Bolivianos invadem a saúde,
com o transporte clandestino e
o comércio de Corumbá

Banho de São João de Corumbá terá
shows de Falamansa e Edson & Hudson,
veja programação na página 04.

Leia na página 03.

Lei do Dourado é sancionada e pesca
está proibida por 10 anos em Corumbá

Os detalhes na página.05
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Totem da Paz
* Rosildo Barcellos

“O Brasil não foi descoberto não,
Santo Padre. O Brasil foi invadido e
tomado dos indígenas. Esta é a
verdadeira história de nosso povo,
Santo Padre. Eu deixo aqui o meu
apelo, apelo de 20 mil índios que
habitam, lutam pela sua
sobrevivência, nesse País tão
grande e tão pequeno para
nós”. Com essas palavras dirigidas
ao sumo pontífice João Paulo II, o
mundo conhecia Tupã-Y (Deus
pequeno, em guarani), em julho de
1980 na capital do Amazonas. Um
verdadeiro líder nascido às vésperas
dos festejos natalinos no início da
década de 20, na localidade
denominada Rincão do Júlio,
proximidades de Ponta Porã, no
então Mato Grosso.
Essa mesma voz que fez tremer o
planeta,
pela
repercussão
internacional que teve foi calada com
cinco tiros na noite de 25 de
novembro de 1983. Conta a história
que dias antes ele havia recusado
uma oferta significativa de um
fazendeiro para que convencesse os
kaiowá a saírem da aldeia de Pirakuá,
em Bela Vista, para um local
específico proposto pelo governo.
Mas esse calar foi momentâneo,
porque Marçal de Souza, nos
manuscritos de seus discursos
deixou muito mais que letras
alinhadas. Com ele aprendemos a dar
valor na tríade de importância:
Palavra, Terra e Teko (jeito de ser
indígena).

Marçal de Souza já havia
completado 63 anos quando feneceu
ao lado de sua esposa, a índia Celina
Vilhava, com 27 anos e que estava
grávida de nove meses, mas quando
o assunto era lutar pela sua gente
tinha a vitalidade de um menino.
Aliás, órfão antes de completar dez
anos ele foi educado numa missão
presbiteriana e residiu com um oficial
do exército em Recife/PE onde
estudou. Quando retorna a Ponta
Porã, já na década de 1940 renovase com a cultura de sua gente e
torna-se guia e intérprete dos
antropólogos Egon Shaden e Darcy
Ribeiro, trabalhando também de
enfermeiro no posto da Funai.
Inclusive, na ocasião de sua morte,
Darcy Ribeiro discursou no Senado,
chamando o amigo de brilhante
intelectual Guarani.
Com gestos e palavras
eloquentes, Marçal de Souza não foi
simplesmente um líder, mas sim um
símbolo da resistência inteligente,
procurando ser combativo dentro da
legalidade, fato que o promove e o
ascende
intelectual
e
espiritualmente. Por sua memória,
não podemos deixar que o
estampido da pólvora seja mais alto
que o diálogo do entendimento, que
a guerra seja maior que a paz e que o
bem seja derrotado pela iniquidade.
Temos força, inteligência e vontade
para isso.
*Articulista, Premiado com o
Troféu Tupã Y – Marçal de Souza
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Bolivianos invadem a saúde, com o transporte
clandestino e também o comércio de Corumbá
É muito preocupante a grande
quantidade de bolivianos que mora
do lado de lá da fronteira, mas que
diariamente vem obter vantagens
aqui em nossa cidade.
Em destaque os veículos com
placas da Bolívia que circulam com
grande desenvoltura pelas vias
públicas do nosso município,
fazendo serviço de táxi clandestino,
trazendo e levando passageiros,
pelo preço de R$5,00 ou pouco mais
por cabeça, prejudicando os taxistas
e
mototaxistas
brasileiros
legalizados. Os motoristas do
vizinho país tentam burlar alguma
fiscalização, falando que estão
conduzindo pessoas da própria
família, mas só que não comprovam
com documentos algum tipo de laço
parentesco.
Outra situação inaceitável pelos
comerciantes estabelecidos que
pagam impostos, aluguéis e
funcionários: na porta de suas lojas,
eles sentam com a maior
tranquilidade instalando bancas ou
carrinhos recheados de produtos
importados para venderem bem
abaixo do preço cobrado aqui no

Brasil, simplesmente porque não
pagam impostos e sem despesas,
com muitos atrapalhando a
passagem de pedestres que são
obrigados a caminharem pelo leito
das ruas, como por exemplo, nas
calçadas estreitas, caso da Delamare,
da Rua Antônio Maria até a Rua 15
de Novembro. Chegam ao cúmulo
de oferecerem relógios nas portas
das joalherias e ninguém faz nada
para acabar com esses abusos,
venda de CDs e DVDs nas portas
das casas de discos e instrumentos
musicais numa verdadeira
concorrência desleal. Enfim, dizem
que a antiga Feirinha Boliviana que
tinha atrás do cemitério, agora se
espalhou pelas ruas de Corumbá.
A situação mais grave é que
bolivianos que residem em Quijarro,
Porto Suarez e em outras localidades
da Bolívia, estariam alugando casas
velhas ou abandonadas, somente
para conseguirem prova de
residência(conta de luz ou água)
para poderem se cadastrar nos
postos de saúde e assim serem
atendidos pelo SUS, com alguns
dando propinas para inquilinos

brasileiros lhe darem cópia da conta
da Energisa ou Sanesul, falando que
também moram ou trabalham nessas
residências e assim terem assistência
hospitalar e acesso a medicamentos.
O secretário de Saúde afirmou em
nossa redação que está tomando
todas as providências para coibir
esses abusos com relação a
atendimento ilegal aos estrangeiros
que não residem em nosso país.
Os bolivianos também tomaram
conta das feiras-livres causando
desentendimento com o presidente

da Associação dos Feirantes e com
os brasileiros. E seus preços já não
são mais convidativos como eram
antigamente, com os supermercados
vendendo mais barato as frutas,
legumes, verduras e outros
produtos.
Quanto aos outros fatos acima
narrados, em prejuízo aos taxistas e
comerciantes, se faz necessário uma
fiscalização
super-rigorosa,
inclusive com blitz seguidas na
entrada da cidade, junto ao CAIC
ou lá na própria fronteira.
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Concursos IV
Janir Arruda
Questão 01 João da Silva, proprietário de uma rede de postos de gasolina,
pretende suprimir o pagamento de tributos, e para tanto deixa de lançar
operações comerciais de venda de derivados de petróleo que realizou em
livro fiscal obrigatório. O Delegado Cláudio recebe a notitia criminis dessa
conduta de João, e instaura o competente inquérito policial para cabal
apuração dos fatos. A conduta de João resta provada, inclusive com perícias
fiscais e contábeis, não restando dúvida da atividade criminosa de João. O
Delegado Cláudio deverá indiciar João pela prática de crime:
a) Previsto no art. 1º da Lei 8137/90, que constitui crime contra a ordem
tributária.
b) Previsto no art. 2º da Lei 8176/1991, que define crime contra o patrimônio,
na modalidade de usurpação, produzir bens ou explorar matérias primas
pertencentes à União.
c) Previsto no art. 1º da Lei 8176/1991, que define crime contra a ordem
econômica e cria o Sistema de Estoque de Combustíveis.
d) Previsto no art. 7º da Lei 8137/90, que constitui crime contra as relações
de consumo.
e) Previsto no art. 4º da Lei 8137/90, que constitui crime contra a ordem
econômica.
Questão 02 José é vizinho de Pedro e Maria. O casal tem um filho de três
anos. A criança é tratada com rispidez e desatenção pelos pais. José,
inconformado, e visando minimizar os sofrimentos do menor, subtrai-o dos
pais e o coloca para morar com um casal de amigos, que trata a criança com
muito amor, carinho e atenção. Os pais da criança, ao tomar conhecimento
da conduta de José, comparecem perante a Autoridade Policial, trazendo a
notícia do crime. José não é localizado nesse momento. Deve o Delegado de
Polícia:
a) Registrar o fato como seqüestro e cárcere privado, previsto no art. 148 do
CP, iniciando imediatamente os trabalhos de apuração de infração penal e
de busca da criança.
b) Registrar o fato como subtração de incapazes, previsto no art. 249 do CP,
iniciando imediatamente os trabalhos de apuração de infração penal e de
busca da criança.
c) Levar o fato ao conhecimento do Ministério Público no prazo de cinco
dias, para o devido parecer ministerial.
d) Registrar o fato como subtração de incapazes, previsto no art. 237 da Lei
8069/90, iniciando imediatamente os trabalhos de apuração de infração penal
e de busca da criança.
e) Determinar aos seus agentes que procedam a diligências visando verificar
se a família para quem a criança foi entregue possui os requisitos exigidos
pela Lei 8069/90 para ser uma família substituta.

PRATIQUE A PALAVRA DE DEUS
“Por isso é que lhes digo: vivam segundo o Espírito, e assim não
farão mais o que os instintos egoístas desejam...as obras dos instintos
egoístas são bem conhecidas: fornicação, impureza, libertinagem,
idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, rivalidade, divisão,
sectarismo, inveja, bebedeira, orgias e outras coisas semelhantes.
Repito o que já disse: os que fazem tais coisas não herdarão o Reino
de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência,
bondade, benevolência, fé, mansidão e domínio de si. Contra essas
coisas não existe lei.”
(Gálatas 5:16-23)
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Banho de São João terá shows
de Falamansa e Edson &
Hudson. Veja programação
A programação do Arraial do Banho de São João 2017, que este ano será
de 22 a 25 de junho, no Porto Geral de Corumbá terá como atrações musicais
nacionais shows da dupla Edson e Hudson e do grupo Falamansa. Também
estão programadas apresentações de artistas locais e regionais.
A festa contará com concursos de quadrilhas juninas e de andores,
apresentações de quadrilhas, pau de sebo, altares de todos os santos,
levantamento do mastro de São João e Roda de Cururu e Siriri, além da
tradicional descida dos andores que ocorre na noite de 23 para 24 de junho.
Em todas as noites funcionará uma praça de alimentação no circuito da
festa.
Confira abaixo a programação completa do Arraial do Banho
de São João 2017.
22/06 – QUINTA-FEIRA
Local: Porto Geral
Atrações:
18h00 - Praça de Alimentação;
18h00 - Altares de todos os santos;
19h00 - Pau de Sebo
19h00 - Concurso de Quadrilhas Juninas;
19h00 - Concurso de Andores;
20h30 - Show Local – Marcelo Oliveira;
21h30 - Show Local – Marinho Azevedo;
23h00 - Show Local – Izze;
00h00 - Show Local – Os Garotos.
23/06 – SEXTA-FEIRA
Local: Porto Geral
Atrações:
18h00 - Praça de Alimentação;
18h00 - Altares de todos os santos;
19h00 - Pau de Sebo
20h00 - Show Regional – Dudu Lino;
21h30 - Show Regional – Guilherme e Falcão;
23h30 - Levantamento do Mastro de São João e Roda de Cururu e Siriri;
00h00 - Show Pirotécnico;
00h10 - Show Regional – Evandro Campos.
BANHO DE SÃO JOÃO 2017
Descida dos Andores
Local: Ladeira Cunha e Cruz
Concentração do Andor da Prefeitura e Missa Campal de São João
Local: ILA – Casa de Cultura Luiz de Albuquerque
Hora: 20h00
Elevação do Mastro de São João
Local: Orla do Porto Geral
Hora: 23h30
Roda de Cururu e Siriri
Local: Orla do Porto Geral
Hora: 23h30
24/06 – SÁBADO
Local: Porto Geral
Atrações:
18h00 - Praça de Alimentação;
18h00 - Altares de todos os santos;
19h00 - Pau de Sebo;
19h00 - Apresentação de Quadrilhas Juninas;
20h30 - Show Regional – Marquinhos Echeverria;
22h00 - Show Regional – João Haroldo e Betinho;
23h30 - Show Nacional – EDSON E HUDSON.
25/06– DOMINGO
Local: Porto Geral
Atrações:
18h00 - Praça de Alimentação;
18h00 - Altares de todos os santos;
19h00 - Pau de Sebo;
19h00 - Apresentação de Quadrilhas Juninas;
19h30 - Show Regional – Forró Zen;
21h00 - Show Nacional – FALAMANSA.
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Lei do Dourado é sancionada e pesca
está proibida por 10 anos em Corumbá
A pesca do Dourado está proibida em
rios pantaneiros no Município de
Corumbá. De autoria do vereador Rufo
Vinagre (PR), a Lei do Dourado que
proíbe a captura, o embarque, o
transporte, a comercialização,
processamento, a industrialização, e a
guarda do Dourado por um período de
10 anos, foi sancionada na tarde de
quarta-feira, 14 de junho, pelo prefeito
Ruiter Cunha de Oliveira.
A proposta do vereador havia sido
aprovada pela Câmara na semana
passada e seguiu para sanção do Poder
Executivo que, em solenidade no Centro
de Convenções, além de sancionar a lei,
lançou o Projeto de Monitoramento da
Cota Zero do Dourado, que tem como
objetivo a manutenção dos estoques da
espécie, a mudança de atitude de
pescadores ribeirinhos e empresários; a
geração de trabalho e renda e a sua
replicabilidade.
“Corumbá está dando um exemplo
para si mesma. Mostra que é consciente
e grande protagonista do Pantanal. É
preciso que tenhamos essa consciência
de, como moradores, sermos, de fato,
protagonistas na defesa desse santuário
ecológico que é o nosso Pantanal”,
afirmou o prefeito Ruiter. “Essa lei e outras
que vão ao encontro da conservação e
preservação da fauna e flora pantaneira,
têm que ser capitaneadas por nós aqui
de Corumbá”, completou.
Ruiter destacou a atitude do vereador
Rufo Vinagre, autor da proposta que
restringe a pesca do Dourado por uma
década em todo o município. “O vereador
Rufo, foi autor da ideia desse projeto que
sancionamos. Teve coragem de liderar
a discussão sobre o tema e teve a
oportunidade de promover uma grande
discussão. Queremos agora, avançar no
sentido de fazer com que Corumbá seja,
de fato, a verdadeira Capital do
Pantanal”, concluiu.
Pioneiro
Rufo exaltou a sanção. “Foi um
projeto, que agora virou lei, com um

cunho social muito grande. Essa
discussão foi levantada inicialmente em
2009. Definimos o prazo de 10 anos
porque em três anos o peixe deixou a
cota dele depositada no rio. Num período
de cinco anos, a desova é suspeita no
primeiro e último anos. Somos o primeiro
município do Brasil a desenvolver esse
trabalho estudando um peixe topo de
cadeia alimentar. Fizemos essa lei, temos
de continuar, foi um grande benefício para
a cidade e o estado”, destacou.
Presente ao evento, os deputados
estaduais Beto Pereira e Rinaldo
Modesto - ambos do PSDB - destacaram
a iniciativa do prefeito Ruiter Cunha e
Oliveira, em conjunto com a Câmara
Municipal, em estabelecer a moratória da
captura daquela espécie de peixe.
“Parabenizo Corumbá pelo
protagonismo da lei. Primeiro, aquela
de 2012 pelo prazo legal de cinco anos
e agora essa nova iniciativa de lei por
10 anos de moratória da pesca do
Dourado, contribuindo e muito com o
ecossistema pantaneiro e dando um
recado ao Mato Grosso do Sul e para o
Brasil de sua preocupação
constitucional com o meio ambiente.
Parabenizo o prefeito Ruiter Cunha pela
iniciativa e a Câmara de Vereadores pela

sensibilidade que teve diante de um tema
tão delicado. Não tenho dúvidas que
Corumbá está fazendo história com essa
ação”, afirmou Beto Pereira, que teve
rejeitado na Assembleia Legislativa de
Mato Grosso do Sul, projeto de lei que
previa a proibição da pesca do Dourado
em rios de Mato Grosso do Sul, por oito
anos, mas já adiantou que vai retomar a
discussão, a partir dessa iniciativa de
Corumbá.
Rinaldo Modesto afirmou que a
população corumbaense é a mais
beneficiada com a medida. “Parabenizo
a iniciativa. Há uma tendência mundial
de termos a pesca esportiva com pesque
e solte. É uma forma de preservarmos

essa espécie importante que é o
Dourado. A restrição é fundamental para
atrairmos cada vez mais turistas. O meio
ambiente ganha sim, mas quem ganha
mais é a população e consequentemente
a economia corumbaense”.
A solenidade contou com as
presenças de um grande número de
autoridades, inclusive ligados ao setor
turístico. Entre os presentes, os
vereadores Evander Vendramini (PP) presidente do Poder Legislativo, Manoel
Rodrigues (PRB) e Bira (PSDB). Todos
tiveram ainda a oportunidade de
presenciar uma palestra do pesquisador
Thomaz Liparelli, que apresentou o
Projeto Dourado.
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SINDICATO RURAL
DE CORUMBÁ
Valorizando a classe! Mantendo as tradições!
Pecuarista de nossa região: A união faz a força. Torne-se um filiado.

Avenida General Rondon, entre as ruas
Frei Mariano e 15 de Novembro.
Fones: (67) 3231-6988 – 3231-9798.
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