Começa asfaltamento da Riachuelo – É o fim dos
transtornos para moradores e comerciantes da região
Depois de vários meses de
transtornos provocados por
buracos, lama e poeira, enfim a
Empresa de Saneamento de Mato
Grosso do Sul (Sanesul) começou a
asfaltar a Rua Riachuelo, no trecho
que dá acesso ao Seac, Mutirão,
Mangueiral e Alta Floresta. Desde o
início da gestão o prefeito Carlos
Ruso procurou a diretoria e
engenheiros da empresa para pôr fim
a esse problema que, entre outras
coisas, causava transtornos para os
comerciantes do local que tinham
que conviver com a sujeira em meio
à venda de alimentos.
“A partir da agora o conceito no
local muda e poderá haver novos
investimentos ajudando assim no
desenvolvimento de Ladário”, disse
o prefeito Carlos Ruso. Segundo ele,
o Estado tem que dar condições para
que o cidadão possa edificar seus
empreendimentos, “e isso vem
acontecendo em Ladário. Onde nós
podemos nós estamos atuando,
mesmo que não seja de nossa
responsabilidade, que seja de outro
órgão, nós vamos até lá e cobramos
providências”, disse o prefeito.
No início do ano, Ruso recebeu
em Ladário o diretor presidente da
Sanesul, Luiz Rocha que fez uma

visita às obras da empresa no
município, entre elas, a nova estação
de tratamento de água. Ruso cobrou
dele a conclusão da ETE, da
Riachuelo e a implantação de um
reservatório de água no Nova
Aliança, este último, que deve pôr
fim ao problema da falta de água na
parte alta da cidade.
“Já estamos recebendo o retorno
para esses pedidos e com certeza,
teremos novas respostas o mais
rápido possível”, disse Ruso que está
procurando parcerias dentro do
Governo do Estado para a execução
de obras em Ladário. O município, de
22 mil habitantes, tem uma
arrecadação pequena e ainda
prejudicada pela crise financeira
brasileira, por isso, precisa de obras
governamentais
para
dar
infraestrutura ao povo.
Os detalhes da obra não foram
repassados ainda pela Sanesul, mas
sabe-se que foi feito o conserto de
uma tubulação antiga de
esgotamento sanitário. O local
também teria recebido obras de
drenagem de águas pluviais para
evitar acúmulo de água de chuvas.
Serão asfaltadas quatro quadras que
tiveram o antigo pavimento retirado
por causa das escavações.
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Última Oração
* Rosildo Barcellos
Meu amor essa é a última oração
Pra salvar seu coração
Coração não é tão simples quanto pensa
Nele cabe o que não cabe na despensa
Cabe o meu amor!
Cabem três vidas inteiras
Cabe uma penteadeira
Cabe nós dois Oração - A Banda Mais Bonita da Cidade
Compositor: Leo Fressato
Nesta semana estive assistindo
um show do músico Chicão Castro
que eu conheci no projeto Estação
Luz e de repente a plateia levanta e
canta emocionada em uníssono a
música “Oração” o que me
perguntaram e eu concordo que
assim como tem muita gente que
conhece tem outros tantos que não
conhecem esta canção o que nos traz
a ideia da geração facebook, mas eu
aproveito e conto um pedaço desta
história. Na verdade tudo começou
com a vontade de reinterpretar as
canções feitas pelos amigos e
poetas curitibanos, A Banda Mais
Bonita Da Cidade que lançou a
música “oração” viu sua carreira
tomar proporções inesperadas após
o estouro do vídeo com a música,
em 2011.
Com dois álbuns lançados,
(muito bem recebidos tanto pela
crítica quanto pelo público),
atualmente a banda está na turnê de
divulgação do seu primeiro DVD,
(Ao Vivo no Cine Joia, 2016), se
consolidando cada vez mais como
parte importante da música brasileira
atual. Os músicos atualmente
trabalham na finalização e
lançamento do seu terceiro disco de

estúdio “De Cima do Mundo Eu Vi
O Tempo”, e tem um show marcado
para o início de maio com Paulo
Miklos (Titãs) O novo trabalho
conta com canções de artistas
amigos já velhos conhecidos do
público (como Alexandre França e
Thiago Ramalho, guitarrista do
grupo) e também com releituras da
banda Los Porongas, Versos Que
Compomos Na Estrada, Ian Ramil e
Maurício Pereira. Para a produção
desse disco, os músicos se isolaram
por 15 dias em uma fazenda no
interior do Paraná, num processo
intenso e gratificante de união como
banda, equipe e amigos.
O resultado foi um disco
interessante em sua sonoridade e
suas intenções. Outrossim
ultrapassam meio milhão de
seguidores no facebook e perto de
40 milhões de visualizações nos
vídeos, tendo percorrido mais de 60
cidades (inclusive em Portugal,

França, Espanha, Argentina,
Uruguai, Colômbia e Venezuela) nos
mais de 300 shows já realizados. O
videoclipe de “Oração” foi gravado
numa situação de plano/sequência
sendo lançado no YouTube em 17
de maio de 2011. O diferencial foi que
o vídeo recebeu quase 5 milhões de
visualizações em apenas três
semanas e foi considerada a
revelação musical e videoclíptica da
semana (18/05/2011) pelo website da
MTV. O vídeo foi gravado, no dia de
aniversário de 24 anos da vocalista
em uma casa de mais cem anos
situada no sítio da avó de uma amiga
da banda, em Rio Negro/PR
Inicialmente era apenas um registro
de um trabalho com 16 amigos de

diferentes regiões do país baseandose no cantor e compositor Leo
Fressato sendo filmado em tempo
real passeando pelos cômodos da
casa com um gravador.
Pelo caminho, vai encontrando
músicos que o acompanham com
diversos instrumentos. A canção é
formada, basicamente, pela
repetição refranista de quatro
estrofes durante seis minutos e se
tornou um sucesso pelas redes
sociais que buscam coisas simples
e de fácil interpretação, fato que a
fez se tornar mais um viral brasileiro
no YouTube. É a força da internet
na música e a voz de Chicão ecoando
pelo ar.
*Articulista

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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Encontro de fósseis de Corumbella e Cloudina no
Porto, põe Ladário na rota da pesquisa internacional
Pesquisa financiada pela Fundação
de Amparo à Pesquisa do Estado de
São Paulo (Fapesp), vem encontrando
fósseis Corumbella e Cloudina no Porto
de Ladário, despertando a confirmação
de que o início da vida complexa foi
preservado aqui na região, há 540
milhões de anos. Os pesquisadores
também descobriram cinzas vulcânicas
que denotam que a planície pantaneira,
um dia, foi vulcanizada.
“Estamos no início da pesquisa
ainda, serão feitos furos de sondagem
para coletar material”, explicou o
professor Ricardo Trindade, da
Universidade de São Paulo (USP). Ele
está em Ladário ao lado de um grupo
de profissionais da universidade
paulista, onde fizeram várias
descobertas de relevância para a
pesquisa internacional e para a história
do planeta.
“A intenção é detalhar quais as
condições da terra quando as
Corumbellas e Claudinas viviam”, disse
Ricardo, ao afirmar que a pesquisa é
um trabalho muito grande a ser
desenvolvido na região. “É um projeto
internacional que reúne geólogos,
geofísicos, paleontólogos, químicos e
biólogos do Brasil, França, Alemanha,
Estados Unidos, Inglaterra e China”,
explicou.
A extensão investigada pelos
pesquisadores da USP nessa primeira
incursão, vai desde o Porto de Ladário,

até a Sobramil. Os pesquisadores estão
estudando os fósseis e os traços
químicos deixados em rochas do Brasil,
da África e da China, durante a grande
transição biológica que deu origem aos
animais.
Ladário, segundo a pesquisa, é um dos
poucos pontos no mundo que tem
essas ocorrências fósseis e de cinzas
vulcânicas, por isso, foram coletados
materiais em pontos estratégicos, e o
encontro desse tesouro, coloca o
município no cenário internacional da
pesquisa. As descobertas devem
chamar a atenção de pesquisadores do
mundo todo para o município da
fronteira oeste brasileira, que tem 22 mil
habitantes e está completamente dentro
do Pantanal.
Ladário e Corumbá podem guardar a
Ricardo Trindade escreveu: “As
resposta para um dos maiores mistérios
barrancas do Rio Paraguai entre
da Ciência - o rápido aparecimento dos
seres complexos. Pelos fósseis,
sabemos que as primeiras formas de
vida no planeta Terra eram pequenas e
simples bactérias, seres unicelulares.
Mas a partir de um certo momento da
história do planeta surgem os serem
pluricelulares, que depois vão dar
origem a toda a fauna e flora complexa
que conhecemos, inclusive a nós, os
seres humanos. Quando e por que este
salto evolutivo aconteceu? Não
sabemos e há poucos lugares no
mundo onde podemos procurar a
resposta. Um deles é aqui, em Ladário e
Corumbá”.

O texto do pesquisador traz à tona
toda a complexidade, expectativa e
esperança de se desvendar um dos
maiores mistérios que envolvem a
humanidade, a origem e evolução da
vida. O interessante é que tudo
sempre esteve guardado nas rochas,
nos paredões que espelham o rio
Paraguai. Lugares onde muita gente
já passou, que serviu de cenário para
muitas fotografias e filmagens e que
nuca escondeu esse tesouro
magnífico da pesquisa, que só
agora, vem sendo desvendado por
profissionais que poderão contar
uma história muito longínqua,
distante, mas importante para a raça
humana.
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Após audiência, autoridades buscam recursos
para obras de segurança das pontes
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 na sexta-feira,
07 de abril, à tarde na Câmara Municipal,
mostrou que as autoridades competentes
já estão trabalhando visando a 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.
Dolfin de alinhamento
Apesar da boa notícia da Ahipar, a
preocupação com a ponte do Morrinho
continua. As autoridades presentes à
audiência pública de sexta-feira,
acreditam que é preciso mais
equipamentos de segurança na região.
Domingos relevou que no último dia 1º
de abril, novo acidente ocorreu no local,
e que há inclusive risco de queda da
ponte.
Por isso mesmo há necessidade de
outras intervenções no local, como a
execução do projeto feito pela empresa
de mineração Vale, por meio do Instituto
de Pesquisa Tecnológico de São Paulo.
Olemar Tibães, gerente da Vale em
Corumbá, participou da audiência e já
informou que, tão logo o conselho
administrativo aprove, irá repassar
cópias do projeto, junto com o memorial
descritivo, para o 6º Distrito Naval da
Marinha do Brasil, para a Ahipar, e para
a Câmara de Vereadores.
“O projeto prevê a construção de
dolfins de alinhamento para eliminarmos

qualquer tipo de risco”, disse Olemar,
lembrando que a Vale, hoje, utiliza esse
trecho da hidrovia apenas duas vezes
por mês, já que a empresa conta com
uma estrutura em Porto Esperança.

Fechamento da hidrovia
O deputado estadual Beto Pereira
participou da audiência e disse que vai
levar o assunto direto ao governador
Reinaldo Azambuja e demais autoridades
competentes. “A preocupação existe.
Corumbá e Ladário correm risco de
ficarem ilhadas”, afirmou, falando inclusive
em fechamento da hidrovia “até que os
órgãos competentes solucionem os
problemas. Sabemos da necessidade, da
importância da hidrovia, mas estamos
diante de um problema sério”, ressaltou,
reafirmando que vai levar o assunto ao
Governo, para buscar uma solução
definitiva.
A audiência permitiu ainda um amplo
debate sobre assuntos ligados à
fiscalização da hidrovia; das
embarcações; quem são os responsáveis
pela liberação do transporte de cargas; se
as empresas responsáveis pela
destruição do dolfin e colisão com a ponte,
foram penalizadas, multadas, etc.

“Vamos continuar atentos, trabalhando
para resolvermos este problema. O
próximo passo agora é buscarmos as
autoridades competentes, tanto do Governo
Estadual, como nossos parlamentares em
Brasília, para viabilizarmos recursos
necessários, visando execução das obras
previstas nos projetos debatidos durante a
audiência”, disse Albaneze. “Lamentamos
apenas não termos discutido o caso da
ponte de Porto Esperança, devido à
ausência de representantes da ALL que,
apesar de convidados, não
compareceram”, concluiu.
A audiência contou com a participação
de um bom público e inúmeras
autoridades, entre elas o Capitão de Mar e
Guerra, Fernando Pereira de Almeida,
representando o comando do 6º Distrito
Naval; o Capitão de Fragata Pita Lopes
Medeiros, da Capitania dos Portos;
engenheiro Luís Mário Anache, da Agesul,
que representou a Secretaria de Estado
de Infraestrutura; Renato Lima, secretário
de Industria, Comércio e Produção Rural,
representando o prefeito Ruiter Cunha;
vereadores Rufo Vinagre, Tadeu Vieira e
André da Farmácia, de Corumbá, além
de Aguinaldo dos Santos e Osvalmir
Nunes da Silva, o Baguá, de Ladário.
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Sindicato Rural, Prefeitura e Famasul levam
saúde para trabalhadores rurais da Nhecolândia
Iniciativa inédita, envolvendo o
Sindicato Rural de Corumbá,
Prefeitura e Sistema Famasul, com o
apoio da Leiloboi, levará saúde
preventiva aos trabalhadores rurais
da
região
pantaneira
da
Nhecolândia – homens, mulheres e
crianças – no próximo dia 19 de abril.
Por meio do programa Saúde do
Homem e da Mulher, do Senar
(Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural), a ação será realizada na
Fazenda Novo Horizonte.
O programa Saúde do Homem e
da Mulher em Mato Grosso do Sul
será lançado neste evento, que

contará com as presenças do
prefeito de Corumbá, Ruiter Cunha
de Oliveira; presidente do Sistema
Famasul,
Maurício
Saito;
superintendente do Senar/MS,
Rogério Beretta; e o presidente do
Sindicato Rural, Luciano Aguilar
Leite, que hoje também ocupa a
subsecretária municipal de
Produção Rural.
“Vamos atender a uma região não
assistida pelos programas sociais”,
informou Luciano Leite, ao adiantar
que, além do atendimento médico, a
ação na Novo Horizonte dará acesso
ao cadastramento de pessoa física
para confecção de documentos, uma
carência no meio rural pantaneiro. O
subsecretário de Produção Rural e
presidente do Sindicato Rural disse
que a prefeitura participará por meio
das secretarias de assistência social,
saúde e educação.
Transporte
O município e as entidades
envolvidas estão mobilizando os
proprietários rurais para levarem

seus funcionários ao local da ação,
que contará com médicos
(ginecologista e urologista) e
equipes de vacinação para crianças
e adultos. Também serão
disponibilizados dois ônibus para as
comunidades do Porto da Manga,
Morrinho (BR-262), Carandanzal e
Passo do Lontra. Os ônibus sairão
da Manga e do Morrinho às 6h do
dia 19. Haverá almoço de graça na
fazenda.

Marun recebe sindicalistas para debaterem a Reforma da Previdência
O deputado federal Carlos Marun
(PMDB/MS), presidente da
comissão especial da reforma da
Previdência (PEC 287/2016), recebeu
no início desta semana, em seu
escritório político, em Campo
Grande, a visita de vários
sindicalistas que integram o comitê
contra a reforma da Previdência,
dentre eles, presidentes de entidades
de classe e representantes da CUT,
Fetems, Acp, Fetricon, Ctb, Ust entre
outras.
“Foi um longo e democrático
debate. É verdade que mantivemos
posições. Eu entendendo que é
necessária uma modernização da
nossa previdência e eles não. Mas
também é verdade que me foram
apresentados pleitos importantes e
vou lutar para que muitos deles se
incorporem à reforma”, afirmou
Marun.
Dentre as variadas reivindicações
apresentadas ao deputado, a que
mais chamou a atenção do
presidente da comissão da reforma
da Previdência, foi referente à
questão da dupla e até tripla jornada
de trabalho das mulheres. Marun
garantiu aos presentes que irá
estudar criteriosamente essa
importante reivindicação.

Ao encerrar a reunião, ficou
decidido que os representantes das
categorias vão encaminhar ao
deputado Marun, todos os pedidos
por escrito, para que possam ser
debatidos e estudados durante as
reuniões da comissão da reforma da
Previdência em Brasília.
“Sempre fui aberto ao debate e
faço isso da forma mais democrática

possível. Desde que assumi a
presidência da comissão, marquei
reuniões e audiências públicas e me
reuni com vários grupos prós e
contras à PEC, buscando ouvir os
dois lados e em todas essas agendas,
deixei clara a necessidade de que
essa reforma seja feita o quanto
antes, pois o Brasil necessita.”,
finalizou Marun.

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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Rua Dom Aquino, 1431
Tel: 3231-8820
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