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Não me Afaste o teu sorriso
* Rosildo Barcellos

Me oferece quando quer seus carinhos
Não deixa o meu coração te esquecer
Quando estou me acostumando sozinho
Me vejo outra vez de frente a você
Me rendendo ao seu amor sem pensar
Pedindo a Deus pra nunca acabar
Meu momento com você
Voce pode de repente nem me amar
E fazer quando quer dos meus braços seu abrigo
Na verdade eu só quero te falar
Faça tudo, só não me afaste teu sorriso!
(Meu momento com Você/Edson Oliveira e Euller Coelho)
Quando eu fui fazer a entrevista com a dupla Rapha & Leo, a primeira
surpresa. Não quiseram fazê-la em estúdio e fomos direto pra beira do Rio
Aquidauana. Mal olhamos a paisagem e já ouvimos: O meu coração é
inconsequente, não consegue disfarçar o que sente. Bate forte em meu
peito...é amor, é alegria e mesmo em silêncio eu leio seu pensamento por
telepatia.
Então toda a equipe começou a cantar junto e a entrevista se tornou um
sarau musical. Leo conta a música para ele veio de berço, afinal ele é filho de
Tangará, (Dupla Tangará e Zé Viola) ainda em Maringá/PR ou seja, cantar e
tocar foi não foi mero acaso. Rapha por outro lado tem o dom da voz e se
esmera com galhardia, enveredando no passeio dos tons e semitons,
acompanhando os floreios de sustenidos e bemóis do violão de Léo,
completando a harmonia timbre e voz, que uma dupla de alta qualificação
vocal é capaz. E Rapha é rico em “melismas” entremeados com a emoção
das pessoas do interior e da simplicidade que ele traz consigo, no jeito de
tratar o público. E acredito que é justamente estes meandros que fazem
desta dupla uma daquelas que traz à memória, o carinho e a saudade da
mulher amada. Oh Paixão! (Contatos para eventos com Anderson Queiroz 67
991343648 – Claro).
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Educação garante merenda escolar
de qualidade na REME de Ladário
“Não é pura e simplesmente uma
forma de ajudar na alimentação das
crianças e adolescentes do município,
mas de garantir um crescimento
saudável e até a melhor assimilação
do aprendizado, por isso fazemos
questão de que a merenda escolar não
falte e seja da melhor qualidade
possível”. A observação foi feita pelo
prefeito Carlos Ruso que vistoriou
pessoalmente esta semana a cozinha
de algumas escolas da Rede
Municipal de Ensino (REME), ao lado
da secretária de Educação, Sara
Almeida, e acompanhou a entrega de
alimentos pelos produtores da
Agricultura Familiar.
O município fornece hoje merenda
para 4 mil e 50 alunos das escolas e
creches, nos períodos matutino e
vespertino, e ainda para o Ensino de
Jovens e Adultos (Eja), noturno.
“Priorizamos a compra de boa parte
desses alimentos dos produtores
locais para garantirmos que sejam
hortifrutigranjeiros com mais
qualidade e sem agrotóxicos para os
nossos alunos”, disse Sara que
informou ainda que os produtos da
merenda vêm dos assentamentos 72,
de Ladário e Urucum, de Corumbá.
Além da qualidade dos alimentos, a
secretaria tem uma equipe de

merendeiras treinadas e uma
nutricionista para definir o melhor
cardápio para a criançada.
Diariamente essas refeições reforçam
a alimentação e ajudam a fortalecer
os estudantes, alguns que têm
dificuldade de alimentação em casa e
que encontram na escola, uma boa
complementação alimentar.
No cardápio constam pratos
regionais, como carne com mandioca,
arroz carreteiro e fígado com batata,
pratos nacionalizados, como risoto,
macarrão com frango, e tudo sempre
acompanhado pelo velho e bom arroz
com feijão e saladas de folhas e
legumes produzidos de maneira
orgânica. Os alunos também recebem
frutas da época, como melancia,
laranja e mamão.
“Isso tudo com uma pitada de
amor e carinho, faz com que possamos
atender de forma responsável aos
nossos alunos, garantindo aquilo que
é direito deles, mas que fazemos
questão de aprimorar cada vez mais”,
afirmou Sara. A educação vem dando
a devida atenção aos estudantes e
pretende consolidar assim o
crescimento do aproveitamento,
fazendo com que as crianças e
adolescentes se sintam bem do
ambiente escolar.

Agência monitora qualidade do serviço de
transporte na linha Corumbá-Ladário
O transporte intermunicipal na
linha Corumbá-Ladário continua
sob constante monitoramento da
Agência Estadual de Regulação de
Serviços Públicos (Agepan). Na
mais recente fiscalização, na
segunda quinzena de fevereiro,
equipe da Agência verificou como
está a operação da linha após a
entrada em circulação de novos
ônibus.
O investimento da empresa
Canarinho foi resultado de
determinação de melhorias no
serviço estabelecidas pela Agência
Reguladora. No último trimestre de
2016 a Agepan intensificou os
procedimentos fiscalizatórios e
estabeleceu medidas imediatas de
correção de problemas, entre elas
a retirada de circulação de ônibus
que não estavam nas condições

adequadas de segurança e conforto.
A partir do início de fevereiro,
passageiros passaram a contar com
quatro novos veículos, em
substituição a alguns dos antigos,
que foram vetados em fiscalizações
feitas pela Agência.
Na operação fiscalizatória feita
agora, foi constatada a circulação de
três dos novos ônibus reforçando o
horário de maior fluxo, no início da
manhã. Os veículos estão
devidamente vistoriados e com as
condições regulares de rodagem.
Reclamações recorrentes em relação
a alguns dos antigos ônibus – como
bancos malconservados e portas
com defeito – também diminuíram
com a disponibilização de carros
melhores.
A fiscalização ainda constatou
situações que interferem na

operação da linha, mas que são parte
da infraestrutura de responsabilidade
das prefeituras, como buracos nas
ruas não pavimentadas em Ladário,
e mudança temporária do ponto de
embarque e desembarque em
Corumbá para execução de reparos
na malha viária pelo Município.

Empalha-se Cadeiras
Tratar com NORMA MAIA ATAGIBA.
Rua Cabral n.º 1115, entre as ruas Frei
Mariano e 15 de Novembro, em frente à
Sanesul no centro de Corumbá.
Décadas de experiência no setor.
Serviço de qualidade!
Fones: 3231-0412 e (67) 9 9673.9291.
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A Mulher em um Livro
Janir Arruda
Se eu fosse falar sobre a mulher, escreveria um livro
Cheio de folhas pintadas
Umas com cores suaves
Outras bem demarcadas
Umas são de azul delicado
De quando eu recebo de uma amiga um abraço sedento
Outras acinzentadas
De quando por vezes de minha mãe, me afasto, ou não tenho tempo
Umas são de um verde água
Chá de cidreira, maracujá ou qualquer coisa que me acalmaria
Outras um laranja quente
Exatamente quando ela me fala com ânimo me dando força e energia
Umas são vermelho fogo
Igual meu peito que a um homem entreguei, sem pestanejar, cheia de paixão
Outras trazem um tom mesclado, preto e branco
Pois a vida também é feita de sim e de não
Esse poema dedico a uma grande mulher, ela é meu livro
Que a vida descreveu
Um livro chamado Maria Lúcia Arruda Rodrigues, tão rica e poderosa
de um sorriso que não cabe no peito
Aquela que não guardo tenho segredo, mãe, amiga e avó presente, meu
destino foi: sua mão que escreveu.
* Este poema é dedicado ao dia das mulheres, que escolhi em nome de uma,
homenagear todas elas.

PRATIQUE A PALAVRA DE DEUS
“Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá
o que deseja o teu coração.”
(Salmo 37:4)

PRODUTOS ORTOPÉDICOS EM GERAL.
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Reforma da Previdência: Minha missão
é fazer um debate o mais democrático
possível, afirma Marun

Há exatamente um mês, o deputado
federal Carlos Marun (PMDB/MS) foi
eleito presidente da comissão especial
da reforma da Previdência – PEC 287/
2016, que dispõe sobre a seguridade
social, estabelece regras de transição
e dá outras providências.
Com o intuito de melhor conduzir
os trabalhos frente à presidência,
Marun tem procurado ouvir a cada
dia, o maior número de pessoas
ligadas a órgãos públicos, privados,
federações, sindicatos, entidades
trabalhistas, entre outras que estão
diretamente envolvidas nessa
questão.
Durante a nona sessão da
comissão e sétima audiência pública,
ocorrida na quinta-feira (9), o
deputado Marun propôs aos
deputados presentes que, nas
audiências públicas possam ser
convidadas pessoas que apresentem
tanto a defesa da reforma proposta
pelo governo quanto àqueles que
estão em defesa dos melhores direitos
dos trabalhadores, propostas para
que os parlamentares analisem a
situação como um todo e possam
fazer se necessário, modificações
como sugestão aos trabalhos do
relator Arthur Maia (PSB/BA). “Ouvir
as categorias nos ajuda muito a levar
as melhores propostas ao relator”
afirma Marun.
Durante participação em um evento
da Central dos Sindicatos Brasileiros,
Marun destacou a extrema
necessidade da reforma e enfatizou
aos presentes que está disposto a
fazer uma discussão ampla sobre o
tema e em todos os setores se for
necessário. “Minha missão é fazer um
debate o mais democrático possível, o
Brasil está vivendo uma realidade
diferente de décadas atrás, com
avanços em área sociais importantes
e, por isso, os brasileiros estão
vivendo mais, essa é a realidade.

Antigamente a gente olhava para uma
pessoa de 55, 56, 58 anos e essa
pessoa parecia mais velha, hoje,
vemos outra realidade em função dos
avanços, como na saúde, por
exemplo,” disse Marun.
Questionado sobre a equiparação
de idade entre os diversos segmentos
profissionais, Marun argumentou que
o estabelecimento de uma idade
mínima para a aposentadoria seria
adequado para garantir o benefício
para as nossas futuras gerações.
Antes de encerrar sua
participação, Marun fez questão de
ressaltar sobre a responsabilidade
que o Estado precisa ter no sistema
previdenciário. “Temos que achar
uma forma para que o Estado tenha
que continuar contribuindo. Não
estamos num sistema onde o Estado
não tenha responsabilidade”,
explicou o deputado.
Quando indagado sobre como os
parlamentares seriam tratados dentro
do projeto de Reforma da Previdência,
o deputado federal Carlos Marun
respondeu que essa PEC vale para
todos, e encerrou questionando
inclusive sobre o sistema de
aposentadoria dos magistrados. “Por
que aposentadoria para juiz e
promotor tem de ser precoce?
Aposentadoria não pode ser punição.
Juiz que fez o que não devia, deve ser
preso, e não aposentado”, ressaltou.
”O governo quer a reforma da
Previdência, mas quer por quê?
Simplesmente porque o Brasil
necessita. Ou alguém acha que nós
somos suicidas e estamos querendo
fazer na marra?”, disse Marun
acrescentando: “Somos críticos,
somos homens públicos, mas só que
somos responsáveis. E, por sermos
responsáveis, nós entendemos, sim,
que deve haver uma modernização da
nossa Previdência e estamos lutando
para isso”, finalizou.
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Estudo pioneiro faz mapeamento do “serpenteamento”
dos córregos na zona urbana de Ladário
Uma pesquisa capitaneada pela
Fundação Municipal do Meio
ambiente, através de um termo de
cooperação mútua com o curso
de Engenharia Ambiental, da
Universidade Federal de Mato
Grosso do Sul (UFMS), Campus
de Campo Grande, está fazendo o
levantamento
do
“serpenteamento”, ou seja, do
curso dos córregos que cortam a
zona urbana de Ladário. O trabalho
vai facilitar ações como a
implantação de drenagem, a
proteção dos cursos d’água e, até,
a determinação dos limites
territoriais do município.
“Como não havia nenhum tipo
de estudo sobre os cursos d’água
daqui, essa pesquisa é pioneira”,
afirmou Andréia Victório,
presidente da Fundação de Meio
Ambiente de Ladário. “O grupo
está fazendo as análises do solo e
da água, está pontuando em GPS,
o que define o curso da água que
corre toda a área urbana do
município”, explicou a presidente.
O objetivo do projeto, que deve
ser concluído até o mês de maio,
é ter uma base de dados para
ordenar tanto as questões
ambientais, como a drenagem
urbana. É que, com o
conhecimento dos cursos da água

para saber como eles funcionam,
pode-se ajudar também a
secretaria de Infraestrutura a
escoar o acúmulo da precipitação
pluviométrica de forma ordenada.
Além disso, segundo Andréia,
será possível acabar com uma
polêmica antiga que envolve os
municípios de Corumbá e Ladário,
a delimitação da divisão das duas
cidades. “Geralmente, os limites
dos municípios são definidos por
cursos d’água”, afirmou ela, que,
entretanto não quis adiantar nada
sobre o assunto, até porque ele é
polêmico e as informações têm que
ser precisas.
A polêmica em torno do
assunto começa com a quantidade
de córregos existentes. “Fala-se
em dois, o Córrego do Teixeira e
o Córrego do Chico”, pondera a
presidente, que afirma ainda que
existem controvérsias sobre isso.
Sejam quantos forem, o fato é que
eles são muito grandes e cortam
Ladário como veias fazendo
curvas e voltas em grandes
extensões.
“O estudo ainda não está
concluído, quando terminarmos
os levantamentos eles serão
apresentados em uma audiência
pública”, afirmou Andréia a
respeito da pesquisa denominada

“Estudos técnicos dos cursos
d’água do município de Ladário,
com utilização de ferramentas de
sensoriamento remoto”.
A pesquisa está sendo feita com
custos mínimos para não onerar os
cofres do município. São cinco
estagiários
de
Engenharia
Ambiental, que faziam parte do
Projeto Rondon e já conheciam
Ladário. Eles coletam os dados e
levam para a capital do Estado, onde
eles são tabulados. Na cidade elas
têm o apoio da Fundação do Meio
Ambiente que coloca estrutura e
funcionários à disposição,
ampliando assim a equipe.
Saber por onde os córregos
passam é importante porque, em
vários casos, eles formam veios
por baixo de casas e terrenos,

dificultando a terraplanagem e a
drenagem de muitos locais e
provocando inundações em época
de chuvas. Entretanto, a pesquisa
também visa levantar os dados a
respeito da qualidade da água,
através de amostras que são
coletadas e levadas para análise em
Campo Grande.
Na capital são feitas a análise
físico-química e a análise
bacteriológica, e também é lá que
acontece o processamento das
imagens de satélite. Um trabalho
que é complexo e que já vem sendo
executado há algum tempo,
encontra-se em fase final e até
maio deve desvendar os mistérios
das águas que correm por cima e
por baixo da terra em município
ladarense.
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