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Filipe Gabriel Balejo de Godoy e Alysson Silvino, 
desde cedo sonham em trilhar os passos no mun-
do da bola. >>PÁGINA 09

Jessica Barbosa Moreira, divide o tempo do trabalho com a preparação para 
o concurso que deve acontecer em setembro deste ano.
>>PÁGINA 08 

Atletas de Corumbá 
vão ser avaliados na 
categoria de base 
do Flamengo  

Da lida do campo para as passarelas: 
estudante vai representar 
Corumbá no Miss Terra 

BONS DE BOLA

CONCURSO DE BELEZA

Sol com muitas nuvens durante 
o dia e períodos de céu nublado. 
Noite com muitas nuvens.

Fonte: CLIMATEMPOmáx.22º
mín.12º
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Com filho adotivo, casal fala 
como foi o processo e garante: 
“somos uma família feliz"
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“Somos pais do coração, com parto judicial e cheios de amor e alegria, para serem 
compartilhados com o nosso filho”. Assim, Laura Jamil dos Santos Barcellos da Costa 
e Cleverson Gonçalves da Costa, definem o momento que estão vivendo há quase um 
ano, após a chegada de Luiz Antônio Barcellos da Costa, de 07 anos.
>>PÁGINA 07
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É contrabando ou descaminho?

ARTIGO

(*) Odilon de Oliveira é advogado e juiz fe-
deral aposentado.

Por Odilon de Oliveira (*)

A prática irregular de importação ou 
exportação pode caracterizar contra-
bando ou descaminho.

Contrabando. É a importação 
ou exportação proibida, no Brasil, por vá-
rias razões: a) proteção da saúde humana 
ou animal e do meio ambiente, nos casos de 
medicamentos, agrotóxicos ou similares; b) 
proteção da indústria e do comércio. Quan-
to mais se importa mais ficam prejudicados 
esses setores da economia; c) proteção do 
mercado de trabalho.

A proporção é de um para seis empregos. 
Produtos contrabandeados são comerciali-
zados às escondidas, empregando-se quanto 
menos gente melhor. É uma estratégia para 
ocultar o crime.

Muitos produtos estrangeiros, por vários 
motivos, não podem ser comercializados no 
Brasil. Outros, fabricados no Brasil, só po-
dem ser comercializados internamente.

Há também mercadorias fabricadas no 
Brasil que só podem ser comercializadas 
fora do nosso país. São os chamados produ-
tos tipo exportação.

Em qualquer desses casos, a saída ou a 
entrada configura contrabando penal e tam-
bém fiscal. A Receita Federal informa se de-
terminado produto pode ou não ser importa-

do ou exportado.
Reinserir em território nacional mercado-

ria brasileira tipo exportação, ou seja, que 
não pode ser comercializada no Brasil tam-
bém configura contrabando.

Quem pratica contrabando está sujeito a 
uma pena variável entre 2 e 5 anos de pri-
são, ou entre 4 e 10 anos, se o crime é pra-
ticado mediante transporte aéreo, marítimo 
ou fluvial. A pena é relativa. O erro está em 
que é a mesma para o pequeno e o grande 
contrabandista.

Um carro de passeio lotado com produtos 
contrabandeados gera a mesma pena desti-
nada a quem traz de outro país uma carreta 
cheia. Além de ser uma injustiça, nosso mo-
delo termina incentivando o contrabando de 
grandes quantidades de mercadorias.

Descaminho. Ocorre quando não há proi-
bição para importar, exportar, consumir ou 
comercializar, mas há exigência de imposto.

O não pagamento do imposto é que carac-
teriza o crime de descaminho. O Brasil, por 
ano, sofre um prejuízo de mais ou menos 
dez bilhões de dólares em razão do descami-
nho. Os impostos básicos, no caso de entra-
da, são o de importação e o sobre produtos 
industrializados.

Claro que, por reflexo, deixam de ser pa-

gos outros, como o imposto de renda, o ICMS 
e tantos outros. A pena é de 1 a 4 anos de 
prisão, aplicável em dobro se praticado por 
via aérea, marítima ou fluvial.

Quem adquire, comercializa, oculta ou 
mantém em depósito ou utiliza, em provei-
to próprio ou alheio, mercadorias objeto de 
contrabando ou descaminho, também come-
te o mesmo crime.

Além da pena de prisão, existe outra, 
para o contrabando e o descaminho, apli-
cada pela Receita Federal. É o confisco ou 
perdimento das mercadorias e também do 
veículo transportador (carro, avião, embar-
cação).

Devem, pois, ser feitas duas defesas: uma 
na esfera penal e outra para evitar o perdi-
mento dos produtos e do veículo transpor-
tador. O confisco causa grande prejuízo pa-
trimonial ao proprietário dos produtos e do 
veículo.

O crime é afiançável. No descaminho, cuja 
pena máxima não ultrapassa quatro anos, a 
fiança é arbitrada pelo próprio delegado de 
polícia federal.



Diário Corumbaense - Corumbá - MS
24 a 30 de maio de 2019 - ANO: XII - Edição: 2570

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

twitter.com/diarionlinefacebook.com/diarionline

3

CIDADE

LEONARDO CABRAL
leonardo@diariocorumbaense.com.br

Nova concessão da Sanesul prevê redução na taxa de 
esgoto e plano de investimento de R$ 66 milhões

Fotos: Anderson Gallo

Audiência pública aconteceu na Câmara de Corumbá

Engenheira da Sanesul, Maria de Lourdes enfatizou obras e o plano de 
investimento na região

Foi apresenta-
da na tarde de 
qua r t a - f e i r a , 
22 de maio, em 

audiência pública, na 
Câmara Municipal, 
a minuta do contra-
to para renovação da 
concessão da Sanesul, 
referente aos serviços 
de água e esgoto, para 
os próximos 30 anos 
em Corumbá. A pedi-
do do poder Executivo, 
com apoio do Legislati-
vo, a audiência contou 
com representantes de 
vários segmentos da 
cidade. 

Uma das medidas 
esclarecidas foi que, a 
partir da renovação da 
concessão, a taxa de 
esgoto passará a ser 
cobrada no valor de 
50% sobre o valor da 
conta, sendo que atu-
almente os consumi-
dores arcam com 70% 
da taxa.

“Tínhamos o pen-
samento de municipa-
lizar a Sanesul, mas 
pelo alto investimento 
não temos condições 
de ressarcir o que já 
aplicado em Corumbá, 
algo em torno de 70 
milhões de reais. Nes-
se novo convênio, a po-
pulação também terá 
ganho, ou seja, a taxa 
de esgoto não poderá 
ser cobrada ao índice 
superior de 50%”, ex-
plicou o prefeito de Co-
rumbá, Marcelo Iunes.

Ainda segundo ele, 
outro ponto é o plano 
de investimentos da 
Sanesul nos próximos 
30 anos. Para o chefe 
do Executivo corum-
baense, uma das maio-
res cobranças persiste 

na área rural da cida-
de, com investimentos 
ligados ao abasteci-
mento regular de água 
e esgoto. “Queremos 
que esses investimen-
tos cheguem às outras 
regiões de Corumbá, 
como Porto Esperan-
ça, na Estação de 
Maria Coelho, nos as-
sentamentos, um tra-
tamento igual o de Al-
buquerque. Vamos ter 
comissões para acom-
panhar os trabalhos”, 
completou.

O presidente da 
Câmara, Roberto Fa-
çanha, disse ao Diário 
Corumbaense que o 
poder Legislativo, ao 
participar da audiên-
cia que apresentou  o 
contrato, fez algumas 
emendas e também 
criou uma comissão 
de acompanhamento 
do processo de assina-
tura da concessão da 
Sanesul, que é com-
posta por três mem-
bros da casa de Leis.

“Acrescentamos a 
questão do esgoto, só 
poderá cobrar a partir 

da renovação do con-
trato com valor de até 
50% e também outras 
questões entre prefei-
tura a empresa, entre 
elas, acabar com a dí-
vida de água do Hos-
pital e fomentar ações 
no valor de R$ 4 mi-
lhões, sendo R$ 2 para 
o hospital e R$ 2 mi-
lhões para a educação 
em Corumbá, por meio 
de parcerias que serão 
firmadas”, mencionou 
Façanha que ainda 
enfatizou a audiência 
pública. 

Plano de 
investimento

Já a engenheira da 
Sanensul, Maria de 
Lourdes Vilela Tappa-
ro, destacou o plano 
de investimentos da 
empresa como priori-
dade, onde estão in-
cluídos a finalização 
dos trabalhos referen-
tes ao abastecimen-
to de água e também 
a parte do esgoto na 
cidade. “Nesses últi-
mos anos aplicamos 

Prefeito ainda destacou que entre Município e empresa haverá "troca" de serviços

“Troca” de serviço

Em relação aos 
trabalhos que muitas 
vezes ficam penden-
tes por muito tem-
po, como abertura de 
buracos em asfaltos 
e que afeta o tráfego 
de  veículos, o prefeito 
Marcelo Inues, disse 
que no contrato entre 
o Município e a Sa-
nesul, os serviços de 
recuperação das vias, 
ficará sob responsabi-
lidade da própria Pre-
feitura.

“A empresa vai lá, 
faz o trabalho, e, se no 
caso, ficar a via dani-
ficada, ela tem a res-
ponsabilidade de nos 
avisar, pois nós (Pre-
feitura) que iremos lá 
e faremos o trabalho 
de recuperação da via 
danificada, ou seja, vai 
dar agilidade no servi-

ço de tapa-buracos na 
cidade, funcionando 
esse trabalho como 
troca de serviços, onde 
todos os gastos serão 
diretamente 'abatidos' 
nas contas de água 
dos prédios públicos 
seja mensalmente, tri-
mestralmente ou até 
mesmo anualmente, 
dependendo também 
da empresa”, explicou 
o prefeito.

Todas as medidas 
estão previstas na 
Lei nº 2.667, aprova-
da pela Câmara Mu-
nicipal e sancionada 
pelo prefeito Marce-
lo Iunes, que autori-
za estabelecer com o 
Governo do Estado a 
gestão associada para 
a prestação, organiza-
ção, planejamento, re-
gulação e fiscalização 

dos serviços de sane-
amento básico, inte-
grados pelas infraes-
truturas, instalações 
operacionais e servi-
ços de abastecimento 
de água e esgotamento 
sanitário em sua área 
urbana, bem como a 
transferência total ou 
parcial de encargos, 
serviços, pessoal e 
bens essenciais à con-
tinuidade dos serviços 
transferidos, conforme 
o disposto no artigo 
241 da Constituição 
Federal.

Em setembro deste 
ano, termina o atual 
contrato de concessão 
dos serviços de água 
e esgoto, firmado 20 
anos atrás. A partir 
daí entra em vigor a 
nova concessão, desta 
vez, por 30 anos. (LC)

dinheiro oneroso, tem 
muita obra por fazer, 
como atingir os 100% 
da universalização da 
rede de esgoto, sendo 
que isso já acontece 
com o abastecimen-
to de água na região”, 
destacou.

“Agora estamos 
para inaugurar o re-
servatório na parte 
alta, previsão de mais 
um reservatório, no 
bairro Maria Leite, 
que está licitado, e 
terá como fundamen-
tal importância, aten-
der os loteamentos da 
parte alta, onde então, 

Corumbá não terá pro-
blema com abasteci-
mento de água mais. 
Ainda estamos con-
cluindo as obras de 
esgoto, rede, ligação e 
conclusão dos reserva-
tórios, fizemos a parte 
da captação, duplica-
mos a adutora e tem 
mais obras previstas 
nos próximos anos”, 
concluiu a engenheira.

Conforme planeja-
mento da Sanesul, no 
sistema de abasteci-
mento de água, nos 
próximos cinco anos, 
está previsto o inves-
timento no valor de 

R$ 13.028.243,47  e 
em 30 anos, o va-
lor estimado é de R$ 
33.645.603,71.

Em relação ao sis-
tema de esgoto, nos 
cinco anos que virão, 
os investimentos che-
gam a R$ 220.609,44 
e nos próximos 30 
anos a estimativa é 
que a o plano che-
gue nessa área em R$ 
9.660.036,13.

Ao todo, nos pró-
ximos 30 anos, a Sa-
nesul estima aplicar 
um montante de R$ 
66.233.925,27 em Co-
rumbá.
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ECONOMIA

Governo vai prorrogar abono até 2020 
e mantém reajuste zero

Luciana Nassar/Portal ALMS

Governo já enviou para a Assembleia projeto que prorroga abono até 31 de maio do ano que vem

CAMPO GRANDE NEWS
www.campograndenews.com.br

Os secretários 
e s t a d u a i s 
Eduardo Rie-
del (Governo e 

Gestão Estratégica) e 
Roberto Hashioka (Ad-
ministração) apresen-
taram aos deputados 
estaduais a proposta 
de prorrogar o abono 
aos servidores até maio 
de 2020, porém, man-
tendo a decisão do rea-
juste zero ao funciona-
lismo.

Em abril, o governo 
estadual havia anun-
ciado o fim do paga-
mento de abono a 37,7 
mil servidores, que va-
riava de R$ 100 a R$ 
200. Naquele período, 

a administração havia 
alegado que o repasse 
de R$ 14 milhões na 
folha estadual com-
prometia as finanças 
e a continuidade in-
fringiria a LRF (Lei de 
Responsabilidade Fis-
cal). Após protestos, o 
abono foi mantido por 
mais dois meses e se-
ria cortado em definiti-
vo a partir de junho.

Hashioka disse que 
a prorrogação teve aval 
da PGE (Procurado-
ria Geral do Estado) e 
vai ajudar a quem ga-
nha menos. O secretá-
rio deu como exemplo 
quem ganha R$ 1,5 
mil por mês; para este 
funcionário, o abono 
representa aumenta 
de 13%.

Para a manutenção 
do abono, o governo 
disse que irá intensi-
ficar o plano de cor-
te de custeio e, desta 
forma, não impactar 
no limite estabelecido 
pela LRF. Também por 
esse motivo é que a ad-
ministração mantém a 
posição de não conce-
der reajuste salarial. O 
secretário avaliou que 
há preocupação para 
que não se atrase ou 
parcele salários. "Por 
isso não vai ser dado 
reajuste".

Para o governo, 
é necessário chegar 
equilíbrio, baseado nos 
índices de queda na re-
ceita. Em abril, o índice 
foi 5,6% menor do que 
o alcançado em 2018; 

já em maio, o percen-
tual foi 20% abaixo, se 
comparado a igual pe-
ríodo do ano passado. 

O secretário disse que 
irá manter as negocia-
ções com servidores, 
porém, de forma sepa-

rada por categoria, na 
busca por melhorias 
específicas, caracterís-
ticas das funções.

Projeto deve ser votado até quarta-feira na Assembleia
A votação do projeto 

do Executivo que prevê 
o pagamento de abo-
no aos servidores até 
2020 deverá ocorrer 
entre terça e quarta-
-feira da semana que 
vem, na Assembleia 
Legislativa. Na sessão 
de ontem, os parla-

mentares defenderam 
a dilação desse prazo, 
que acabaria em ju-
nho.

A maioria dos de-
putados avaliou que a 
manutenção do abono 
é vantajosa para quem 
ganha menos, já que 
representa um apor-

te salarial. O deputa-
do Márcio Fernandes 
(MDB) disse que a 
manutenção do abono 
foi importante. Marçal 
Filho (PSDB) afirmou 
que cabe às categorias 
e ao governo a conti-
nuidade da discussão 
de melhorias, caso a 

caso. Ele lembrou a 
fala do governo de que 
o reajuste linear não 
seria possível nesse 
momento.

Para o deputado 
Gerson Claro (PP), o 
governo mostrou em 
números a incapacida-
de financeira de con-

ceder o reajuste, o que 
infringiria a LRF (Lei 
de Responsabilidade 
Fiscal), podendo até 
trazer punições ao Es-
tado. “A permanência 
do abono foi uma ação 
de segurança”, disse.

A intenção é votar 
o projeto até quarta-

-feira, antes mesmo 
da sessão da CCJR 
(Comissão de Cons-
tituição de Justiça e 
Redação), já que um 
acordo de lideranças 
permitiria o aval à pro-
posta e votação nas 
sessões antecedentes. 
(CG News)

Reinaldo diz que reforma da Previdência tem que acabar com privilégios

Presidente dos con-
sórcios Brasil Central 
e Codesul, o governa-
dor Reinaldo Azambuja 
voltou a defender nesta 
quinta-feira (23) a ur-
gência das reformas e 
afirmou que a socieda-
de precisa ficar atenta 
porque existe um lo-
bby contra a mudan-
ça previdenciária, com 
o objetivo de defender 
privilégios. Ele falou du-
rante a abertura do XIV 
Congresso de Direito 
Tributário, Constitucio-
nal e Administrativo e 
VI Seminário Científico 
UCDB, no Centro de 
Convenções Rubens Gil 
de Camilo, em Campo 
Grande.

Na quarta-feira (22), 

NOTÍCIAS MS
www.noticias.ms.gov.br

a Comissão de Consti-
tuição e Justiça (CCJ) 
da Câmara dos Deputa-
dos aprovou o projeto da 
reforma tributária que 
unifica cinco tributos 
sobre o consumo – IPI, 
PIS e Cofins (que são fe-
derais), ICMS (estadual) 
e ISS (municipal) – em 
um: o Imposto sobre 
Operações com Bens e 
Serviços (IBS). A Pro-
posta de Emenda Cons-
titucional (PEC) agora 
segue para uma comis-
são especial criada para 
esse fim e, se aprovada, 
vai para o Plenário.

O governador afir-
mou que esse grande 
número de legislações 
tributárias é uma bar-
reira para o crescimento 
brasileiro. “Conte comi-
go como presidente do 
consórcio de governa-

dores do Brasil Central 
para discussão da PEC 
que foi aprovada ontem 
na Comissão de Cons-
tituição e Justiça, do 
IBC. Conte comigo por-
que acho que a gran-
de discussão que nós 
temos que ter é uma 
simplificação tributária 
no nosso país. O Brasil 
tem um arcabouço de 
legislações tributárias: 
ICMS, cada estado, 27 
legislações; ISS, mais 
de 5.800 municípios le-
gislando sobre isso. E 
quando a gente vê um 
passo onde você unifica 
tributos federais, esta-
duais e municipais em 
um tributo simplifica-
do, que vai possibilitar 
a ampliação da base de 
contribuição porque vai 
democratizar, desbu-
rocratizar e diminuir a 

sonegação, você começa 
a ter um alento de que 
podemos avançar em 
uma reforma tributária 
descente para o nosso 
país. Esse arcabouço de 
legislação, é um impedi-
tivo de crescimento do 
nosso país”, disse Rei-
naldo Azambuja.

Com relação à refor-
ma da Previdência, o go-
vernador lembrou que a 
economia brasileira não 
teve a recuperação es-
perada nos primeiros 
meses do ano e defen-
deu que o momento é de 
a sociedade organizada 
se mobilizar porque, se-
gundo ele, corporações 
fazem pressão dentro 
do Congresso Nacional 
para manter privilégios. 
“Essa reforma não é fei-
ta para o governo, ela 
é feita para o país e se 

não tiver uma mobiliza-
ção da sociedade orga-
nizada para que a gente 
possa melhorar a equa-
ção do déficit previden-
ciário, vamos continuar 
privilegiando alguns em 
detrimento de todos”, 
declarou. “As corpora-
ções estão dentro do 
Congresso Nacional 

para defender privilé-
gios”, acrescentou.

Em 2017, mesmo 
enfrentando críticas, o 
governo de Mato Gros-
so do Sul enfrentou a 
questão previdenciária, 
unificando os dois re-
gimes, alterando a alí-
quota de contribuição e 
reduzindo o déficit. 

Chico Ribeiro/Governo do Estado

Governador Reinaldo Azambuja
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POLÍCIA

PM prende dois dos quatro acusados 
de decapitar rapaz em fevereiro

Divulgação/6º BPM

Reprodução/Facebook

Divulgação

Dupla estava escondida em uma casa no bairro Cristo Redentor

Gerson Surubi Arteaga foi decapitado no dia 02 de fevereiro"Arcanjo" e "Maurinho" continuam foragidos

Crisavano Caste-
do de Souza, de 
22 anos, o "Ve-
lho" ou "Véio", 

e Douglas da Silva Oli-
veira, 27, o "Barro" ou 
"Maverick", foram pre-
sos pela Força Tática 
da Polícia Militar de 
Corumbá às 17h30 de 
domingo, 19 de maio. 
Eles são acusados de 
executar Gerson Suru-
bi Arteaga, de 24 anos, 
no dia 02 de fevereiro, 
com a ajuda de mais 
dois comparsas que 
são procurados pela 
Justiça.

Conforme o bo-
letim de ocorrência 

1925/20019, regis-
trado na Delegacia de 
Polícia Civil, o qual o 
Diário Corumbaense 
teve acesso, os dois 
estavam em uma casa, 
localizada na rua José 
Maciel de Barros, no 
bairro Cristo Reden-
tor, parte alta da ci-
dade. Ao constatar a 
presença da equipe 
policial, um indivíduo 
de 22 anos, avisou por 
meio de um sinal, para 
que a dupla fugisse, 
mas eles foram captu-
rados em seguida.

As investigações 
apontaram que Cri-
savano Castedo, Dou-
glas da Silva e outros 
dois comparsas, se-
questraram e decapi-

taram Gerson Surubi. 
O registro policial in-
forma que ambos não 
demostraram nenhum 
arrependimento do 
crime praticado com 
requintes de cruelda-
de, somente disseram 
que agora iriam pagar 
a dívida com a Justiça. 
Duas mulheres, uma 
de 22 e outra de 41 
anos, também foram 
detidas pela equipe 
policial, porque davam 
abrigo aos foragidos 
da Justiça.

O crime

O corpo de Gerson 
foi encontrado no final 
da manhã do dia 02 de 
fevereiro, em um mor-
ro, área de difícil aces-
so, localizado no final 
da rua Alan Kardec, 
esquina com a Duque 
de Caxias, no bairro 

Aeroporto. A vítima foi 
decapitada com um 
machete (tipo facão). 
O corpo estava caído 
sobre uma pedra e a 
cabeça, alguns metros 
à frente.

Vídeo que circulou 
nos grupos de What-
sApp e no Facebook, 
mostrou que pelo me-
nos quatro pessoas 
participaram da exe-
cução, em plena luz do 
dia. Um dos assassi-
nos, inclusive, usava 
tornozeleira eletrôni-
ca.

No vídeo, que re-
velou os requintes 
de crueldade dos cri-
minosos encapuza-
dos, Gerson apareceu 
amordaçado e com as 
mãos amarradas para 
trás. Depois da grava-
ção das imagens, tam-
bém surgiu nas redes 
sociais um áudio, que 

seria do "julgamento" 
de Gerson Arteaga, 
que não tinha passa-
gem policial. No en-
tanto, pessoas próxi-
mas revelaram que ele 
estaria envolvido com 
"gente suspeita".

A identificação dos 
acusados foi possível 
após a prisão de Mau-
ro Rodrigues de Paulo, 
de 28 anos, o "Gor-
do". Ele teria levado os 
executores até o local 
do crime e ajudado o 
quarteto a fugir. Pela 
participação no crime, 
continuam foragidos 
Mateus dos Santos Al-
ves, 23, o "Arcanjo" e 
Robermauro Mercado 
Rocha, de 22 anos, co-
nhecido como "MR" ou 
"Maurinho".

Os quatro foram in-
diciados por homicídio 
qualificado pelo moti-
vo torpe, pelo empre-
go de meio cruel e que 
impossibilitou a defe-
sa da vítima e tiveram 
as prisões decretadas 
pela Justiça.

Homem é preso ao tentar trazer moto com 
registro de roubo para Corumbá

Divulgação/PRF

Moto ainda estava com placa modificada com uma fita de cor preta

Homem que não 
teve a idade informa-
da e que foi identifica-
do pelas iniciais de P. 
C. de S. V., foi preso 
pela Polícia Rodoviária 
Federal, após tentar 
trazer para Corumbá, 
uma motocicleta Broz, 
com registro de roubo 
em Campo Grande. A 
apreensão aconteceu 
por volta das 05h des-

ta quinta-feira, 23 de 
maio, durante barrei-
ra policial no km 602 
da BR-262, em Miran-
da.

Ao ser abordado, 
o condutor não apre-
sentou a Carteira Na-
cional de Habilitação 
(CNH) e nem o CRLV 
do veículo (licencia-
mento). A equipe da 
PRF realizou identi-

ficação veicular da 
moto e constatou, por 
meio do chassi, que a 
placa verdadeira é de 
um veículo com ocor-
rência de roubo (bo-
letim de ocorrência 
6065/2019, na cidade 
de Campo Grande). 
Além disso, a placa da 
moto estava modifica-
da e o condutor uti-
lizou  uma fita preta 

para tentar enganar a 
fiscalização.

Indagado, ele disse 
que pegou a moto no 
Terminal Rodoviário 
da Capital e receberia 
R$ 600,00 para trazê-
-la até Corumbá. O 
homem foi preso  en-
caminhado, junto com 
a moto, para a Delega-
cia de Polícia Civil de 
Miranda. (LC)
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EDUCAÇÃO

Corumbá recebe coordenação do 
Programa Prefeito Amigo da Criança

Clóvis Neto/PMC

Coordenadora informou ao prefeito que premiação será em junho de 2020

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

Corumbá está 
entre as cida-
des brasileiras 
que figuram 

no melhor nível de 
engajamento para re-
ceber o título de “Pre-
feito Amigo da Crian-
ça”, concedido pela 
Fundação Abrinq. A 
informação foi passa-
da pela coordenadora 
do programa Prefei-
to Amigo da Criança, 
Jeniffer Caroline Luiz, 
que visitou a cidade 
na última semana.

Em reunião com o 
prefeito Marcelo Iu-
nes, a coordenadora 
do programa infor-
mou que a premia-
ção será em junho de 
2020. Dos 2.346 que 
ingressaram nesta 
edição da premiação, 
867 seguem partici-
pando com algum ní-
vel de engajamento.

Jeniffer veio a Co-
rumbá para conhe-
cer e acompanhar 
de perto as ações da 
Prefeitura desenvolve 
visando avanços na 
garantia dos direitos 
das crianças e adoles-
centes. Ela também 
colocou à disposição 
da Prefeitura o conhe-
cimento técnico do 
Programa para qual-
quer necessidade do 
Município nesse seg-

mento.
“Vim conhecer os 

serviços e o trabalho 
mais detalhadamen-
te que é realizado em 
Corumbá. É também 
uma aproximação 
com oferecimentos de 
suporte técnico”, dis-
se Jeniffer informan-
do que um dos apoios 
pode ajudar a ampliar 
a captação de recur-
sos do Fundo para a 
Criança e Adolescen-
te.

O prefeito Marcelo 
Iunes agradeceu ao 
apoio da Fundação 
Abrinq e detalhou que 
a Prefeitura “traba-
lha com ações coor-
denadas no que diz 
respeito a garantir os 
direitos de crianças e 
adolescentes”, disse. 
Iunes destacou que 
o Município “tem po-
líticas e ações para 
crianças e adoles-
centes nas diversas 
pastas da adminis-
tração, como Educa-
ção; Saúde; Assistên-
cia Social; Fundação 
de Esportes (Funec); 
Fundação de Cultura; 
Coordenadoria da Ju-
ventude e Secretaria 
Especial de Cidadania 
e Direitos Humanos”.

O chefe do Execu-
tivo antecipou à coor-
denadora do progra-
ma Prefeito Amigo da 
Criança, que a Pre-
feitura prepara a en-

trega de creche e es-
cola na parte alta da 
cidade, além de ter o 
projeto para uma cre-
che no bairro Padre 
Ernesto Sassida.

Também partici-
param da reunião, os 
secretários Genilson 
Canavarro de Abreu 
(Educação): Rogério 
Leite (Saúde); Gláucia 
Iunes (Assistência So-
cial); Maria do Carmo 
Provenzano de Arruda 
Brum (subsecretária 
de Educação) e Adel-
ma Galeano (asses-
sora executiva da Se-
cretaria Municipal de 
Assistência Social).

 O Programa

 Criado em 1996, 
o Programa Prefei-

to Amigo da Crian-
ça busca mobilizar e 
apoiar tecnicamente 
os municípios na im-
plementação de ações 
e políticas que resul-
tem em avanços na 
garantia dos direitos 
das crianças e adoles-
centes.

Ao longo dos 4 
anos da gestão muni-
cipal, o Programa ofe-
rece subsídios técni-
cos e recomendações, 
bem como promove 
seminários que pos-
sibilitam o diálogo, a 
troca de experiências 
e a disseminação de 
conhecimentos úteis à 
construção ou à con-
solidação de políticas 
públicas voltadas à 
melhoria das condi-
ções de vida de crian-

ças e adolescentes. Ao 
final da gestão, são 
avaliados os resulta-
dos obtidos pelos mu-
nicípios, por meio de 
uma avaliação técnica 
e política, concedendo 
aos prefeitos que im-
pulsionaram avanços 
nas linhas de ação 
propostas o Reco-
nhecimento Pleno da 
Fundação Abrinq de 
Prefeitos Amigos da 
Criança.

Compromissos

 Desenvolver a po-
lítica de forma pla-
nejada, participativa, 
intersetorial e susten-
tável;

Realizar processo 
de planejamento com 
alocação orçamentária 

nas políticas para a In-
fância e Adolescência;

Qualificar as políti-
cas de atendimento à 
Primeira Infância;

Estabelecer, am-
pliar e fortalecer a re-
lação entre Executivo 
Municipal, Ministério 
Público, Poder Judi-
ciário, Legislativo e 
organizações sociais, 
articulando uma Rede 
Municipal de Proteção 
Integral às crianças e 
adolescentes;

Fortalecer a atua-
ção do Conselho Mu-
nicipal dos Direitos, 
Conselhos Tutelares, 
Setoriais e do Fundo 
Municipal da Criança 
e do Adolescente;

Ampliar os meca-
nismos de transparên-
cia e controle social.

Estudantes podem consultar vagas do Sisu
AGÊNCIA BRASIL
www.agenciabrasil.ebc.com.br

Estudantes podem 
consultar, na página 
do Sistema de Seleção 
Unificada (Sisu), as 
vagas que serão ofer-
tadas em instituições 
públicas de ensino 
superior no segundo 
semestre deste ano. A 
busca pode ser feita 
por curso, instituição 
de ensino e por muni-
cípio.

Podem participar 
do Sisu os estudan-
tes que fizeram prova 
do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) 
em 2018 e obtiveram 
nota na redação acima 
de zero.

As inscrições do 
Sisu poderão ser feitas 
de 04 a 07 de junho. 
Durante esse perío-
do, uma vez por dia, o 
Sisu calcula a nota de 
corte, que é a menor 
nota para o candidato 

ficar entre os poten-
cialmente seleciona-
dos.

O resultado será 
divulgado no dia 10 
de junho. Os partici-
pantes poderão ainda 
integrar a lista de es-
pera entre 11 e 17 de 
junho.

Simulador

Para evitar sobre-
carga do sistema, o Mi-
nistério da Educação 

(MEC) vai tirar tempo-
rariamente do ar o si-
mulador do Sisu, que 
mostra informações 
dos últimos processos 
seletivos.

O sistema não pode 
ser acessado desde 
ontem (23), e a previ-
são é que volte ao ar 
no dia 10 de junho. "A 
medida, preventiva, foi 
necessária para evitar 
que o sistema fique 
sobrecarregado", in-
formou o MEC.
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GERAL

Casal reforça importância da adoção: 
“somos pais cheios de amor e alegria” 

Fotos: Anderson Gallo

Laura e Cleverson esperaram nove meses para concretizar a adoção e levar Luiz Antônio para casa

Para casal, "foi o DNA da alma quem proporcionou a adoção"

LEONARDO CABRAL
leonardo@diariocorumbaense.com.br

“S o m o s 
pais do 
c o r a ç ã o , 
com par-

to judicial e cheios 
de amor e alegria, 
para serem compar-
tilhados com o nosso 
filho”. Assim, Lau-
ra Jamil dos Santos 
Barcellos da Costa e 
Cleverson Gonçalves 
da Costa, definem o 
momento que estão 
vivendo há quase um 
ano,  após a chegada 
de Luiz Antônio Bar-
cellos da Costa, de 07 
anos. Ele demonstra 
ser uma criança ama-
da, protegida e, com 
o olhar fixo para os 
pais, exala o senti-
mento de amor e gra-
tidão por ter ganhado 
uma família e a chan-
ce de ser feliz.

Não diferente de 
outras mães, foram 
nove meses de es-
pera, tempo de uma 
gestação normal, 
para que o casal pu-
desse entrar na casa, 
com o filho nos bra-
ços. Uma decisão que 
teve início após uma 
festa familiar, que im-
pulsionou a ideia da 
adoção.

“Estávamos numa 
festa de família, 
quando uma prima 
nos apresentou o fi-
lho dela que tam-
bém ‘nasceu’ de par-
to judiciário. Não sei 
explicar, peguei a 

criança no colo e co-
mecei a imaginar. Foi 
o impulso que faltava 
para que florescês-
semos a ideia sobre 
adoção até chegarmos 
ao Luiz, que hoje com-
pleta nossas vidas 
com muita felicidade 
e amor”, contou o pai 
todo orgulhoso ao Di-
ário Corumbaense.

Depois da festa, o 
casal lembra que em 
uma conversa os dois 
resolveram “estudar” 
mais sobre a adoção 
e, então, começaram 
a frequentar grupos 
de adoção em Campo 
Grande até que des-
cobriram o Grupo de 
Apoio À Adoção Pan-
tanal- GAAP, respon-
sável em proporcionar 
o encontro com o Luiz.

“Não diferente dos 
grupos de Campo 

Grande, aqui tínha-
mos que frequentar 
encontros nos abri-
gos de acolhimentos, 
um processo de ha-
bilitação encarado 
como um pré-natal, 
que a família enfren-
ta para conhecer as 
crianças e os abri-
gos também. Nesses 
encontros conhece-
mos o Luiz, mantive-
mos contato com ele 
e com outras crian-
ças, mas tinha algo 
diferente. Foi então 
que percebemos que 
aquele menino com 
um sorriso encanta-
dor, apesar de não 
ter nascido de dentro 
de mim, a intuição 
me dizia que ele foi 
gerado pra mim, que 
ele seria nosso filho. 
Foram nove meses de 
processo até que ele 

chegou à nossa casa 
e a primeira palavra 
que ele disse foi: pos-
so chamar a senhora 
de mãe e o senhor de 
pai?”, relembrou Lau-
ra, emocionada junto 
ao marido, enfatizan-
do que foi o DNA da 
alma quem proporcio-
nou a adoção. 

A partir de então, o 
casal deu início a to-
dos os procedimentos 
da adoção legal. A fa-
mília deu total apoio 
e com a chegada do 
Luiz, o casal disse 
que a felicidade que já 
existia triplicou den-

tro da casa.
“A gente já era fe-

liz, e o Luiz só veio 
aumentar essa felici-
dade. Um dos moti-
vos errados, ou seja, 
passo dado por mui-
tos casais é querer 
um filho para tentar 
salvar um casamento 
ou pensar em ter um 
filho para que essa 
pessoa possa crescer 
e te cuidar na velhice. 
O motivo verdadeiro 
que nos levou e deve 
levar muitos casais 
a seguir os mesmos 
passos que a gente é 
querer ser Mãe e Pai 
de verdade sem esco-
lher a idade, cor e a 
forma de ser da crian-
ça”, resumiu Laura 
se referindo à adoção 
tardia, onde no con-
ceito, após os três 
anos, a criança para 
adoção já é conside-
rada “fora” dos planos 
de muitos casais. “O 
Luiz chegou com seis 
anos e isso está sen-
do maravilhoso para a 
gente”, mencionou.  

Também emocio-
nado, Cleverson diz 
estar vivendo uma 
das melhores fases 
da vida. “Como é bom 
chegar do trabalho e 
ver o Luiz me espe-
rando. Isso pra mim 

só me remete lem-
branças da minha 
infância quando eu 
esperava meu pai no 
portão, que também 
foi adotado. Uma tia 
minha o adotou e hoje 
ver tudo isso se pas-
sando comigo é muito 
bom. Estou muito fe-
liz e realizado”, disse 
o pai que também fez 
questão de contar que 
no último fim de se-
mana os avós de Luiz 
estiveram na cidade. 
“Ver o Luiz brincando 
com os primos foi sen-
sacional”, declarou 
Cleverson, totalmente 
emotivo. 

Já para o pequeno, 
Luiz, com uma res-
posta firme, ele resu-
me essa etapa em sua 
vida. “Estou feliz e 
ganhei uma família”, 
disse lembrando tam-
bém dos encontros 
enquanto ainda esta-
va no  abrigo. “Meus 
pais iam lá e leva-
vam bola e biscoito. 
Eu gostava e quando 
vim pra cá fiquei mui-
to feliz”, falou Luiz 
que deseja seguir os 
mesmos passos que o 
pai: “quero ser militar 
igual meu pai”, reve-
lou deixando Clever-
son ainda mais emo-
cionado.

GAAP e caminhada 
A história de vida 

do Luiz e do casal é 
mais uma entre tan-
tas famílias que hoje 
seguem a felicida-
de após a adoção. E, 
neste sábado, 25 de 
maio, Dia Nacional 
da Adoção, uma ca-
minhada será reali-
zada pelas ruas do 
Centro de Corumbá, 
chamando a atenção 
das pessoas sobre a 
importância de ado-
tar uma criança, se 
concentrando em seu 
propósito principal, 
que é o de trocar ex-
periências entre os 
pais adotivos e as 
pessoas que são pre-

tensas à adoção.
“Queremos chamar 

a atenção da socieda-
de e falar que temos 
muitas crianças nas 
casas de acolhimento 
precisando de uma fa-
mília. Nos encontros, 
fazemos essa troca de 
experiência preparan-
do a família que vai 
receber uma criança 
e até mesmo àquelas 
que já estão com seus 
filhos”, explicaram 
Laura e o marido Cle-
verson, um dos res-
ponsáveis pelo GAAP.

O GAAP foi criado 
a partir de uma su-
gestão do juiz Mau-
rício Cleber Miglio-

ranzi Santos, titular 
da Vara da Infância 
e Juventude e equipe 
técnica, após consta-
tação da baixa pro-
cura de pedidos de 
adoção e apadrinha-
mento na região. 

Atualmente o 
GAAP tem 12 famílias 
associadas e aponta 
que em Corumbá e 
Ladário, cerca de 35 
crianças estão nos 
abrigos à espera de 
uma família.  

Corumbá e Ladá-
rio, por meio de leis, 
instituíram a Semana 
Municipal da Adoção 
a partir deste ano. 
(LC) 
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ESPORTE

Do campo para as passarelas, estudante 
representará Corumbá no Miss Terra MS

Anderson Gallo

Arquivo Pessoal

Jessica trabalha em loja de cosméticos, faz faculdade e se prepara para enfrentar a passarela em setembro

Jessica já disputou outros concursos de beleza, sendo eleita Garota Pantaneira e Rainha Feapan

C orumbá já 
tem sua re-
presentante 
para o Miss 

Terra Mato Grosso 
do Sul BLC 2019. Da 
lida do campo para 
as passarelas, a jo-
vem Jessica Barbo-
sa Moreira, divide o 
tempo do trabalho 
com a preparação 
para o concurso que 
deve acontecer em 
setembro deste ano.

Ela contou ao Di-
ário Corumbaense, 
que está muito an-

siosa e quer repre-
sentar bem a região 
do Pantanal, em es-
pecial o assentamen-
to Taquaral, zona 
rural de Corumbá, 
lugar onde aprendeu 
desde cedo a lutar 
pelas conquistas.

“Estou feliz em ser 
a representante des-
sa região maravilho-
sa. Cresci no campo, 
entre as idas e vin-
das com meu pai nas 
feiras livres, lugar 
onde tirávamos nos-
so sustento. Tenho 
orgulho do que con-
quistamos até hoje, 
pois isso me ensinou 

a dar valor nas coi-
sas e nos sonhos a 
serem alcançados”, 
contou Jéssica. 

Ela ainda revela 
que os preparativos 
estão a todo vapor 
mesmo com essa di-
visão de tarefas, que 
envolve trabalho em 
uma loja de cosmé-
ticos, faculdade e a 
preparação para a 
hora de enfrentar a 
passarela, que por 
sinal, não será um 
obstáculo, já que a 
jovem carrega algu-
mas experiências ao 
ser eleita em concur-
sos de beleza. 

“É bem corrido, 
mas é um sonho de 
criança. Minha mãe 
me dá todo o apoio, 
já meu pai fica com 
receio, mas não me 
impede, sabe que 
gosto e acaba me 
apoiando. Estou feliz 
e sei que na hora do 
concurso não é ape-
nas beleza que con-
ta, mas sim, passa-
rela e conhecimento. 
Acredito poder fazer 
o diferencial”, falou a 
representante panta-
neira.

 “Corumbá sempre 
é bem representa-
da nesses concursos 
que acontecem no 
Estado, e estou aqui 
para mostrar que va-
mos lá e vamos re-

presentar muito bem 
a nossa região. O 
concurso envolve um 
contexto e, além dis-
so, o apoio de amigos 
e até de pessoas que 
não conheço é funda-
mental nessa cami-
nhada”, mencionou 
a jovem que a todo o 
momento faz questão 
de lembrar suas raí-
zes e origens. “Tenho 
orgulho de como e 
onde cresci. Isso me 
fortalece e me ajuda 
ainda mais a acredi-
tar naquilo que pa-
rece ser impossível”, 
afirmou a jovem.

Patrocínio

Jessica destacou 
que participar do 

concurso requer al-
guns gastos. “Ape-
sar do tempo corri-
do, estou em busca 
de apoio, faço rifas 
para ajudar nos gas-
tos. Pouco a pouco 
vou juntando. Por 
isso, também espero 
que alguns patrocí-
nios surjam para me 
apoiar, pois é a nos-
sa região que será re-
presentada”, pediu. 

Em Corumbá, o 
primeiro concur-
so conquistado pela 
candidata Miss Terra 
Mato Grosso do Sul 
BLC 2019, foi aos 10 
anos no Estádio Ar-
thur Marinho. Logo 
depois, foi eleita Ga-
rota Pantaneira e 
Rainha Feapan. 

Abertas inscrições para corrida de aventura no Parque Piraputangas

Como todos os 
anos, a Prefeitu-
ra Municipal por 
meio da Fundação 
de Meio Ambiente 
do Pantanal (FMAP) 
realiza a Semana do 
Meio Ambiente em 
nosso Município, 
no período de 02 a 
07 de junho, junta-
mente com os seus 
parceiros habituais, 
para marcar o dia 05 
de Junho, data em 
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que comemoramos o 
Dia Mundial do Meio 
Ambiente. Este ano 
o tema escolhido foi: 
“Corumbá Conser-
vando o Meio Am-
biente”. A progra-
mação durante toda 
a Semana será bem 
ampla, e tem entre 
os destaques, no dia 
02 de junho, a III 
Corrida de Aventura 
do Parque Pirapu-
tangas, a partir das 
07h30, com largada 
às 08 horas. 

O Parque Natu-

ral Municipal de Pi-
raputangas, criado 
em 2003 e situado 
na morraria da for-
mação Santa Cruz, 
constitui uma im-
portante área de 
refúgio para as es-
pécies da flora e da 
fauna. Este evento 
foi criado, pensando 
em propiciar ativida-
des que aproximem 
as pessoas do con-
tato com a natureza 
e estimulem o com-
promisso do cidadão 
com a conservação 

do meio ambiente.
 Este ano se-

rão duas modalida-
des de competição: 
Trekking, corrida 
de trilha que terá 
um trajeto de 10 km 
dentro do Parque 
Municipal de Pira-
putangas, com 100 
vagas para atletas 
do sexo masculino 
e feminino. Bike: a 
corrida de bicicleta 
terá um trajeto de 
44 km, iniciando na 
entrada da Estra-
da Parque (BR-262, 

próximo ao Clube 
do Laço) e chegada 
à Sede do Parque 
Municipal de Pira-
putangas, com 100 
vagas para atletas 
do sexo masculino e 
feminino. Ambas as 
modalidades terão 
premiação em di-
nheiro para os três 
primeiros colocados 
de cada sexo.

As inscrições e os 
regulamentos das 
provas estão dis-
ponibilizados nos 
links:

Bike: 

h t t p s : / / a p p .
k m a i s c l u b e . c o m /
eventos/hotsiteeven-
t os .aspx?Co r r ida -
-Aventura-Montain-
-Bike-Corumba-MS 

Corrida:

h t t p s : / / a p p .
k m a i s c l u b e . c o m /
eventos/hotsiteeven-
tos.aspx?III-Corrida-
-de-Aventura-do-Par-
que-das-Piraputan-
gas-Corumba

GERAL



Diário Corumbaense - Corumbá - MS
24 a 30 de maio de 2019 - ANO: XII - Edição: 2570

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

twitter.com/diarionlinefacebook.com/diarionline

9

ROSANA NUNES
rosana@diariocorumbaense.com.br

LEONARDO CABRAL
leonardo@diariocorumbaense.com.br

ESPORTE

Atletas de Corumbá são selecionados para 
avaliação na categoria de base do Flamengo

Fotos: Anderson Gallo

Filipe, de 10 anos, chamou a atenção dos avaliadores 
por ser ambidestro

Com nome de craque, "Ronaldinho" revelou que sonho 
de ser jogador de futebol é para ajudar a família

Dez e nove anos 
e com nomes 
de grandes jo-
gadores. Essa 

é a idade de Filipe Ga-
briel Balejo de Godoy e 
Alysson Silvino, mais 
conhecido como “Ro-
naldinho”, que desde 
cedo sonham em tri-
lhar os passos no mun-
do da bola. Um sonho, 
que apesar de ser difí-
cil, começa a ser “dese-
nhado” pelos pés des-
sas novas promessas 
do futebol pantaneiro.

Tudo isso é porque 
os dois passaram na 
primeira fase da Ava-
liação Técnica do Fla-
mengo, um dos princi-
pais clubes de futebol 
brasileiro e que tem a 
maior torcida do país.

Os pequenos “gi-
gantes”, que fazem 
parte do projeto “Pé na 
Bola”, foram selecio-
nados após um teste 
na cidade de Bonito, 
juntamente com mais 
um menino. A equipe 
avaliadora passou por 
oito cidades de Mato 
Grosso do Sul, com a 
responsabilidade de 
selecionar os futuros 
craques de bola do Es-
tado. Apenas 11 foram 
aprovados de 1.300 
participantes.

Todo orgulhoso dos 
atletas, o técnico pro-
fissional da área de 
educação física, Ru-

bens César Balejo, o 
“Balejinho”, responsá-
vel também pelo “Pé Na 
Bola”, diz que depois 
da notícia da aprova-
ção dos dois atletas, a 
corrida agora é contra 
o tempo para conse-
guir patrocínio e levar 
os garotos até o Clube 
Trieste, na cidade de 
Curitiba, no Paraná.

“Eles se destacaram 
na avaliação, chaman-
do a atenção do ava-
liador do Flamengo. O 
Filipe por ser ambides-
tro e o Ronaldinho, por 
bater em cima, habili-
dades eles têm”, dis-
se Balejinho revelan-
do que os dois atletas 
passarão cinco dias 
em Curitiba, com tudo 
pago pelo clube, po-
rém, é necessário con-
seguir as passagens e 

recursos para que ele 
e um responsável dos 
dois garotos consigam 
se manter durante os 
dias dos testes, en-
tre 10 e 15 de junho. 
“Pretendemos sair de 
Corumbá no dia 08 de 
junho, para que eles 
cheguem com tranqui-
lidade e possam mos-
trar de fato um bom 
trabalho”, afirmou ao 
Diário Corumbaense.

Totalmente focados, 
Filipe e “Ronaldinho” 
se dedicam de forma 
intensa nos treinamen-
tos, já que faltam ape-
nas alguns dias para o 
embarque rumo a Curi-
tiba, iniciando quem 
sabe, uma nova etapa 
em suas vidas. “É um 
sonho. Gosto muito de 
futebol e desde peque-
no carrego comigo essa 

vontade de ser jogador 
de futebol e agora va-
mos poder mostrar o 
que sabemos para eles 
lá em Curitiba e espero 
que possamos passar 
mais uma vez de fase”, 
falou Filipe.

Um pouco mais ner-
voso, porém, com pen-
samentos no futuro, 
“Ronaldinho” disse que 
para ele, é sim, um co-
meço de uma nova his-
tória.

“É um sonho estar 
lá e poder mostrar meu 
melhor, pois quero ser 
jogador de futebol para 
ajudar a minha famí-
lia, minha mãe”, diz o 
pequeno atleta que até 
tem um pouco da apa-
rência do Ronaldinho 
Gaúcho, um dos gran-
des craques do futebol 
brasileiro, hoje apo-

sentado. “Quer ir para 
aprender cada vez mais 
e poder jogar profissio-
nalmente”, completou 
o garoto que está cur-
sando o 4º ano e o Fi-
lipe no 5° ano, ambos 
ensino fundamental.

Sem conter a felici-
dade, a mãe de Ronal-
dinho, Laura Helena 
Silvino Canavarro, re-
velou que desde crian-
ça, o filho já demons-
trava habilidade com a 
bola, e apesar da pou-
ca idade, sempre irá 
apoiá-lo.

“Se meu filho está 
feliz, eu também fico. 
Quando o Balejo me 
ligou dizendo que ele 
tinha sido selecionado, 
meu peito explodiu de 
alegria. Sei que isso é 
importante pra ele e eu 
dou todo apoio, claro 
que, nunca se esque-
cendo do principal, a 
escola. Cobro isso dele 
e ele sabe da responsa-
bilidade mesmo o fu-
tebol sendo sua maior 
paixão. Para vê-lo feliz, 
faço o que for preciso”, 
declarou Laura já pen-
sando na possibilidade 
de o filho ser selecio-
nado. “O coração fica 
apertado, a gente fica 
preocupada, mas faz 
de tudo”, mencionou 
também se referindo 
aos gastos que terá 
com a ida dela e Ronal-
dinho para Curitiba.

Já o padrinho do 
Filipe, Cristiano As-
sef, que o acompanha 

quando pode, falou da 
felicidade em ver o afi-
lhado começar a trilhar 
o cominho da bola. 
“Fui jogador profissio-
nal e comecei como ele, 
agora é ele quem está 
começando a traçar os 
passos e espero que dê 
muito certo”, disse.

Quem quiser aju-
dar a custear a viagem 
para Curitiba, pode 
entrar em contato pelo 
telefone (67) 99608-
8911 e falar com o téc-
nico Balejinho. 

Pé na Bola

O projeto Pé na 
Bola, criado pelo “Ba-
lejinho” atende atu-
almente cerca de 70 
crianças e adolescen-
tes de 7 a 18 anos de 
idade. As aulas de 
fundamentos de fute-
bol, de forma gratuita, 
acontecem no campo 
de futebol do Roseiral, 
localizado no bairro 
Dom Bosco.

Para participar, a 
única exigência é que a 
criança ou adolescen-
te esteja estudando e 
tenha boas notas. Ba-
lejinho é um dos prin-
cipais treinadores de 
futebol em Corumbá 
e também responsável 
em revelar atletas que 
já integraram a equipe 
principal do Corumba-
ense e de outras equi-
pes do Estado, país 
e até mesmo fora do 
Brasil.

Em terceiro no grupo da Série D, Corumbaense 
volta a enfrentar o Iporá domingo 

O Corumbaense 
volta a campo no do-
mingo, 26 de maio, às 
14h30, contra o Iporá 
de Goiás, na casa do 
adversário. O jogo é 
válido pela quarta ro-
dada do Brasileiro da 
Série D. 

No sábado passa-
do, o time pantaneiro 

perdeu, em casa, no 
Arthur Marinho. O 
time, que já somava 4 
pontos com uma vitó-
ria e um empate, bri-
gava para permanecer 
na ponta do grupo 
A10, mas acabou per-
dendo por 2 a 0, para 
o mesmo Iporá, que 
até então só havia 
conquistado 1 ponto 
em dois jogos. 

O Sinop de Mato 

Grosso é o líder do 
grupo A10 com 5 pon-
tos, seguido do Iporá 
(saldo de gols) e Co-
rumbaense, com 4. O 
Palmas é o lanterna 
com dois pontos ga-
nhos. 

  Alojamento invadido

O clima durante a 
semana foi de apre-
ensão. O meia Marlos 

pediu desligamento 
do clube após três ho-
mens armados invadi-
rem o alojamento dos 
jogadores, na sede do 
Corumbaense, na ma-
nhã de domingo pas-
sado.

Eles estavam atrás 
do atleta e só não 
aconteceu coisa pior 
porque Marlos tran-
cou a porta do quarto 
onde estava. Os sus-

peitos teriam trocado 
ofensas com o joga-
dor, quando ele foi 
substituído na parti-
da de sábado, contra 
o Iporá e isso teria 
motivado toda a situ-
ação. 

Marlos se desligou 
do clube no mesmo 
dia e voltou para o 
interior de São Pau-
lo. A diretoria do Co-
rumbaense lamentou 

o episódio ocorrido no 
alojamento e registrou 
boletim de ocorrência 
na Polícia e, em análi-
se de imagens obtidas 
pelo clube, os suspei-
tos foram apontados e 
estão sendo investiga-
dos pelo órgão compe-
tente.

 A diretoria disse 
ainda que vem pres-
tando o apoio neces-
sário aos jogadores.
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PUBLICAÇÃO LEGAL

EDITAIS

 

 
 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ 

 

 
 

EDITAL – CONVOCAÇÃO – CONVITE 
 
 
 O presidente da Câmara Municipal de Corumbá, Estado de Mato Grosso do 
Sul, convida as Autoridades: civis, militares, religiosas e o Povo, bem como convoca 
os servidores do legislativo a participarem de Audiência Pública do Município de 
Corumbá, dos Poderes: Legislativo e Executivo, relativa aos seguintes assuntos:  
 
 
 
 AUDIÊNCIA PÚBLICA - DIA 31/05/2019 -  às 18: 00 Hs 
  
1.      Relatório de Gestão Fiscal – RGF – 1º Quadrimestre 2018 – Janeiro/Abril de 2019;                
 
 A apresentação fica marcada para dia 31 de maio de 2019 às 18 horas no 
Plenário do Legislativo Municipal – Paço Municipal no Bairro Dom Bosco. 
 
 As apresentações serão efetuadas por servidores do Executivo e do Legislativo, 
sob supervisão da Presidência do Legislativo. 
 
 As regras da audiência estarão à disposição dos interessados no dia da 
Audiência Pública. 
 
 
 
 

ROBERTO GOMES FAÇANHA 
Presidente. 
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PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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NRM
COQUELUCHE

SOTANIHT
LODOFADO

TERRIVELD
TIARAECO
AONBACA

SENGOLIR
LEIROUANET

LOATNE
MENTIROSAS

TIODAI
MISSAINDA

VIMEMHN
AMONTOADO

Local de
disputa da
partida de

vôlei 

Auguste
(?), pintor 
impres-
sionista

Tosse
convulsa
(Patol.)

Acumula-
se no fun-
do de rios

e lagos  

Corrente ar-
tística que
propõe no-
vas ideias

Capital da
Guiana

Francesa

Falsa notí-
cia repas-
sada via 

rede social

Aceitar
como ver-
dadeiro

(fig.)

Espetáculo
aquático
do Cirque
du Soleil

Preposição
inglesa,
significa

"em"

"(?) Simpa-
tia", filme 

com Sandra
Bullock

Voto de 
concordân-

cia num
plebiscito 

Número 
imaginá-
rio (Mat.)

Até este
momento

Vara
flexível

usada em  
artesanato

Martin 
Heidegger,

filósofo
alemão

November,
no

alfabeto
fonético

Empilha-
do sem
ordem

Casa típica dos 
Alpes suíços

Lítio
(símbolo)

Elaborado por Descartes, usa o
ceticismo como instrumento

Conhecido de todos
Sistema de separação
do lixo em que Curitiba
foi pioneira no Brasil

Congênitos
Gênero
musical
lusitano

Incentiva 
a produção

cultural
brasileira

(jur.)

O (?), epí-
teto do czar

Ivan IV
Barrete

papal com
3 coroas
de ouro 

Fenômeno
acústico
Catinga
(bras.)

50, em
romanos
Casca-
teiras

Não é? 
(bras. pop.)

Ódio;
rancor

Nota bene (abrev.)

Caracteriza a obra de
Jorge Amado

Incomoda
(o feri-
mento)
Âmago

Feitio do
ancinho

2/at. 4/miss. 5/sanha. 6/renoir. 10/lei rouanet.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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C C D G
A L V I V E R D E

O L E O D E S O J A
D I T A C L D
A A D Ã O A A
D A Ã L A R

V E L A P O D C
C O N S O R C I O
H T S A I D A

P O M A R Ç O D
C A U N I Ã O O

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

T A M B O R E T E S
T E L A I D O S O

Típica
cobertura

para
sorvetes 

Prática usa-
da no cla-
reamento 
de cabelos

O Palmei-
ras, por
suas co-
res (fut.)

Substân-
cia usada
em fritura

Cloro
(símbolo)

Apimen-
tado;

picante

Fala para
que outro
escreva 

Autores
(abrev.)

Maior
mamífero
brasileiro 

Passado
por um
filtro

(?)-parto, 
período de
resguardo

600, em 
algaris-

mos
romanos

Sistema
de

compra
de carros

Plantação 
de árvores
frutíferas

Homem,
em inglês

Idioma
falado em
Moscou

Atestado
de (?): 

comprova
a morte

Neste
lugar; 
aqui

Pronome
demons-
trativo

A droga da
Geração
Hippie
(sigla)

Arco-(?):
possui

sete cores

O homem
acima de
65 anos

Disc-jóquei
(abrev.)

Lista;
relação

Congelamento de
orvalho Utiliza a

urna
eletrônica 

Norma
judicial

Feminino de "cidadão"

Ligação
conjugal

(?) Rama-
lho, cantora

Que
legal!

Sílaba de
"Madri"

Formato
da argola

Clima

Moradia
(fig.)

Sujeira dos
móveis

Base do
quadro

Tipo de 
chapéu (pl.)
Assentos

sem
encosto

ou braços

Oposto de
"entrada"
Prefixo de 
"indiferente"

(?) e Eva: 
par bíblico
Saudação 
ao telefone

Concede 
Substitui

a luz
elétrica 

3/man. 4/tela. 5/geada. 9/consórcio. 10/tamboretes.

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.

QUE PAÍS É ESSE?
Caros leitores, que país é este onde crianças são expostas para adoção por 

quem deveria protegê-las? Nesta semana, ficamos estarrecidos com o evento que 
ocorreu em Cuiabá, no estado do Mato Grosso, em que crianças e adolescentes, 
órfãos ou abandonadas, foram produzidas, maquiadas e colocadas para desfilar 
numa passarela do Pantanal Shopping, a fim de serem “escolhidas” e adotadas 
pelos convidados em um teatro de horrores!! Será o fim dos tempos como mui-
tos profetizam? Ou perdemos a noção dos parâmetros humanitários? É fato 
que os meios nem sempre justificam os fins, e não dá para acreditar que essa 
ideia tenha partido de quem deveria cuidar e proteger essas crianças, mas que 
sequer mensuraram o trauma que poderiam lhes causar. É o mesmo que apoiar 
o bordão político “rouba, mas faz”. Ora, esse episódio em Cuiabá nos remete 
ao tempo da escravidão, quando os negros escravos eram vendidos em pra-
ça pública tendo partes do corpo analisadas ali mesmo pelos compradores. Só 
faltou pedirem para as crianças mostrarem os dentes, como os escravos eram 
obrigados a fazer nos leilões. Meu Senhor, quanto ainda vamos nos surpreender 
com o ser humano? Do outro lado do espelho de nossa triste história recente, 
algo semelhante é feito no tráfico de pessoas, o traficante sequestra e o com-
prador escolhe aquelas que melhor atendem aos seus interesses. Ou passam 
previamente o perfil desejado para o sequestrador e aguardam a “encomenda”. 
No caso de Cuiabá, isso foi feito à luz do dia e com as bênçãos da proeminente 
sociedade. Isso é mesmo o fim dos tempos, da ética, e a decadência acelera-
da da sociedade? As crianças foram jogadas aos leões pela própria Associação  
Mato-grossense de Pesquisa e Apoio à Adoção (AMPARA) que, segundo a im-
prensa, foi quem organizou o evento, juntamente com a Comissão da Infância e 
Juventude da OAB, do Mato Grosso, ou seja, justamente por aqueles em quem 
elas deveriam confiar. O que podemos esperar disso? Que não demora para que 
a exposição do perfil de crianças para adoção seja feita pelo whatsapp? Será a 
banalização do crime em marketing feito em ambiente virtual num simples olhe, 
aprove e leve? E as crianças que não foram escolhidas, após o desfile acrescen-
tarão “rejeitada” à sua história? Sim, pois nem todas saíram dali para um novo 
lar, já que a maioria foge aos padrões desejados pelas famílias que adotam. 
Estimados, onde vamos parar nesse ritmo acelerado da degradação humana? 
Cadê o Conselho Tutelar daquele estado e o Conselho dos Direitos da Criança 
e do Adolescente que não intervieram nesse circo de horror? E para aqueles 
que acham que os meios justificam os fins, estão enganados, como enganados 
estão os que acham que armando a população por meio de um decreto de ven-
da de armas conseguiremos reduzir as mortes. Ledo engano!!! É uma tristeza 
constatar que estamos num país à beira do caos social! Saber que não eram 
cães na passarela, ou mercadorias, mas crianças para adoção, me fez lembrar 
também do poema O bicho, de Manuel Bandeira “… O bicho não era um cão, 
não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem!” O que 
leva instituições a adotarem tais sofismas?? Precisamos respeitar crianças que 
precisam de nossos cuidados e proteção. Não nos é permitido lançá-las numa 
arena para serem escolhidas como bicho! Como bem disse Jesus Cristo, na 
cruz “Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem!”. 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


