jardim da
Independência - 17h00
*PASSARELA DO SAMBA:
DESFILE DAS ESCOLAS DE SAMBA
- 20h00
1.Unidos da Major Gama;
2.Mocidade Nova Corumbá;
3.A Pesada;
4.Acadêmicos do Pantanal;
5.Caprichosos de Corumbá.
Bloco Independente Biriguis - Local
da Concentração: Rua Dom Aquino
Show Local - Palco Central – Praça
Generoso Ponce Horário: 03h00
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*Baile Infantil - Local: Jardim da
Independência Horário: 17h00
*PASSARELA DO SAMBA:
Abertura do Carnaval Cultural com
COMPARSAS BOLIVIANAS - 19h00
Desfile Cultural - 20h00
Bonecões;
Corte de Momo;
Desfile de Corso (carros antigos);
Desfile de Fuscas;
Ala das Pastoras;
Ala dos Marinheiros;
Bloco do Frevo;
Cordões Carnavalescos:
01-Paraíso dos Foliões
02-Cinelândia
03-Flor de Corumbá
04-Cravo Vermelho
Desfile do Bloco dos Palhaços 22h30min
Bloco Independente – Afoga o
Ganso
Dia 12 de fevereiro (segunda-feira)
*Roda de Samba - Local: Porto Geral - SHOW – Palco Central Praça
Generoso Ponce Atração: BATERIA
12h00
DA GAVIÕES DA FIEL - 22h00
*PASSARELA DO SAMBA:
Desfile das Escolas de Samba - 20h00 Atração: REVELAÇÃO - 00h00
Show Local - 02h00
1.Estação Primeira do Pantanal;
2.Marques de Sapucaí;
Dia 14 de fevereiro (quarta-feira)
3.Vila Mamona;
Apuração do desfile de Cordões
4.Imperatriz Corumbaense;
Carnavalescos;
5.Império do Morro.
Show Local - Palco Central – Praça Apuração do desfile de Blocos –
Generoso Ponce Horário: 03h00 LIBLOC;
Apuração do desfile das Escolas de
Samba – LIESCO.
Dia 13 de fevereiro (terça-feira)
*Roda de Samba - Local: Porto Geral Local – Passarela do Samba (Avenida
General Rondon) Horário: 16h00
Horário: 12h00

CORREIODECORUMBA.COM.BR

Retrospectiva. Importantes ações do
vereador Dr. Domingos Albaneze, no
exercício do seu Mandato Popular!
A Câmara Municipal de Corumbá
possui oito comissões permanentes
destinadas a estudar e analisar
detalhadamente todos os trabalhos
legislativos representados por requerimentos,
indicações, projetos de lei, moções e outros,
conforme determina o Regimento Interno.
Para o biênio 2017/2018, o
parlamentar Domingos Albaneze Neto
do Partido Verde (PV), faz parte das
seguintes comissões: de Saúde e
Assistência Social como primeiro
membro e que tem como presidente, o
também médico Dr. Gabriel Alves de
Oliveira(PMDB); Comissão de Defesa do
Consumidor, também como 1.º membro,
sob a presidência do vereador Tadeu
Vieira(PDT) e como suplente da
Comissão de Justiça e Redação e da
Comissão de Meio Ambiente e Turismo.
Pavimentação
A pavimentação do acesso ao morro
localizado na Rua Major Gama, após a Dom
Pedro II, foi solicitada pelo vereador
Domingos Albaneze Neto (PV), para
atender a comunidade residente na região.
O local é conhecido como Morro do Boliviano.
Também ao secretário Ricardo Ametlla, com
cópia ao engenheiro Thiago André Andreasi,

da Unipav, responsável pela limpeza pública,
Domingos solicitou pediu informações sobre
a não realização dos serviços de limpeza da
Rua Domigos Sahib, no Porto Geral.
Pontos de ônibus
As dificuldades encontradas por usuários
do transporte coletivo de passageiros levaram
o vereador Domingos Albaneze Neto (PV)
a solicitar à Prefeitura de Corumbá,
recuperação de pontos de ônibus localizados
nas linhas 105, 107 e 108, todos na área
urbana da cidade.
O pedido do vereador Domingos
Albaneze para a recuperação de pontos de
ônibus foi aprovado pela Câmara Municipal
e encaminhado a SEINFRA. Segundo o
vereador, são quatro pontos de ônibus que
estão em situações críticas “o que torna difícil
o embarque e desembarque de passageiros”,
observou. “Estes pontos não possuem nem
mesmo um abrigo para a espera do ônibus,
deixando os usuários expostos ao sol, ou
mesmo à chuva”.
Os pontos em questão são os localizados
na Rua Cyríaco de Toledo, em frente à Escola
Clio Proença, linha 105; na Rua 15 de
Novembro, entre as ruas Duque de Caxias
e Theodomiro Serra, linha 107; na Rua
Ricardo Franco, entre Geraldino Martins de
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Barros e Cáceres, do quarto, em frente ao
SENAI e APAE, no Bairro Maria Leite, ambos
na linha 108.
Praça Pública
O vereador Domingos Albaneze Neto
(PV) solicitou ao Poder Executivo,
serviços de manutenção de duas praças
existentes na área central da cidade. Os
pedidos foram feitos por meio de
requerimentos aprovados pela Câmara,
e endereçados à Secretaria de
Infraestrutura e Serviços Públicos.
Uma das praças está localizada na Rua
Antônio João, esquina com a Avenida
General Rondon. Domingos observa que
a manutenção é uma solicitação dos
moradores que está pedindo limpeza,
pintura, recuperação da iluminação e
instalação de brinquedos para as
crianças. “É preciso também a
manutenção dos aparelhos da academia
ao ar livre, como também a presença da
Guarda Municipal para garantir a
segurança do local que virou ponto de
usuários de drogas”, reforçou.
Outro espaço de lazer que necessita
de manutenção, conforme o vereador é
a praça existente na Rua Ladário, entre a
Avenida General Rondon e a região
ribeirinha, ao lado da Escola Luiz Feitosa
Rodrigues. “A praça está destruída e os
moradores estão pedido a instalação de
brinquedos, uma academia de ginástica
ao ar livre, e a presença de guardas
municipais, pois lá também virou ponto
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de usuários de drogas”, completou.
Segurança Pública
Preocupado com a segurança da
população corumbaense, em especial
da parte alta da cidade, o vereador
Domingos Albaneze Neto (PV) solicitou ao
Governo do Estado, a ativação imediata do
2º Distrito Policial de Corumbá.
O pedido foi feito por meio de
requerimento aprovado pela Câmara de
Vereadores e encaminhado ao
governador Reinaldo Azambuja, com
cópia para o secretário de Estado de
Justiça e Segurança Pública; ao prefeito
e para o diretor da Agência Municipal
de Segurança Pública. “Corumbá conta
com 110 mil pessoas. É uma cidade turística
localizada na fronteira com a Bolívia, e isto
faz com que tenhamos uma população
flutuante bem maior. Mas, apesar de tudo
isso, contamos apenas com a 1.ª
Delegacia de Polícia, ao passo que
cidades do nosso porte e até menor,
casos de Três Lagoas e Ponta Porã,
contam com três e duas delegacias,
respectivamente”, afirmou Domingos,
ao fazer a solicitação.
O vereador lembra que o 1º DP de
Corumbá está localizado no centro da
cidade e, por isso mesmo, ele solicita
que o 2º DP seja instalado na parte alta,
zona sul. “É a região que mais cresce. Hoje,
já é maior que a área central e precisa com
urgência de um Distrito Policial”, cobrou.
Fonte: Assessoria do Vereador
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Homenagem
P ós t u m a
Nesta edição rendemos nossas
homenagens ao ser humano que marcou
época em nossa região por suas diversas
atividades desde que aqui chegou:
Adelmo Salvino de Lima, que se tornou
corumbaense por opção e de coração,
tendo feito jus ao título de Cidadão
Corumbaense, que lhe foi outorgado
pela Câmara Municipal de Corumbá,
em sessão solene realizada em 15 de
dezembro de 2017, no Centro de
Convenções no Porto Geral. Era natural
do Rio de Janeiro onde se destacou como
radialista da Rádio Mayrink Veiga, que
até os anos 1960 se situava entre as
líderes em audiência na Cidade
Maravilhosa: Rádio Nacional, Rádio Tupi
e Rádio Globo.
O Dr. Adelmo Lima faleceu no dia 21
de janeiro de 2018 em nossa cidade, aos
83 anos, vítima de enfarte. Foi eleito
vereador nas eleições de 1982, tendo sido
o autor do projeto de lei que deu origem ao
feriado municipal em homenagem a Padroeira
de Corumbá, Nossa Senhora da Candelária,
comemorado no dia 02 de fevereiro.
Além de exercer durante anos a advocacia
e de ter sido atuante homem público no
exercício do seu mandato popular de

vereador, o Dr. Adelmo Lima foi
proprietário do Jornal Correio de
Corumbá nos anos 1970, juntamente com
o também advogado Dr. Walmir Coelho,
falecido anos atrás, valendo salientar, que é
o mais antigo veículo da mídia escrita em
circulação em nossa região, dentre os que
estão em atividade, sendo de propriedade
desde 1999, do jornalista Farid Yunes,
que foi o primeiro assessor parlamentar do
pranteado, nos anos 1980, quando essa
função era registrada em carteira de trabalho
do INSS.
Adelmo Salvino de Lima deixa viúva
a Sra. Thiane Serra de Lima, filha do
tabelião e proprietário de cartório Jair Serra
de saudosa memória, irmã do saudoso
Zezinho Serra, também cartorário e duas
filhas: Iracema Serra de Lima e Adelane
Serra de Lima, filho e netos. A filha Sylvia
Helena Serra de Lima Siqueira,
infelizmente faleceu em acidente
automobilístico na BR-262. Vascaíno de
paixão. Sua família é proprietária do Jardim
dos Pirilampos, estabelecimento de ensino,
situado na Rua Firmo de Matos, entre a Av.
General Rondon e Travessa do
Acampamento, centro de Corumbá.
Doutor Adelmo Lima era membro da
Academia Corumbaense de Letras, que
tem na presidência o Dr. Moysés do Reis
Amaral. Foi amigo e assíduo colaborador
do Padre Ernesto Sassida, fundador da
Cidade Dom Bosco. Destacou-se também
na Rádio Clube de Corumbá no
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Adelmo Lima, ex governador Pedro Pedrossian e o ex prefeito Armando Anache.
programa Debates Populares
comandado pelo nosso confrade
radialista e jornalista Armandinho
Anache, de quem era grande amigo, assim
como do seu pai o ex-prefeito e deputado
Armando Anache, hoje com 86 anos no
Rio de Janeiro. Enfim, deixa vasta folha de

98474
9925

relevantes serviços prestados ao nosso
município.
O velório foi realizado na Capela Cristo
Rei e o sepultamento no Cemitério Santa
Cruz. A família enlutada, nossos sentimentos
e, a alma de Adelmo Salvino de Lima, muita
luz e paz no Reino de Deus.
Adolfo Rondon
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"Atenção Moradores para a coleta de
Galhos setorizada esta semana nas ruas!"
1ª Semana de Fevereiro 05 a 10

PRODUTOS ORTOPÉDICOS EM GERAL.

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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Blocos carnavalescos de Corumbá
são declarados de Utilidade Pública
Após um longo processo de
regularização, os onze blocos
carnavalescos oficiais de Corumbá foram
declarados de Utilidade Pública pela
Prefeitura Municipal. Na quinta-feira da
semana passada, dia 25, o Diário Oficial
do Município publicou as onze leis
aprovadas pela Câmara de Vereadores,
sancionadas pelo prefeito Marcelo Iunes.
O vereador e presidente da Câmara,
Evander Vendramini, foi o autor dos
Projetos de Leis declarando os blocos
oficiais como instituições de Utilidade
Pública. “Foi um longo processo até
chegar à sanção das leis por parte do
prefeito Marcelo Iunes. Isso é de grande
importância para os blocos e valoriza
ainda mais o nosso Carnaval, a maior
festa popular do Centro-Oeste
brasileiro”, celebrou Evander.

A regularização dos blocos seguiu o
que determina a Lei Federal 13.204, de
2015, que estabelece o regime jurídico
das parcerias entre a administração
pública e as organizações da sociedade
civil, em regime de mútua cooperação,
para a consecução de finalidades de
interesse público e recíproco, mediante
a execução de atividades ou de projetos
previamente estabelecidos em planos de
trabalho inseridos em termos de
colaboração, em termos de fomento ou
em acordos de cooperação; define
diretrizes para a política de fomento, de
colaboração e de cooperação com
organizações da sociedade civil.
“Todos precisavam se regularizar e
atender a legislação no que se refere à
nova forma de captação de recursos
públicos. Por isso iniciamos o processo
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com registro de todos os blocos em
cartório e regularização na Receita
Federal, para obtenção do CNPJ. Hoje,
os blocos são instituições jurídicas e
devem prestar contas junto ao Poder
Público”, disse Edenir de Paulo, da Liga
dos Blocos Carnavalescos de Corumbá
(Libloc).
Ela agradeceu o apoio recebido da
Câmara, por parte do presidente Evander
Vendramini, “que esteve junto com a
gente desde o início do processo e foi
autor dos Projetos de Leis para Utilidade
Pública”, bem como da Prefeitura, por
meio do diretor presidente da Fundação
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de Cultura e Patrimônio Histórico, Luiz
Mário Cambará, além de outros
parceiros.
Os blocos oficiais declarados de
Utilidade Pública são: Oliveira Somos Nós
(Lei nº 2.612), Afro Samba Reggae de
Corumbá “Bloco Olodum” (Lei nº 2.618),
Flor de Abacate (Lei nº 2.617), Os
Intocáveis (Lei nº 2.622), Nação Zumbi
(Lei nº 2.616), Águia da Vila (Lei nº
2.619), Arthur Marinho (Lei nº 2.615),
Bola Preta (Lei nº 2.614), Vitória Régia
(Lei nº 2.620), Clube dos Sem (Lei nº
2.613) e Praia Bola e Cerveja (Lei nº
2.621).

CHA
VEIR
O SETE CHA
VES
CHAVEIR
VEIRO
CHAVES

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.

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

Confeccionamos carimbos
em madeira e automáticos.
Entregamos em 24 horas.

9.9953 - 6789
Rua 7 de Setembro, 342 Centro - Corumbá/MS
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“Creio que todos nós fomos feitos de propósito, e para um propósito”.
* * * SUCESSO - Os nossos
cumprimentos ao amigo Walbe Pierre
Messias, presidente da escola de samba
Estação Primeira, pelo sucesso do
lançamento do enredo para o carnaval
2018 realizado sábado, dia 27. The
happening teve lugar no clube Bailão
Pantaneiro e contou com a presença
maciça da comunidade, além de
autoridades e convidados, dentre os
quais, o presidente da Liesco, Zezinho
Martinez; do diretor presidente da
Fundação de Cultura e Patrimônio

Histórico, Luiz Mario Cambará e claro, a
homenageada Ana Paula Honório. Na
oportunidade foi feito o anúncio oficial do
mestre de bateria da agremiação que a
partir de agora, está a cargo do jovem
Marcigley Santana. Sucesso!
* * * BOTECO - Sucesso total a “Noite
do Boteco” realizado no último dia 26 de
janeiro, na sede social do Lions Corumbá.
The happening organizado por este
escriba foi uma noite para reunir amigos
em torno de bate-papo, com muito flash
black e carnaval, com marchinhas e

A aniversariante desta terça-feira, dia 06, a sempre, sempre
Lourdes Provenzzano Esnarriaga, já em ritmo de folia.

sambas enredo, fazendo com que o público
presente se esbaldasse no salão
relembrando os antigos carnavais. Tudo
isso, regado aos mais deliciosos petiscos.
As pick-ups ficaram a cargo do DJ Dudu,
o décor foi da amiga Dália; som e
iluminação da ZMP – Eventos. Sem sombra
de dúvidas foram momentos
agradabilíssimos que deixaram no ar um
gostinho de quero mais. Wonderful!
* * * TRABALHOS - O vereador
Ubiratan Campos Filho esteve dia 27 de
janeiro participando do projeto Futebol nos
Bairros que aconteceu na escola JPG sob
a coordenação da secretaria de cidadania
e de direitos humanos e coordenadoria
de políticas para a juventude. Desta feita
os bairros Borrowisk e Centro da Amizade
foram os contemplados com o projeto que
visa dar uma melhor qualidade de vida
aos nossos jovens. Parabéns ao
Coordenador Diego Coelho e a todos os
participantes deste valioso projeto que une
e movimenta toda a comunidade. Muito
bom!
* * * SAMBA - A Escola de Samba A
Pesada deu um show de apresentação
domingo, dia 28, na Orla Portuária. The
happening aconteceu logo após o
concurso de marchinhas, coordenado pela
equipe do expert Luiz Mário Cambará e,
serviu como uma prévia de como será a
folia momesca 2018. Sob a batuta do
mestre João Victor, a bateria Pulso Forte
mostrou o ritmo e a cadência do samba,
embalando o casal de mestre sala e porta
bandeira; rainha da bateria e passistas,
levando o público que compareceu em
massa na Orla Portuária a cair no samba,
com os enredos de outros carnavais e o
atual que irá embalar a agremiação do
Neidival Colombo, a Passarela do Samba.
Um luxo!
* * * LUGARES - Esta semana demos
início à nossa tournée pelos ensaios das
agremiações carnavalescas. Na segundafeira, a nossa visita foi aos blocos Clube
dos Sem e Bola Preta. Na terça-feira foi a
vez da escola de samba Unidos da Major
Gama. Na quarta-feira demos uma pausa,
por conta do jogo entre o Galo da Avenida
e Luverdense, de Lucas do Rio VerdeMT, pelas oitavas de final da Copa Verde.
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Aniversariantes
da Semana
Eduardo Arruda Santos - 04/02
Jeferson Souza Cunha - 04/02
Cristina Dantas - 04/02
Emerson Castelo - 04/02
Ana Lara Camargo Castro - 04/02
Marcos Panovitch - 04/02
Jefferson Souza Seren - 05/02
Gilberto Orlando - 05/02
José Luís Almeida - 05/02
Cristiane Dantas - 05/02
Regiane Pádoa Pimenta Costa - 06/02
Maria de Lourdes Provenzzano
Esnarriaga - 06/02
Ruy Costa - 06/02
Camila Andrada - 06/02
Patrícia Gatti Marinho - 06/02
Silvia Lacerda - 06/02
Fátima Dorotéia Arruda Lima - 06/02
Manoel Martins de Almeida - 06/02
Thaira Ramos - 07/02
Marcelo Ferreira - 07/02
Vânia Holanda - 07/02
Flávia Cristina da Silva Correa - 07/02
Patrícia Garib - 07/02
Gustavo Alves de Oliveira - 08/02
Cleber Colleone - 08/02
Elaine da Silva Fernandes Garcia - 08/02
Waldir Ribeiro Acosta - 08/02
Magda Helena Lemos Pinto - 08/02
Gabriel Paredes - 08/02
Cláudia Marinho Vinagre - 08/02
Laura Gomes da Silva Costa - 08/02
Conrado Ribeiro de Abreu - 08/02
Joana Neves da Silva Santiago - 08/02
Antônio José Alves Brito Junior - 09/02
Solange de Almeida Viana - 09/02
Jackson B. de Oliveira - 09/02

Infelizmente não deu para o Galo que
desperdiçou grandes chances de gols e
acabou perdendo pelo placar de 2x0. Isso
tudo com o Arthur Marinho lotado, fazendo
de tudo para levantar e incentivar o Galo
Guerreiro. O Carijó volta a campo hoje,
domingo, dia 04, desta feita em partida
válida pelo campeonato estadual, contra o
Sete de Dourados, com início às 16:00 hs.
Na sexta-feira, dia 02, participamos do
Águia Fantasy, na escola de samba Vila
Mamona, ontem, sábado, dia 03, estivemos
prestigiando a Noite Imperial, na escola
de Samba Império do Morro. A tournée
continua a partir de amanhã, dia 05. Vamos
em frente!
* * * COISAS DO BRASIL - Os
planos de saúde estão cada vez mais
dificultando a vida dos brasileiros. Depois
de não oferecerem mais planos individuais,
nos quais alegam que a venda não
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O casal Cristiane e o aniversariante do próximo dia 08, Cleber Colleone,
aqui com o casal Cintia Conte e Luiz Mario Cambará, em momento relax.

O Médico Vicente Provenzzano e a esposa, a advogada
Bethânia Provenzzano, em recente evento social.

O prefeito da city, Marcelo Iunes e a secretária especial
de Cidadania e Direitos Humanos, Beatriz Cavassa de
Oliveira em dia de filiação ao Ninho Tucano.
compensa, agora começam a dificultar a
entrada de pequenas e micro empresas.
Algumas destas empresas ameaçam
recorrer a Agência Nacional de Saúde,
só que são desaconselhados a fazer isso.
Segundo algum especialista não irá
adiantar, porque acreditam que as
operadoras mandam e desmandam na
ANS. A propósito: ano passado, os planos
de saúde faturaram R$178 bilhões. Hum,
hum!
* * * PRESTÍGIO - A amiga Beatriz
Cavassa de Oliveira esteve participando
na Capital do Estado da solenidade de
filiação de Caciques da Política ao Ninho
Tucano, ou seja, ao PSDB, dentre eles,
o prefeito Marcelo Iunes. A solenidade
contou inclusive com a presença do
governador de MS, Reinaldo Azambuja;
do deputado Beto Pereira, do vereador
aqui da city, Ubiratan Campos Filho,
dentre outros. Durante a cerimônia
Beatriz teve seu nome citado para
concorrer a uma cadeira no Legislativo
Estadual, representando a nossa urbe.
De volta city, Beatriz circulou entre a
“galera” no Estádio Arthur Marinho,
durante o jogo Carijó x Luverdense,

quando pode sentir de perto o carinho e
a admiração das pessoas. Eram inúmeros
os gritos de “Tamos Juntos”, “Minha
Deputada” e por aí vai. Beatriz nos disse
sentir-se honrada com tanto carinho e
claro, lembrou do marido Ruiter Cunha
de Oliveira que nos deixou em novembro
de 2017, dizendo que irá fazer de tudo
para honrar e dar continuidade ao se
legado. Muito bom!
* * * MAGNA - O Ministro do Superior
Tribunal de Justiça - STJ, Reynaldo da
Fonseca, ministrou Aula Magna, em uma
Faculdade, ontem, dia 03, na Capital do
Estado. The happening teve como tema:
“Judicialização e efetivação dos Direitos
Fundamentais”. O encontro marcou o
início do semestre letivo dos cursos de
Pós-Graduação presenciais em Direito,
ofertados em parceria com a Escola de
Direito do Ministério Público. Fonseca é
co-autor de diversos livros, especialista
em Direito Constitucional, Direito Penal e
Inteligência Financeira, mestre em Direito
Público e doutorando em Direito
Constitucional. O ministro também é
professor da Universidade Federal do
Maranhão desde 1987. 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

Em recente evento esportivo, Albino Fiori Adelaido
e o professor Paulinho Rodrigues.

Na Capital do Estado, o advogado Valeriano Fontoura
e a também advogada Kênia Fontoura.
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