MONOPÓLIO DA ANDORINHA

Prefeito Marcelo Iunes destaca
parcerias e projeta construção
de mais casas em Corumbá

População pede nova licitação
e mais empresas no transporte
intermunicipal de passageiros
Durante a entrega das chaves às 224 famílias beneficiadas com
as casas do conjunto Corumbella II, o prefeito Marcelo Iunes
destacou a parceria da Caixa Econômica Federal, da Vale, do
Governo do Estado e da Câmara de Vereadores, para a conclusão
do projeto habitacional. E mais 840 apartamentos serão entregues
Confira na página 09.
no mês de Março.

Os detalhes na página 03.

Desfiles de escolas de samba
começam nesse domingo.
Confiram a programação
Prefeitura entrega projetos de reforma do
pronto-socorro e centro obstétrico ao Estado
completa nessa edição.

Página 13.
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A voz que ecoa
* Rosildo Barcellos
Quando toco tua boca
Sinto viajar por um segundo
Quando te beijo mais forte
Sinto dar a volta pelo mundo

Quando vejo teu sorriso
Quero nunca mais deixar de te olhar
Quando ouço a tua voz
Quero nunca mais parar de te escutar

Minha vida é muito louca
Quando choro de verdade inundo
E é um rio...
Mas não vou deixar a sorte
De poder te amar de mais profundo

Sinto que é o paraíso
Teu abraço, tua pele a me roçar... e o rio...
Do meu sangue mais veloz
Percorrendo meu corpo
Ao te ouvir cantar

Quero me perder nas ondas
Do mar que se abre em nossa história
Navegar sem temer
Naufrágios, temporais

Mesmo o céu sem as estrelas
No cerrado as árvores sem ninhos
Se o sol não mais se por
Nem mesmo amanheça

Juci Ibanhez e José Tadeu Ferreira

a vontade de homenageá-la com este
texto, esta semana que a reencontrei
chegando a nossa Cidade Branca para
Ir sempre a favor do vento
Eu sei que o tempo tem a força
sua apresentação. É a voz feminina mais
Me esquecer dos dias, me livrar das horas De mudar destinos
potente atualmente e que nos faz entender
Não procurar por cais
Desviar caminhos
o que é cantar com o coração.
Ou pontos cardeais
Mas só te peço amor...
Suas influências são partes de uma
Nunca me esqueça (Nunca me esqueça - época muito criativa da música brasileira,
interpretação magistral de Juci Ibanhez) o tropicalismo, pagode e o samba. Não
obstante, nessa mescla de ritmos regados
a regionalidade, temos uma cantora cujo
canto é pra emocionar o mais recôndito
lugar dos sentimentos. Lá aonde a dor não
tem razão. Por isso... Juci Ibanhez, muito

obrigado por ter esta voz que apesar dos
problemas e dificuldades, não se cala. Eu
na minha pequenez, e a equipe do Correio
de Corumbá nada podem te desejar a não
ser a felicidade; mas Gonzaguinha, muito
sabiamente, pode e eu repito...fique com
a pureza da resposta das crianças e
que faz a nossa vida mais bonita, para que
nós possamos viver e não ter a vergonha
de ser feliz... cantar e cantar e cantar a
beleza de ser um eterno aprendiz!
Sucesso! E o nosso Carnaval, o melhor
do estado, está apenas começando.
*Articulista

CONTRATA-SE

Profissional de Imprensa

Seu primeiro CD “Muito Prazer” tem
de agradecimento ao Criador até Arrastão
(1965), música de Edu Lobo e letra do
poeta Vinícius de Moraes que ganhou com
Elis Regina (A pimentinha) o I Festival
Nacional da Musica Popular Brasileira,
faturando para seus autores a quantia de
10 milhões de cruzeiros e um berimbau de
ouro. Agora mostra o seu lado compositora
com o CD “Morada no Samba”. Com
várias composições suas. Na verdade ela
fazia composições desde tenra idade mas
tudo ficava guardado, mas graças a Deus
o baú abriu! Sua inspiração está
fundamentada nas histórias vividas e que
a chamam a atenção e com muita
propriedade fala de amor e como ela
mesma diz: “tenha foco e faça o seu melhor!”

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.
Cantar é a forma mais pura de se
expressar emoções e de emocionar
alguém. Uma música pode te levar a
lugares inimagináveis de se ter e de se
entender. E assim, como seu cabelo, que
já foi undercut, rubro de carmim, super
loiro e vermelho com as mechas pretas;
assim é o campo de abrangência de sua
entonação vocal e agrada a todos os
estilos. Pra quem no Mato Grosso do Sul
não conhece, se isso fosse possível,
tivemos em Corumbá neste Carnaval que
promete ser o melhor dos últimos dez anos
a apresentação da magistral Juci Ibanhez.
Eu a conheci num 11 de julho na “Noite
Especial da Seresta” que trazia para
Campo Grande os fabulosos “Demônios
da Garoa”, na Praça do Rádio e que tive

EXPEDIENTE

Fundado em 03/09/1960

Razão Social: Farid Yunes Solominy CNPJ 50 724 863/0001 - 80
Redação e Parque Gráfico: Rua 7 de Setembro, 249-1 Centro - Corumbá-MS
Tel: (67)3232-1835 - CEP 79330-030 e-mail: correiodecorumba@yahoo.com.br
Diretor Responsável: Farid Yunes Solominy DRT-105/MS
Repórter Fotográfico / Diagramação: Alle Yunes DRT-84MS
Colaboradores: Rosildo Barcellos, Dílson Fonseca, Eneo da Nóbrega,
Fábio Pexe, Roberto Maciel e Alfredo de Sartory.
Chefe do Parque Gráfico: Cleberson Calonga (Juninho)

*** A Redação não se responsabiliza por artigos assinados ou de origem definida.

Vicente Bezerra Neto
Patrono do Jornal
Correio de Corumbá

CORREIODECORUMBA.COM.BR

Corumbá/MS, 11 a 17/02/2018

P á g . 03

MONOPÓLIO D
A ANDORINHA
DA

População pede nova licitação e mais empresas
no transporte intermunicipal de passageiros
Uma nova licitação do sistema
intermunicipal de transporte e com mais
empresas operando a linha 059 (Corumbá
– Campo Grande – Corumbá, é o que a
população de Corumbá e Ladário espera
do Governo do Estado que já sinalizou a
contratação de uma empresa para
elaborar um Plano Diretor, que servirá
como parâmetro para o processo licitatório.
O assunto vem sendo abordado desde
2011 pelo vereador e presidente da
Câmara Municipal, Evander Vendramini,
que realizou inclusive audiências públicas
para discutir a questão. A intenção é colocar
um ponto no monopólio do sistema, com
apenas uma empresa operando.
“Estamos nesta luta desde 2011 e, no
ano passado, ganhamos a adesão da
casa, com os vereadores apoiando e
lutando por uma nova licitação, com mais
empresas fazendo o serviço, o que
resultará em preços mais acessíveis,
ônibus confortáveis, melhor serviço para
a nossa população”, explica Evander.
E não são somente os vereadores que
estão nessa luta. A população pantaneira
e moradores de outras regiões, por meio
das mídias sociais, também estão apoiando
a ideia, além de reclamar, e muito, do atual
sistema de transporte intermunicipal de
passageiros.
Waldir de Oliveira Rocha, por exemplo,
foi taxativo e um comentário em uma rede
social: “Tem que licitar logo! Chega de
monopólio caro exploratório!!”. E foi
acompanhado por Clécio Alves: “a
concorrência deveria ser algo saudável,
vende mais quem tem melhor preço,
atendimento, etc... Porém não é o que
vemos, está parecendo que querem ficar
na marra e não querem concorrer, ou até
mesmo compartilhar com outras”, diz,
lembrando que “afinal, o sol nasce para
todos”.
Welton Reis também emitiu sua opinião
em um post do presidente da Câmara
focando a Andorinha e a parada em um
estabelecimento comercial na cidade de
Miranda, quando isto deveria ocorrer na
rodoviária local. “Concorrência é a palavra
chave nesse país que desconhece essa

regra do livre mercado. Se existe
monopólio, é devido a política socialista”,
comentou ele.

Passagens mais baratas
A luta é que novas empresas passem a
atuar no trecho e que, assim, a população
tenha um maior conforto, com ônibus novos
e modernos, além de preços de passagens
mais acessíveis. E em relação a este último
quesito, a situação hoje já está diferente
de 2017. Na época, a passagem Corumbá
– Campo Grande custava R$ 140,60
(Executivo). Hoje, com transformações, a
passagem subiu para R$ 165,50. Já o
ônibus normal sai a R$ 120,40.
E este aumento também está sendo
questionado pela população. Maria Eulina
Vasque Moreira, por exemplo, disse que
“o preço continua subindo. Acabaram com
o ônibus executivo para enganar os
usuários”, e que agora, o valor cobrado é
“para você ter direito a uma cobertinha e
meio travesseiro”, e encerra seu
comentário afirmando que “vamos acabar
com essa vergonha, com esse
desrespeito, com esse monopólio. Parece
até que a Andorinha é dona de Corumbá
inteira. Temos que fazer igual nossos irmãos
bolivianos: parar tudo até essa empresa ir
embora para São Paulo”.
Até quem é de outra região do Estado
utilizou a mídia social para emitir opinião
em relação ao assunto e afirmar ser
favorável a mais empresas operando o
trecho. É o caso de Edna Maria Facincani
que foi taxativa ao afirmar que “tem que
existir outras empresas. Todos ganham”.
Citou como exemplo a cidade paulista de
Rio Claro: “anos atrás era assim. Mudou,
hoje os preços ficaram mais em conta e
justos. Todos ganham. Chega de
monopólio”.
Um tema também bastante discutido nas
mídias sociais se refere à parada que a
Andorinha faz em Miranda, com muitos se
manifestando contra também a esse outro
tipo de monopólio. Nilson Roberto
Custódio, por exemplo, elogiou o trabalho
desenvolvido pela Câmara, encabeçado
pelo presidente Evander Vendramini, e deu

sua sugestão: “Em Miranda há um
restaurante no Posto Arara Azul, onde as
instalações são muito melhores, e os
preços também. Vamos lutar contra o
monopólio”.
Marcia Mendes, por sua vez, lamentou
dizendo que “infelizmente, para quem viaja
nesse ônibus, a parada é obrigatória aí.
Ou compra, ou fica com fome”, postou.
Reforçou em seguindo: “realmente
ninguém é obrigado quando se tem
condução própria e tempo pra ir nos
lugares em frente ou até nos mercados,
como eu faço. Porém quem viaja nessa
m... em questão, é obrigado sim a comprar
ou ficar com fome. E quem tem crianças
são obrigados, porque crianças não
entendem sobre valores”, ressaltou,
questionando a parada em um
estabelecimento comercial de Miranda,
onde o preço praticado também está
bastante salgado.

Novo inquérito
Dias atrás 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 um 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 no dia 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.
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IDEIAS,
SUGESTÕES
E RECLAMAÇÕES
Por Eneo da Nóbrega
(Membro Efetivo da União Brasileira de Escritores)

Cassems solidifica presença em Corumbá
O Hospital Cassems de Corumbá será referência para a região e será
construído numa área cedida ao município pela União e repassada, pela
Prefeitura, à Caixa dos Servidores, com fácil acesso para os moradores da
parte alta, como da parte baixa.
O hospital terá ainda 03 salas cirúrgicas, Pronto Atendimento 24 horas e
um Centro de Diagnóstico por imagem e laboratório de análises clínicas,
além de três recepções, uma para o Centro de Diagnóstico, outra para o
Pronto Atendimento e ainda uma que atenderá o ambulatório médico e a
Unidade Regional da Cassems, que será integrada ao prédio com a parte
administrativa, 05 consultórios ambulatoriais e 02 consultórios odontológicos.
Com um projeto moderno, o Hospital contará ainda com área de apoio
incluindo lavanderia, rouparia, farmácia, almoxarifado, cozinha, refeitório,
lanchonete, área de limpeza e administrativas, central de gases medicinais e
subestação elétrica com sistema de geradores de energia.
Na região de Corumbá e Ladário, a Cassems atende a cerca de dez mil
usuários. “É um quantitativo significativo que permite a viabilização dessa
estrutura, junto com outros usuários de planos de saúde. Com certeza, nós
vamos entregar uma unidade hospitalar muito adequada aos melhores sonhos
que nós temos”, afirmou Ricardo Ayache, presidente da instituição.
Ayache também ressaltou que a doação da área “foi de fundamental
importância. Isso viabilizou a idealização e implantação de todo esse projeto”.
Hospital terá uma ampla e moderna estrutura para atender os mais de 10 mil
conveniados na região, além de permitir convênios para atendimento de
pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde).
A área onde a unidade hospitalar será construída conta com mais de 5,5
mil metros quadrados.
A Direção da Cassems poderá fazer convenio com o SUS para atender
seus usuários. Esta é mais uma conquista para Corumbá graças às
reivindicações dos trabalhadores em educação da região. As ruas laterais
serão todas asfaltadas, conforme o prefeito Marcelo Iunes prometeu.
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AUXÍLIO - MORADIA
Um dos juízes federais mais conhecidos dos últimos tempos, Marcelo
Bretas do Rio (é ele que conduz os processos contra Sérgio Cabral) e sua
mulher, a também juíza federal, Simone Diniz Bretas, recebem cada um R$
4.377,73 de auxílio moradia, morando juntos e em imóvel próprio. Ganharam
na justiça e ele garante que “nada tem a esconder”. Em dezembro, Bretas
recebeu R$ 43 mil de salário e sua mulher, R$ 45,4 mil.

PERGUNTAR NÃO OFENDE: ARTIGO 155
ESTÁ EM VIGOR NO BRASIL?
Outro dia deu na TV local que uma pessoa furtou peças de fantasias de
uma loja. Quando colocaram na internet, foi descoberta. O funcionário e a
policia foram até a residência. Levaram as gatunas para a Delegacia, mas não
deu em nadica de nada. O Artigo 155 do Código Penal Brasileiro reza que
subtrair a coisa alheia, pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Pergunto: qual
foi o valor da multa? E não vai responder processo pela ação? Ou existe a
impunidade até no meio policial? A autoridade competente tem direito de
resposta. Estou amparado pelo Artigo V, Inciso IV da Constituição Federal
de 1988: Artigo 18 e 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos e
Artigo 13 do Pacto de São Jose da Costa Rica, da qual o Brasil é signatário
assim como da ONU.

Presos
Maia terá que decidir sobre mandatos de Maluf e Jacob
Tavane Ferraresi e Natalia Yahn
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), vai decidir no reinício
dos trabalhos legislativos o que fazer com os mandatos de Paulo Maluf (PPSP) e Celso Jacob (MDB-RJ), presos em regime fechado desde o fim do ano
no Distrito Federal. Na próxima semana, quando os deputados voltarem ao
trabalho, Maia definirá se convocará os suplentes para não deixar a Casa
funcionando com 511 parlamentares e se vai questionar judicialmente a
recomendação do Supremo Tribunal Federal (STF) para decretação
automática da perda do mandato de Maluf.
A Câmara já cortou de ambos o salário de R$ 33.763,00, a verba de gabinete
de R$ 101.971,94, toda infraestrutura de servidores e os recursos oferecidos
aos parlamentares que estão exercício do mandato, entre eles o auxílio-moradia
e a cota para viagens. A Quarta-Secretaria da Câmara também notificou a
defesa de Maluf sobre o prazo de 30 dias para a entrega das chaves do
apartamento funcional que ele ocupava em Brasília. O prazo se esgotou no
dia 20 de janeiro e até o momento o deputado não deu sinais de que vai
desocupar o imóvel. Desde então, está sendo cobrado de Maluf uma multa
diária de R$ 141,76, o equivalente a 1/30 dos R$ 4.253,00 do auxílio-moradia.
Maluf e Jacob ainda constam no sistema da Câmara como deputados no
exercício do mandato. Se Maia determinar a convocação dos suplentes dos
deputados presos, Junji Abe (PSD-SP) assumirá a vaga de Maluf e Nelson
Nahim (sem partido-RJ) será chamado no lugar de Jacob. No caso do
emedebista, em princípio, o suplente deve ser chamado se a Justiça rejeitar
seu recurso e mantiver a decisão de cassar seu direito de trabalhar durante
os dias úteis. Jacob perdeu o direito a dar expediente na Câmara após ser
flagrado na volta ao presídio com queijo provolone e biscoito na cueca.
Os deputados presidiários ainda não enfrentam processo disciplinar por
quebra de decoro parlamentar no Conselho de Ética, mas há expectativa de
que alguns partidos ingressem com representações no colegiado.

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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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.

ANTÔNIO CÂNDIDO ALBANO
DA SILVA “TONINHO”

Nessa semana conversamos com
mais um grande ferroviário, cuja a
sua vida se confunde com o
desenvolvimento do setor na nossa
região, estamos falando de Antônio
Cândido Albano da Silva, ou
simplesmente Toninho, ferroviário
de 70 anos, com 35 anos de casado,
tendo 2 filhas casadas e 4 netos,
sendo 1 menino e 3 meninas. Desses
seus 70 anos bem vividos 25 anos
foram na ferrovia.
Entrou na ferrovia na turma de
lastro, na função da troca de
dormente e na troca de trilho. Depois
de 1 ano fez o curso no SENAI e
passou para a função de
manobrador. Depois disso veio
trabalhar em Corumbá e ficou por 9
anos, depois disso pediu
transferência para trabalhar na
estação de Urucum e ficou por la por
14 anos. E ficou por 1 ano
trabalhando em Porto Esperança,
trocando trilhos e dormente, isso em
1985.

Alguns momentos ele não
esquece e ele destaca duas
situações, a primeira quando uma
vez uma composição estava
chegando e como tinha chovido
derrapou
nos
trilhos
e
desencarrilhou, na mesma hora
disseram que a culpa era minha e que
eu iria tomar uma punição. Mas
quando chegou o mestre de linha o
finado Delso Lourenço da Fonseca,
disse que o erro não era dele e sim
pelo fato de ter chovido e isso fez o
trem desencarrilhar e isso impediu
que ele fosse punido. Já uma outra
vez ele esqueceu de frear o vagão e
onde a composição se desprendeu
e ficou uma parte na água e outra
fora.
Para Toninho, dentro dele tem um
sentimento de ver tudo acabado,
uma coisa que era bonita,
organizada e que os dirigentes e

funcionários da época davam valor,
tudo era fiscalizado e a Sociedade
Anônima era muito boa, mas depois
foi acabando, acabando, acabando
e com a privatização acabou tudo.
Mas Toninho também ressalta

que recentemente esteve em
Salvador e que também verificou que
tudo está acabado no setor da
ferrovia por lá, infelizmente uma
característica de um país que não
investe em ferrovia.

PRODUTOS ORTOPÉDICOS EM GERAL.
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QUALIDADE
DE VIDA

O termo qualidade de vida é subjetivo,
pois é próprio e inerente de cada ser
humano. Ou seja, depende de cada um
de nós, da nossa criação, cultura, dos
nossos ideais, e do que achamos correto.
O que é bom para você, nem sempre é
bom para mim. Lembrando-se que
ninguém é responsável pela felicidade
de ninguém.
Muitos acrescentariam que depende
de nossas possibilidades. Este talvez seja
o ponto chave. Que possibilidades?
Financeira?
Não podemos relacionar qualidade
de vida com dinheiro. É um erro imaginar
que pessoas ricas, vivam melhor do que
pessoas mais pobres (desde que estes,
não se façam de vítimas). É tão comum
milionários terem depressão, por
exemplo, e padecerem disso, assim como
os mais pobres. Independe de sua
situação financeira. Aí que está, depende
de como cada um escolheu viver. Dos
seus valores.
Afinal, não existe aquela piada que
diz que pobre não tem tempo para ter
depressão? Que isto é doença de rico?
Então...
Segundo a OMS (Organização
Mundial da Saúde), qualidade de vida é
“a percepção do indivíduo de sua posição
na vida no contexto da cultura e sistemas
de valores nos quais ele vive e em relação

aos seus objetivos, expectativas,
padrões e preocupações”.
Ou seja, não tem nada a ver com
outras pessoas, ou dinheiro, e sim, com
estar bem com você mesmo. Tem
pessoas que são invejadas por acharmos
que possuem tudo, mas às vezes, este
“tudo” esta relacionado somente ao bem
material, e lhes falta algo simples, como a
amizade sincera, por exemplo.
Indivíduos com muito dinheiro, em sua
maioria, vivem enclausurados,
preocupados, dentro de carros blindados
e muros cercados, e mesmo assim, não
se sentem seguros. Culpas deles? Claro
que não. Mas infelizmente é fato.
São privados dos mais simples
deleites. Tá certo que alguns, buscam a
ostentação, mas outros querem apenas
viver. E, infelizmente, qualidade de vida
não se compra.
Portanto, faça a escolha certa, dê
valor às pequenas coisas, o que,
realmente, lhe faz feliz. Esteja bem com
você mesmo, para poder estar bem com
sua família, amigos e trabalho, ou seja,
faça parte de modo feliz, de sua
comunidade. Quando você está bem
consigo, o universo flui a seu favor. E
isso é qualidade de vida.

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

CHA
VEIR
O SETE CHA
VES
CHAVEIR
VEIRO
CHAVES

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

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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Tadeu Vieira é
destacado em pesquisa
para Deputado Estadual
“Homem simples,
solidário e
companheiro dos
Companheiros.
Essa luta é de
todos Nós”.
TADEU VIEIRA

Aluga
7 – COMERCIAL: Um dos melhores
1 - Casa bem localizada, próximo a pontos da cidade, de esquina, na Rua
Embrapa, com 4 quartos (1 suíte), sala de América, com 300 m². R$ 2.200,00/mês.
TV, sala de jantar, cozinha, banheiro,
amplo quintal com lavanderia,
churrasqueira e dispensa. Garagem para
vários carros! R$ 1.900,00/mês.

A pesquisa divulgada nessa semana pelo instituto “Ranking Comunicação
e Pesquisa”, trouxe na lista os nomes dos pré-candidatos mais bem citados
pelos entrevistados na pesquisa Espontânea, quando a pergunta é feita aos
entrevistados e não é dada nenhuma alternativa para resposta. Esta pesquisa
serve para medir a lembrança da pessoa que participa do levantamento e a
importância que eles dão aos questionamentos.
Na pesquisa, Tadeu Vieira apareceu com 0,16 %, foi o nome mais lembrado
de Corumbá a nível estadual, sendo que o edil corumbaense ainda não definiu
com o Diretório Estadual do PDT sobre a pré-candidatura, mas é bem vista
pelo cúpula estadual.
A pesquisa da Ranking foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
com os números BR-0386-4/2018 e MS-00351/2018. Foram feitas 1.200
entrevistas em oito regiões que abrangem os 79 municípios de Mato Grosso
do Sul no período de 1º a 05 de fevereiro. O intervalo de confiança é de 95%
e a margem de erro 2,83% para mais ou para menos.

2 - Casa na Rua Alan Kardeck, bairro
Dom Bosco, com 2 quartos, sala,
cozinha, banheiro, pequeno quintal,
garagem e lavanderia. R$ 700,00/
mês.

História de vida
Com mais de 40 anos de serviços prestados em Corumbá, Tadeu Vieira
iniciou no mercado de trabalho na distribuidora de bebidas Brahma, depois
atuou no Hospital de Corumbá como enfermeiro, além do trabalho no Asilo
São José, uma missão divina, depois atuou por 36 anos no INSS, trabalho
que o credenciou a disputar uma vaga na Casa do Barão de Vila Maria, sendo
eleito em 1996 e reeleito pelo povo por mais 3 vezes, 16 anos de mandato,
sendo presidente no biênio 2015-16.
“Recebi com naturalidade o meu nome para uma vaga ao Legislativo SulMato-Grossense, após uma sondagem nos meus trabalhos realizados ao
longo de 40 anos em Corumbá, sempre no campo da assistência social. Quero
dizer que por tudo que já fiz, que todos os meus trabalhos me credenciam a
ser um pré-candidato a Deputado Estadual pelo PDT”, disse Tadeu Vieira.
“Já fui ouvido pelo Diretório regional, onde tenho total apoio, muitos
amigos e amigas de Corumbá e Ladário se posicionando a favor do meu
nome. Portanto estarei nas próximas semanas fazendo um fechamento com
os colegas vereadores, lideranças, movimentos Sociais, Sindicatos e
associações com um desejo de um Grande Combate, mas na certeza de uma
Grande vitória”, afirmou Tadeu.

3 – COMERCIAL: Salão, localizado
próximo a tradicional clube da cidade, com
exuberante vista para o Rio. Amplo
espaço interno, com pé direito alto e bem
arejado. Excelente para fábricas e
depósitos. R$ 1 MIL/mês.
4 - Kitnet no centro, na Rua Cabral, com
garagem, sala/cozinha, lavanderia e
quintal. Ótima oportunidade! R$ 500,00/
mês.
5 – Kitnet em frente ao estádio Municipal,
vila com 3 casas contendo: quarto, sala,
cozinha e banheiro e garagem. R$
350,00/mês.
6 - Excelente Kitnet, localizado na região
central de Corumbá, na Rua Delamare,
com quarto, banheiro e área de luz. R$
380,00/mês.

Venda
8– Casa com terreno: 27,5 x 22,6 m. Área
construída: 364 m². 4 suítes (1 com closet),
sala de estar, sala de jantar, lavabo,
cozinha, dispensa com banheiro, vaga
para 5 carros, amplo quintal. Bairro
tranquilo, próximo ao comércio. Aceita
permuta por casa de menor valor! R$ 600
mil.
9 – Apartamento bem localizado, com vista
para a Praça Central, próximo a centro
comerciais, com 2 quartos, sendo 1 suíte,
lavabo, dispensa, sala de TV, sala de
jantar, Cozinha e lavanderia. Prédio com
elevador e 1 vaga de garagem. R$ 250
mil.
10 - Casa 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.
11- CASA COM RENDA! Casa localizada
no centro, com excelente área de lazer,
com piscina, churrasqueira, banheiro,
jardinagem, parte interna com 3 quartos,
sala, cozinha, banheiro, vaga para 2
carros. Terreno com 4 casas para aluguel,
ja alugadas para militares, R$ 600 mil.

CORREIODECORUMBA.COM.BR

Cantinho do Betãonº197
RECEITAS BOTEQUIANAS XXXII
Depois de brincar por três semanas
revendo as brincadeiras de infância, deu
uma fome do cacete e, aproveitando a
semana carnavalesca, nada melhor do que
alguns pratos bem fortes para aguentar a
folia momesca e, já no embalo, transformei
estas receitas em enígmas de modo que,
quem quiser plagiá-las, terá que ler com
bastante atenção o artigo.
MAROMBADÃO BRONZEADO
(09/01/2018)
Há muito tempo eu pretendia fazer este
pitéu, de preferência, no terceiro andar da
churrasqueira. Comprei um pedaço de
músculo, pedindo ao açougueiro que o
manteasse. Passei uns dois ou três dias
brigando com São Pedro para solear o
bicho. Terminado o serviço, aquele
músculo soleado foi parar no
congelador, à espera de uma boa
oportunidade de ser trabalhado.
Finalmente resolvi desentocar o bicho,
primeiro dando-lhe uma boa fervida para
o dessalgamento (não usei pressão para
não amolecer muito). Esperei o
marombadão esfriar e dei uma acertada
em suas arestas para torná-lo bem
uniforme e, após untar a parte interna com
manteiga, recheei-o com palitinhos de
bacon, com calabresa, queijo caipira
e uma boa cama de cebola em rodelas,
jogando por cima de tudo, um pouco de
azeite de oliva. Fechei o bicho com a
parte superior, transformando tudo num
sandubão que, depois de ser envolvido
com papel alumínio, foi levado a uma hora
de forno a 180 graus. Depois desse tempo,
retirei o invólucro e deixei o marombadão
tomar um bronzeado por uns minutinhos,
levando-o à mesa onde, após uma sessão
de fotos, foi gulosamente degustado por
mim e pela consorte.
.x.x.x.x.x.
Nada melhor que um sopão com muita
“sustância” para um final de noite
carnavalesca. Pensando nisso preparei
um caldão para, quando você chegar da
farra, esquentá-lo, tomar um bom prato e
cair no berço, sonhando com os anjos ou

tendo pesadelos mas, garanto que, no dia
seguinte, você vai estar em forma para
outra noitada momística.
SOPÃO INCREMENTADO (13/1/2018)
O Marombadão, ou melhor, o que
sobrou dos ingredientes do Marombadão
da receita passada, foi aproveitado, com
mais alguns complementos, para este curaressaca.
Saí da academia e comprei umas
batatinhas e um pacote de macarrão pois
eram os ingredientes que faltavam para a
sopa. Vocês se lembram que eu aparei as
arestas do músculo soleado da receita
anterior? Pois é. Reparti alguns pedaços
(o que restou, vou usar na próxima
receita), cortando-os em cubinhos. Como
sobraram alguns palitinhos de bacon,
cenoura e calabresa da receita anterior,
também piquei-os em cubinhos. Achei na
geladeira, um pedaço de abóbora, que
já cortei em pedaços maiores, juntamente
com as batatinhas que comprei no
mercado.
Para a parte tempeirística, usei
cebola, alho, tomate, pimentão e
cheiro verde, cortando tudo em cubos.
Foi então que começou a parte boa da
coisa. Peguei minha panela de alumínio
batido, a minha predileta que só uso para
sopas (a consorte sempre reclama: esta
panela nunca para no armário. Quando
não está com sopa, você faz pipoca
nela...), joguei nela um pouquinho de óleo
pra mode fritar o bacon e a calabresa e
depois, dar um “susto” na carne de sol.
Taquei, depois, a cebola, o alho, o tomate
e o pimentão para formar o molhete,
acrescentando, depois, a cenoura e a
batata. Depois veio o macarrão e. Para
finalizar, o cheiro verde.
.x.x.x.x.x.x.
Acorde, macacada e se ainda
estiverem de ressaca, o que eu duvido,
depois do sopão, comam uma fatia de
melancia gelada para esperar o almoço
que já está quase pronto. É um:
CARRETEIRÃO “YAKISOBRA” DO
BETÃO (17/1/2018)
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Na minha cozinha, nada se perde,
tudo se transforma, na base da criatividade,
em novos e exóticos pratos, tanto é que o
Marombadão da primeira receita foi quase
que totalmente aproveitado, além das
sobras carnívoras dos outros dias. Para
diferenciar das anteriores, vou para a
velha fórmula (para o sofrimento da
consorte):
O que usei:
-Carne seca do marombadão
-Calabresa do marombadão
-Carne assada que sobrou do
domingo
-Frango assado da sexta-feira
-Bacon
-Cebola, alho e cheiro verde picados
-Arroz
Como eu fiz:
Cortei todos os ingredientes em
pequenos cubos.
Aqueci os cubos de bacon num
pouco de óleo, pra mode soltar o
caldinho.
Os cubinhos de calabresa, os
únicos que aida não estavam fritos,
foram se juntar ao bacon.
Depois, cebola e alho deram sua
contribuição aromática na panela.
Os ingredientes carnosos (carne
seca, carne de churrasco e frango
assado, que já estavam todos fritos,
só entraram na dança para um rápido
aquecimento.
O arroz veio fazer parte da festança
e, após um rápido frito para se
incorporar à galera quente.

P á g . 08

“O gostoso de ser
articulista de um jornal é
ter a oportunidade de
mostrar aos leitores seus
dotes com a caneta.
Procurando sempre
variar o assunto,
dependendo do estado de
espírito e da inspiração”.
Roberto Maciel(Betão)
(Membro da União Brasileira de Escritores)

Obs. Qualquer sugestão, crítica ou
elogios meu e-mail agora é:
rmacielbetao@gmail.com /
Facebook: Roberto Maciel.
Uma jarra de água fria veio para
“assustar” a turma caliente e a panela
fez seu trabalho.
O cheiro verde veio para o final da
festança.
.x.x.x.x.x.x.
É isso aí, galera corumbaense.
Aproveite bem a festança momística e não
se esqueça de quando saírem do bailão,
passem num quiosque de caldo de piranha.
QUE CORUMBÁ VOLTE A SER O
TERCEIRO CARNAVAL DO BRASIL!!!!!

PRATIQUE A PALAVRA DE DEUS
“O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir; eu
vim para que tenham vida e a tenham com abundância.”

(João 10:10)

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

Disk - Água 3231 - 5656
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Prefeito Marcelo Iunes destaca parcerias e
projeta construção de mais casas em Corumbá

“Quem ganha com essa união de
esforços é a população”, afirmou o prefeito
de Corumbá, que fez um agradecimento
especial ao governador Reinaldo
Azambuja pelas ações diversas
desenvolvidas na cidade, inclusive no
projeto para construção de mais mil
unidades habitacionais na cidade. De
acordo com o chefe do Executivo municipal,
a Prefeitura está trabalhando para iniciar
as obras ainda neste ano.
“Reinaldo (Azambuja) é um grande
parceiro do município de Corumbá, além
de nos ter ajudado na entrega dos 200
apartamentos há um mês e meio, dessas
224 casas agora e mais 840 apartamentos
que serão entregues no mês que vem,
temos uma programação para pelo menos

Foto: Renê Marcio Carneiro/PMC

Durante a entrega das
chaves às 224 famílias
beneficiadas com as casas
do conjunto Corumbella II, o
prefeito Marcelo Iunes
destacou a parceria da Caixa
Econômica Federal, da Vale,
do Governo do Estado e da
Câmara de Vereadores, para
a conclusão do projeto
habitacional. E mais 840
apartamentos serão
entregues no mês de Março.

1 mil casas. O nosso governador, além de
nos proporcionar isso, também já deu
ordem de serviço para 102 quadras serem
recapeadas, trabalho que já começou”,
enumerou Marcelo.
“O governador também abriu a licitação
para asfaltamento do bairro Padre Ernesto
Sassida, onde as casas foram entregues
bem diferentes dessas aqui. Lá não tinha
esgoto, não tem asfalto, dentro das casas
não tinha reboco, não tinha piso, não tinha
forro. Aqui não, estamos dando uma casa

digna para vocês morarem. Tem asfalto,
rede de esgoto, piso, forro, toda pintada.
E isso tudo fizemos pensando em vocês”,
reforçou o prefeito.
Representando o governador
Reinaldo, a vice-governadora Rose
Modesto também ressaltou a importância
do trabalho conjunto e da sintonia entre os
poderes institucionais. Essa parceria com
a Caixa, com as prefeituras e o Governo
do Estado tem sido fundamental. Estou
sinceramente muito feliz de poder voltar a

Corumbá representando nosso
governador Reinaldo, em uma agenda tão
importante como essa”, afirmou.
Presidente da Câmara de
Vereadores, Evander Vendramini também
elogiou a atuação harmoniosa entre
Legislativo e Executivo, apontando os bons
resultados que chegam para a população
corumbaense. “´É isso que realmente
importa, que os moradores de nossa
cidade sejam beneficiados por tudo isso
que estamos trabalhando juntos”, finalizou.
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"Atenção Moradores para a coleta de
Galhos setorizada esta semana nas ruas!"

2ª Semana de Fevereiro 12 a 17
2ª SEMANA – UNIVERSITÁRIO –
SENTIDO NORTE/ SUL
-RUAALBUQUERQUE ENTRE RUA MATO
GROSSO E AVENIDA GENERAL DUTRA.
-RUA ARABUTAM ENTRE RUA MATO
GROSSO E RUA SILVA JARDIM.
-ALAMEDA IDALINA ENTRE AVENIDA RIO
BRANCO E RUA AFONSO PENA.
-ALAMEDA NELSON ENTRE RUA
AFONSO PENA E RUA SILVA JARDIM.
-RUA COMANDANTE WANDERLEY
ENTRE RUA MATO GROSSO E AVENIDA
GENERAL DUTRA.
-ALAMEDA SÃO CRISTóVÃO ENTRE
AVENIDA RIO BRANCO E RUA SILVA
JARDIM.
-RUA EUGÊNIO CUNHA ENTRE RUA
MATO GROSSO E AVENIDA GENERAL
DUTRA.
-ALAMEDA IDALINA ENTRE AVENIDA RIO
BRANCO E RUA SILVA JARDIM.
-ALAMEDA JOSÉ EDUARDO ENTRE RUA
SILVA JARDIM E RUA BATISTA DAS
NEVES.
-RUA MANOEL R. DA SILVA ENTRE RUA
MATO GROSSO E AVENIDA GENERAL
DUTRA.
-TRAVESSA COCKRANE ENTRE RUA
AFONSO PENA E RUA SILVA JARDIM.
-RUA RECREIO ENTRE RUA SILVA
JARDIM E RUA BATISTA DAS NEVES.
-RUA KONDORS ENTRE ALAMEDA
SANTA CLARA E RUA BATISTA DAS
NEVES.
-RUA POCONÉ ENTRE RUA MATO
GROSSO E AVENIDA GENERAL DUTRA.
-RUA SERAFIM ENTRE AVENIDA RIO
BRANCO E RUA AFONSO PENA.
-ALAMEDA JOSE MIGUEL ENTRE RUA
AFONSO PENA E RUA SILVA JARDIM.
-ALAMEDA SONIA ENTRE RUA SILVA
JARDIM E AVENIDA GENERAL DUTRA.

-RUA AQUIDAUANA ENTRE RUA MATO
GROSSO E AVENIDA GENERAL DUTRA.
-ALAMEDA SANTO ANTÔNIO ENTRE
RUA SILVA JARDIM E AVENIDA
GENERAL DUTRA.
-AVENIDA NOSSA SENHORA DA
CANDELARIA ENTRE AVENIDA RIO
BRANCO E AVENIDA GENERAL DUTRA.
2ª SEMANA – UNIVERSITÁRIO SENTIDO LESTE/OESTE
-RUA MATO GROSSO ENTRE RUA
ALBUQUERQUE E RUA AQUIDAUANA.
-AVENIDA RIO BRANCO ENTRE RUA
ALBUQUERQUE E DIVISA DE LADÁRIO.
-RUA AFONSO PENA ENTRE RUA
ALBUQUERQUE E AVENIDA NOSSA DA
CANDELÁRIA.
--ALAMEDA VERA CRUZ ENTRE RUA
AQUIDAUANA E AVENIDA NOSSA DA
CANDELÁRIA.
-RUA SILVA JARDIM ENTRE RUA
ALBUQUERQUE E AVENIDA NOSSA DA
CANDELÁRIA.
-ALAMEDA SANTA CLARA ENTRE RUA
RECREIO E ALAMEDA KONDORS.
-TRAVESSA JOSE ANCHIETA ENTRE
RUA COMANDANTE WANDERLEY E
RUA EUGENIO CUNHA.
-AVENIDA GENERAL DUTRA ENTRE
RUAALBUQUERQUE E AVENIDA NOSSA
DA CANDELARIA.
2ª SEMANA - (MARIA LEITE) SENTIDO NORTE/SUL
-RUA BARÃO DO MELGAÇO ENTRE
AVENIDA GENERAL DUTRA E AVENIDA
GATURAMA.
-RUA SANTA ROSA ENTRE AVENIDA
GENERAL DUTRA E AVENIDA
GATURAMA.
-RUA ALBUQUERQUE ENTRE AVENIDA
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NOSSA DA CANDELARIA.
-RUA SÃO JOÃO ENTRE RUA EUGÊNIO
CUNHA E RUA SANTO ANTONIO.
-RUA SARGENTO AQUINO ENTRE
AVENIDA GATURAMA E AVENIDA
NOSSA DA CANDELARIA.
-RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
ENTRE RUA ALBUQUERQUE E
AVENIDA NOSSA DA CANDELARIA.
-RUA SÃO FRANCISCO ENTRE RUA
EUGÊNIO CUNHA E RUASÃO PEDRO.
-RUA DOM BOSCO ENTRE AVENIDA
GATURAMA E AVENIDA NOSSA DA
CANDELARIA.
-RUA NOSSA SENHORA DA
CONCEIÇÃO ENTRE AVENIDA
GATURAMA E AVENIDA NOSSA DA
CANDELARIA.
-RUA SÃO CARLOS ENTRE AVENIDA
GATURAMA E AVENIDA NOSSA DA
CANDELARIA.
-RUA SANTA MARIA ENTRE AVENIDA
GATURAMA E AVENIDA NOSSA DA
CANDELARIA.
-RUA SANTA TEREZINHA ENTRE
AVENIDA GATURAMA.
-RUA N°3 ENTRE RUA SÃO JOSE E AVENIDA GATURAMA E AVENIDA
AVENIDA GATURAMA.
NOSSA DA CANDELARIA.
-RUA SÃO JOSE ENTRE AVENIDA NOSSA
2ª SEMANA - (MARIA LEITE) DA CANDELARIA E ENTRADA ITAÚ.
SENTIDO LESTE-OESTE
-RUA SÃO NICOLAS ENTRE AVENIDA
-RUA GENERAL DUTRA ENTRE RUA NOSSA DA CANDELARIA E ENTRADA
GERALDINO M. DE BARROS E AVENIDA DO ITAÚ.

GENERAL DUTRA E AVENIDA
GATURAMA.
-RUA EUGÊNIO CUNHA ENTRE AVENIDA
GENERAL DUTRA E AVENIDA
GATURAMA.
-RUA SÃO JUDAS TADEU ENTRE
AVENIDA GENERAL DUTRA E AVENIDA
GATURAMA.
-NOSSA SENHORA DO CARMO ENTRE
AVENIDA GENERAL DUTRA E AVENIDA
GATURAMA.
-RUA SÃO PEDRO ENTRE AVENIDA
GENERAL DUTRA E AVENIDA NOSSA DA
CANDELARIA.
-RUA SANTO ANTONIO ENTRE AVENIDA
GENERAL DUTRA E RUA NOSSA DE
FATIMA.
-AVENIDA NOSSA SENHORA DA
CANDELARIA ENTRE AVENIDA GENERAL
DUTRA E AVENIDA GATURAMA.
-ALAMEDA TRÊS MARIAS ENTRE RUA
SÃO JOSE E RUA SÃO NICOLAS.
-RUA N° 1 ENTRE RUA SÃO JOSE E

CORREIODECORUMBA.COM.BR

Corumbá/MS, 11 a 17/02/2018

P á g . 11

Retrospectiva: Após audiência, autoridades buscam
recursos para obras de segurança da Ponte no Morrinho
A cidade de Corumbá avança para
assegurar melhor infraestrutura e
segurança das pontes sobre o Rio
Paraguai, em especial à da BR 262, na
região do Morrinho, e a de captação de
água bruta na área urbana da cidade. A
audiência pública realizada no dia 07 de
abril de 2017 na Câmara Municipal, mostrou
que as autoridades competentes já estão
trabalhando visando à execução de obras
necessárias para garantir a segurança da
hidrovia, evitando assim, desastres que
poderiam deixar a região ilhada por terra,
e a maior cidade pantaneira sem água.
“Saímos daqui satisfeitos com o resultado
alcançado. Apesar da ausência da ALL,
responsável pelo sistema ferroviário, o que
não nos permitiu discutirmos a questão da
ponte ferroviária de Porto Esperança,
podemos dizer que estamos avançando na
questão da segurança da ponte rodoviária
do Morrinho, na BR 262, e na da captação
de água bruta, existente na área urbana de
Corumbá. Já existem projetos e a luta agora
é buscar a liberação dos recursos para
execução das obras necessárias”, declarou
o vereador Domingos Albaneze Neto (PV),
que organizou a audiência pública.

A satisfação demonstrada por Domingos
se deve às informações prestadas durante
o evento por parte da Empresa de
Saneamento de Mato Grosso do Sul
(Sanesul), e pela Administração da
Hidrovia do Rio Paraguai (Ahipar), que já
estão com projetos em andamento para
garantir maior segurança das pontes de
captação de água bruta e da BR 262. “Já
estamos com um projeto no Ministério das
Cidades para construção dos dolfins e
encamizamento dos pilares de sinalização
da ponte de captação de água, no
encontro do Canal do Tamengo com o Rio
Paraguai”, revelou Eduardo Duque,
gerente regional da Sanesul. “O projeto,
no valor de R$ 16 milhões, foi protocolado
no ano passado no Ministério e estamos
aguardando a liberação de recursos para
executarmos a obra necessária”,
continuou.
Ele revelou que o projeto prevê
construção de quatro dolfins de proteção
para garantir a navegação, principalmente
das barcaças que transportam produtos
(grãos principalmente) oriundos da Bolívia.
Foi mais além informando que a Sanesul
conta inclusive com um Plano de
Contingência elaborado e já protocolado

no Ministério Público, para ser aplicado
em caso de desastre. “Resta reunir os
atores para fazermos a simulação e
estarmos preparados para qualquer
emergência”, completou.
Reconstrução de dolfin
Outra boa notícia é que a Ahipar está
com projeto em andamento no Ministério
dos Transportes, para reconstrução do
dolfin danificado após acidentes ocorridos
na região da ponte sobre o Rio Paraguai,
na BR 262, no Morrinho. A revelação foi
feita pelo coordenador geral do órgão na

cidade, Marcos Henrique Derzi Wasilswski.
“Foi o primeiro procedimento que adotamos
quando assumir a direção da Ahipar.
Entramos em contato com o DNIT e tratamos
desta questão. A obra de reconstrução do
dolfin da ponte do Morrinho será com
recursos do Ministério dos Transportes e
deverá ser licitada em breve”, anunciou. Ele
acredita que o início dos serviços acontece
ainda este ano e o valor do investimento é de
R$ 3,5 milhões. “O projeto prevê a construção
de dolfins de alinhamento para eliminarmos
qualquer tipo de risco”, disse Olemar.
Fonte: Assessoria do Vereador
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Lei proíbe a captura, mas o
pesque e solte do Dourado é
permitido em Corumbá
Apesar de estar proibida a sua
captura em rios pantaneiros, no
Município de Corumbá, a pesca do
Dourado na modalidade do pesque e
solte está liberada para os amantes da
pesca esportiva desde o dia 1º de
fevereiro. É o que lembra o vereador
Rufo Vinagre, autor da Lei Municipal
nº 2.568, de 13 de junho de 2017,
sancionada pelo então prefeito Ruiter
Cunha, que proibiu a captura, o
embarque, o transporte, a
comercialização, processamento, a
industrialização, e a guarda da espécie
por um período de 10 anos na região.
Segundo ele, a Lei veio para manter
os estoques do Dourado, a mudança
de atitude de pescadores ribeirinhos
e empresários; a geração de trabalho
e renda, e a reprodução da espécie. “É
uma Lei que tem um cunho social
muito grande”, observa, lembrando
que a discussão foi levantada
anteriormente em 2009, e voltou ser
debatida no ano passado.
“Somos o primeiro município do
Brasil a desenvolver esse trabalho,
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científicos. Argumenta ainda que as
restrições não se aplicam a exemplares
reproduzidos em cativeiros,
devidamente licenciados por órgão
ambiental competente, “bem como na
pesca amadora/esportiva, na
modalidade pesque e solte”.
Outro detalhe, conforme o
vereador, é que a proibição não se
aplica também para a pesca de
subsistência praticada pela população
ribeirinha ou por pessoas dedicadas
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à atividade pesqueira para consumo
doméstico. “O que não pode é o
transporte para fora dos limites do
município, comercialização, o
processamento e a industrialização da
espécie”, explicou Rufo.
É bom ressaltar que para a pesca
de subsistência e para as pessoas
dedicadas às atividades pesqueiras
para consumo doméstico, somente é
permitida a utilização de caniço ou
vara de pescar, e linha de mão.

Parabéns, Dona
Mima Leal!
estudando um peixe que está no topo
da cadeia alimentar. Foi um grande
benefício para a cidade e o estado”,
observou.
Esta é a segunda vez que a pesca
do Dourado é proibida em Corumbá.
Anteriormente foi por cinco anos, de
janeiro de 2012 a janeiro de 2017. O
vereador observa que o período de
proibição poderá ser revisto mediante
estudos de monitoramento da espécie,
que apontem os índices de
conservação da espécie e seu estoque
no ambiente natural.
Rufo salienta que a pesca do
Dourado é permitida somente para fins

É com muita alegria que registramos
nesta edição, mais um aniversário da
estimada Sra. Mima Leal, no dia de
amanhã, segunda-feira, 12 de fevereiro
de 2018. Ela é esposa do seu
Leopoldo de Carvalho e são
tradicionais moradores do bairro
Arthur Marinho.
Dona Mima e seu Leo são avós do
jovem galã João Pedro de Carvalho,
que quando garoto fez o papel de “O
Menino da Porteira” ao lado do cantor
sertanejo Daniel, na segunda versão
desse sucesso de bilheteria. Depois
participou da novela “Avenida Brasil” da
Globo; no SBT é da turma de Chiquititas
e reside em São Paulo. E atualmente faz

sucesso como cantor, inclusive na região
norte do país.
A Sra. Mima Leal está sendo desde já
abraçada, parabenizada e felicitada pelo
seu esposo Leo, filhos, netos e amigos.
Da Redação
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Prefeitura entrega projetos de reforma do
pronto-socorro e centro obstétrico ao Estado
A Prefeitura de Corumbá, por meio
do prefeito Marcelo Iunes e do
secretário municipal de Saúde,
Rogério Leite, entregou projeto de
reforma da recepção da Santa Casa,
instalação de 30 novos leitos,
reformas do Pronto-Socorro e do
Centro Obstétrico à Secretaria de
Estado de Saúde, nas mãos do
secretário Carlos Alberto Coimbra. O
ato aconteceu no dia 31 de janeiro,
em Campo Grande, na presença do
secretário municipal de Infraestrutura
e Serviços Públicos, Ricardo Ametlla,
e do diretor-presidente da Santa Casa,
Antônio Sabatel.
O Município entregou no prazo
estabelecido todo o projeto para dar
andamento ao convênio, posterior
licitação e início das obras, sendo
esse mais um compromisso assumido
pela Prefeitura de Corumbá em
parceria com o Governo do Estado.
“Vamos iniciar 2018 com a reforma
e ampliação do Centro Obstétrico.
Será entregue uma nova maternidade
para a população para fortalecimento

da
nossa
Rede
Cegonha.
Assinaremos agora o convênio com
o governador para reforma e
ampliação do nosso hospital com
mais trinta leitos e pronto-socorro
novo, o que possibilitará que a gente
aumente nossa produção via terceiro
setor, que seria a Santa Casa,
oferecendo mais condições a ela de
atender aos nossos munícipes”,
afirmou Rogério Leite.
O secretário falou ainda sobre
outro projeto. “Onde é o nosso
pronto-socorro atual será um setor de
trauma para atendimento à nossa
população, visto que, em relação aos
atendimentos hoje, o trauma é o
campeão no pronto-socorro e nas
outras unidades de saúde. Esses são
projetos que já estão no Plano
Municipal e que irão dar outra
plataforma de atendimento para a
nossa cidade e ao nosso cidadão”,
completou.
Os projetos foram confeccionados
pelo arquiteto Celso Duarte Corrêa e
arquiteta Albermale Paesano, ambos

da Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Serviços Públicos. O
engenheiro civil Maikon de Almeida
Varela, da Secretaria Municipal de
Saúde,
elaborou
projeto
hidrossanitário e de drenagem de

águas pluviais. As propostas seguiram
normas do Ministério da Saúde e da
Anvisa e oferecem, além de conforto,
segurança, melhores condições de
atendimento à população e de trabalho
aos servidores.

Agradecimento
Meu sincero agradecimento ao grande amigo Yussef El Salla, experiente e exímio
profissional da Fisioterapia, por mais um tratamento realizado com sucesso na sua
Clínica CENPRET-Centro de Prevenção e Reabilitação do Trabalhador, que fica
na Rua Cabral n.º 1217, quase esquina com a Rua 15 de Novembro, no centro
de Corumbá, onde ele junto com outros profissionais do setor, como os fisioterapeutas
Igor Andrade de Barros, Luis Mauricio dos Santos, Bonnie Ellen de Barros e
Maria Aglauri El Salla atendem a todos com muita atenção, carinho e cordialidade, da
mesma forma que a Rosa na recepção, o Natan, Luiz D’Ávila e outros membros da
equipe.
No CENPRET é realizada Fisioterapia geral, inclusive Ortopedia, Neurologia,
Pilates, Fisioterapia do Trabalho com Análise Ergonômica, Ginástica Laboral e
também Perícia Judicial do Trabalho, assim como tratamento com Apucuntura,
conhecido como as “agulhas milagrosas”.
O CENPRET também está instalado na Rua 15 de Novembro, esquina com a
Rua Colombo, ao lado da Drogaria Colombo, dotado de elevador, de sofisticados
equipamentos e aparelhos super modernos e de alta precisão.
Portanto, minha gratidão ao cidadão Yussef Salla, que como vereador na Câmara
Municipal de Corumbá, exerce o seu mandato popular.
Adolfo Rondon Gamarra
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Vereador Luciano Costa propôs debate para
alavancar a indústria da mineração na região
O vereador Luciano Costa (PT) teve
inúmeras conquistas no ano Legislativo de
2017, quando iniciou-se seu segundo
mandato. Entre alguns de seus empenhos
em prol do município, teve um amplo debate
sobre a Indústria da Mineração proposta
pelo vereador, foi no dia 08 de Maio.
Na ocasião aconteceu uma união entre
os municípios de Corumbá e Ladário para
alavancar a indústria da mineração no Mato
Grosso do Sul, em especial, na região, para
dar uma guinada no setor, estagnado nos
últimos anos devido ao baixo preço pago
pelo minério de ferro.
O assunto foi amplamente debatido na
Câmara Municipal de Vereadores, quando,
atendendo convite da Câmara, por meio
de requerimento do vereador Luciano
Costa (PT), o gerente de operações da
Vale, Olemar Tibães, apresentou um
trabalho estratégico para reverter o quadro
atual.
Trata-se do Fórum “Desenvolvimento
e Competitividade para a Indústria da
Mineração no MS”, criado com o objetivo
de identificar oportunidades para fomentar
o desenvolvimento da indústria de
mineração no Mato Grosso do Sul, com
foco na região de Corumbá e Ladário, de
forma a alavancar a competitividade do setor.
O Fórum contou com as participações
de vereadores de Corumbá e Ladário; do
ex-prefeito Ruiter Cunha de Oliveira; do
contra-almirante Luiz Octávio Barros
Coutinho, comandante do 6º Distrito Naval
da Marinha do Brasil, que fizeram parte da
mesa presidida pelo vereador Evander
Vendramini.
Na oportunidade, Olemar explicou que
“a agenda positiva” foi construída por meio
do diálogo entre atores dos poderes
públicos municipais e estadual, além de
outras instituições como a Marinha do Brasil,
a FIEMS, os sindicatos dos trabalhadores
e patronais das indústrias locais e diversos
braços do poder federal.
Contendo 20 oportunidades concretas,
que pode vir a se tornar um instrumento de
planejamento estratégico para o Estado e

um “book”, contendo em detalhes as
oportunidades de desenvolvimento e
elevação da competitividade identificadas
para a indústria de mineração do Estado.
A etapa final será a criação de um Grupo
de Trabalho, na forma de Conselho, que
contará com representantes de todas as
instituições que contribuíram para o Fórum
e terá por propósito encaminhar as
oportunidades para suas respectivas
alçadas de responsabilidade e elaborar e
implementar planos de ação que visem
efetivar cada uma delas. “Nessa fase será
criado o que intitulamos ‘Conselho de

Municípios, a agenda foi apresentada
durante cerca de uma hora, seguida de um
debate com participação ativa dos políticos.
As propostas levantadas, chamadas no
Fórum de “oportunidades”, foram divididas
em 7 dimensões, nichos onde existem
condições que, se viabilizadas, contribuirão
para reduzir os custos operacionais das
empresas do setor extrativo mineral do Mato
Grosso do Sul, tornando as atividades em
Corumbá e Ladário mais competitivas.
Olemar detalhou as sete dimensões
dessa Agenda Positiva que são: Articulações
Institucionais; Logística Rodoviária; Logística
Hidroviária; Logística Ferroviária;
Combustíveis e Energia; Novos Negócios
e tributos. Disse que apesar do momento
atual, o setor de mineração representa 79%
da Compensação Financeira pela
Exploração de Recursos Minerais (CFEM)
no Mato Grosso do Sul.
Convidou as Prefeituras e as Câmaras
de Corumbá e de Ladário para
estabelecimento de uma grande frente, no
sentido de levar adiante esta proposta, e
que o próximo passo na construção do
Fórum é a apresentação do trabalho para
a Governadoria do Estado, em forma de

desenvolvimento para a indústria da
mineração no MS’ e passaremos a dar um
novo formato para a iniciativa, contando com
a sinergia de todos os envolvidos”, explicou
o gerente.
Apoio total
Os vereadores corumbaenses se
posicionaram favoravelmente ao
estabelecimento da parceria proposta,
reforçada pelo vereador Evander
Vendramini. A Câmara de Ladário, por meio
de seu presidente, Fábio Peixoto, também
se prontificou a integrar esta ampla parceria,
pelo desenvolvimento industrial da região.
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Desfiles de escolas de
samba começam nesse
domingo. Confiram a
programação completa:
Dia 11 de fevereiro (domingo)
Cortejo de Carnaval
Atração: Corte de Momo - Local: Feira de Domingo (Rua
Ladário) - 10h
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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
SHOW – Palco Central Praça Generoso Ponce
Atração: BATERIA DA GAVIÕES DA FIEL - 22h00

Roda de Samba - Local: Porto Geral - Horário: 12h00

Atração: REVELAÇÃO - 00h00

Baile Infantil - Local: Jardim da Independência - 17h00

Show Local - 02h00

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
Dia 12 de fevereiro (segunda-feira)
Roda de Samba - Local: Porto Geral - 12h00
PASSARELA DO SAMBA:
Desfile das Escolas de Samba - 20h00
1. Estação Primeira do Pantanal;
2. Marques de Sapucaí;
3. Vila Mamona;
4. Imperatriz Corumbaense;
5. Império do Morro.
Show Local - Palco Central – Praça Generoso Ponce
Horário: 03h00
Dia 13 de fevereiro (terça-feira)
Roda de Samba - Local: Porto Geral
Horário: 12h00
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;
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Dia 14 de fevereiro (quarta-feira)
Apuração do desfile de Cordões Carnavalescos;
Apuração do desfile de Blocos – LIBLOC;
Apuração do desfile das Escolas de Samba – LIESCO.
Local – Passarela do Samba (Avenida General
Rondon)
Horário: 16h00
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“O segredo da felicidade não é fazer sempre o que se quer, mas querer sempre o que se faz”.
* * * PREVIDÊNCIA - Os poderosos,
Sérgio Longen – Fiems; Edison Araújo –
Fecomércio e Alfredo Zamllutti Junior –
Faems, declaram apoio à proposta da
reforma da Previdência e vão direcionar
esforços junto à bancada MS, na Câmara
dos Deputados para que votem a favor do
projeto. O assunto foi discutido durante a
1ª reunião do Conselho Deliberativo do
Sebrae/MS realizado na Capital do Estado.
Longen, pediu apoio dos oito deputados
federais que representam o Estado na
Câmara para que o projeto seja aprovado,
o que, segundo ele, assegurará que os
brasileiros continuem recebendo suas
aposentadorias regularmente. Araújo,
acrescentou que mudanças na lei da
Previdência colocarão o trabalhador em
pé de igualdade, além de cortar privilégios
de determinadas classes. Para Zamlutti,
votar a favor da Reforma da Previdência
é uma questão de coerência. Hum, hum!
* * * REFORMA TRABALHISTA - A
Subseccional da OAB aqui da city, que tem
a frente o dinâmico e competente advogado
e professor Roberto Ajala Lins estará
promovendo curso de atualização em
Direito do Trabalho, no período de 26 deste
mês a 03 de março, sendo de segunda
até sexta-feira das 19:00 às 22:30 e aos
sábados das 08:00 às 13:00 horas. O
conteúdo a ser abordado se refere às
alterações no direito material e processual
do trabalho trazidas pela lei 13.467/2017 Reforma Trabalhista. Alteração na estrutura
da duração do trabalho - acordo de
compensação - 12X36, intervalo
intrajornada, tempo in itinere etc- trabalho
intermitente, teletrabalho, férias, multas
administrativas e prescrição. As aulas serão
ministradas pelos renomados professores
Flávio Higa e Júlio Bebber. Mais
informações pelo WhatsApp do Roberto:
(67) 9 9987-1125. Show de bola!
* * * ORGULHOSOS - Aqui em nossa
urbe muitos lares estão em festa. Motivo: a
aprovação dos herdeiros em vestibulares
para os mais variados cursos e diversas
Universidades do País. A mamãe Silvia
Florentino, o papai Luiz Fernando Ramos
e os tios padrinhos Silvana Auxiliadora e
Heitor Batista estão que é só sorrisos com
a aprovação em 2º lugar para o curso de

Educação Física, na UFMS, da jovem
Andressa Florentino. Já Mayra Costa e
os vovôs Vera Lúcia e José Roberto Costa
não escondem a felicidade pela aprovação
do Luiz Carlos Feitosa da Costa Serra o
curso de Engenharia de Produção, também
pela UFMS. A felicidade também ronda os
lares da Lecir Rodrigues e dos tios Moysés
Fonseca da Silva e Marilda, com a
belíssima aprovação do jovem Matheus da
Silva Rodrigues que irá cursar Engenharia
de Materiais, em uma Faculdade do PR.
Lembrando que o Matheus ainda foi
aprovado em outros dois vestibulares. Aos
jovens calouros, as nossas felicitações e
desejo de muito sucesso nessa nova etapa
que ora se inicia e aos familiares, os nossos
parabéns pelas conquistas!
* * * AGROECOLOGIA - Confirmado
pelo Secretario de Estado de Meio
Ambiente, Desenvolvimento Econômico,
Produção e Agricultura Familiar, Jaime
Verruck, a realização do Seminário
Regional de Agroecologia e Produção
Orgânica, etapa Centro Oeste, para o mês
de maio, na Capital do Estado. Após a
apresentação do projeto, feita pelo
secretário executivo da Comissão Nacional
de Agroecologia e Produção Orgânica Cnapo, Rogério Neuwald, da Secretaria
de Governo da Presidência da República
- SEGov, Jaime Verruk confirmou a
disposição do Governo Estado em ser
parceiro e realizar o evento através da
Semagro, contando ainda com a parceria
de outras instituições que tem ligação com
o tema. The happening deve reunir
instituições nacionais e locais dos quatro
estados do Centro Oeste – MS, MT, GO e
DF para falar sobre as políticas públicas
do Governo Federal, como o Plano
Nacional de Agroecologia e Produção
Orgânica - Planapo e a Política Nacional
de Agroecologia e Produção Orgânica Pnapo, além das ações desenvolvidas pelo
Governo do Estado. O objetivo, segundo
explicou Rogério Neuwald, é unir esforços
e integrar essas ações para que elas sejam
potencializadas. Muito bom!
* * * KAMILIIIIIINHA - Oh! My God!
Depois de muita insistência do meu amigo
Alfredo de Sartory resolvi voltar a dar as
minhas pinceladas aqui na sua coluna,

contando um pouco do que vejo; ouço e
sinto. Esta semana vou falar sobre festas,
principalmente, aniversários. My God!
Como é difícil presentear. Eu as vezes
prefiro chegar de mãos abanando, dar
apenas um cumprimento gostoso. Tudo
para não errar e não pagar mico. Um dos
maiores micos são os “presentinhos” de
lojas de R$ 1,99, não pelo presente em si,
é que essas lojas geralmente não
embrulham para presente, aí já viu. My
God! Agora, o pior mesmo é esquecer-se
de tirar a etiqueta com o preço, My God!
Você abre a embalagem e lá estão os
preços R$ 5,00; 2,99 etc.... One Dread! E
roupa então, não sei porque a gente
sempre acha que a amiga é mais cheinha.
Sou prova disso. Meu manequim é 38 e já
fui presenteada com manequim 42; 44 e
por aí vai. Você tem que ir a loja fazer a
troca. Sem contar, que as vezes é para
sacanear mesmo, te dão um presente que
você vai precisar trocar, somente com o
intuito de você descobrir o valor. My God!
Eu hein? Kamiliiiiiinha!
* * * CARNAVAL - A noite nem
parecia ser a noite de uma terça-feira
qualquer, pois, o trajeto da Passarela do
Samba ficou tomado por um grande
número de pessoas que saiu de seus lares

Aniversariantes
da Semana
Cassandra Delgado Gonzalez Abbate - 11/02
Dirceu Miguéis Pinto - 11/02
Bianca Cestari Baruki Benzi - 11/02
Amin José Cestari Baruki - 12/02
Rhaiane Farias da Silva - 12/02
Ana Rosa Marinho Sahib - 12/02
Walter Rosa - 12/02
Luciana Nery Cândia - 13/02
Anna Edesa Holland Lins - 13/02
Carlos de Barros Rodrigues Leite Junior - 13/02

Mirian de Barros Marinho - 14/02
Hugo Sabatel - 14/02
Milada Dobes Serra - 14/02
Éder Figueiredo Costa - 14/02
Valentina Gonzalez - 14/02
Manoel Oliva Junior - 14/02
Heitor Batista da Silva - 14/02
Samuel Paiva de Figueiredo - 14/02
Isabella de Oliveira Torres - 15/02
Marcelo Braggion - 15/02
Suzete dos Santos - 15/02
Heloisa de Oliveira Maisatto - 15/02
Sandra da Cruz Croda - 15/02
Nereide Motti - 15/02
Marco Antônio Boaventura - 16/02
Harron Turk Abdalla - 16/02
Agnaldo Duarte - 16/02
Joilson Vernochi - 16/02
Maria Conceição Leite - 16/02
Paulo Rogério Barbosa - 17/02
Cérico da Costa Gusman - 17/02
Natália Romero G. Dias Santos - 17/02

O jovem advogado Gustavo Abbate, aqui com a mamãe, a também
advogada e aniversariante de hoje, dia 11, Cassandra Delgado Abbate.
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para prestigiar o Ensaio Técnico das
Escolas de Samba, que serviu para os
últimos ajustes, como testar o recuo da
bateria, som, cronometragem, cabine de
jurados e outros. As agremiações se
esforçaram e deram o máximo de si para
apresentar um belo espetáculo agora, em
minha opinião se Ensaio Técnico fosse
prova do Enem, onde as notas podem
ser usadas para os vestibulares, com
certeza a escola de samba A Pesada
seria a Campeã, tanto no quesito
organização, como na participação da
comunidade. Agora, o engraçado disso
tudo, é que até hoje, não sei a que
comunidade pertence A Pesada, sei que
todos estavam lá vestindo a sua camiseta,
dando suor e lágrimas pela agremiação,
diferente de outras agremiações que se
concentram em bairros populosos. A
Verde e Rosa também conseguiu arrastar
um bom número foliões, mas, com certeza
A Pesada superou. Agora, só nos resta
esperar os desfiles oficiais e aguardar a
quarta-feira de cinzas para sabermos
quem levará o troféu de campeão. Como
diz o presidente da Liesco, Zezinho
Martinez, Carnaval se ganha na Avenida,
leva quem errar menos. Aguardemos,
pois!
* * * PARCERIA - Na última quintafeira, dia 08, foi assinado termo de
parceria entre a empresa de transportes
Andorinha e a Rede Feminina de
Combate ao Câncer aqui da city, que a
partir de agora, será a responsável pela
doação das cestas básicas que são
entregues mensalmente aos pacientes
atendidos pela Rede. Para a presidente
Sabina Acosta esta parceria é de suma
importância para que os pacientes
oncológicos possam ser atendidos com
qualidade e regularidade. A Rede
Feminina também foi presenteada com
50 abadás do Bloco Bola Preta para que
a renda obtida com a venda dos mesmos,
sejam revertidas para as ações
desenvolvidas pela entidade, que hoje,
atende não só aos pacientes da oncologia,
como também fornece apoio psicológico

e logísticos aos familiares, com doação
de cestas básicas, frutas, leite, sucos e
outros suplementos necessários para o
melhor desempenho do paciente. Show
de bola!
* * * ROLETA - A Comissão de
Constituição e Justiça do Senado Federal
pode votar ainda este mês a legalização
dos jogos de azar no país. O relator da
proposta, o senador Benedito Lira - PPAL está otimista e acha que ela será
aprovada pela CCJ já nos próximos dias.
Há uma outra proposta sobre a volta dos
jogos que tramita na Câmara há 27 anos.
Lira acredita que a legalização dos jogos
poderá gerar uma arrecadação anual de
até R$ 20 bilhões em impostos. Hum,
hum!
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Estreando idade nova hoje, dia 11, o engenheiro Dirceu Migueis Pinto, celebrando
em companhia da esposa Solange e filhos Fabiola e Dirceu Migueis Junior.

A voluntária da Rede Feminina de Combate ao Câncer aqui da city, Luciana Nery
Cândia, celebrando troca de idade ao lado do maridão Mohamad Abdallah, dia 13.

A futura advogada Cristilene Sena e o
maridão, empresário Manoel Oliva Junior.
Ele celebrando idade nova dia 14.
A sempre sorridente Heloísa de Oliveira Maisatto celebra troca de
idade dia 15, em companhia dos filhos Paulo; Roberta e Ricardo.
* * * 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

O casal amigo, Luiz César Gonzalez e Valentina.
Ela estreando idade nova dia 14.
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