Governo gasta R$ 69 milhões em obras que
beneficiam fazendas de Reinaldo Azambuja
Rodovias são pavimentadas com custo de R$ 12,7 milhões acima
do previsto e passam na beirada de propriedades do governador
O Governo de Mato Grosso do Sul,
comandando por Reinaldo Azambuja
(PSDB), gasta um valor superior a R$
69 milhões em duas obras que atendem
justamente fazendas do atual governador
tucano. As empreitas estão previstas para
terminar em meados deste ano e
consumiram R$ 12,7 milhões acima do
previsto em licitação.
As obras são para a pavimentação
das rodovias MS-460 e MS-166, duas
que passam por Maracaju, onde teve
início a carreira política de Reinaldo
Azambuja. A primeira é de
responsabilidade da empresa Equipe
Engenharia e já custou R$
38.119.636,80; a segunda, tocada pela
Nautilus Engenharia S/A, vai ser
encerrada ao custo de R$
31.636.165,29.
Veja na imagem abaixo o resultado
das duas licitações e os preços iniciais
das empreitas, realizadas desde 2015,
primeiro ano de mandato do governador
tucano:
Como se pode ver na imagem, o custo
original das obras, somadas, era de R$
57.027.890,98. Porém, hoje já foram
gastos R$ 69.755.802,09 nas empreitas,
uma diferença de R$ 12.727.911,11. Os
dados são oficiais, retirados no Portal de
Transparência do Governo de MS.

propriedade, uma dá na MS-460 e outra
na MS-166, a terceira fica na MS-162.
Conforme apuração da reportagem, as
saídas da MS-162 e MS-460 são usadas
para a distribuição da safra.
A Fazenda Taquarussu é avaliada em
R$ 10,4 milhões (terra nua) e possui R$
1,2 milhão em benfeitorias.
A outra fazenda é a Indiana, de 830
hectares. Também especializada em gado,
soja e milho, a propriedade utiliza uma
saída que dá diretamente na MS-166 para
comercializar os produtos.

A propriedade é avaliada em
R$5.810.000,00 (terra nua) e com R$
598 mil em benfeitorias. Os dados
constam na prestação de contas do
Tribunal Superior Eleitoral, datada de
2014, ano que Reinaldo Azambuja foi
eleito governador de MS.
Posição
A reportagem entrou em contato com
a assessoria de imprensa e fez o
seguintes questionamento: “o Governo
fez duas licitações, de mais de R$ 60

As fazendas
As obras, iniciadas logo nos
primeiros meses de Azambuja como
governador, acabam, direta ou
indiretamente, beneficiando as fazendas
do tucano em Maracaju. Das três
propriedades do governador na cidade,
duas tem acesso direto às rodovias.
Uma das propriedades é a Fazenda
Taquarussu, com pouco mais de mil
hectares, e onde o governador tem
criação de gado e plantio de soja e milho
safrinha. Das três sedes (com saídas) da
CMAP

milhões, para pavimentação da MS-166
e 460, ambas passam em propriedades
do governador Reinaldo. 1- como foi feito
o estudo pra essas obras? 2- qual a
importância das mesmas? 3- o
governador é beneficiado com tais
obras?”
As perguntas foram encaminhadas à
assessoria às 9h53 de quarta-feira 15
de Março, mas não foram respondidas.
Fonte: Vinícius Squinelo/
TopMídiaNews

CORREIODECORUMBA.COM.BR

Entre os melhores do mundo!
* Rosildo Barcellos

Há muito ainda para se conhecer no
Brasil. País realmente de riquezas
inquestionáveis e algumas ainda não
conhecidas. Entretanto numa destas
viagens pelo Brasil encontrei um
supermercado que vende um produto
muito interessante e que eu como
contador de histórias, não poderia
esquecer. Neste supermercado,
caminhando pelo corredor, observa-se
produtos divididos por especialidade

organizada por país de origem e que
evidentemente facilita muito quando
busca-se algo específico. Ali encontrei
azeites especiais, alcachofra, tomate pellati
italiano, produtos importados, para
culinária árabe, indiana, japonesa
chinesa, uma adega com vinhos de
qualificação elevada.
Entretanto também encontrei algo que
me chamou a atenção. Uma iguaria
produzida de uma forma extremamente

PRATIQUE A PALAVRA DE DEUS
“Certamente a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa
salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Mas as
vossas iniqüidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos
pecados encobrem o Seu rosto de vós, para que não vos ouça.”
(Isaías 59:1-2)
Que condição terrível para um cristão se encontrar incapaz de
conversar com Deus! Quando compreendemos o que nosso
ressentimento nos faz, vemos que é muito melhor permitir que nossos
inimigos fiquem impunes do seu crime, perdoando-os, em lugar de
guardar ressentimentos e nos separar do Senhor. Deus conhece o
coração de nossos inimigos, se o mal foi intencional, Deus retribuirá.
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original no município de Domingos
Martins, na região serrana do estado do
Espírito Santo entre o Parque Pedra Azul,
o Parque do Caparaó e o Pico da
Bandeira. Um quilo do Jacu Bird Coffee
custa R$ 272, quase 30 vezes mais que
o valor dos tradicionais. Para quem não
estiver disposto a dar R$ 68,00 no
pacotinho de 250 gramas do café, pode
provar da bebida na xícara, ao custo de
R$ 8,00. Sabemos da excelência do
nosso café até porque o Brasil é um dos
maiores produtores e exportadores
mundial de café, (produz um terço do café
mundial) e escolheu o segundo café mais
exótico do mundo para ser o seu
representante nas Olimpíadas. O Jacu
Bird Coffee é feito a partir dos grãos
comidos e expelidos pelo pássaro de
mesmo nome é a novidade que faltava
nas prateleiras. E o que antes era um
problema ambiental, hoje é uma solução
financeira. Para conhecimento o Kopi
Luwak, é o café mais exótico e caro do
mundo, e é produzido a partir dos grãos
ingeridos pelo civeta, um mamífero
marsupial indonésio encontrado
principalmente nas ilhas de Sumatra,
Java e Bali. O animal é parecido com o
gambá brasileiro e se alimenta também
de carne. A xícara de café do Kopi Luwak
custa R$25,00.
O preço aguçou a minha curiosidade
até que descobri uma reportagem no
jornal britânico Huffington Post a respeito
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do “Café Mármore Negro” que está
conquistando o lugar de café mais caro
do mundo. A referida bebida é feita com
grãos refinados naturalmente colhidos
dos excrementos dos paquidermes
tailandeses, até porque as enzimas
estomacais conseguem atuar diretamente
na proteína do café reduzindo o amargor
e deixando-o mais encorpado. Dia 14
de abril será comemorado o dia
internacional do café. Conheço uma
pessoa que adora o café e ela me
confidenciou, que o verdadeiro
apreciador de café prefere o espresso e
sem açúcar, até porque neste particular
reside a forma de extração do “espresso”
– rápida e pressionada – um diferencial
aroma, sabor e o corpo. Aliás, de origem
italiana – é do país europeu que vem a
grafia com s e não com x; o espresso
conquistou o mundo. Aqui no nosso rincão
criamos nossa própria versão, com 20
ml a mais do que o cafezinho italiano de
30 ml. O espresso original é feito com 7,5
gramas de pó para 30 ml de água, alguns
até servem água com gás para ajudar a
limpar as papilas gustativas e ser mais
fácil identificar aromas. O importante é que
independente da forma, cada brasileiro
gosta e aprecia o café ao seu modo.
Porquanto, assim como o vinho, o café
ganhou complexidade, especificidade e
defensores apaixonados e cá pra nós:
nunca perderá sua elegância.
*Articulista
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Polícia Comunitária começa a atuar em Ladário
junto à comunidade do Marquês de Tamandaré
Visando melhorar a integração
entre a polícia e a comunidade e
salvaguardar
os
estudantes
da violência e do mundo das drogas,
a Polícia Militar do Estado de Mato
Grosso do Sul, através do 6º Batalhão
de Corumbá, começou hoje a
desenvolver a Polícia Comunitária no
município de Ladário, onde a
Prefeitura se tornou parceira do
projeto. A atividade teve início na
Escola Municipal Marquês de
Tamandaré, que fica no bairro Nova
Aliança, região sul de Ladário.
O período da tarde foi reservado
para uma palestra aos alunos onde
os estudantes ouviram a explanação
do sargento Freitas e também tiveram
a oportunidade de ouvir o prefeito
Carlos Ruso e a diretora da escola,
Geórgia Letícia Guimarães de Arruda,
que disse da necessidade da PM
junto à comunidade escolar.
“Eles vêm com uma nova atitude,
através da conversa, da educação, do
conhecimento, a polícia perto da
comunidade”, explicou ela que se
disse estimulada com o projeto. “Eles
vêm pra prevenir a violência, o uso
de droga e todos os demais crimes
que decorrem do uso de drogas, é
muito importante porque aqui na
nossa escola nós lidamos com uma
comunidade muito carente então é
uma forma de prevenir porque nós
não queremos perder os nossos
alunos para as drogas”, afirmou.
“Nós estamos aqui para ser amigos
de todos vocês, para ajudar a
melhorar a escola. A gente sabe que
uma nova lei está sendo implantada e
que os pais estarão cada vez mais
perto da escola, e isso é importante”,
disse o prefeito Carlos Ruso. Ele
lembrou o Procev, lançado
recentemente pela Justiça e Ministério
Público e que aumenta a

responsabilidade dos pais sobre os
atos dos estudantes.
Mas a informação mais
assustadora, veio da PM. Durante sua
palestra, o cabo Freitas deu um dado
que poucos imaginam, os traficantes,
segundo ele, “querem viciar os mais
novos, querem transformar em

dependentes aqueles de 7 anos, de 8,
de 9. Os que tem de 14 pra cima, já
passaram da idade, não interessam
mais aos traficantes”, afirmou Freitas.
Este é um dos maiores motivos
para aproximar a polícia da escola.
“Nós não queremos que vocês
tenham medo da polícia, nós somos

amigos, trabalhamos para proteger a
população”, disse o cabo que afirmou
que a partir de agora, estará todos os
dias junto com a comunidade escolar.
Além dele outros policiais participarão
do projeto que prevê outros tipos de
atividades, inclusive com os cães
farejadores adestrados da PM.
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Transportadores
Ressabiados

*Janir Arruda
Desde o primeiro dia do ano
tivemos reajuste nos valores do
pedágio para cruzar a ponte sobre o
Rio Paraguai na BR 262 localidade
conhecida como Porto Morrinho,
município de Corumbá. Mas não é
porque está no município vizinho
que não nos atinge como
ladarenses. O pedágio é cobrado
dos condutores ou proprietários de
quaisquer espécie de veículos
automotores que utilizarem a ponte
de concreto como meio para
transpor o majestoso Rio Paraguai.
Assim o pedágio na BR 163 com
guinchos no km 823 Pedro Gomes/
Sonora é de R$5,40 para automóvel
e R$2,70 para motocicleta, em
Mundo Novo Km 30 custa R$2,30
para motocicletas, porém em
Corumbá o preço para motocicleta
é R$ 5,50, um veículo de passeio e
utilitário de até 2,5 toneladas paga
R$ 9,20. Um veículo comercial pode
chegar a pagar R$ 96,00, e certamente
essa taxa á colocada na planilha de
custos da passagem intermunicipal
e isso representa um fator que

impede, que a empresa que faz a
linha Corumbá Campo Grande possa
solicitar a Agepan redução da tarifa,
fato que beneficiaria aos nossos
munícipes.
Outrossim, desde 2001 foi
instituído o Vale Pedágio. Por esta
lei o dono da carga que contrata o
trabalhador é obrigado a pagar a
tarifa do pedágio a parte, em forma
de créditos num cartão magnético
para justamente evitar que o custo
seja embutido no valor do frete. O
embarcador que se recusar a entregar
o vale pedágio fica sujeito a multa
por viagem ou por veículo. A multa
também se aplica a empresa que
subcontratar o serviço. A
implantação do Vale Pedágio, trouxe
vários benefícios entre os quais o
de não embutir na contratação do
frete e logicamente de elevar o preço
quando o produto chega aqui em
Ladário. Outro fator interessante é
que quem tem o vale pedágio segue
um roteiro pois a carga deve passar
por pontos determinados facilitando
o monitoramento ante ao roubo de
cargas. E para a própria operadora
de pedágio que garante a passagem
pela praça de pedágio.
Acontece que a operadora Porto
Morrinho não está aceitando todos
os vários modelos de vale pedágio,
causando transtornos para os
trabalhadores da área e atraso nas
entregas, pois o motorista que não
veio “preparado”, com dinheiro extra,
acreditando no que deveria ser
aceito em todo o país, fica
aguardando a solução do patrão
inclusive com produtos perecíveis,
até porque cobram de todos os
eixos, de um veículo de carga. O fato
já foi identificado por diversos
usuários do sistema de transporte
que abastecem tanto Corumbá
quanto Ladário, assim como o
trânsito internacional, e chegou ao

meu conhecimento através de
pessoas preocupadas com o que isto
pode trazer de lentidão comercial e
aumento de custos ao consumidor,
para ambas as cidades, como o Sr.
Aquino por Ladário e o vereador
Francisco Vianna por Corumbá que
me informaram estarem preocupados
com o deslinde desta situação. A
primeira ação foi de avisar a PRF do
fato, que prontamente analisou e está
autuado “diariamente” a empresa por
NÃO ACEITAR os modelos de vale

98474
9925

pedágio habilitados pela ANTT no
valor de R$ 550,00; conforme a
Resolução 3850 de 20 de junho de
2012 que instituiu os procedimentos
de habilitação de empresas
fornecedoras em âmbito nacional,
aprovação de modelos e sistemas
operacionais, as infrações e suas
respectivas penalidade. Esperamos
que este imbróglio seja amainado na
maior rapidez possível. Corumbá e
Ladário, agradecem.
*Assessora Executiva
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Câmara de Corumbá amplia discussão para
acabar com o monopólio da Andorinha
A Câmara Municipal de Corumbá
está ampliando o leque e fortalecendo
as discussões em torno do monopólio
da Andorinha, empresa responsável
pelo transporte intermunicipal e
interestadual de passageiros na região
pantaneira. A intenção é estabelecer
um canal de diálogo com o Governo
do Estado, visando uma nova
licitação, com abertura de espaço para
novas empresas.
O assunto foi amplamente
debatido no final da manhã de terçafeira, 28, durante uma reunião entre
representantes das Câmaras de
Vereadores de Corumbá e Ladário;
da Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB-Corumbá), e da Associação
Comercial e Empresarial de Corumbá
(ACIC), com as presenças de órgãos
de imprensa de Corumbá e Ladário.
O encontro aconteceu na Câmara de
Corumbá. Foi uma iniciativa do
vereador Evander Vendramini (PP),
presidente do Poder Legislativo
corumbaense. Contou com as
participações do presidente da OAB
de Corumbá, Roberto Ajala Lins;
Lourival Vieira Costa, presidente da
ACIC, além dos vereadores Rufo
Vinagre (PR), Baianinho (PSDB),
Tadeu Vieira (PDT), todos de
Corumbá, bem como de Fábio
Peixoto, presidente da Câmara de
Ladário, e seus pares Jonil Barcellos
e Vagner Pharol, e do advogado da
Câmara, Luiz Felipe Guimarães.
Uma das questões tratadas foi em
relação ao contrato de concessão
que vem sendo prorrogado há anos,
sem que seja aberta uma nova
concorrência pública, com o
aumento de empresas, acabando de
vez com o monopólio atual.

“Nossa luta é pela melhoria da
qualidade dos serviços prestados
no setor de transporte intermunicipal
e interestadual de passageiros. Hoje
só temos a Andorinha e o serviço
prestado é de péssima qualidade,
sem contar o alto preço da passagem
e outros problemas, como parada em
um estabelecimento comercial em
Miranda, quando deveria ser na
rodoviária”, ressaltou.
Vendramini lembrou a audiência
pública realizada no ano passado
para tratar o problema que não teve
participação de representantes da
própria empresa Andorinha. “Além
disso, temos cobrado providências
da Agência Estadual de Regulação
de Serviços Públicos (Agepan) para
uma nova concorrência, abrindo
espaço para novas empresas. A
Andorinha pode até continuar
prestando serviço, mas não só ela.
Temos que ter outras empresas”,
cobrou.
Viação Motta
O presidente da ACIC, Lourival
Vieira, também cobrou melhorias dos
serviços de transportes de
passageiros. Ele lembrou a presença
da Viação Motta, alguns anos atrás,
fazendo o percurso CorumbáCampo Grande. “Foi uma briga do
Zamlutti (Alfredo) na época. A Motta
passou a fazer o serviço com ônibus
melhores e passagens mais baratas.
Mas, a Andorinha conseguiu na
justiça e a Motta ficou somente uma
semana”, lembrou.
O presidente da OAB de
Corumbá, Roberto Lins, disse que a
Ordem entrou na briga devido à má
qualidade dos serviços prestados

pela Andorinha. Revelou ter
presenciado caso de uma pessoa
portadora
de
deficiência
(cadeirante), que teve problemas em
uma das viagens, entre outros.
Citou também o alto valor das
passagens e as condições dos
veículos. “Fazem passeata pela cidade
mostrando novos e modernos
veículos que ficam pouco tempo aqui
e param de atender Corumbá”,
comentou, ressaltando que é preciso
respeitar a sociedade corumbaense,
que a OAB entrou nessa luta
justamente por isso, e que é preciso a
população também discutir o
problema. “Vamos levar este assunto
para a reunião da OAB nesta quartafeira, e depois na reunião do colegiado
de presidentes”, informou.
O vereador Fábio Peixoto, por sua
vez, cobra a presença de uma
empresa de transporte de
passageiros em Ladário. Hoje, quem
atende o município vizinho também
é a Andorinha. Uma tentativa de
oficializar o serviço com utilização

de Vans, foi barrada pela Agepan,
destacou Vagner Pharol.
Preço diferenciado
O vereador Baianinho, por sua
vez, disse ter presenciado uma
discussão no balcão da Andorinha,
na Rodoviária. “Uma senhora, na
hora de comprar a passagem com
destino a Campinas, viu que o valor
estava acima do que ela pagou em
Campinas, quando veio para
Corumbá”, revelou. “Além disso, a
Andorinha não deixa ônibus de
outras empresas pararem na
rodoviária. Age como se fosse dona
do espaço”, completou.
Evander informou que todos os
detalhes tratados na reunião vão fazer
parte de um documento que será
encaminhado ao Governo do Estado.
A intenção é solicitar audiência com
as fontes governamentais e tratar do
assunto em Campo Grande, cobrando
uma nova concorrência pública e a
abertura de espaço para novas
empresas, colocando um ponto final
no monopólio da Andorinha.
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