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PRATIQUE A PALAVRA DE DEUS
SABER DISCERNIR OS MOMENTOS- “Debaixo do céu há momento
para tudo, e tempo certo para cada coisa: Tempo para nascer e tempo
para morrer. Tempo para plantar e tempo para arrancar a planta. Tempo
para matar e tempo para curar. Tempo para destruir e tempo para construir.
Tempo para chorar e tempo para rir. Tempo para gemer e tempo para
bailar. Tempo para atirar pedras e tempo para recolher as pedras. Tempo
para abraçar e tempo para se separar. Tempo para procurar e tempo para
perder. Tempo para guardar e tempo para jogar fora. Tempo pra rasgar e
tempo para costurar. Tempo para calar e tempo para falar. Tempo para
amar e tempo para odiar. Tempo para a guerra e tempo para a paz.”
(Eclesiastes 3: 1-8)

DON’T LET ME DOWN
Don’t let me down, Don’t let me down
I’m in love for the first time
Don’t you know it’s gonna last
It’s a love that lasts forever
It’s a love that has no past
NÃO ME DECEPCIONE
Não me desaponte, não me desaponte
Estou amando pela primeira vez
Você não sabe quanto vai durar?
É um amor que dura para sempre
É um amor sem passado
Don’t Let Me Down, na verdade é
uma das músicas mais marcantes dos
Beatles lembrada pelo vocal emocionante
de Lennon. . Faz parte do álbum Let it
Be, de 1969. Certamente que John
Lennon tinha uma das vozes mais
influentes da história da música e do rock,
daquela época e uma das suas principais
características na hora de cantar era a
entonação com que ele conseguia
expressar os seus sentimentos através
das suas linhas vocais e retratava um
momento difícil do quarteto. Eram os
últimos dias do grupo e Lenon levava
Yoko para as gravações e isto
desagradava os outros companheiros.
Mas além disto representava um grito de
auxílio, tanto que é sempre lembrada
como um símbolo musical dos portadores
da Síndrome de Down que caminham
em busca da igualdade de tratamento.
Foi a música que Lenon pediu a Star
para tocar “com a alma”.
E esta música foi muito lembrada
nesse 21 de março, o Dia Internacional
da Síndrome de Down. Data que
representa para as pessoas que vivem

com esse tipo de necessidade especial,
mais um dia de luta contra a
discriminação e a desinformação.
Situações que certamente ainda são os
principais problemas a serem
enfrentados. É nítida a carência de
acolhimento e de uma visão que permita
que o portador da síndrome seja
verdadeiramente aceito e incluído.
Um dos fatores que mais influenciam
esta síndrome é a idade da mãe. As
chances de um bebê ser portador da
Síndrome de Down é bem maior quando
sua mãe tem mais de 40 anos de idade.
Foi descoberta por John Langdon Down,
em 1866, porém a alteração
cromossômica foi determinada por
Jérôme Lejeune, em 1959. A síndrome é
provocada pela condição anormal dos
cromossomos caracterizada pela
ocorrência de um cromossomo adicional,
além do par homólogo normal
(Trissomia21).
Tenho dito que uma boa educação é
um bem que produz benefícios pessoais
durante toda a existência. Isso não é
diferente para pessoas com Síndrome de
Down. Se bem que, para elas e para
seus pais, terem acesso aos programas
que garantem oportunidades de um
aprendizado apropriado e de forma
continuada; pressupõe vencer uma série
de desafios que se prolongarão durante
o período escolar e que precisam ser
fundamentados em atuações específicas
e aplicadas, além do que, tangenciam a
estimulação e intervenção precoce, assim
como a abertura e o enriquecimento do
ambiente em que a criança está inserida,
além de muito amor.... fator essencial a
qualquer relacionamento.
*Articulista
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CRAS encerra mês das mulheres com palestra
sobre valorização e contra a violência
No encerramento do mês das
mulheres, o Centro de Referência em
Assistência Social (CRAS), reuniu
centenas de mulheres para assistir a
palestra do delegado Sam Ricardo
Aranha Suzumura, que falou a
respeito dos direitos que as mulheres
têm de se defender legalmente e das
agressões que elas sofrem, muitas
vezes, sem mesmo saber que estão
sendo vítimas de crimes, como os de
agressão moral.
“O que a gente precisa é
empoderar as mulheres de seus
direitos. Umas não tem consciência
de seus direitos, outras têm e não
fazem questão de utilizá-los”, disse o
delegado. Ele alertou para o fato de
que existem legislações específicas
para proteger as mulheres e que elas
não podem abrir mão desse direito de
fazer uso delas.
Ainda durante o evento, o
delegado adiantou que logo a
Defensoria Pública vai estar atuando
no Município para dar suporte aos
processos, tanto os que tratam da Lei
Maria da Penha, quanto os outros que
envolvem as mulheres que não têm
condições de pagar um advogado,
sequer para se separar de um marido
agressor. “O prefeito Ruso já acenou
positivamente, já foi feito o acordo e
nós oferecemos a delegacia para que
a Defensoria Pública faça lá o
atendimento”, afirmou Sam. A
defensoria atende gratuitamente o
cidadão.
Para a secretária de Assistência
Social, Andressa Paraquett, que
comanda a pasta que tem como
responsabilidade desenvolver
atividades para capacitar, valorizar e
proteger as mulheres ladarenses,
encontros como esses ajudam a
melhorar a conscientização. “Pra nós
é fundamental marcar o encerramento
de um mês com atividades específicas
voltadas às mulheres, e lembrar que

não é 8 de março, não é março, o dia
das mulheres é todos os dias”,
afirmou ela.
Andressa também ressaltou a
importância da presença do prefeito
Carlos Ruso, que ajudou a solidificar

ainda mais o empoderamento feminino
ao declarar que há 40 anos é comandado
pela mulher e, por isso, chegou ao
sucesso”. E Ruso, realmente afirmou
que “vocês mulheres já estão no
comando. Não se deixem coagir pela

violência, lutem pelos seus direitos, falta
o melhoramento dos salários, briguem
por isso. Em nossa administração, a
maior parte do corpo de funcionários é
de mulheres, isso porque existe
competência no que fazem”.
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A Cultura é o liame que
une Corumbá e Ladário
Janir Arruda
O escritor corumbaense Augusto
Cesar Proença, em um de seus artigos
publicados em 2013 “Cultura e
Cidadania” dizia:” Existe um mito de
que num país carente como o Brasil,
“fazer cultura ou mexer com cultura”
é um luxo, coisa quase impossível,
para não dizer secundária. Dizem que
cultura não dá moradia, saúde,
segurança, não dá lucro nem voto, não
resolve os básicos problemas do
povo brasileiro que há anos se
arrastam sem solução satisfatória. E
ele continua: “Cultura não é apenas
entretenimento ou passatempo, como
muitos pensam. É uma forma de
educar através da música, da poesia,
dos livros, do teatro, do cinema (no
Brasil, segundo o IBGE, apenas 8%
dos municípios possuem cinema e
19% teatro). Cultura é ensinar a ter
bons hábitos e costumes, noções de
valores, regras de conduta, de higiene,
de saúde, de sistemas de crenças”. E
pensando nisto o Instituto Federal de
Mato Grosso do Sul, em parceria com
a Prefeitura de Corumbá, através da
Fundação de Cultura liderada pelo
incansável Luiz Mário Cambará,
uniram esforços com Dejailton
Henrique Assad da Secretaria
Municipal de Governo de Ladário,
sob a orientação do alcaide Carlos
Anibal Ruso Pedrozo, para
encamparem a ideia de desenvolver o
Curso de Formação Continuada de
Agente Cultural. O curso é voltado
para pessoas que trabalham com
cultura, atuando principalmente com
a gestão e a cadeia produtiva cultural
as aulas estão sendo oferecidas as
segundas e quartas-feiras, das 19h às
22h15.
A carga horária total é de 24h/
aula na escola municipal Cyríaco de
Toledo, em Corumbá, e tem como
objetivo geral, fomentar o resgate de
conhecimentos e saberes culturais
locais, criando modelos e estudos de
espaços para divulgação e
valorização da comunidade, como
forma de reafirmação da cultura local,
valorização dos saberes e garantia de

trabalho e renda para as famílias da
pérola do Pantanal e da Cidade
Branca. E sobretudo contribuir com a
preservação, conservação e
manutenção de patrimônios, bens e
equipamentos culturais locais e
regionais; Estimular a criação de
empreendimentos de serviços, bens
e equipamentos culturais; Incentivar
a elaboração, a implementação e
gerenciamento de projetos culturais
nas áreas de ciências humanas, letras
e artes; Fornecer instrumentação
didática para a implementação de
planos de desenvolvimento e de
inserção de bens culturais em leis de
incentivo; Elaborar, na forma teórica,
projetos
voltados
para
o
desenvolvimento
cultural,
considerando as etapas de préprodução, produção e pós-produção,
dentro de um cronograma
devidamente planejado.
Todo este trabalho trará uma
qualificação maior aos operadores de
cultura da região pantaneira, podendo
render frutos que toda a população
tanto de Corumbá quanto de Ladário
poderá usufruir, e até exportando
estes agentes culturais para outras
cidades. Acredito, por fim, que há um
Brasil de verdade que ainda espera
ser descoberto e acalentado. Há um
Brasil real, que sabe que a cultura é
estratégica como vetor de
desenvolvimento social e econômico
e os municípios que são governados
assim, terão total legitimidade
popular.
*Assessora Executiva
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Alunos de escolas da
REME já recebem
suplementação alimentar
vitamínica do NutriSus

O programa tem como objetivo garantir uma alimentação adequada e
saudável para o pleno desenvolvimento da criança. Envolve o Ministério
da Saúde, através do Sistema Único de Saúde (SUS), a Secretaria Municipal
de Saúde e a Secretaria Municipal de Educação, além de contar com a
parceria e a anuência dos pais dos estudantes.
“O NutriSus é uma suplementação vitamínica acrescentada na
alimentação das crianças com idade de 6 meses a 3 anos e 11 meses”,
explicou a nutricionista da Secretaria de Educação de Ladário, Laura Helena
de Oliveira, responsável pelo cardápio da merenda escolar. “É uma forma
encontrada de acrescentar vitamina para as crianças que estão justamente
na fase em que precisam de suplementação”, afirmou.
Ainda segundo ela, o sachê não traz aquela antiga multimistura, que
era uma receita caseira. O pozinho do NutriSus é uma seleção de vitaminas
que estão sendo enquadradas para as crianças em idade de crescimento,
formação e fortalecimento. Entre outras vitaminas, o suplemento traz a C,
B-12 e B-6, mas só pode ser aplicado com autorização dos pais, já que,
alguns dos estudantes já fazem o acompanhamento e a suplementação
com orientação médica.
A meta é alcançar 384 crianças em um ciclo de 12 semanas, sendo que
cada uma delas irá receber, no total, 60 sachês. “A gente acrescenta na
alimentação uma vez ao dia, de preferência no jantar. Põe o sachê em uma
primeira porção e elas comem, depois introduzimos o restante da
alimentação”, esclareceu Laura. Ela ainda informou que a aplicação é
feita durante 60 dias, e depois de um intervalo de 3 meses, retorna por
mais 60 dias.
Os primeiros alunos a receberem a suplementação são os dos
Centros de Educação Infantil Antônio Florêncio de Macedo, Rosa
Pedrossian, Neusa Assad Malta e Ernesto Sassida. Com a estratégia da
alimentação infantil com micronutrientes, vitaminas e minerais em pó, a
intenção é garantir vida saudável para as crianças do município. “Favorece
no crescimento, na dentição, desenvolvimento psicomotor, no
melhoramento da atenção e do aprendizado. O suplemento vem para
auxiliar nessa fase”, garantiu Laura Helena.

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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Prefeito dá posse para servidores concursados e
afirma que prioridade é chamar novos aprovados
Em solenidade em seu gabinete, o
prefeito Carlos Ruso deu posse a três
novos servidores públicos que
passarão a integrar o quadro de
funcionários de carreira do
município. Durante a posse, Ruso
salientou que deverá chamar mais
aprovados, e que para isso, só
depende de melhorar o fluxo de caixa
da prefeitura.
“Existe muita necessidade do
quadro de funcionários, o que nós
precisamos é incentivar a
arrecadação para que possamos
contratar os demais para que a nossa
máquina administrativa fique
enxuta”, explicou o prefeito. Ao
todo, ele já deu posse a nove
selecionados em concurso público
realizado em 2015 e que não tinham
sido convocados pela administração
anterior.
Foram empossados uma
engenheira civil, uma analista de
controle e um advogado. O jovem
advogado Franklin Gonçalves
Batista, disse que se preparou para
trabalhar no poder público. Ele
passou no concurso da OAB antes
de concluir a faculdade e passou no
concurso para a prefeitura também
antes de receber o diploma. “Estou
preparado, já estudei as leis
municipais e comecei uma pós-
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graduação em Direito do Estado,
que é especificamente para o poder
público”, afirmou.
“Expectativa boa, agregar
conhecimento e ajudar a prefeitura
a ser mais eficiente, conseguir atingir
as metas e os objetivos do
orçamento”, disse Bárbara Celestina
de Santana, que é auditora de
controle interno. “Ajudar a melhorar
a máquina pública. Essa vai ser
minha
função”,
afirmou
categoricamente, com a energia de

quem está preparada e com vontade
de assumir a carreira.
A engenheira civil Carolina de
Mendonça Ferreira Lacerda, é de
Minas Gerais, mas constituiu família
na região e disse estar com bastante
garra para começar a trabalhar.
“Estou com grande expectativa,
acredito que dá para desenvolver um
bom trabalho. Estava aguardando

isso, estou radicada em Ladário, vim
pra cá para constituir família e
profissão”, afirmou.
Logo após a posse, os novos
servidores já foram encaminhados
para trabalhar. Eles foram conduzidos
aos seus devidos setores por Maria
de Souza Pinto, gerente de Recursos
Humanos do município, que há 17
anos trabalha na Prefeitura de Ladário.
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PRODUTOS ORTOPÉDICOS EM GERAL.

CMAP

Ladário/MS, 26/03 a 01/04/2017

Pág.06

