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Sol e aumento de nuvens de
manhã. Pancadas de chuva à tarde
e à noite.

EDIÇÃO IMPRESSA

Anderson Gallo

Chico Ribeiro

QUE SORTE!

Ganhador da Mega da
Virada fez aposta simples
na Lotérica Sucesso
Prêmio é de R$ 5,8 milhões.
>>PÁGINA 04

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Reinaldo cobra de
secretários soluções
para reduzir gastos
A primeira reunião de trabalho entre o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) e integrantes de
seu primeiro escalão, realizada na quarta-feira (02), serviu para fixar diretrizes, entre elas o foco
na gestão e na redução de gastos com contratos e comissionados.
>>PÁGINA 03

Ano começa com mudanças
em quatro pastas na
Prefeitura de Corumbá
Procon e Procuradoria-Geral já têm novos titulares.
>>PÁGINA 04

ANO LETIVO DE 2019

Rede Municipal de Ensino
abre na segunda-feira
cadastro para professor
temporário
Na Rede Estadual, cadastro vai até dia 20.
>>PÁGINA 06
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Por Ciro Rosolem (*)

Uso da água, de novo e sempre

A

Agência Nacional de Águas (ANA), através do estudo Conjuntura dos Recursos Hídricos-2018, dá conta de que
o uso da água no Brasil deve crescer
24% até 2030. Segundo o levantamento, em
2017 somente a irrigação, consumiu 52% da
água, ao que, somando-se o abastecimento rural (1,7%), mais o uso animal (8%), chega-se

ao fato de que o agronegócio consumiu mais
de 60% da retirada dos mananciais brasileiros.
Daí se olhar o consumo de água pelo agro com
lentes de aumento. Mas, será que esta análise
está correta? O uso da água no agro pode ser
comparado à água gasta em outros setores?
Vejamos.
A própria ANA define, no Atlas Irrigação, que
“a agricultura irrigada é um uso consuntivo da
água, ou seja, altera suas condições na medida em que é retirada do ambiente e a maior
parte é consumida pela evapotranspiração das
plantas e do solo, não retornando diretamente
aos corpos hídricos”. Por esta conta, a água
gasta em irrigação seria da ordem de 75% da
retirada. Então já não seriam os mais de 60%,
mas 45%. Por outro lado, a água gasta em outros setores acaba indo para os rios e mares,
evaporando muito longe da microbacia de origem. E vai virar chuva bem longe de casa. Só
que isso não sai no jornal. Mas, ainda assim, a
água usada na irrigação é evaporada em parte,
boa parte vai para as plantas e para o solo,
sendo em boa parte evapotranspirada. Parte
volta para as minas locais, e evaporação e evapotranspiração significam volta à atmosfera. O
seja, o ciclo é fechado. Esta água vai voltar, na
mina local ou como chuva. Então não é água
gasta, é água usada.
O fato é que se estima que, no Brasil, são
irrigados aproximadamente 7 milhões de hectares, ou perto de 10% da área agrícola. É pouco. Para que o Brasil consiga cumprir a ne-

cessidade de produção de alimentos, fibras e
energia que se espera, haverá necessidade de
aumento da área irrigada, além de melhoria da
eficiência. É muito mais barato, econômica, logística e ambientalmente, do que a exploração
de novas áreas. Considerando ainda que são
previstos cada vez mais veranicos e veranicos
mais longos, é fundamental que se considere
a expansão da irrigação como um investimento fundamental para a manutenção de nosso
agro e para a estabilidade econômica do país.
Até 2030 é prevista uma expansão significativa da produção agropecuária no Brasil. Especificamente, está prevista uma expansão de
3,14 milhões de hectares na área irrigada, que
deverá atingir pouco mais de 10 milhões de
hectares em pouco mais de 10 anos. Embora
signifique um aumento de mais de 40% sobre
a área atual, representará o aproveitamento de
apenas 28% do potencial estimado.
Ainda tem muito chão. Ainda podemos crescer muito. Só depende do estabelecimento de
políticas públicas que o permitam, tais como
simplificação na outorga de água e financiamentos específicos.

(*) Ciro Rosolem é vice-Presidente de Comunicação Científico Agro Sustentável
(CCAS) e Professor Titular da Faculdade
de Ciências Agrícolas da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”
(FCA/Unesp Botucatu).
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Em primeira reunião, Reinaldo
pede austeridade aos secretários
Chico Ribeiro

NOTÍCIAS MS

www.noticias.ms.gov.br

N

o primeiro dia
útil de 2019,
na
quarta-feira, 02 de
janeiro, o governador
Reinaldo Azambuja fez
uma reunião de trabalho com os secretários
recém-empossados,
pediu austeridade –
com corte de gastos
por meio da redução de
cargos de confiança e
revisão de contratos –
e estipulou como principal meta da administração a realização das
propostas apresentadas durante a campanha à reeleição.
“A partir de agora a
meta principal é cumprir aquilo que nós

Primeira reunião de Reinaldo com o novo secretariado ocorreu na quarta-feira (02); redução de custos pautou
discussões

colocamos como meta
para a população e que
foi aprovado. [Tratamos do] cumprimento

dos contratos de gestão, foco na gestão,
folha de pessoal, compras governamentais,

Soluções para reduzir
gastos com contratos
CAMPO GRANDE NEWS
www.campograndenews.com.br

A reunião serviu
para fixar diretrizes,
entre elas o foco na
gestão e na redução
de gastos com contratos, incluindo a
reunião de órgãos
públicos em estruturas compartilhadas,
a fim de reduzir despesas com aluguéis.
Entre as orientações
ao Secretariado, o
governador Reinaldo Azambuja pediu
um olhar para “dentro das estruturas
administrativas”
e
buscar espaços para
enxugar despesas.
Após “uma longa
reunião para delimitar todas as diretrizes”, Reinaldo explicou aos jornalistas
que as ações de economia vão além do
funcionalismo.
“A
meta
principal
é

cumprir aquilo que
foi colocado para a
população, com foco
na gestão, na redução de contratos”,
destacou o governador.
O trabalho inclui
uma análise das estruturas administrativas para identificar
“quais contratos podem ter diminuição
de valores, em quais
locações e aluguéis
poderemos fazer readequações”. "Discutimos aqui que
podemos
unificar
algumas
estruturas administrativas
que pagam aluguel,
funcionando em um
prédio público próprio”, destacou o governador, reiterando
que essa orientação
já vinha sendo adotada em seu primeiro mandato “e agora
continuará
sendo
feita, com mais pro-

fundidade,
para
buscarmos
economia maior no Estado”.
Assim como em
relação aos comissionados que não
serão reconvocados,
Reinaldo disse ainda
não haver um percentual de economia
projetado com tais
ações.
“Mas não tenho
dúvidas de que, com
as decisões tomadas
hoje de manhã e com
as metas que nós estabelecemos em cada
uma das estruturas
administrativas, haverá uma economia
que será transferida
para a atividade-fim.
Quando
você
faz
economia em pessoa, contratos e gastos, vai transformar
essa economia em
entregas à população”, complementou
o governador.

redução de contratos
para a gente ter um
resultado financeiro e
transformar isso em

políticas públicas para
melhorar a vida das
pessoas”, afirmou Reinaldo Azambuja.
O governador discutiu ainda da conclusão
da regionalização da
saúde, fortalecimento
das estruturas da segurança pública, da
importância de manter o crescimento do
aprendizado
medido
pelo Ideb (Índice de
Desenvolvimento
da
Educação Básica) e de
fomentar a geração de
empregos.
Questionado
pela
imprensa,
Reinaldo
Azambuja
explicou
ainda que nos próximos 10 dias úteis os
servidores
comissionados
considerados
essenciais ao funcio-

namento da máquina
administrativa
serão
renomeados. “A demissão de todos os
cargos de confiança é
normal no início do governo, mas nós temos
um período de 10 dias
para aqueles que vão
continuar possam ser
realocados nas suas
funções em comissão”,
afirmou.
Na quarta-feira, o
Diário Oficial do Estado trouxe um decreto
assinado pelo governador Reinaldo Azambuja exonerando todos
os quase dois mil servidores ocupantes de
cargo em comissão dos
órgãos e das entidades
da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Estado.

Salário mínimo é de
R$ 998 em 2019
Reprodução

Decreto foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro

AGÊNCIA BRASIL

www.agenciabrasil.ebc.com.br

O presidente Jair
Bolsonaro assinou decreto em que estabelece que o salário mínimo
passará de R$ 954 para
R$ 998 este ano. O valor está em vigor desde
1º de janeiro. Foi o primeiro decreto assinado
por Bolsonaro, que tomou posse na última
terça-feira. O decreto
foi publicado em edição
extra do Diário Oficial

da União, assinado por
Bolsonaro e o ministro
da Economia, Paulo
Guedes.
O salário mínimo é
usado como referência para os benefícios
assistenciais e previdenciários. O mínimo é
corrigido pela inflação
do ano anterior, medida pelo Índice Nacional
de Preços ao Consumidor (INPC) mais a variação do Produto Interno Bruto (PIB, soma
dos bens e dos serviços

produzidos no país) dos
dois anos anteriores.
Jair Bolsonaro editou uma medida provisória que estabelece
a organização básica
dos órgãos da Presidência da República
e dos ministérios. Em
outro decreto, o governo altera a organização das entidades da
administração pública
federal indireta. Foram
publicados também os
decretos de nomeação
dos novos ministros.
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GERAL

Vereadores deixam pastas na Prefeitura; Procon
e Procuradoria-Geral têm novos titulares
ROSANA NUNES

rosana@diariocorumbaense.com.br

O

s vereadores
licenciados
Luciano Costa (PT) e Rufo
Vinagre (PR) estão de
volta à Câmara Municipal de Corumbá.
Na sexta-feira (28),
foram publicados no
Diário Oficial do Município os decretos de
exoneração, a pedido,
dos dois parlamentares. Luciano era titular da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Econômico
e Sustentável e Rufo,
diretor-presidente da
Fundação de Turismo. Durante o período em que estiveram
afastados, as vagas

foram ocupadas pelos
suplentes Carlos Machado (PT) e Cristóvão
Rodrigues dos Santos
(PV).
O prefeito Marcelo
Iunes ainda não definiu os novos titulares,
por isso, o subsecretário Luciano Aguilar
Leite responde interinamente pela Secretaria de Desenvolvimento e Elisângela
Sienna, pela pasta de
Turismo. O vereador
Mohamad
Abdallah,
do PSB, que se licenciou da função em
2017 para comandar a
Secretaria Especial de
Agricultura Familiar,
permanece no cargo.
O prefeito também
fez mudanças no Procon de Corumbá e na

Anderson Gallo

Luciano Costa e Rufo Vinagre voltam para a Câmara

Procuradoria-Geral do
Município. Os decre-

Eleição para novo
presidente da Câmara
Luciano Costa havia se licenciado da
Câmara de Vereadores, em maio deste
ano, e Rufo Vinagre,
em março. Eles retornam ao Legislativo corumbaense em
período de escolha do
novo presidente da
Casa do Barão de Vila
Maria.
No segundo man-

dato de presidente,
Evander Vendramini
(PP), em eleição antecipada, já estava
reeleito para o terceiro mandato. Ele assumiu o cargo em 1º
de janeiro, batendo o
recorde de tempo na
presidência do Legislativo.
Como foi eleito deputado estadual e vai

tos de exoneração e
nomeação foram pu-

blicados na edição de
quarta-feira (02) do

Diário Oficial de Corumbá.
Alexandre Taques
Vasconcellos, deixou
o comando da Agência
Municipal de Proteção
e Defesa do Consumidor para assumir cargo de consultor executivo na Governadoria
- Gabinete do Prefeito.
No lugar dele, assume
Vital Gonçalves Miguéis, que estava lotado na Fundação de
Esportes.
Outro que vai para
a Governadoria é José
Luiz de Aquino Amorim, que deixou o
cargo de procurador-geral do Município.
A função passa a ser
ocupada pelo advogado Alcindo Cardoso do
Valle Júnior.

Aposta de Corumbá leva R$ 5,8
milhões da Mega da Virada
Anderson Gallo

ser empossado em fevereiro, Evander vai
renunciar e uma nova
eleição será realizada
para definir o presidente para o período
de 2019/2020. Hoje,
são candidatos declarados Roberto Façanha (PMDB) e Tadeu
Vieira (PDT). Ambos
já foram presidentes
da Câmara. (RN)

Aposta da Mega foi registrada no caixa de Michele Rodrigues

Foi uma aposta simples a ganhadora de
Corumbá na Mega da
Virada. O bilhete foi
registrado na lotérica
Sucesso, localizada na
rua Cuiabá, em frente
a Caixa Econômica Federal, no centro da cidade. A aposta foi feita
no caixa número 04, da
Michele Rodrigues, de
34 anos.
A funcionária, que
trabalha há um ano
na lotérica, ficou surpresa quando soube da confirmação.
"Estou tremendo até

agora, parece que estou nas nuvens, sem
acreditar", disse ao
Diário Corumbaense.
Ela não tem ideia de
quem possa ser o sortudo ou sortudos. "Nos
últimos dias o movimento foi muito grande, principalmente na
segunda-feira", contou.
A bolada milionária
gerou muita especulação. Nas redes sociais,
os "palpites" foram inúmeros. Até o fechamento desta edição, a Caixa
informou que o ganhador ainda não havia

aparecido para retirar
o prêmio. O prazo é de
90 dias.
A Mega da Virada
teve 52 apostas ganhadoras. As dezenas foram sorteadas
na noite de segunda-feira, 31 de dezembro: 05-10-12-18-25
e 33. O prêmio para
cada uma das apostas
é de R$ 5.818.007,36,
totalizando R$ 302,5
milhões. Outras duas
cidades de Mato Grosso do Sul também tiveram ganhadores: Costa
Rica e Coxim. (RN)
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GERAL

Na madrugada, Força
Tática estoura ponto
de venda de drogas

Bombeiros combatem incêndio
no "Beco do Borrowisk"
Divulgação/Bombeiros

Divulgação/PM

Incêndio ocorreu na manhã de quinta-feira

Incêndio em casa
de madeira, mobilizou
o Corpo de Bombeiros
de Corumbá às 07h de
quinta-feira (03). Foi
na rua Delamare, no
local conhecido como
"Beco do Borrowisk".

rosana@diariocorumbaense.com.br

A

Força
Tática da Polícia Militar de
Corumbá estourou um ponto de
venda de drogas e
prendeu homem de
27 anos, por volta
das 04h desta quinta-feira, 03 de janeiro.
A equipe fazia ronda pelo bairro Centro
América quando per-

cebeu a intensa movimentação de usuários
de drogas em frente a
uma residência. O local é conhecido como
"Boca da Xinha". Dois
indivíduos fugiram da
abordagem
policial,
mas um deles foi detido e portava em uma
caixa de cigarro, três
papelotes de cocaína.
Diante do flagrante, a
guarnição entrou na
casa e encontrou em
duas vasilhas, mais

21 trouxinhas de droga, a quantia de R$
1.081,00;
materiais
usados no preparo
das "paradinhas" e
muitos objetos, entre
eles celulares, que podem ser produtos de
furto trocados por entorpecente.
O homem preso por
tráfico de drogas, os
papelotes de cocaína e
o dinheiro, foram levados para a 1ª Delegacia de Polícia Civil.

Rapaz apanha de populares
depois de invadir casa e
ameaçar estuprar moradora
Indivíduo de 20
anos levou uma surra de populares depois de invadir uma
casa na rua Goiás,
bairro Aeroporto, às
04h20 de terça-feira
(1º). Segundo a Polícia Militar, o acusado
invadiu a residência
armado de uma faca

e disse à moradora,
também de 20 anos,
que iria estuprá-la e
depois a mataria.
A jovem correu, se
trancou no banheiro
e ligou para o 190.
Guarnição da Força Tática foi ao local
e encontrou o suspeito caído no chão

Vizinhos relataram
aos militares que o
local é usado por dependentes de drogas
e álcool e que muita
gente frequenta o lugar, principalmente à
noite. (RN)

Na avenida Rio Branco, dois
carros colidiram contra árvore

Homem de 27 anos preso; droga e dinheiro apreendidos

ROSANA NUNES

A guarnição apagou o
fogo utilizando cerca
de 200 litros de água.
O incêndio destruiu
alguns móveis e roupas, mas não havia
nenhum responsável
pela casa.

após ser espancado.
A vítima contou aos
policiais que o namorado dela chegou à
residência e o invasor
correu, mas foi pego
por pessoas que estavam na rua. O acusado foi preso e levado
para a Delegacia de
Polícia Civil. (RN)

Fotos: Divulgação/Bombeiros

Quatro pessoas ficaram feridas após o
condutor de um Fusca
bater contra uma árvore na avenida Rio Branco, que liga Corumbá a
Ladário. O acidente foi
às 03h40 de terça-feira,
1º de janeiro.
Equipe de resgate e
salvamento do Corpo
de Bombeiros foi mobilizada para socorrer as
vítimas. O motorista, de
44 anos, tinha um corte na boca e hematoma
no rosto; a passageira
do banco da frente, de
46 anos, sofreu hematomas na região frontal
da cabeça e trauma na
cintura pélvica; idosa
de 63 anos apresentava
escoriações nos braços
e um menino de seis
anos, corte nos lábios.

Primeiro acidente ocorreu na madrugada do ano novo

Todas as vítimas receberam o atendimento
emergencial e em seguida foram levadas
para o pronto-socorro
municipal.
O outro acidente
na avenida Rio Branco foi à 00h25 de

Na colisão, árvore caiu na via e precisou ser cortada pelos bombeiros

quinta-feira (03), passando a avenida Nossa
Senhora da Candelária. Cinco pessoas (o
motorista, 2 mulheres
e 2 crianças) estavam
no veículo Gol, que colidiu contra uma árvore. Os ocupantes não
sofreram lesões e recusaram atendimento
da equipe dos bombeiros. O condutor, de 33
anos, apresentava forte
odor etílico, caracterizando embriaguez, e
a Polícia Militar registrou o caso. A árvore do
canteiro central caiu
na via, interrompendo
o tráfego, e teve de ser
cortada pela guarnição do 3º Grupamento.
(RN)
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Começa alistamento militar; prazo vai até o fim de junho
AGÊNCIA BRASIL

C

www.agenciabrasil.ebc.com.br

omeçou
na
quarta-feira
(02), o prazo
para que jovens que completarão
18 anos em 2019 se
alistem para o serviço
militar obrigatório. As
inscrições vão até o último dia útil de junho
e pode ser feita pelo
site www.alistamento.
eb.mil.br ou pesso-

almente na Junta de
Serviço Militar.
O alistamento é
obrigatório para jovens
do sexo masculino,
mas,
constitucionalmente, as Forças Armadas
(Aeronáutica,
Exército e Marinha)
devem atribuir serviço
alternativo às atividades de caráter essencialmente militar para
os candidatos que alegarem “imperativo de
consciência” para não

prestar serviço militar
por crença religiosa ou
convicção filosófica ou
política.
O jovem que não
se alistar pode ser punido com uma multa
cujo valor varia conforme o tempo decorrido
até que se apresente
à Junta Militar. Além
disso, quem não regulariza sua situação
pode ser impedido de
tirar passaporte, ser
empossado em cargo

público, entre outras
sanções.
Segundo o Ministério da Defesa, além de
prover e capacitar quadros para as Forças
Armadas (Aeronáutica,
Exército e Marinha), o
Serviço Militar “é um
importante instrumento de afirmação da unidade nacional”.
Seleção
Feito o alistamento,

os inscritos deverão ficar atentos à data em
que deverão comparecer para participar do
processo de seleção
que,
habitualmente,
ocorre de fevereiro a
novembro. A data para
o comparecimento à
Comissão de Seleção
deve ser consultada no
mesmo site de alistamento.
De acordo com o Ministério da Defesa, os
recrutas são escolhi-

dos por dois critérios
principais. O primeiro
é a combinação do vigor físico com a capacidade analítica, medida
de maneira independente do nível de informação ou de formação
cultural. O segundo é
o da representação de
todas as classes sociais e regiões do país.
A seleção também leva
em conta aspectos culturais, psicológicos e
morais.

Cadastro para professor Na rede estadual, cadastro
temporário na Reme
vai até 20 de janeiro
começa dia 07
NOTÍCIAS MS

Divulgação/PMC

Cadastro é requisito para o professor contratado ministrar aulas temporárias na Reme

DA REDAÇÃO

contato@diariocorumbaense.com.br

A Prefeitura de Corumbá, por meio da
Secretaria
Municipal
de Educação, abre na
segunda-feira, 07 de

janeiro, cadastramento de professores para
composição do quadro
de reserva de professores temporários para o
ano letivo 2019. O período vai das 08 horas do
dia 07, até às 16 horas,

da sexta-feira, 18 de janeiro.
Todo o cadastro será
feito online através do
link da Rede Municipal de Ensino (REME)
no site da Prefeitura de
Corumbá, que poderá
ser acessado por qualquer meio, como smartphones, computadores
e notebooks. Não há
necessidade de enviar
documentos no momento da realização do
cadastro. A apresentação da documentação
será solicitada em caso
de convocação.
O cadastro é requisito para o professor
contratado
ministrar
aulas temporárias na
Rede Municipal de Ensino. O edital ainda vai
ser publicado no Diário
Oficial do Município de
Corumbá (DIOCORUMBÁ). Com informações
da assessoria de comunicação da PMC.

www.noticias.ms.gov.br

Estão abertas as
inscrições para o cadastro de candidatos à função docente,
em caráter temporário, para exercício
na Educação Básica,
nas unidades escolares da Rede Estadual de Ensino (REE) e
programas/projetos
educacionais da Secretaria de Estado de
Educação (SED), durante o ano letivo de
2019. O edital, com
informações e requisitos necessários, foi
publicado na edição

nº 9.804, no Diário Oficial do Estado
(DOE).
Para se inscrever,
os interessados deverão acessar o endereço eletrônico do
Portal do Professor,
onde é disponibilizada a ficha de cadastramento.
De acordo com
o edital, o candidato deverá acessar o
link para cadastramento de professor e
seguir as instruções
que constarão na tela
para a efetivação do
cadastro. O encerramento do prazo para
as inscrições será às

23h59 de 20 de janeiro de 2019.
Os candidatos, segundo a publicação,
serão
contratados
para exercício, em
caráter
temporário,
sob o regime de suplência, da função de
docente, por intermédio da atribuição de
aulas complementares ou de convocação,
nas vagas puras surgidas no decorrer do
ano letivo. A convocação, por sua vez, será
feita em substituição
ao professor titular e
de acordo com a carga horária do respectivo cargo.

Pedágio na ponte sobre o
rio Paraguai está mais caro
As tarifas de pedágio cobradas pela
utilização,
como
meio de transposição, da ponte rodoviária sobre o rio
Paraguai, na Rodovia BR-262, entre os
municípios de Miranda e Corumbá, tiveram novos valores
homologados
pela
Agência Estadual de
Regulação de Serviços Públicos (Agepan).
A
Portaria
nº
162/2018, publicada no dia 10 de dezembro, estabelece

o valor da tarifa básica, que serve para
os carros de passeio,
em R$ 10,60. O valor para motos passa
de R$ 5,90 para R$
6,40. A nova tabela traz valores para
diferentes veículos
comerciais, de acordo com o número de
eixos. Aos automóveis com dois (eixos)
o preço passa para
R$ 21,20; para cinco (eixos) chega a R$
53,00, enquanto que
para dez (eixos) passa a ser cobrado R$
106,00. O reajuste,

que entrou em vigor
no dia 1º de janeiro
foi de 7,07% em relação a 2018.
Ficam isentos da
cobrança de pedágio
os veículos de propriedade da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, e os veículos pertencentes
aos estados estrangeiros e destinados
as suas representações
diplomáticas.
Com informações da
assessoria de comunicação do Governo
de MS.

www.diariocorumbaense.com.br

04 a 10 de janeiro de 2019 - ANO: XII - Edição: 2553

twitter.com/diarionline

ENTRETENIMENTO

Planta Roupa usacultivada da para
enxugar o
em
corpo
estufas

Grande martelo

(?)
prantos:
chorando
muito

Molusco
com oito
tentáculos
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Assume
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Parte
de tronco
Herson
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Primeira
e última
letras
Membro
das aves
Que não
está cozida

Repetição
de palavras ou
sons
(?)-de-malta, símbolo do Vasco da Gama

Consoantes de
"bege"

O Sesc Corumbá
fica na rua 13 de junho, 1703 – Centro. A
Unidade está de recesso e retoma as atividades no dia 10 de janeiro. Informações pelo
telefone (67) 32323130. Acompanhe a
programação do Sesc
no site sesc.ms.
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alimento
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dos
piratas
(Lit.)
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de papel
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Solução
56

2/go.

Roedor de
capinzais
Expressão
de espanto

"Let it (?)",
trilha
sonora de
"Frozen"

Otis
Redding,
músico
de soul
Esposa de
rajá
"Tudo",
em "onipresente"
(abrev.)

BANCO

3/doo. 4/tala. 5/noivo — pudor. 6/ímpeto. 10/operatório.

MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA - FINALIDADE: Aquisição de
alimentos de agricultores familiares para atender a demanda do Complexo
Naval de Ladário; OBJETO: Aquisição de alimentos de agricultores
familiares, por meio da modalidade de Compra Institucional do Programa de
Aquisição de Alimentos (PAA), conforme itens constantes no Anexo A do
Edital; QUANTIDADE DE ITENS: 53 itens; EDITAL: Poderá ser obtido a
partir do dia 04/01/2019, de 2ª a 6ª feira no período de 09:00 às 11:30 e 13:30
às 16:00 horas, no Centro de Intendência da Marinha em Ladário, situado na
Avenida 14 de Março, s/nº - Centro, Ladário–MS – Fone: (67) 3234-1097 ou
no endereço eletrônico: www.marinha.mar.mil.br/ceimla ; SESSÃO
PÚBLICA: será realizada no dia 23/01/2019 às 09:00h (horário local), no
Centro de Intendência da Marinha em Ladário.

Que não é verdadeiro

Suporte
que firma
ataduras

Serviço

MARINHA DO BRASIL
CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM LADÁRIO
AVISO
CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2018

© Revistas COQUETEL
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P

ara iniciar o
ano com muita
cultura, a partir do dia 15 de
janeiro, o Sesc Corumbá apresenta a Mostra “Destaques da 7ª
Arte” nas sessões do
Cine Sesc, que acontecem toda quarta, às
19h30, e aos sábados,
às 15h.
Nos dias 15 e 19
o filme é “O cidadão
ilustre”. O longa narra a trajetória de um
escritor argentino e
vencedor do Prêmio
Nobel, radicado há 40
anos na Europa que
volta à sua terra natal,

gramação traz o filme
“Paterson”, sobre um
pacato motorista de
ônibus que divide os
momentos livres entre
a vida em família e sua
poesia inspirada na cidade e nos passageiros que encontra todos
os dias.

www.coquetel.com.br
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contato@diariocorumbaense.com.br

que inspirou a maioria
de seus livros, para
receber o título de Cidadão Ilustre da cidade - um dos únicos
prêmios que aceitou
receber. No entanto,
sua ilustre visita desencadeará uma série
de situações complicadas entre ele e o povo
local.
Dias 22 e 26 é a
vez do filme “Eu não
sou seu negro”. O documentário é narrado
por Samuel L. Jackson e constrói uma
reflexão sobre como é
ser negro nos Estados
Unidos.
Dias 29 de janeiro
e 1º de fevereiro, finalizando o mês, a pro-
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Cine Sesc de Corumbá
apresenta Mostra
“Destaques da 7ª Arte”
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