GOVERNADOR VEIO A LADÁRIO E
LANÇOU UM ROSÁRIO DE PROMESSAS
BLÁ, BLÁ, BLÁ.....
MATERNIDADE......BLÁ,
BLÁ,BLÁ...... LADARENSE
TEM QUE NASCER EM
LADÁRIO...... BLÁ, BLÁ,
BLÁ, BLÁ, BLÁ, BLÁ,
BLÁ, BLÁ.....

AZAMBUJA PROMETEU ADITIVO EM RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E LIGAÇÕES DE REDE
DE ESGOTO, MAS SÓ QUE OS RECURSOS SÃO DO GOVERNO FEDERAL.
GOVERNADOR REINALDO NÃO FALOU NADA SOBRE SAÚDE E EDUCAÇÃO.
QUANTO A MATERNIDADE PROMETIDA NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2014, O
GOVERNADOR DISSE QUE INSTALARÁ MODERNA MATERNIDDE E UTI NEONATAL, MAS
DENTRO DO FUTURO “HOSPITAL REGIONAL DO PANTANAL” QUE PROMETE CONSTRUIR NOS
FUNDOS DA SANTA CASA DE CORUMBÁ.
COM ISSO CONTINUARÁ NASCENDO LADARENSE EM CORUMBÁ...
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A Arte na ponta do lápis

Semana Santa

* Rosildo Barcellos

O que é Semana Santa?
Para mim:
É a festa da libertação
E saída do Egito;
Da morte e ressurreição
Do salvador Jesus Cristo!

Costumo dizer que a música é o canal
que a alma utiliza para manifestar seus
mais variados sentimentos: dor, alegria,
tristeza, saudade, felicidade, melancolia,
amores... São tantos... Só sei que chega
a dar uma sensação não sei de quê, é
meio esquisito esse poder que a música
possui de nos transportar para mundo
vividos e não vividos, numa mistura de
sentimentos que sempre fazem bem. E
assim como a música existem outras artes
que emitem música do papel, sem som: é
a caricatura. Assim Diorginies José Silva,
conhecido popularmente por “Diorgi
Tigre” é sem sombra de dúvidas um dos
maiores artistas deste segmento em
nosso estado. E Ilda Manoel, sua mãe
deve se orgulhar muito do artista e
caricaturista, que apesar de ter nascido
na cidade vizinha de Presidente Epitácio
(SP), viveu toda sua infância e
adolescência em Bataguassu/MS. Hoje
segue sua estrada e atualmente mora em
Campo Grande onde trabalha com
caricaturas.
Ele entre uma caricatura e outra, no
evento “Levanta Campo Grande” com o
aval do prefeito Marquinhos Trad e a
equipe da Fundação de Cultura, contou
que sempre teve uma sensibilidade para
detalhes. Era uma criança que tinha uma
imaginação criativa abundante. Mesmo
sem ter televisão em casa, imitava os
heróis da TV da época dos anos 90 como:
Jiraya, Power Rangers, Chapolin,
Jaspion e Kamen Rider. Assisti quando
possível na casa de algum parente ou
vizinho. Dali nasceu a aptidão e o desejo
por desenhos animados. Nisso minha
mãe a avó já falecida dona Damília,
compravam gibis da turma da Mônica,
Homem-Aranha, principalmente Zé
Carioca. Podemos assim dizer, que a
habilidade, o desejo e os primeiros
rascunhos, nasceram na necessidade de

uma criança, na dificuldade financeira, e
limitações da época. Minha mãe fez o que
pode, posso assegurar - assevera.
Mas sem TV, ele logo foi atrás de
alimentar a imaginação, e a paixão por
desenhos animados. Conversando mais
um pouco ele continuava – tive
de desenvolver outra habilidade: a
comunicação, com “Habilidades sociais”,
pois seria necessário persuadir algum
coleguinha para assistirmos os desenhos,
e assim eu conseguia sobreviver e regar
meu sonho que ainda brotava. Aos 18
anos eu fiz a minha primeira apresentação
em Bataguassu, na Avenida Aquidauana
frente ao mercado Ulian. Casei aos 20
anos, e com a vida de família, filhos e
emprego formal estacionei meus sonhos
momentaneamente.
Mas ser pai me deu a chance de
perceber e estudar psicologicamente as
crianças, eu me ausentei mas foi o
período que li muito, espiritualizei, estudei
e me aprofundei e 2010 criei uma nova
habilidade: o quadrinista, o contador de
história, o cartunista, o chargista,
desenhista publicitário e fanzineiro. Vendo
tudo isso, resolvi fazer uma apresentação
aonde o cliente senta e para relaxar pra
ser desenhado eu falo e vou interagindo
com ele, como se fosse um humorístico
talk show. Mas eu admiro demais Disney
e Steve Jobs, e Renato Russo pelas
frases “ Quem acredita sempre alcança”,
e “Quando o sol bater na janela do teu
quarto, lembra e vê que o caminho é um
só” pois eu nasci pra ser artista, eu nasci
pra amar e levar a semente do amor
através dessa arte engraçada chamada
caricatura - finaliza. Depois desta história
emocionante só podemos dizer: “Diordi”
que a força do tigre te leve ainda mais
longe e Deus o acompanhe, posto que o
Brasil precisa de alegria, precisa de arte!
*Articulista

Pág.02

Pensando na Semana Santa
Que era a Festa dos Judeus,
Ate hoje nos encanta
A morte do Filho de Deus!

Profecias já cumpridas
Conforme o Daniel,
Com muita gente sofridas
Mesmo sendo fiel.

Deus Filho Jesus Cristo
Que morreu pra nos salvar,
Como estava previsto
Morrer e ressuscitar.

Fiel, mesmo é só Deus,
Que cumpre tuas promessas,
Até alguns fariseus,
Não usam a fé que professam.

Ressuscitar e subir
Com o Pai para o céu,
Para ninguém sucumbir
E nem ficar ao leo.

Professam lavando os pés
Como o Jesus lhes fêz,
Humilde mostrou a fé
Dando lição pra vocês.

Léu é nome indefinido
Ou é espaços dos ímpios,
Pois o cristão decidido
Tem o coração bem limpo!

Vocês e a nós também
Que dizemos ser cristãos,
Façamos isso para o bem
Das famílias e nações.

Limpo na Semana Santa
Pois se arrepende e se perdoa,
E belos hinos se canta
E batiza alguma pessoa!

Nações que estão caindo
No laço do inimigo,
Que está progredindo
Dizendo que é amigo.

Pessoa que acredita
Que o Cristo vai voltar,
E preparando ela fica
Esperando Ele chegar!

Amigo, vamos reunir.
Em oração e jejum,
Para Deus nos redimir
Senão não salva nenhum.

Chegar com honra e glória,
Com clamor e alegrias,
Confirmando a vitória
E todas as profecias!

Nenhum que não se humilhar
E renunciar a si mesmo,
Que não querer se ajoelhar
Para não ficar a esmo.
Feliz Páscoa
Graças a Deus e Obrigado Jesus.

Balbino G. Oliveira
Corumbá- MS 14/04/2017.
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Assentamento 72 e pequenos produtores
rurais recebem patrulha mecanizada
Ladário recebeu na terça-feira
(11), uma patrulha mecanizada
direcionada para atender aos
pequenos produtores rurais, em
especial do Assentamento 72, que
vêm trabalhando para dar suporte às
feiras livres e ajudando a fornecer os
produtos da merenda escolar.
Foram entregues pelo governador
Reinaldo e o prefeito Carlos Ruso, 01
Trator agrícola com potência de 85 cv
4x4, 01 grade aradora intermediaria
com 14 discos, 01 grade niveladora
de arrasto com 36 discos, 01 Enxada
Rotativa, equipamentos que totalizam
o valor de R$ 140.649,00,
equipamentos que totalizam o valor
de R$ 140.649,00 provenientes de
convênio celebrado entre a
Superintendência
de
Desenvolvimento do Centro Oeste
(SUDECO) e a Agência de
Desenvolvimento Agrário e Extensão
Rural de Mato Grosso do Sul
(AGRAER).
Segundo a AGRAER, “A
mecanização induz o aumento dos
níveis de produção agrícola, da
produtividade e que a elevação da
produção local minimize a importação
de produtos de outras regiões,
garantido a permanência do homem
no campo e gerando incremento na

criação de empregos no campo”. A
agência acompanha a produção rural
nas pequenas propriedades rurais e
auxilia
na
implantação
e
desenvolvimentos de projetos
agropecuários.
A solenidade aconteceu no pátio
do prédio da prefeitura, e contou com
a presença de várias autoridades
políticas como também a população
ladarense.

98474
9925
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Fé, religiosidade, ou
apenas uma data?
*Por Janir Arruda
Esta semana pensei muito em
escrever uma matéria sobre a semana
santa sobre a fé, sobre o amor e
respeito ao próximo, é uma semana
de reflexão em Cristo e nas redes
sociais perguntei sobre o que as
amigas iriam fazer: umas disseram
que iriam dormir outras aproveitar o
ponto facultativo, outros com
vontade de subir numa moto e pegar
a rodovia e deixar o vento tocar no
rosto e embaraçar os cabelos. Mas
uma das coisas mais interessantes
ninguém dizia. O que representa
estas datas? E mais: por que não são
únicas, são móveis? E resolvi contar
o que eu sei.
O povo judeu celebrava a páscoa,
chamada também de “Festa da
Liberdade”, comemorando o fim da
escravidão e sua saída do Egito.
Segundo o judaísmo, os hebreus

devem celebrar todos os anos a festa
da páscoa durante uma semana
inteira, entre os dias 14 e 21 do mês
de Nissan – dias que começam com
a primeira lua cheia da primavera. O
mês de Nissan é o primeiro mês do
calendário hebraico bíblico (Êx 12,
2), porque nesse mês o povo de
Israel saiu do Egito. Tal mês cai entre
os dias 22 de março e 25 de abril.
A festa da páscoa era fixada com
base no ano lunar, e não no ano solar
do calendário civil. Recordemos que,
nas antigas civilizações, empregavase o calendário lunar para calcular a
passagem do tempo. Por que os
judeus celebram sua páscoa com a
primeira lua cheia da primavera?
Porque havia lua cheia na noite em
que o povo judeu saiu do Egito, e
isso lhe permitiu fugir à noite sem
ser descoberto pelo exército do
Faraó, ao não depender de
iluminação. Mas o que a páscoa

PRODUTOS ORTOPÉDICOS EM GERAL.

judaica tem a ver com a Páscoa
cristã?
Na Última Ceia, realizada na
Quinta-Feira Santa, os apóstolos
celebraram com Jesus a páscoa
judaica, comemorando o êxodo do
povo de Israel, guiado por Moisés.
Com isso, temos a certeza de a
primeira Quinta-Feira Santa da
história era uma noite de lua cheia.
E é por isso que a Igreja coloca a
Quinta-Feira Santa no dia de lua
cheia que se apresenta entre os
meses de março e abril. Então, a data
da Semana Santa depende da lua
cheia. Esta mobilidade afeta não
somente as festas relacionadas à
Páscoa, mas também o número de
semanas do Tempo Comum; são as
chamadas festas móveis, que variam

todos os anos, juntamente com a
solenidade da Páscoa, da qual
dependem.
Antigamente, a Páscoa era
celebrada exatamente no mesmo dia
da páscoa judaica; mas uma decisão
do Concílio de Niceia (ano 325)
determinou que a Páscoa cristã fosse
celebrada no domingo (o domingo
posterior à primeira lua cheia
primaveral do hemisfério norte). Está
explicado. Até semana que vem e que
este fim de semana tenha sido
momento de reflexão, de carinho e de
renovar as forças para os problemas
nossos do cotidiano. Não fique
dormindo esperando tempo e as
coisas passarem. Lute, diga que ama
e não apenas diga...AME!
*Assessora Executiva
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Em Ladário, nos 100 dias de governo, Ruso fala
em transparência, projetos e dias melhores
Ao completar 100 dias na
administração de Ladário, o prefeito
Carlos Ruso preferiu não fazer um
balanço da administração, mas falou
a respeito da turbulência do início
de gestão, de ações que foram
tomadas para sanear as finanças e
manter a máquina administrativa em
funcionamento, de valorização dos
servidores de carreira e dos projetos
para o futuro.
“Estamos trabalhando, na saúde,
na educação, na assistência social.
Estamos avançando”, garantiu o
prefeito que disse ter tido problemas
no início da administração com a
falta de funcionários especializados,
porque muitos contratados foram
demitidos pela administração
anterior. “Tivemos sorte de
encontrar aqui funcionários de
carreira
conhecedores
da
administração que nos ajudaram, e
por isso conseguimos passar pela
turbulência. A partir de agora, serão
os funcionários efetivos que terão a
maior parte de nossa atenção e
investimentos por parte da
administração”.
Para evitar que coisas assim
aconteçam, Ruso está valorizando
o servidor de carreira. Ele diminuiu
o número de contratações e está
exigindo das secretarias que criem
planos de capacitação para os
funcionários. “Nós vamos sair daqui
a quatro anos e vão ficar aí os
funcionários que vão dar
tranquilidade. O que nós queremos
é que o funcionário público de
carreira seja o gestor do município”,
garantiu o prefeito.
A questão de contratações
também figura em uma reforma
administrativa proposta por Carlos
Ruso. Ele nomeou uma comissão
que terá seis meses para apresentar
o projeto que passará pelo crivo do
prefeito e depois dos vereadores. “O
que nós queremos é fazer uma
administração transparente, por
isso, toda a nossa movimentação

financeira está na internet. Alguns
municípios têm dificuldades de fazer
isso, mas nós fazemos questão de
manter os nossos dados
atualizados, para que todos
acompanhem no Portal da
Transparência”.
Ruso disse saber das deficiências
de sua gestão, principalmente no
setor de infraestrutura que depende
de dois fatores, o climático e o
burocrático. Segundo o prefeito, as
chuvas que caem na região desde o
início do ano, prejudicam a
manutenção e a limpeza da cidade.
Por outro lado, a burocracia para a
contratação de empresas também
atrasam as obras. Muitas vezes,
segundo ele, o município tem o
dinheiro, mas é preciso um processo
de licitação, e isso leva tempo.
“Nós estamos arrumando a casa,
nós pegamos uma prefeitura
sucateada e agora estamos
resolvendo os problemas para dar
condições de moradia”, disse Ruso,
comparando a administração a uma
casa, onde a família precisa de totais
condições para morar. “Nós tivemos
vários problemas e estamos
resolvendo, já fizemos um acordo
para pagar a dívida com o Hospital
que era muito grande, tínhamos
outras questões com o Ministério
Público, mas já acordamos para
concluir, a questão da Casa de
Acolhimento, entre outras”,
enumerou.
Uma das maiores preocupações
da administração é com a saúde,
setor que depende do atendimento
em Corumbá para a população local.
Foi por isso que a dívida da
administração passada foi
negociada e Ruso procura manter
um relacionamento correto e legal,
garantindo assim que os moradores
de Ladário possam ter o respaldo
necessário.
“Aqui no município, nós
perdemos três médicos do Programa
Mais Médicos, mas estamos

aguardando que o Governo Federal
envie outros três profissionais.
Enquanto isso, nós estamos
contratando médicos para atender
nos postos”, explica Ruso. Ele
também ressaltou o funcionamento
da Farmácia Municipal, que desde o
início de sua administração passou
a abrir todos os dias até às onze
horas da noite, inclusive aos
sábados, domingos e feriados.
Na Educação, o prefeito destacou
a licitação que garante a merenda
escolar, fechada no início deste mês,
e a manutenção dos veículos que
transportam os estudantes, para que
haja mais segurança. A segurança
também é preocupação com os
projetos de combate a incêndio e
pânico. “Nenhuma escola tinha isso
até 2016, nós estamos implantando
esse sistema”, afirmou.
“Nós estamos começando a dar
condições de administração ao
município de Ladário”, garantiu o
prefeito que disse que tem procurado

o governador, deputados e
senadores e que os pedidos feitos
já estão sendo atendidos. Para
comprovar, Reinaldo Azambuja
esteve em Ladário entregando
máquinas e equipamentos para a
agricultura familiar.
Um dos maiores problemas da
administração pública na atualidade
é a arrecadação. Por isso, Carlos
Ruso está criando uma equipe de
projetos que irá trabalhar para captar
recursos para o município, através
de propostas bem montadas e que
sejam fortalecedoras. “Eu quero
dizer para a sociedade que pode sim
esperar por dias melhores porque a
partir do momento em que a casa
estiver pronta, nós vamos ter
realmente condições de dar alegria
para essa comunidade que tanto
clama, que tanto anseia por dias
melhores. Eu só peço um pouco
mais de paciência, que assim que
começar o jogo, nós vamos marcar
aqueles golaços de placa”, finalizou.
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