RETALIAÇÃO?

“Migración Santa Cruz
comunica:”

“Migração Santa
Cruz comunica:”

Dado los acontecimientos
subsitados en el departamento se
comunica a todos los ciudadanos
extranjeros y nacionales que tienen la
*OBLIGACIÓN DE PORTAR SU CÉDULA
DE IDENTIDAD,PASAPORTE,CÉDULA
DE RESIDENCIA, TARJETA MIGRATORIA*
y todo documentó que acredite su legal
ingreso y estadía en el país, y facilitar la
misma a cualquier funcionario debidamente
acreditado que se la solicite en los
diferentes operativos que se realizarán,
caso contrario podrán ser aprehendidos
para fines investigativos y deberán
someterse a las leyes bolivianas que
conllevan a *pagos de multas por omisión
en la portración de documentos y hasta la
expulsión del país*.

Dadas as subsistidos eventos
no departamento de todos os
estrangeiros e nacionais que são
necessários para realizar seu bilhete de
identidade, passaporte, cartão de
residência, cartão de Imigração e todos
os documentos comprovando a sua
entrada e residência legal no país e
facilitar, e fornecer o mesmo a qualquer
funcionário devidamente autorizado que
se aplica para os vários operacionais a
serem executados, caso contrário, eles
podem ser apreendidos para efeitos de
investigação e devem estar sujeitos as
leis bolivianas envolvendo pagamentos
de multas por falta de portar documentos
e até expulsão do país.
Santa Cruz 13 de julho de 2017.

Santa Cruz 13 de julio 2017.

CMAP
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Para você que me
chamou de Louco!
* Rosildo Barcellos
Veja
Não diga que a canção está perdida
Tenha fé em Deus, tenha fé na vida
Tente outra vez
Beba
Pois a água viva ainda está na fonte
Você tem dois pés para cruzar a ponte
Nada acabou
Tente
Levante sua mão sedenta e recomece a andar
Não pense que a cabeça aguenta se você parar,
Queira
Basta ser sincero e desejar profundo
Você será capaz de sacudir o mundo, vai
Tente outra vez
Tente
E não diga que a vitória está perdida
Se é de batalhas que se vive a vida
Tente outra vez.
Se ainda estivesse vivo, o cantor e
compositor Raul Seixas (1945-1989)
estaria completando neste 28 de
junho mais um aniversário. Morreu em
casa
ouvindo
música.
Entretanto, muitas reportagens
frisaram num ponto: se Raul Seixas
seria um caso de lucidez e inteligência
aguçada, capaz de se expressar com
um simbolismo mágico que remetia
diretamente a temas e problemas de
seu tempo histórico. Não podemos
esquecer que a música tem um
importante papel de estimulador de
sensações e de resgate da memória.
Mas é importante ressaltar que a
vida é feita de uma sucessão de fatos
e de aprendizados Muita gente não
sabe, mas Raul Seixas e Mauro
Motta fizeram sucessos e apoiaram
artistas que estavam começando, o
que era uma forma de ter um respaldo
financeiro. Foi o caso de ”Doce, doce
amor” para o Jerry Adriani, e “Ainda
queima a esperança” para Diana.
Assim juntando o seu conhecimento
de Brasil, pois viajou muito com o pai,
engenheiro da NOB e quando
adolescente vizinho da embaixada
americana de onde ouvia discos em
primeira mão e lia muitos livros, além
de ter sido produtor musical da CBS,
foi desta forma amadurecendo
internamente sendo levado a ver além
das informações captadas pelos cinco
sentidos, das experiências e
realidades do mundo. Quem procura

descobrir o que está por detrás do véu
da ignorância e responder às questões
básicas - como “quem sou eu, quem
criou esse mundo, qual o meu papel
na sociedade e como me relaciono com
os outros?” - tem, como Raul teve,
na Bhagavad Gita, respostas repletas
de conhecimento, capazes de anular a
sensação de insuficiência ou de
separação e isolamento completo que,
por vezes, invadem os nossos
corações.
Para se ter um exemplo,
quando jovem, Gandhi, que perdeu a
sua mãe verdadeira enquanto criança,
buscava consolo e sabedoria nas
palavras dessa grande obra, tendo-a
traduzido e comentado (do original em
Sânscrito para, a sua língua natal, o
Gujarati) numa série de palestras em
1926, que seriam publicadas, apenas
quase 30 anos depois. Ou seja um dos
livros mais lidos do mundo, claro,
perdendo para a Bíblia que além de
ser o mais vendido do mundo, e o mais
lido, assim como, também é o mais
relido.
Entrementes, para se entender
melhor no capítulo XIII, Krishna, que
durante o desenrolar do texto assume
o papel de mestre, fala a Arjuna, seu
discípulo, quais os valores
fundamentais, para a compreensão de
si mesmo como não separado do todo,
como consciência além do corpo e da
mente, ilimitado e pleno. Assim, se
nós verificarmos os títulos das

músicas da fase Raulzito as aflições
do cotidiano em forma de versos e
da fase Raul, poderemos encontrar
Eu Nasci Há Dez Mil Anos Atrás, Eu
Também Vou Reclamar. E, segundo
declarações do próprio Raul, ele
utilizava essa forma para que as
pessoas que cantassem suas
músicas, a fizessem na primeira
pessoa. E na música tente outra vez,
as frases imperativas, que se bem
entendidas, ajudariam a terminar com
muitos tratamentos para depressão.
Numa cultura como a nossa que
visivelmente tem priorizado reprimir
a individualidade, em favor da

massa, é muito mais importante que a
pessoa aprenda a dizer Eu sou Eu, Eu
Faço, Eu sou Capaz. Principalmente
cantando, que é uma forma de se
tornar feliz, de buscar a
autoafirmação. Esta foi a intenção de
Raul Seixas, que antes de tudo era
alguém que entendia da essência da
música e do sentimento humano,
sabia da importância de Deus na vida
as pessoas e tinha a convicção que o
AMOR poderia quebrar as barreiras
de credo, raça, religião, preconceitos,
recursos financeiros e ser o caminho
da felicidade e da paz.
*Articulista.
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Câmara de Ladário parabeniza Ruiter
por Arraial do Banho de São João
O prefeito de Corumbá, Ruiter
Cunha de Oliveira, foi homenageado
pela Câmara Municipal de Ladário
pela organização e realização do
Arraial do Banho de São João, que
aconteceu entre os dias 22 e 25 de
junho, no Porto Geral. Por meio de
uma Moção de Congratulação, os
parlamentares
ladarenses
reconheceram o trabalho e o
empenho do chefe do Executivo
corumbaense para que a
Administração
Municipal
organizasse a festa.
Aprovada por unanimidade na
sessão ordinária de 26 de junho de
2017, a Moção foi iniciativa do
vereador Osvalmir Nunes da Silva
(Baguá) e traz o seguinte
reconhecimento: “congratula e
parabeniza a sua excelência o
senhor Ruiter Cunha de Oliveira,
prefeito Municipal de Corumbá/
MS, pela excelente Festa de São
João ao povo pantaneiro, no qual
a cultura corumbaense sobressai
no estado sul-mato-grossense
inteiro, parabéns e que Deus e
Nossa Senhora dos Remédios o
ilumine e o proteja.”
O chefe do Executivo
corumbaense afirmou sentir-se
“honrado com a Moção de
Congratulação” concedida pelo
Poder Legislativo ladarense em razão
da realização “da nossa tradicional

Festa de São João”. Ruiter
agradeceu ao vereador Osvalmir
Nunes da Silva (Baguá), autor da
proposição, e Fábio Peixoto de
Araújo Gomes, presidente daquela
Casa de Leis, pelo reconhecimento.
Para o prefeito, “conhecendo a
própria cultura, o indivíduo
compreenderá a importância de
mantê-la viva na memória, protegêla e valorizá-la como forma de
preservar o que somos, nossas
características, nossa identidade”.
Ainda de acordo com ele, “esta
administração empenha-se em
promover as festas culturais que
contribuem com o resgate da
autoestima do povo e com a alegria
de ser corumbaense”.
O Banho de São João
O Arraial do Banho de São João
contou 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. Como
atrações musicais nacionais teve
shows da dupla Edson e Hudson e
do grupo Falamansa. Também houve
apresentações de artistas locais e
regionais.
A principal noite do Arraial do
Banho de São João, no Porto Geral
de Corumbá, na sexta-feira, 23 de

junho, foi um passo importante para
que a manifestação obtenha o
Registro de Bem Imaterial Nacional.
Singular no País, a festa já é
Patrimônio Imaterial de Mato Grosso
do Sul.
Balanço da Fundação da Cultura
e do Patrimônio Histórico de
Corumbá mostrou nas quatro noites
do Arraial do Banho de São João
aproximadamente 51 mil pessoas
passaram pelo perímetro do evento,
movimentando em torno de R$ 430
mil no complexo da festa, através do
comércio de barracas, food trucks e
pontos fixos de comércio, com
vendas de alimentos, bebidas e
produtos diversos.

Números preliminares da
Pesquisa do Arraial do Banho de São
João 2017, realizada pelo
Observatório de Turismo do
Pantanal, mostra que 62,6% dos
turistas gastaram até R$ 100 durante
os quatro dias de evento. No
entanto, 33,1% gastaram entre R$
101 e R$ 500. Já 67,9% dos
residentes que passaram pela festa
gastaram até R$ 100 e 24,8%
injetaram no comércio do perímetro
do Arraial entre R$ 101 e R$ 500. A
maior parte dos turistas veio de
Campo Grande, Bonito e Bolívia.
Fonte: Assessoria de Imprensa
Prefeitura de Corumbá
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Ladário que não
sai da memória
*Por Janir Arruda
Esta semana, me recuperando de
questões de saúde, medicamentos
tomados, me debrucei na leitura de
livros e encontrei um poema do
escritor português Sidónio Muralha
que merecia ser estampado em
“outdoor” Diz o poeta: “Parar. Parar
não paro. Esquecer não esqueço. Se
caráter custa caro, pago o
preço. Pago embora seja raro. Mas
homem não tem avesso; e o peso da
pedra eu comparo, à força do
arremesso. Um rio, só se for claro.
Correr sim, mas sem tropeço. Mas
se tropeçar não paro não paro nem
mereço. E que ninguém me dê
amparo; nem me pergunte se
padeço. Não sou nem serei avaro;
se caráter custa caro, pago o preço”.
E isso e fez lembrar dos
desbravadores do início da nossa
Ladário. Cidade que foi fundada no
ano de 1778, e foi emancipada em
dezembro de 1953 e tornandose município em 17 de março de 1954,
em consequência da Lei do então
deputado estadual de Mato Grosso
Manuel Venceslau Botelho Neto.
Para quem não sabe, o nome de
Ladário é uma homenagem a uma
localidade da Província de Vizeu em
Portugal, terra natal do general Luiz
de Albuquerque de Melo Pereira e
Cáceres, o qual ordenou a Leme do
Prado a fundação do povoado. Sua
história de ocupação legou a este
município uma grande variedade de
riquezas arquitetônicas como, por
exemplo, entre outras obras, o
Pórtico da Marinha, datado de 1873,
uma réplica do monumento francês,
o Arco do Triunfo. Já teve tempos
áureos de comércio, dos idos em
que aportavam navios como o
Fernandes Vieira, que trazia

mercadorias importadas. Como
marco dessa fase se destaca o
prédio da casa Lealdade, na rua
Tamandaré, atual nº 481, onde
funcionava a Casa Bancária Nicola,
que representou um dos símbolos
comerciais da época.
Por este motivo Ladário deve ser
entendida como um espaço histórico
onde se movimentaram homens e
mulheres que viveram as tensões e
as lutas cotidianas durante o
processo
de
ocupação,
povoamento, disputas territoriais e
inclusive a guerra, e que por isso
impôs a concentração de uma das
principais forças de defesa da nação
brasileira, Ladário merece figurar
entre as cidades que ajudaram a
projetar Mato Grosso na História do
Brasil e por fim assegurar o acesso a
memória, cultura e a arte, que
certamente são condições essenciais
para o exercício pleno da cidadania
e a formação dos valores sociais
mirando nos homens de bem e de
fibra da história ( do passado e de
hoje) que pagaram o preço de ser o
que são.
*Ativista Cultural
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Em férias, funcionários
de creches passam por
capacitação

A semana foi de capacitação para os funcionários dos Centros de Educação
Infantil (Cemeis), as creches do município. Em período de férias desde a
sexta-feira passada, 07, os servidores estão recebendo instruções em várias
áreas, entre elas, a da nutrição, como aconteceu nessa quarta-feira, 12/07.
A sala de tecnologia da Escola Municipal João Baptista, no bairro Santo
Antônio ficou lotada. Em pauta a higienização como forma de diminuir a
contaminação e as infecções. “Pelos estudos que nós temos, uma boa
higienização diminui em 40% os riscos de infecções em creches e cozinhas
industriais”, disse a nutricionista Indiamar Rodrigues.
Mas a capacitação vai além da higienização e dos cuidados com os
alimentos, ela abrange até mesmo a ginástica laboral. Durante a semana
também será tratado um tema polêmico, mordidas e violência na infância.
“É uma forma de valorizar os funcionários, não é só cobrar, a gente dá a
capacitação como uma forma de incentivá-los a trabalhar, a melhorar e mais
tarde fazer as cobranças devidas”, explicou Laura Helena de Oliveira,
nutricionista responsável pelas cozinhas das creches municipais.
“Tem muita coisa errada e nós estamos aprendendo as coisas certas, eu
acho muito importante”, disse a funcionária Yara Arruda Braga. Assim como
ela, os demais servidores que fazem parte do quadro das creches tiveram,
não somente aulas teóricas, mas também dinâmicas práticas.
Para a Secretaria de Educação, essas capacitações são importantes para
melhorar o rendimento. “São eles que trabalham diretamente com as crianças,
então eles têm que saber qual o tipo de fase que a criança entenda, como se
faz a adaptação, como se caracteriza a diarreia, é para o bem estar da criança,
da creche e da comunidade”, disse Micherlei da Silva Almeida, técnica da
educação infantil.
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Ação popular pede bloqueio de bens
de Reinaldo e empresas do grupo JBS
Advogados querem bloqueio de R$ 38 milhões de Azambuja
Ação popular ingressada em
primeiro grau pede bloqueio de bens
do governador Reinaldo Azambuja
(PSDB), bem como das marcas
Friboi, Havaianas, Vigor e Seara, para
garantir integral ressarcimento aos
cofres públicos devido ao possível
prejuízo causado por suposto
esquema entre o governo de Mato
Grosso do Sul e o grupo JBS,
delatadas pelos irmãos Joesley e
Wesley Batista.
Na peça jurídica, o pedido é que
o bloqueio alcance todos os bens
de Reinaldo, que em 2014 declarou
quase R$ 38 milhões em bens, sendo
apontado como o governador mais
rico do país. A ação argumenta que
este montante é praticamente o
mesmo que o tucano teria recebido
de propina do grupo JBS.
A ação popular é encabeçada
pelos mesmos advogados que
protocolaram pedido de abertura de
processo de impeachment contra
Reinaldo na Assembleia, Danny
Fabrício Cabral Gomes e Soraya
Thronicke, que segundo eles
“dormita” na Casa. Eles também
citam a decisão do Conselho Federal
da Ordem dos Advogados do Brasil,
de requerer, com base na delação

dos Batista, o impeachment de
Michel Temer (PMDB).
Apesar de, supostamente, ter
iniciado no governo de Zeca do PT
(1999-2006), o suposto esquema teria
privilegiado Reinaldo, que
participou das irregularidades ao
conceder diversos benefícios fiscais
à JBS, alguns já sob investigação
na própria Assembleia Legislativa,
por meio da CPI da Propina.
Os advogados citam os detalhes
da delação da JBS que implica Zeca,
André Puccinelli (PMDB) e o
próprio Reinaldo, que teria
começado a se beneficiar do
esquema antes mesmo de assumir
o governo, ainda na eleição de 2014.
Entre doação eleitoral,
pagamento de notas fiscais frias e
a suposta entrega de dinheiro em
espécie, o governador teria
recebido pouco mais de R$ 38
milhões em propina das empresas
dos irmãos Batista. “Os incentivos
foram concedidos mediante o
pagamento de propina, o que gerou
um aumento artificial do poderio
econômico do JBS, prejudicando os
pecuaristas, os concorrentes, e a
própria coletividade”, diz trecho da
ação.

Os dois advogados pedem ainda
a suspensão das concessões fiscais
ao grupo JBS firmadas na gestão de
Azambuja e que ainda estejam em
vigor, que sejam apresentados à
Justiça o inteiro teor dos Tares

(Termos de Acordo de Regime
Especial) “ nºs 1028/2014 e 1103/2016
e seus eventuais aditivos, sob pena
de pagamento de multa diária de R$
100.000,00 (cem mil reais)”.
Fonte: Ludyney Moura e Jéssica
Benitez/Midiamax
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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.
CMAP
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