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Crianças de até seis 
anos, idosos e gestantes 
já podem ser vacinados 

contra a gripe

Anderson G
allo

Anderson G
allo

A 21ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza vai até 31 de maio. Ontem, a 
Secretaria Estadual de Saúde confirmou que causa da morte de trabalhador rural foi H3N2.  
>>PÁGINA 06

EVENTO INTERNACIONAL

NEGÓCIO EM FAMÍLIA

Cia de Dança do Pantanal 
é premiada em concurso 
de bailado em Portugal 

Páscoa reforça renda 
extra a primos que 
produzem ovo de 
chocolate caseiro

 Competição foi durante a semana em Porto. 
>>PÁGINA 09

 >>PÁGINA 07
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Normas de comportamento

ARTIGO

(*) Heitor Rodrigues Freire é corretor de 
imóveis e advogado.

Por Heitor Freire (*)

A história da humanidade é rica de ensina-
mentos e comportamentos que, ao longo 
dos milênios, foram se cristalizando na 
mente e no coração dos homens, estabele-

cendo certas atitudes.
Numa busca rápida pelo super Google – sem 

dúvida, a mais completa ferramenta de consulta 
de informação jamais inventado – encontramos al-
gumas referências sobre os códigos, leis e manda-
mentos que vêm norteando o comportamento de 
quem tem acesso ao mundo digital.

O Código de Hamurabi, é considerado um dos 
mais antigos c'dogiso de conduta de que se tem 
notícia, foi implantado no século XVIII a.C. pelo rei 
Hamurabi, pertencente à primeira dinastia babilô-
nica. Pouco depois de ascender ao trono, o jovem 
soberano deu início à fusão de semitas e sumérios 
em uma unidade política e civil, imposta não só 
pelas armas, mas também pela ação administra-
tiva e pacificadora, e dessa forma conquistou, por 
meio de acordos e guerras, quase toda Mesopotâ-
mia.

A seguir temos o Bhagavad-Gita, livro que rege 
a religião hindu, revelado por Krishna, que viveu 
na Índia há mais de 5.000 anos (por volta de 3.000 
a.C.). Trazendo uma mensagem de amor, fé e es-
perança, e é reverenciado por budistas, hindus e 
brâmanes. Foi escrito na melhor tradição dos li-
vros sagrados e relata a luta travada no espírito 
humano pelo Bem contra o Mal, a supremacia do 
espírito sobre o egoísmo, as paixões e os prazeres 
mundanos.

Depois, foi a vez de Moisés com os Dez Man-
damentos, retratados nos livros do Êxodo e do 
Deuteronômio. Os Dez Mandamentos foram rece-
bidos por Moisés no Monte Sinai, há aproxima-
damente 1250 anos antes de Cristo, contendo os 
fundamentos que desde então norteiam a religião 

judaica.
O Tao-Te-King trás os ensinamentos de Lao-

-Tsé, nascido aproximadamente no ano 500 antes 
de Cristo. Esses escritos orientaram a filosofia chi-
nesa e também servem de inspiração para muitos 
ocidentais até hoje.

O Tri-Pitakas - livro sagrado dos budistas, foi 
revelado por Deus a Sidarta Gautama, o Buda, que 
nasceu no ano 556 antes de Cristo, filho único de 
um rei do Himalaia, atual Nepal. Buda abandonou 
a vida principesca para viver como um mendigo 
em busca da verdade espiritual. Após 45 anos pre-
gando a sabedoria e a compaixão, Buda entrou no 
Nirvana, ou seja, alcançou a "Grande Morte". Este 
foi um dos acontecimentos mais belos e significa-
tivos da história da humanidade, enriquecendo a 
mente humana e transbordando bondade, amor e 
compaixão através dos séculos até os dias atuais.

O Alcorão é um dos livros mais influentes da 
história. Foi revelado por Maomé, que nasceu em 
Meca, na Arábia, em 570 d.C. e faleceu aos 62 
anos, em Medina. Para mais de 800 milhões de 
muçulmanos, espalhados em pelo menos 40 paí-
ses do mundo, ele é a própria palavra de Deus. O 
Alcorão é um código de leis que se sobressai por 
sua pureza de estilo, sabedoria e verdade, cons-
tituindo-se em uma força indutora do comporta-
mento religioso, social e político. Prescreve aos 
homens uma vida de submissão à vontade divina, 
e rapidamente se espalhou pelo mundo, fazendo 
com que durante a época áurea da civilização islâ-
mica muitas nações diferentes fossem unidas em 
uma grande fraternidade.

Dentre todos os seres iluminados, destaca-se 
de forma marcante a figura de Jesus, que com 
toda simplicidade e clareza definiu e sintetizou to-
dos os mandamentos em um só:

Amar a Deus sobre todas as coisas do céu e da 

Terra e ao próximo como a si mesmo.
Em todas estas escrituras sagradas o homem 

é convocado por seu Criador a desenvolver e exer-
citar virtudes como o amor, a bondade, a compai-
xão, a justiça, a equidade e a retidão.
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Mais de 2 mil eleitores têm prazo até 
06 de maio para regularizar título

Em todo o país, 
mais de 2,6 mi-
lhões de pes-
soas estão em 

situação irregular com 
a Justiça Eleitoral. Em 
Corumbá são 1.782 
eleitores, sendo 1.155 
da 7ª Zona Eleitoral e 
627 da 50ª Zona Elei-
toral. Já em Ladário, 
que corresponde tam-
bém a 50ª Zona, são 
325 pessoas, que se 
encontram com o títu-
lo eleitoral irregular, 
totalizando na região 

do Pantanal, 2.107 
eleitores.

O prazo para a re-
gularização vai até o 
dia 06 de maio. Em 
entrevista ao Diário 
Corumbaense, o chefe 
de Cartório da 7ª Zona 
Eleitoral, Anselmo Nina 
Junior, Os eleitores 
faltosos nos três últi-
mos pleitos, podem ter 
os títulos cancelados. 
“Existem eleitores que 
não votaram e nem jus-
tificaram nos três úl-
timos turnos, ou seja, 
desde a última eleição 
municipal em 2016, 
sendo que de lá pra 

cá tivemos mais dois 
turnos. São esses que 
têm que se atentar 
para que não tenham 
o título cancelado”, 
explicou Anselmo.

Ainda conforme 
ele, o prazo para esses 
eleitores não se esten-
derá após a data limi-
te, que é 06 de maio. 
“Seis de maio será o 
último dia para esses 
mais de dois mil elei-
tores comparecerem 
no cartório eleitoral e 
solicitarem a regulari-
zação da situação. Se 
o eleitor não compare-
cer, o titulo será can-

celado e como consequ-
ência do cancelamento 
do título, a pessoa fica 
impedida de regulari-
zar o CPF, passaporte, 
tomar posse em algum 
cargo público, e, se for 
servidor público, corre 
o risco de ter o salário 
suspenso”, alertou An-
selmo. 

Faltando menos de 
um mês para que o 
prazo termine, o mo-
vimento no Cartório 
Eleitoral, localizado na 
rua Duque de Caxias, 
divisa entre os bair-
ros Nossa Senhora de 
Fátima e Aeroporto, 
aumentou na sema-
na passada, de acordo 
com o chefe do Cartório 
da 7ª Zona Eleitoral.

“A gente notou que 
na semana passada 
aumentou um pouco, 
mas está muito aquém 
do que esperamos. 
Nos anos anteriores 
quando passamos pelo 
mesmo procedimento, 
muitas pessoas deixa-
ram de comparecer, ou 
porque mudaram da 
cidade, moram na zona 
rural e não tem como 
comparecer. Mesmo 
assim, estamos achan-
do que esse percentu-
al de comparecimento 
está bem abaixo do es-
perado”, salientou An-
selmo. 

Atenta à data, a es-
tudante, Marcelly Fer-
nandes Arruda, apro-
veitou o tempo livre e 
foi procurar informa-
ções. “Não votou em 
duas  eleições. O quan-
to antes resolver a si-
tuação é melhor, pois 
caso precise fazer algo 
que necessite de todas 
as documentações em 
dia, já estarei com tudo 
em mãos”, afirmou. 

O mesmo fez o mi-
litar da Marinha, Sera-
fim Barbosa. Ele não é 
de Corumbá e foi pedir 
a transferência o título 
que é da cidade de São 
José dos Campos/SP, 
para Ladário. “Não sou 
daqui, mas não dei-
xei de exercer minha 
cidadania e votei nas 
últimas eleições. Ago-
ra como vim para cá, 
resolvi pedir a transfe-
rência e ficar com tudo 
em dia. Assim, é bem 
melhor”, ressaltou o 
militar da Marinha. 

Corumbá tem 58 
locais de votação, 274 
seções e eleitorado de 
69.302 eleitores. La-
dário tem 44 seções e 
eleitorado de 13.404 
pessoas.

A importância
do título 

O título de eleitor, 

conforme o TSE, é ne-
cessário para obter 
passaporte ou carteira 
de identidade e para 
receber vencimentos, 
remuneração, salário 
ou proventos de fun-
ção ou emprego públi-
co, autárquico ou pa-
raestatal, bem como 
de fundações gover-
namentais, empresas, 
institutos e sociedades 
de qualquer natureza, 
mantidas ou subven-
cionadas pelo governo 
ou que exerçam servi-
ço público delegado, 
correspondentes ao 
segundo mês subse-
quente ao da eleição.

O documento é exi-
gindo para participar 
de concorrência públi-
ca ou administrativa 
da União, dos estados, 
dos territórios, do Dis-
trito Federal, dos mu-
nicípios ou das res-
pectivas autarquias, 
para obter emprésti-
mos nas autarquias, 
nas sociedades de 
economia mista, nas 
caixas econômicas 
federais e estaduais, 
nos institutos e caixas 
de previdência social, 
bem como em qual-
quer estabelecimen-
to de crédito mantido 
pelo governo e com es-
sas entidades celebrar 
contratos.

Anderson Gallo

PDV para servidor estadual é aprovado
na Assembleia Legislativa

Com acréscimo 
de uma emenda e 
placar de 19 votos 
a 2, o PDV (Plano 
de Demissão Volun-
tária) foi aprovado 
na quarta-feira (dia 
10) na Assembleia 
Legislativa. O tex-
to passou por duas 
votações do plenário 
e segue para san-
ção do governador 

Reinaldo Azambuja 
(PSDB).

O projeto foi apro-
vado com uma emen-
da apresentada pelo 
deputado estadual 
Renan Contar (PSL). 
O dispositivo deter-
mina que o servidor 
que aderir ao PDV 
é obrigado a deixar 
cargo efetivo e comis-
sionado.

A proibição não 
estava prevista no 
projeto original do 

Poder Executivo. Se-
gundo Contar, desta 
forma, ficava aberta 
a possibilidade de a 
pessoa sair do cargo 
efetivo e permanecer 
no governo em cargo 
de confiança.

O deputado de-
sistiu de uma se-
gunda emenda, que 
aumentava de dois 
para cinco anos o 
período em que o 
servidor que aderir 
ao plano de demis-

são possa retornar 
ao governo com car-
go comissionado.

Contar foi con-
vencido pelo líder do 
governo, José Carlos 
Barbosa (DEM), de 
que a ampliação do 
prazo penalizaria o 
servidor, enquanto a 
proposta é para in-
centivar a participa-
ção no PDV.

Os votos contrá-
rios ao projeto do go-
verno foram dos de-

putados Pedro Kemp 
e Cabo Almi, ambos 
do PT. Conforme 
Kemp, o projeto não 
é bom porque, apesar 
de trazer os incen-
tivos, o servidor vai 
perder a estabilidade 
e o emprego, além de 
poder ocupar a vaga 
com comissionados 
ou terceirizar o ser-
viço.

O servidor estadu-
al que aderir ao PDV 
continuará receben-

do "salário" duran-
te os meses equiva-
lentes ao tempo de 
serviço. Se a pessoa 
ficou 20 anos no ser-
viço público, recebe-
rá 20 parcelas, mais 
3 meses de bônus. 
Conforme a admi-
nistração estadual, 
o parcelamento foi a 
saída para evitar o 
comprometimento da 
receita e infração à 
LRF (Lei de Respon-
sabilidade Fiscal). 

Marcelly não votou em duas eleições e já providenciou a regularização
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“Abril Verde” reforça conscientização 
e prevenção de acidentes de trabalho

Linha de ônibus do Popular Nova 
tem mudanças a partir de hoje

Dedicado à pre-
venção de 
acidentes e 
doenças rela-

cionadas ao trabalho, 
o movimento “Abril 
Verde” realiza durante 
todo o mês atividades 
de alerta e prevenção. 
Segundo dados da Pre-
vidência Social, Corum-
bá é o quinto município 
do Mato Grosso do Sul, 
com mais registros de 
acidentes no trabalho. 
Em 2018, foram regis-
trados 185 acidentes 
de trabalho; em 2017, 
foram 189 notificações.

A cidade pantanei-
ra fica atrás apenas de 
Campo Grande, Dou-
rados, Três Lagoas e 
Bataguassu, conforme 
apontam os dados da 
Previdência Social, que 
ainda revela as funções 
com mais registros de 
acidentes: trabalhador 
agropecuário em geral, 
com 26 casos; traba-
lhador de pecuária po-
livalente, com 23 casos 
e alimentador de linha 
de produção, com cinco 
casos. Todos os dados 
são referentes a 2018.

Já o Centro de Re-
ferência Regional em 
Saúde do Trabalha-
dor de Corumbá (Ce-
rest), responsável pelo 
atendimento aos tra-
balhadores na cidade, 
informou ao Diário Co-
rumbaense, que duas 
mortes foram registra-
das em 2018 e três no 

ano anterior, totalizan-
do cinco mortes na re-
gião do Pantanal, em 
dois anos.

As investigações de 
acidentes de trabalho 
graves, onde a vítima 
sofreu algum tipo de 
lesão ou fratura que o 
afastaram de sua ativi-
dade laboral, em 2018 
chegou a 116 casos. 
No primeiro trimestre 
deste ano, são 15 regis-
tros.

Os relacionados à 
investigação de aciden-
te com material biológi-
co somam 19 em 2018 
e três este ano. Os aci-
dentes em investigação 
de Ler/ Dort, ocasio-
nados por esforço re-
petitivo, registram dois 
casos em 2018, lem-
brando que são casos 
subnotificados, confor-
me alerta o Cerest.

Para o coordenador 
do Centro de Referên-
cia Regional, Alexandre 
Vasconcelos Cavassa, o 
movimento Abril Verde, 
vem somar com o tra-
balho já feito na região 
de Corumbá e Ladá-
rio. “Buscamos sem-
pre promover através 
de ações a prevenção, 
orientação e promoção 
à saúde do trabalha-
dor, alertando sobre 
riscos de eventuais 
acidentes os quais eles 
estão expostos, bem 
como a saúde mental. 
Aproveitamos o movi-
mento e intensificamos 
ainda mais as fiscaliza-
ções, por meio de visi-
tas”, disse.

Ainda segundo ele, 
o Cerest segue um pla-
nejamento anual, que é 
aprovado pelo Conselho 
Municipal de Saúde, 
para que as ações se-
jam desenvolvidas du-
rante todo o ano com o 
objetivo de contemplar 
Notificação Compul-
sória para 11 agravos: 
Pair (perda auditiva in-
duzida por ruído), Der-
matoses Ocupacionais, 
Ler/ Dort, Câncer Re-
lacionado ao Trabalho, 
Acidente de Trabalho 
com Exposição Material 
Biológico, Transtorno 
Mentais Relacionados 
ao Trabalho, Acidente 
De Trabalho Fatal, Aci-
dente De Trabalho Com 
Mutilações, Acidente 
De Trabalho em Crian-
ças e Adolescentes, In-
toxicação Exógena.

“A cada mês traba-
lhamos com um tipo de 
situação e intensifica-
mos a rotina junto aos 
trabalhadores e tam-
bém aos contratantes. 
Prevenção sempre”, 
destacou. 

Dentro da progra-
mação do Cerest, acon-
tecerá no dia 28 de 
abril, Dia Mundial da 
Segurança e Saúde do 
Trabalho, uma cami-
nhada pelas principais 

ruas da cidade, para 
alertar a população so-
bre o movimento e pre-
venção a acidentes.

"Abril Verde"

Em 2003, a OIT (Or-
ganização Internacio-
nal do Trabalho) insti-
tuiu o dia 28 de abril 
como o Dia Mundial da 
Segurança e Saúde do 
Trabalho, em menção 
a um grave acidente 
ocorrido em 1969 no 
estado da Virginia, nos 
EUA, onde 78 trabalha-

dores acabaram per-
dendo suas vidas.

Em consequência, 
no Brasil, em 2005, 
através da Lei n.º 
11.121, esse dia tam-
bém foi utilizado para 
indicar o Dia Nacional 
em Memória das Víti-
mas de Acidentes e Do-
enças do Trabalho. No 
dia 07 de abril, ainda 
é celebrado o dia Mun-
dial da Saúde.

Portanto, o mês de 
abril é um período de 
reflexão. É um período 
para se pensar sobre os 

cuidados com a saúde 
e a vida daqueles que 
exercem atividades la-
borais. É um lembre-
te para todos os níveis 
de governo e empresas 
privadas, no intuito de 
fomentar mais investi-
mentos na prevenção 
de acidentes de tra-
balho. Para tanto, são 
promovidos palestras, 
seminários, debates, 
mobilizações sociais, 
entrevistas, campa-
nhas publicitárias, en-
tre outros eventos mi-
diáticos.

Usuários do trans-
porte coletivo que faz a 
rota do bairro Popular 
Nova, têm que se aten-
tar à mudança que a li-
nha terá a partir desta 
sexta-feira, 12 de abril. 
O anúncio foi feito pela 
Agência Municipal de 
Trânsito e pela própria 
empresa, Viação Cida-
de Corumbá, conces-
sionária do transporte 
coletivo na cidade.

Representantes da 
Agetrat e da empre-
sa orientaram usuá-
rios esta semana  para 
alertá-los sobre a mu-
dança e informar as 
melhorias previstas 
em parte da rota, com 
a distribuição de apro-

ximadamente 200 ma-
pas que traz as altera-
ções. 

A mudança será 
precisamente no retor-
no do trajeto, ao sair do 
ponto final, localizado 
na Praça do bairro Po-
pular Nova. O ônibus 
irá descer direto a rua 
Cyríaco de Toledo até a 
Dom Pedro II, na sequ-
ência irá sentido oeste, 
em direção a rota que 
o ônibus faz na subida.

O motorista fará o 
mesmo percurso de 
subida, passando pe-
las ruas do bairro Ae-
roporto até chegar na 
Gonçalves Dias esqui-
na com Cyríaco, onde 
irá fazer conversão à 

direita e uma quadra 
acima irá fazer conver-
são à esquerda na rua 
Monte Castelo. A par-
tir desse ponto o ôni-
bus seguirá seu cami-
nho antigo de retorno, 
descendo a rua 21 de 
Setembro esquina com 
Monte Castelo.

"Essa melhoria é 
um pedido da popu-
lação do bairro Aero-
porto, que após um 
estudo técnico feito 
por um professor uni-
versitário, a empre-
sa nos encaminhou 
a sugestão. Fizemos 
análises e percebemos 
que realmente se tra-
tava de uma melho-
ria para a população”, 

disse o diretor-interino 
da Agetrat, Alexandre 
Vasconcellos.

Já o gerente da Via-
ção Cidade Branca, 
Youssef Iunes, tam-
bém falou sobre a al-
teração, que será rea-
lizada nos horários de 
pico. “Assim, vamos 
melhorando a mobi-
lidade do estudante, 
que contará com essa 
facilidade na entrada e 
saída da escola, e aos 
clientes de uma manei-
ra geral. Espera-se que 
haja um aumento no 
fluxo de passageiros 
dessa linha", salientou 
Youssef Iunes. Com in-
formações da Agetrat.
(LC)

Anderson Gallo

Movimento alerta trabalhadores de todos os setores
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Corregedoria da Polícia Civil prossegue com investigações 
sobre execução de boliviano dentro de ambulância

A Corregedor ia 
Geral da Po-
lícia Civil de 
Mato Grosso 

do Sul e a Delegacia 
de Homicídios, rea-
lizaram na noite de  

segunda-feira, 08 de 
abril, uma reprodução 
simulada dos fatos que 
levaram à morte do bo-
liviano Alfredo Rangel 
Weber, de 48 anos, na 
noite de 23 de fevereiro 
deste ano. O principal 
suspeito é o delegado, 
afastado das funções, 

Fernando Araújo da 
Cruz Júnior, que está 
preso em Campo Gran-
de, junto com o policial 
civil Emmanuel Contis, 
acusado de dar "apoio" 
ao delegado após o cri-
me. Ele não teria parti-
cipado da execução. 

O Diário Corum-

baense apurou que  a 
reprodução simulada 
envolveu órgãos res-
ponsáveis pelo inqué-
rito, como a equipe de 
Perícia da Polícia Civil 
de Corumbá e da Ca-
pital. Polícia Militar e 
agentes da Agência de 
Trânsito, responsáveis 
por coordenar o tráfe-
go de veículos no mo-
mento da reprodução, 
também participaram 
da ação. 

Testemunhas pre-
senciais foram usa-
das durante a ação, 
que teve como objetivo 
buscar mais informa-
ções sobre o fato, para 
que os investigadores 
possam analisar as re-
ais versões do crime e 
de testemunhas ouvi-
das até agora. 

A partir de en-
tão, um laudo pericial 
apontará a veracida-
de dos fatos, revelan-
do o local exato, hora 
e como foi procedida 
a ação que acabou na 
execução do boliviano. 

Ainda segundo as in-
formações, o inquérito 
está em andamento e 
há mais informações 
para serem averigua-
das.

O crime

Alfredo Weber foi 
morto a tiros dentro 
de uma ambulância, 
na rodovia Ramão Go-
mes, que vinha da ci-
dade fronteiriça de 
Puerto Suárez para o 
Hospital de Corum-
bá. Segundo o que foi 
apurado, a desavença 
entre o delegado e Al-
fredo começou durante 
as eleições para pre-
sidente da Associação 
de Agropecuaristas da 
Bolívia, onde o sogro 
de Fernando concorria 
ao cargo. 

Depois, em uma 
festa em propriedade 
rural, houve uma dis-
cussão entre Alfredo 
e outros participantes 
do evento. O delega-
do, neste momento, 

teria pegado uma faca 
e desferido golpes con-
tra o boliviano que foi 
socorrido e levado a 
um hospital da cida-
de boliviana. Porém, 
devido a gravidade do 
ferimento, ele teve que 
ser transferido com 
urgência para o Hos-
pital de Corumbá. No 
momento em que se-
guia pela Ramão Go-
mes, já em território 
brasileiro, próximo 
ao Cemitério Nelson 
Chamma, a viatura foi 
interceptada por um 
carro, supostamente 
conduzido pelo dele-
gado Fernando Araú-
jo, que desceu, deu or-
dem de parada, abriu 
a porta da ambulância 
e deu quatro tiros na 
vítima.

O crime foi presen-
ciado pela filha e uma 
irmã do boliviano. Ain-
da estavam na am-
bulância, um médico 
plantonista e o moto-
rista, principal teste-
munha do caso. 

Delegado e investigador foram afastados das funções
A Polícia Civil 

afastou compulso-
riamente Fernando 
Araújo da Cruz Jú-
nior do cargo de de-
legado desde o dia 
04 de abril, conforme 
publicação do Diário 

Oficial do Estado. Ele 
foi preso no dia 29 de 
março, a pedido da 
Corregedoria da Polí-
cia Civil, que realizou 
operação conjunta 
com a Delegacia de 
Homicídios e o Garras 

(Delegacia Especiali-
zada de Repressão a 
Roubos a Banco, As-
saltos e Sequestros). 

De acordo com 
Corregedoria Geral da 
Polícia Civil, a medi-
da considera a gra-

vidade dos fatos que 
são apurados em uma 
ação disciplinar. 

Com o afastamen-
to, foram recolhidas 
arma e carteira fun-
cional, além de sus-
pensão de senhas e 

login de acesso aos 
bancos de dados da 
instituição policial. 
Fernando também foi 
dispensado da função 
de titular da Delega-
cia de Atendimento à 
Infância, Juventude e 

Idoso de Corumbá.
O investigador 

Emmanuel Nicolas 
Contis Leite também 
foi afastado do cargo 
e cumpre prisão tem-
porária em Campo 
Grande. (LC)

Anderson Gallo

“Bigodinho” é preso com 
maconha em Ladário

Thiago dos Santos 
Vilalva, mais conhe-
cido como “Bigodi-
nho”, foi preso pela 
Polícia Civil de La-
dário, por tráfico de 
drogas. Os investiga-
dores já vinham mo-
nitorando o suspeito, 
que utiliza  tornoze-
leira eletrônica e aca-
baram encontrando 
maconha com ele na 
tarde de quarta-feira, 
10 de abril.

“Bigodinho”, que 
tem várias denún-
cias que o apontam 

como responsável em 
comercializar entor-
pecentes na cidade 
vizinha e abastecer  
“bocas de fumo”, em 
função conhecida 
como “aviãozinho” ou 
“vapor”, foi preso na 
rua Pedro de Medei-
ros, esquina com a 
Salgado Filho, bairro 
Santo Antônio, próxi-
mo de alguns pontos 
de venda de drogas.

 Ao ser abordado 
e revistado, os inves-
tigadores da Polícia 
Civil, encontraram 

em seu bolso um pa-
cote azul contendo 
uma porção de maco-
nha, pesando apro-
ximadamente 31,5 
gramas. Inicialmen-
te, Thiago confessou 
que a droga era de 
sua propriedade e 
que venderia por R$ 
200,00. Depois, disse 
ser apenas usuário e 
não contou de quem 
comprou a droga. 
"Bidoginho" foi preso 
e encaminhado à De-
legacia de Polícia Ci-
vil.(LC)

Mulher denuncia colega 
por agressão no local de 

trabalho
Mulher de 38 anos 

procurou a Polícia 
Civil de Corumbá 
para registrar bo-
letim de ocorrência 
1919/2019, após ter 
sido agredida pela 
companheira de tra-
balho. Ela contou que 
ambas trabalham em 
um restaurante e o 
caso teria ocorrido 
por volta das 09h30 
desta quinta-feira, 
11 de abril.

O registro policial 
informa ainda que a 
agressora acusou a 
vítima e outra funcio-
nária de estarem fa-
lando mal dela. Nes-
ta manhã, a vítima 
estava com a colega 
num canto do res-
taurante conversan-
do, momento em que 
a mulher passou e as 
acusou de serem fal-
sas. A autora foi pro-
curar os patrões para 

falar sobre o fato, que 
foi negado pela fun-
cionária. 

Neste momento, 
irritada, a agresso-
ra foi pra cima da 
vítima, agarrando-a 
pelo pescoço e a im-
prensou na porta de 
vidro, que quebrou.  
A vítima ficou com 
uma lesão no braço. 
O caso foi registrado 
como lesão corporal 
dolosa. (LC)

Delegado Fernando Araújo Júnior foi preso no dia 29 de março
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SAÚDE

Saúde inicia campanha nacional 
de vacinação contra a gripe

A 21ª Campanha 
Nacional de 
Vacinação con-
tra a Influenza, 

começou na quarta-fei-
ra, 10 de abril e vai até 
31 de maio de 2019. 
No dia 04 é o dia de 
mobilização nacional, 
o chamado Dia D. Nes-
te primeiro momento 
a prioridade é vacinar 
idosos, acima de 60 
anos, crianças na fai-
xa etária de 6 meses 
até menores de 6 anos, 
gestantes e puérperas 
(até 45 dias após o par-
to). 

Após o dia 22 de 
abril, será a vez dos 
os trabalhadores da 
saúde, os professores 
das escolas públicas 
e privadas, os povos 
indígenas, os grupos 
portadores de doenças 
crônicas não trans-

missíveis e outras 
condições clínicas es-
peciais, os adolescen-
tes e jovens de 12 a 
21 anos de idade sob 
medidas socioeducati-
vas, a população pri-
vada de liberdade e os 
funcionários do siste-
ma prisional.

A meta é vacinar, 
pelo menos, 90% do 
público-alvo. A es-
colha dos grupos 
prioritários segue 
recomendação da 
Organização Mun-
dial da Saúde (OMS). 
Cabe ressaltar que 
também ocorrerá a 
atualização da Ca-
derneta de Vacinação 
conforme a situação 
vacinal encontrada e 
as indicações do Ca-
lendário Nacional de 
Vacinação.

Prevenção 

A transmissão 

dos vírus influenza 
acontece por meio do 
contato com secre-
ções das vias respi-
ratórias, eliminadas 
pela pessoa contami-
nada ao falar, tossir 
ou espirrar. Também 
ocorre por meio das 
mãos e objetos con-
taminados, quando 
entram em contato 
com mucosas (boca, 
olhos, nariz). À po-
pulação em geral, o 
Ministério da Saú-
de orienta a adoção 
de cuidados simples 
como medida de pre-
venção para evitar a 
doença, como: lavar 
as mãos várias vezes 
ao dia; cobrir o nariz 
e a boca com lenço 
descartável ao tos-
sir ou espirrar; não 
compartilhar objetos 
de uso pessoal; além 
de evitar locais com 
aglomeração de pes-
soas.

ASSESSORIA DE
COMUNICAÇÃO DA PMC
www.corumba.ms.gov.br/ Confira abaixo a lista de salas 

abertas durante a campanha e 
horários de funcionamento:

07:30 as 10:30
13:30 as 16:30                  ESF GASTÃO DE OLIVEIRA 1
                                         Endereço: Rua Nossa Sra. da Conceição snº                                                   
                                         Bairro Maria Leite

07:30 as 10:30
13:30 as 16:30                  ESF GASTÃO DE OLIVEIRA 2
                                         Endereço: Rua Nossa Sra. da Conceição snº - 
                                         Bairro Maria Leite

07:30 as 10:30
13:30 as 16:30
17:30 as 20:30                   ESF LUCIA MARIA 2
                                          Endereço: Rua Ciríaco de Toledo, snº -
                                          Bairro Kadwéus

07:30 as 10:30
13:30 as 16:30
17:30 as 20:30           ESF LUCIA MARIA 1
                                         Endereço: Rua Ciríaco de Toledo, snº
                                         Bairro Kadwéus

07:30 as 10:30
13:30 as 16:30            ESF PEDRO PAULO 2
                                          Endereço: Rua Batista das Neves nº 119 
                                          Bairro Centro

07:30 as 10:30
13:30 as 16:30            ESF ENIO CUNHA 1
                                          Endereço: Alameda Tamengo snº
                                          Bairro Cervejaria

07:30 as 10:30
13:30 as 16:30            ESF DR. WALTER VICTÓRIO
                                                  Endereço: Alameda José de Barros Maciel, 48.
                                          Bairro Cristo Redentor

07:30 as 10:30
13:30 as 16:30            ESF RANULFO DE JESUS
                                          Endereço:Alameda Santos Dumont, 47
                                          Bairro Aeroporto
 
13:30 as 16:30
                                          ESF NOVA CORUMBA
                                          Endereço: Rua Ciríaco de Toledo snº
                                          Bairro Nova Corumbá

07:30 as 10:30
13:30 as 16:30            ESF BEIRA RIO
                                          Endereço: Rua Delamare nº 384
                                          Bairro Centro

07:30 as 10:30
13:30 as 16:30            ESF PADRE ERNESTO SASSIDA
                                          Endereço: Rua José Fragelli, s/n.
                                          Esq Dom Aquino. Bairro Dom Bosco

07:30 as 10:30
13:30 as 16:30
18:00 as 21:00             ESF HUMBERTO PEREIRA
                                           Endereço: Rua Luiz Feitosa Rodrigues,esq
                                                Duque de Caxias – Bairro Nossa Sra. De Fátima

07:30 as 10:30
13:30 as 16:30             ESF LUIS FRAGELLI
                                           Endereço: Avenida Rio Branco, s/n.
                                           Bairro Universitário

Horário de
Funcionamento   Estratégia de Saúde da Família

Secretaria confirma que H3N2 causou 
morte de trabalhador rural em Corumbá

A primeira mor-
te por gripe em Mato 
Grosso do Sul, em 
2019, foi confirma-
da no boletim epide-
miológico de Influen-
za, publicado nesta 
quinta-feira (11), pela 
SES (Secretaria Esta-
dual de Saúde). Um 
trabalhador rural, de 
43 anos, morreu no 
dia 26 de janeiro em 
Corumbá. De acordo 
com o boletim, o tra-
balhador morreu com 
H3N2, tipo de influen-
za sazonal. Este foi o 
único caso confirma-
do no Estado. Os da-
dos preliminares de 
2019, apontam que 
entre 1° de janeiro e 
09 de abril, foram re-
gistrados 206 casos 
de gripe.

O trabalhador ru-
ral apresentava os 

sintomas da gripe 
desde o dia 08 de ja-
neiro, mas foi interna-
do na Santa Casa de 
Corumbá duas sema-
nas depois, no dia 23. 
Além dele, outros três 
trabalhadores foram 
internados, pois apre-
sentavam suspeitas 
de influenza, hantavi-
rose, leptospirose ou 
febre maculosa.

Apesar de ser con-
tabilizado como a pri-
meira morte por gripo 
no boletim, o secre-
tário municipal de 
Saúde de Corumbá, 
Rogério Leite, expli-
ca que o trabalhador 
foi diagnosticado com 
leptospirose. “Os tra-
balhadores rurais que 
chegaram daquela fa-
zenda tinham baixa 
imunidade, a água que 
eles consumiam para 
fazer a hidratação es-
tava contaminada. A 
vítima foi diagnosti-

cada com leptospirose 
que baixa a imunida-
de de quem está doen-
te e qualquer reação 
gripal pode complicar. 
O que deu foi a H3N2, 
mas ele foi compilado 
pela leptospirose”, de-
talhou Rogério Leite.

O titular da pasta 
em Corumbá ainda 
afirma que a influen-
za H3N2 não é tão 
agressiva quanto a 
H1N1. “A H3N2 é um 
tipo de influenza que 
causa a maioria das 
gripes comuns. Este 
tipo de influenza não 
é tão agressivo quan-
to H1N1, mas pode 
levar a óbito a pes-
soa que está com bai-
xa imunidade, como 
idosos, crianças, que 
estão com a imuni-
dade comprometida", 
explicou. Segundo 
ele, é uma infecção 
mais frequente que a 
H1N1.

FERNANDA PALHETA do CG News 
e ROSANA NUNES
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ECONOMIA

LEONARDO CABRAL
leonardo@diariocorumbaense.com.br

EDITAIS

Primos aproveitam a Páscoa para lucrar 
com variedade de ovo de chocolate caseiro

Se para as crian-
ças um dos sinô-
nimos da Páscoa 
é o doce, para os 

pais, já há alguns anos, 
a data se torna “salga-
da”. É nessa época do 
ano que os tradicionais 
ovos de chocolate são 
comercializados e os pe-
quenos esperam ansio-
samente a chegada do 
"coelhinho da Páscoa", 
com as mais variadas e 
formas de chocolate.

Em média, nos su-
permercados de Co-
rumbá, os ovos de 
Páscoa podem ser en-
contrados entre R$ 9 
e R$ 62,00, podendo 
chegar a custar pou-
co mais de R$ 100,00, 
dependendo do tama-
nho, marca e peso. São 
inúmeras variedades 
que se dividem nas 
prateleiras, chamando 
a atenção não só pelas 
novidades, como pelos 
preços.

Uma das saídas en-
contradas para alguns 
pais, para “driblar” as 
altas nos preços são os 
ovos de chocolate casei-
ros. Eles são ofertados 
pelas redes sociais, me-
lhor “campo” de divulga-
ção para quem aproveita 
esta época do ano para 
lucrar. O tempo corri-
do do dia a dia também 
acaba sendo aliado de 
quem oferece essas va-
riedades caseiras.

Apesar de "caseiro", 
alguns vendedores não 
ficam para trás e inovam 
também. É necessário 

criatividade e acompa-
nhar o mercado para 
não deixar de vender.

Esse é o caso das 
irmãs artesãs Alessan-
dra da Silva Correa, 
de 28 anos, e Samia 
Rosa da Silva Bezerra, 
34. Foi através de uma 
brincadeira que há seis 
anos, elas iniciaram o 
negócio de vendas de 
ovos de chocolate, jun-
tamente com o primo, 
Mário Sérgio Ferreira 
Bordon.

As coisas foram ca-
minhando que, este 
ano, já são mais de 100 
encomendas e, cada 
um deles, tem uma 
função que vai desde a 
propaganda até a parte 
financeira.

“Comecei a fazer os 
chocolates por brinca-
deira, por causa dos 
meu sobrinhos que são 
muitos, e também pelos 
preços encontrados nos 
supermercados. Sem-
pre mexi com artesana-
to e um dia resolvi fazer 
trufas para vender com 
a ajuda de uma tia. En-
tão, descobri o chocola-
te e começamos a fazer 
com recheios tradicio-

nais e demos início às 
vendas”, lembrou Ales-
sandra da Silva que 
sempre contou com a 
ajuda da irmã Samia.

Desde então, as 
duas artesãs resolve-
ram “engrossar” o ne-
gócio ao perceberem 
que o resultado das 
vendas dos ovos de 
chocolate estava dando 
certo. “Nos primeiros 
anos fazíamos apenas 
os sabores tradicio-
nais, depois, pouco a 
pouco, fomos apren-
dendo e aperfeiçoando 
os ovos, seguindo os 
lançamentos e novida-
des. Nosso primo co-
meçou a nos ajudar e 
cada um ficou respon-
sável por fazer alguma 
coisa. Eu e minha irmã 
fazemos os chocolates 
e ela também ajuda o 
Mário na propaganda 
e no financeiro. Há seis 
anos vem dando certo 
essa parceria”, expli-
cou Alessandra ao Diá-
rio Corumbaense.

Inovar sempre

As irmãs explicaram 
que apesar do chocola-

te que faz referencia à 
Páscoa ser caseiro, não 
deixam de inovar e se-
guem a tendência do 
momento. “Procuramos 
nos aperfeiçoar a cada 
ano. Seja com inova-
ções nos formatos dos 
ovos ou até mesmo nos 
sabores. Para este ano, 
temos uma novidade 
que é o ovo no sabor 
de cupuaçu, bem como 
aqueles que caem no 
gosto da criançada, que 
são os ovos com brin-
quedos dentro”, disse 
Alessandra.

Uma das responsá-
veis pela parte da pro-

paganda, Samia Rosa 
da Silva Bezerra, re-
velou que o diferencial 
está na inovação. “Não 
é porque fazemos ovo 
de chocolate caseiro 
que vamos ficar para-
das esperando”, disse. 
“Nós vamos atrás dos 
clientes. Levamos as 
amostras em forma de 
bombons e trufas. Eles 
provam e aprovam na 
hora com a ajuda do 
menu que deixamos 
para que eles possam 
escolher os seus pre-
feridos. Essa época do 
ano é uma das quais 
mais lucramos e temos 

que sempre estar ante-
nadas no que é novida-
de”, completou Samia.

Além dos ovos de 
chocolate, as irmãs ofe-
recem também inúme-
ras variedades de pre-
sentes para esta Páscoa 
como as famosas “bar-
cas de chocolate”. Ovos 
de pote, bombons tru-
fados, ovos trufados e 
de colher também fa-
zem parte do cardápio 
dos primos. Os preços 
variam entre R$ 3,00 a 
R$ 90,00 com ovos de 
chocolate de 1 kg. O te-
lefone para contato é: 
(67) 99900 0376.

Fotos: Anderson Gallo

As irmãs Alessandra e Samia cuidam da produção dos ovos e o primo, da divulgação e finanças

Mesmo sendo produção caseira, opções são variadas a cada ano 
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CIDADANIA

Primeira edição do ano do Povo das
Águas começa no dia 21 no Alto Pantanal

Escola Tilma Fernandes sedia
"Cidadania em Ação" neste sábado

T erá início no 
domingo, 21 
de abril, os 
atendimentos 

da primeira edição do 
programa Povo das 
Águas em 2019. A 
equipe do programa 
embarca no período 
vespertino, no Por-
to Miguéis, em dire-
ção as regiões Tuiuiú, 
Piuval e Capim Gor-
dura, localizadas no 
Alto Pantanal.  

Na segunda-feira, 
22 de abril, os atendi-
mentos continuam na 
Ilha Verde, das 08h 
às 12, no Porto San-
ta Catarina. Na par-

te da tarde, a partir 
das 14h será a vez da 
comunidade do Para-
guai Mirim, na Escola 
Paraguai Mirim, até 
às 18h.  

A viagem segue 
na terça-feira, 23 de 
abril, com atendi-
mentos na região do 
São Francisco e Mato 
Grande das 08h às 
12h, no Porto da As-
sociação de Morado-
res do São Francisco. 
No período vespertino, 
a equipe se deslocará 
para o Porto Bonfim e 
São Pedro, local dos 
atendimentos para 
esta comunidade das 
15h às 17h.   

Na quarta-feira, 24 
de abril, será a vez 

das comunidades do 
Amolar e Barra do São 
Lourenço, com atendi-
mentos na Escola Mu-
nicipal Rural de Edu-
cação Integral – Pólo 
São Lourenço e Exten-
sões, das 08h às 12h.

Dando sequência, 
o programa Povo das 
Águas desembarca 
na quinta-feira, 25 de 
abril, na região do rio 
São Lourenço, das 08h 
às 13h, atendendo no 
Porto Mangueiral e 
Porto Novo Horizonte.

Na sexta-feira, 26 
de abril, a equipe che-
ga ao Porto do Zequi-
nha, a partir das 08h, 
com atendimentos 
para a comunidade 
da região do Castelo/

Escola Jatobazinho. A 
equipe permanece no 
local até às 13h.

A última comuni-
dade a ser atendida 
nesta primeira edição 
do ano do Povo das 
Águas, será no sá-
bado, 27 de abril, na 
região de Domingos 
Ramos, no Porto Ma-
racangalha. Depois, 
a embarcação do pro-
grama volta para Co-
rumbá no mesmo dia.

Atendimentos
em 2019

Conforme a pro-
gramação do Povo das 
Águas, os atendimen-
tos terão sequência 
de 13 a 18 maio, na 

região do Baixo Pan-
tanal. Em junho na 
região do Taquari; 
julho no Alto Panta-
nal novamente; agos-
to no Baixo Pantanal; 
setembro no Taquari; 
outubro no Alto Pan-
tanal; novembro no 
Baixo Pantanal e de-
zembro, no Taquari.

Os locais de aten-
dimento podem variar 
por questões emer-
genciais. As viagens 
variam de 06 a 07 
dias ou mais, depen-
dendo das condições 
de acesso de cada re-
gião, considerando 07 
dias para o Alto Pan-
tanal, 06 dias para o 
Baixo Pantanal e 07 
dias para o Taquari.

Na Parte Alta do 
Pantanal são 220 fa-
mílias. No Taquari, 
habitam 230 famílias 
e na Parte Baixa, são 
225 famílias.

O programa

O objetivo do pro-
grama é aproximar a 
administração pública 
municipal dos ribeiri-
nhos levando diversos 
tipos de atendimentos 
às comunidades lo-
cais, como consultas 
médicas, odontológi-
cas e de enfermagem, 
orientações em várias 
áreas, entrega de co-
bertores, alimentos, 
medicamentos e apli-
cação de vacinas. 

LEONARDO CABRAL
leonardo@diariocorumbaense.com.br

Programa reúne servidores de diversos setores da Prefeitura e parceiros

Ribeirinhos recebem diversos atendimentos durante ação

Clóvis Neto/ PMC

Divulgação/ PMC

A Prefeitura de 
Corumbá, por meio 
da Secretaria Espe-
cial de Cidadania e 
Direitos Humanos, 
promove no sábado, 
13 de abril, das 08h 
às 13 horas, a ação 
social Cidadania em 
Ação. Serão ofere-

cidos serviços nas 
áreas de saúde; as-
sistência social e ci-
dadania. 

Na área de Saúde 
serão disponibiliza-
dos atendimento mé-
dico (pediatra e clíni-
co geral), vacinação, 
farmácia, escovação 
e confecção do cartão 
SUS (Sistema Único 

de Saúde). Também 
serão oferecidos os 
seguintes serviços: 
inscrição para o Ca-
dastro Único/Bolsa 
Família; ID Jovem; 
agendamento para 
a poda das árvores;  
dúvidas sobre ca-
dastro habitacional 
e IPTU; regulariza-
ção fundiária; 2ª via 
da certidão de nasci-

mento; serviços para 
aquisição de passes 
intermunicipal e in-
terestadual e atendi-
mento jurídico. 

Durante a ação ha-
verá apresentações 
culturais da Oficina 
de Dança e da Ban-

da Manoel Florêncio, 
além de uma apre-
sentação que será 
feita pelos alunos da 
escola; contação de 
histórias; city tour e 
atividades de lazer. 

A ação social Ci-
dadania em Ação 

DA REDAÇÃO
contato@diariocorumbaense.com.br

será realizada na Es-
cola Municipal Tilma 
Fernandes Veiga, lo-
calizada na aveni-
da Brandão Júnior, 
280, bairro Cerveja-
ria. Com informações 
da assessoria de co-
municação da PMC.
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CULTURA

Companhia de Dança do Pantanal é
premiada como melhor grupo em Portugal

Melhor Grupo 
de Dança 
do Concur-
so Interna-

cional de Bailado do 
Porto, em Portugal. 
Este é o prêmio – uma 
conquista inédita para 

Corumbá - que a Com-
panhia de Dança do 
Pantanal trouxe, após 
uma semana na Euro-
pa. A conquista valeu 
ao grupo um prêmio 
em dinheiro de 1.000 
euros (R$ 4.342,00).

Acima da premiação 
está o valor histórico e 

o capital cultural que a 
Cia de Dança do Panta-
nal agrega para seu fu-
turo e na busca por um 
patrocinador máster. O 
concurso, de 04 a 07 de 
abril, reuniu na cidade 
do Porto grupos de dan-
ça de todo o mundo.

Criada em 2017 no 

Instituto Moinho Cul-
tural Sul-Americano 
por sua diretora exe-
cutiva Márcia Rolon, a 
Cia De Dança obteve 
ainda em Portugal o 
terceiro lugar na dança 
neoclássica com a core-
ografia “Divertimento”, 
de Beatriz de Almeida. 
Na dança contempo-
rânea, a coreografia 
apresentada, "Cultura 
Bovina", de Chico Nel-
ler, mostrou na Europa 
a diversidade pantanei-
ra e chamou muito a 
atenção do público.

A vaga para Portu-
gal foi conquistada em 
julho de 2018 ao ser 
escolhido como melhor 
grupo de dança con-
temporânea, com a co-
reografia de Chico Nel-
ler no Festival do Passo 
da Arte Internacional 
de Indaiatuba, em São 
Paulo, concorrendo 
com companhias de 
toda a América do Sul.

“Levamos uma pro-
posta ousada, diferen-
ciada, com um tema 

contemporâneo que 
fala da disputa de ter-
ritório e a preservação 
do Pantanal”, destacou 
Márcia Rolon, direto-
ra artística da compa-
nhia. “Normalmente as 
companhias de danças 
mundiais têm uma ca-
racterística única: ou é 
balé clássico ou é con-
temporâneo. Nós traba-
lhamos com o balé clás-
sico e o contemporâneo, 
e ainda alinhamos um 
elemento regional de in-
teresse mundial que é o 
Pantanal”, completou.

Em Portugal, a Cia 
de Dança do Pantanal 
apresentou a coreo-
grafia contemporânea 
“Cultura Bovina”, de 
Chico Neller, responsá-
vel pelo Ginga Cia de 
Dança, e a peça neo-
clássica “Divertimento”, 
de Mozart, coreografia 
da mestre de dança Be-
atriz de Almeida.

O grupo

Cinco bailarinos co-

rumbaenses, uma pau-
lista e dois argentinos 
formam o grupo vence-
dor. Kelven Alex Lopes, 
Kauan Coelho, Núbia 
dos Santos, Nayara 
Aponte e Izabelle Paiva 
formaram-se na esco-
la de balé do Moinho, 
instituto criado há 15 
anos no Porto Geral 
para atender estudan-
tes de famílias em situ-
ação de vulnerabilida-
de em cursos de dança, 
música, tecnologia, ci-
dadania, educação am-
biental, além de apoio 
escolar. Kelven saiu do 
bairro Cervejaria para o 
Moinho aos sete anos. 

Brenda Ribeiro é 
paulista de São José 
do Rio Preto. Os argen-
tinos Paloma Mariel 
Fernandez, de 20 anos, 
nascida em Buenos Ai-
res, e Agustin Salcedo, 
de 23, de Mar del Pla-
ta, reforçaram este ano 
o grupo para compor a 
coreografia neoclássica 
“Divertimento”, basea-
da em obra de Mozart.

NELSON URT - Navepress

Ações no mês de abril buscam
incentivar hábito da leitura

Abril é um mês fes-
tivo para a biblioteca, 
para o livro, para a lei-
tura e para a literatu-
ra, pois reúne diversas 
datas comemorativas 
como o Dia Interna-
cional do Livro Infantil 
(02), o Dia da Bibliote-
ca (09), o Aniversário 
de Monteiro Lobato e o 
Dia Nacional do Livro 
Infantil (18) como tam-
bém o Dia Mundial do 
Livro (23).

Nesta semana, de 
08 a 13, as atividades 
da Biblioteca CEU He-
loísa Urt estão sendo 
intensificadas, con-
templando ações como 
mediação de leitura, 
contação de histórias, 
confecção de marcado-
res de páginas, ofici-

nas, produções e gin-
canas literárias. 

A programação 
ocorre nos períodos 
matutino (das 08h às 
11h) e vespertino (das 
14h às 17h), de se-
gunda a sexta-feira, e 
conta com o apoio vo-
luntário de acadêmicos 
dos Cursos de Letras 
do Campus do Panta-
nal da Universidade 
Federal de Mato Gros-
so do Sul (UFMS).

O público pode par-
ticipar, gratuitamente, 
do Jogo de Palavras, 
de leituras coletivas, 
cumprir tarefas de 
uma gincana ou mes-
mo colocar em prática 
um pouco daquilo que 
aprendeu nos livros, 
com vivências de dan-
ça, música, culinária, 
desenho e xadrez. 

Entre os livros se-

lecionados para dire-
cionar as atividades, 
os participantes en-
contrarão nomes de 
autores famosos, como 
Chico Buarque, Ruth 
Rocha, Ana Maria Ma-
chado, Ziraldo, Pedro 
Bandeira e Manoel de 
Barros, além de muitos 
outros. 

Neste sábado, dia 
13, algumas ações se-
rão realizadas no even-
to Cidadania Presente, 
promovido pela Prefei-
tura de Corumbá, na 
Escola Municipal Til-
ma Fernandes Veiga. 
A programação do mês 
não ficará restrita às 
dependências da Praça 
CEU. 

Nos dias 17 e 23 de 
abril, serão realizadas 
sessões de contação 
de histórias na sede 
da Oficina de Dança. 

A Praça CEU Heloísa 
Urt localiza-se na Rua 
Marechal Deodoro, es-

quina com a Rua Pará, 
Bairro Jardim dos 
Estados e Oficina de 

Dança, na Rua Antô-
nio João, nº 90, Bairro 
Centro.

ASSESSORIA DE
COMUNICAÇÃO DA PMC
www.corumba.ms.gov.br/

Ações são realizadas ao longo da semana

Divulgação

O grupo da Cia de Dança em Portugal após receber a premiação
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MAV
AREPUBLICA

OCRADOLL
DORIENTE

MARTEID
DESCAMBO
EIUMAS
CANAPENV

BASALFIJI
PSIMENON

FOZIMH
RECORRENTE

IBEROAD
RRAIORO

CABALISTAS

Baby (?),
traje

feminino
de dormir

Roma do
(?), antigo

epíteto
de Goa

Game (?),
evento de
jogos ele-
trônicos 

Marcius
Melhem,

humorista
brasileiro

Instru-
mento de
grupos de

jazz

O primei-
ro califa,
segundo
os xiitas

Conjun-
ção ad-

versativa
(Gram.)

O meta-
bolismo
do corpo

inerte 

Passagei-
ros; tran-
sitórios

Arquipé-
lago do
Pacífico

Sul

A do 
Amazonas

fica no
Atlântico

Georges 
(?), criador
do Inspetor
Maigret

Compõe o
acervo de
museus

Âmbito
oposto 

ao imagi-
nário 

Que apa-
rece com 

frequência
(p. ext.)
Especia-
listas em
Ciências
Ocultas

Código da
Romênia 

no endere-
ço da web 

Prática afro-brasileira
declarada Patrimônio
Cultural Imaterial da

Humanidade

Animais híbridos
como o burro

Nutriente abundante
na carne de rã (pl.)

Diálogo
de Platão

O dia
decisivo

Argila em-
pregada 

no preparo
de tintas

Região turística 
da Serra Gaúcha
Átomo

eletrizado
Legislação
trabalhista

Petisco de
coquetéis

Planeta
que a em-

presa
SpaceX
deseja

colonizar   Expert em
alguma

atividade

Sistema de
comércio
das eco-
nomias

primitivas

Órgão da
uremia

Rodovia,
em inglês

Berilo
(símbolo)
Descarga
elétrica
perigosa
comum

em
temporais

A mais poderosa 
das bombas

Medida checada pe-
las balanças da PRF

Povoado

Complexo
vitamínico

4/road. 5/basal. 7/escambo — oriente — simenon.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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O B U O
A T R O C I D A D E S
S I N C R O N I A E

M I L
O O S B

I N D I G E N C I A
Z E I R A M S

R A I N H A Z T
Ç T C

A R I R I
O Ã N A E V A Ã

O L E G I T I M O
O D

E S I A M A S
C O N V E R T I D A

B U
S C A S T L

O T E V C A P A N G
A

O A B A O D
S I L E N C I O S O

Atos
típicos da
pessoa
cruel

Ramo dos
trabalhos
de Darwin
e Mendel

Interjeição
de espanto

Resposta 
da

"vaca de
presépio"

Simulta-
neidade 
de fatos

Letra ini-
cial dos
produtos
da Apple

Pão de 
(?),

massa de
bolo

Orquestra
sediada 

no Rio de
Janeiro

"Dragon
Ball-(?)",
desenho
animado

Filtrado 
(o café)

Conserva
de ovos de
esturjão

Título da
chefe de
Estado

britânica

Nitrogênio
(símbolo)

Portador
de nanis-
mo (Med.)

Age como
o plagiário

"(?) Men",
série

exibida
pela HBO

"(?) Ele-
mentares",
poema de

Neruda

O uísque
que não é
falsificado

Batalha 
(?), jogo de
estratégia
para dois

Tecla ao 
lado do F1,
no compu-

tador

Vida, em
francês

Cartilha 
rudimentar
da alfa-

betização

Laio, em
relação
a Édipo
(Mit.)

Termo
elipsado

em "vamos
sair"

Poder do 
Presidente
na votação

de leis
Indica o
Oeste na
rosa dos
ventos

Princípio
do aciona-
mento do
sonar (pl.)

A classe
dos

excluídos
(Econ.)

Guarda-
costas
(bras.)

Orlando 
Drummond,
humorista

carioca
Redutor do

ruído de
escape de
veículos

Mudada
Objetivo do
site como
o Google

Ódio
intenso

"High", em
HDTV

Situação 
de privação
material

completa, 
enfrentada

pelo
morador
de rua

O Homem-
Macaco
(Cin.)

Todavia

Região cearense 
da cidade de Crato
Banda (?): revelou

Ivete Sangalo

Estado de Bonito e
Corumbá (sigla)

Símbolo do raio em
Geometria

Neodímio
(símbolo)
Ellen Ro-
che, atriz

Medida de empresas
em tempo de crise
Saara (?), território 

do Noroeste africano

Em outras palavras
Fotógrafo mineiro da
Academia de Belas

Artes da França

3/mad — osb — vie. 4/odes. 6/cariri — tarzan.

Solução Anterior

ENTRETENIMENTOCOLUNA

Rosangela Villa é professora Associada da UFMS, com Doutorado em sociolin-
guística, e atua no Mestrado em Estudos de Linguagens/Campo Grande e no 
curso de Letras do CPAN.
Contato para sugestões: coisasdalingua@diariocorumbaense.com.br.

PÁSCOA - SÍMBOLO DE VIDA, 
DE ESPERANÇA E DE PAZ

Caros leitores, nos próximos dias entraremos na Semana Santa, e muita 
gente só pensa no que vai comer e beber nesse momento, mas para além da co-
milança exagerada, devemos pensar no verdadeiro sentido da Páscoa. A palavra 
Páscoa surgiu do vocábulo hebraico pesach, que significa passagem. Esse sig-
nificado está relacionado a fatos vivenciados pelos cristãos e à fuga dos hebreus 
do Egito quando Moisés abriu o Mar Vermelho. O termo é uma evolução das 
expressões latinas pascha e pascua, que significam alimento, pasto. Sendo que 
a comida consumida com abundância durante a Páscoa põe fim ao jejum que 
muitos fazem durante a Quaresma. Porém, o verdadeiro sentido da celebração 
é aquele que revela a fé dos cristãos na ressurreição e na vida eterna. Nesse 
contexto, a palavra resurrectio, do latim, que significa despertar ou erguer-se 
outra vez, produziu o vocábulo ressuscitar. Assim, para aqueles que creem na 
Bíblia, a volta de Jesus Cristo, três dias  depois de ter sido crucificado, morto e 
sepultado, reforça a sua divindade e é um dos conceitos mais fortes do Cristia-
nismo. Outra história de ressurreição comovente é a de Lázaro, quando Jesus o 
ressuscita quatro dias após sua morte. Nesse contexto, palavras como vida, paz, 
amor e esperança refletem a parte mais importante da Páscoa. A quinta-feira 
Santa marca o dia em que Jesus participou da última ceia com seus discípulos, 
e o dia em que o traidor Judas foi descoberto. A sexta-feira Santa lembra o dia 
da morte de Jesus na cruz. No Sábado de Aleluia é celebrada a Vigília Pascal, 
dando início à Páscoa, ou seja, ao ressurgimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. 
Nesse rito, acende-se o Círio Pascal, uma grande vela branca que simboliza a 
luz de Cristo, e os pregos ali colocados lembram as chagas de Jesus crucificado.  
A Páscoa também é celebrada na cultura ocidental com distribuição de presen-
tes pelos padrinhos aos afilhados, além de ovo de chocolate. A figura do ovo no 
evento representa o renascimento, pois o ovo rompe-se sozinho, de dentro para 
fora, tal como Jesus rompeu o túmulo. Quanto ao coelho, a imagem também 
tornou-se símbolo de vida pelo fato da coelha reproduzir com muita rapidez e 
em abundância. Assim, o ovo simboliza o renascimento; e, o coelho, a multi-
plicação da vida e do amor. Por outro lado, se alimentar de peixe na Páscoa 
está vinculado a esse animal ser símbolo do cristianismo, já que os primeiros 
cristãos eram pescadores. Contudo, o ovo de chocolate e seus derivados, bem 
como outras iguarias, estão fortemente ligados ao aspecto comercial da Páscoa, 
e o seu consumo é motivado pelo apelo publicitário que sugere quais produtos 
devem compor o cardápio da Semana Santa.  Em Corumbá, a tradição é consu-
mir sopa paraguaia, bolo de arroz e de milho, canjica, pamonha, chipa, peixe, 
cural, bacalhau e vinho. Entretanto, para além da tradição, os sujeitos moder-
nos devem se interpretar de acordo com os novos tempos e, diante de tanta ne-
cessidade, miséria, desamor e negligência com a vida, fatos que temos testemu-
nhado diariamente, convém demonstrar o seu amor pelo próximo com palavras, 
pensamentos e gestos, e praticar o maior ensinamento de Deus “Amai-vos uns 
aos outros como eu vos amei”.  Irmãos em Cristo, que possamos ter uma Santa 
Páscoa de paz e de esperança. Até a próxima.
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VIAJE PARA 
CAMPO GRANDE 
COM A ANDORINHA

www . a n d o r i n h a . c o m

FROTA MODERNA

Wi-Fi 15 metros4 eixos Carregador
USB

*Consulte a disponibilidade de horários em nossas agências ou pelo site.

Partidas de Corumbá e Ladário
com preços promocionais*

PROMOÇÃO VÁLIDA PARA 
COMPRA E VIAGENS 

REALIZADAS NO PERÍODO 
DE 01 A 30/04/2019

Poltronas 
Executivas

R$ 88,00
a partir de

Poltronas 
Leito

R$ 127,80
a partir de

R$ 150,00

Poltronas 
Leito com
Manta e 

Travesseiro

a partir de


