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Eventos fazem parte do Arraial do Banho de São João e acontecem, respectivamente, nos 
dias 21 e 22 de junho. >>PÁGINA 08

Na capela do santo, no bairro Universitário, o dia de ontem 
foi de intensa movimentação de devotos. Programação con-
tou com celebração de missa, café da manhã comunitário e 
o tradicional bolo de Santo Antônio. 
>>PÁGINA 09

Crime que chocou pela crueldade aconteceu no fim de 
2018. Assassino tinha fugido para a Bolívia pela fronteira 
com Corumbá. >>PÁGINA 06

Fundação de Cultura encerra inscrições 
para concursos de andores e 
quadrilhas juninas na segunda-feira

Fiéis celebram Santo 
Antônio com orações, 
agradecimentos e pedidos 
de bênçãos em Corumbá 

Bolívia entrega à Polícia 
Federal homem que 
esquartejou família
em São Paulo 
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Sol com algumas nuvens. Não 
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Arraial do Banho de 
São João terá atração 
nacional e quatro 
noites de festa 
Programação começa no dia 20 e vai até 23 de junho, ponto alto da festa com a descida 
dos andores do santo para o banho nas águas do rio Paraguai. A atração nacional é a dupla 
sertaneja Matogrosso e Mathias. >>PÁGINA 07
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Educação moral no seio familiar

Trabalho infantil e a tolerância da sociedade

ARTIGOS

(*) Acedriana Vicente Vogel é diretora pe-
dagógica da Editora Positivo. 

(*) Denise Erthal de Almeida é assistente 
social, mestre em Responsabilidade e Prática 
Gerencial e coordenadora do Curso Tecnoló-
gico de Gestão de Organizações do Terceiro 
Setor do Centro Universitário Internacional 
Uninter.

Por Acedriana Vicente Vogel (*)

Por Denise Erthal de Almeida (*)

A relação dos sujeitos com as regras, princí-
pios e valores, elementos constituintes da 
moral, tem se apresentado como alvo de 
grandes questionamentos. A escola pode 

e deve colaborar nessa empreitada, organizando 
ambientes onde o modo de vida democrático opor-
tunize a vivência da cidadania, para o nascimento 
do respeito mútuo e para o desenvolvimento da 
autonomia. Porém, a família tem um importante 
papel nesse contexto. Turiel, psicólogo especialis-
ta em desenvolvimento, elencou em seus estudos 
três tipos de educação moral no seio familiar, que 
podem ajudar os pais na compreensão das conse-
qüências das suas posturas educativas em rela-
ção aos seus filhos.

O primeiro tipo pode ser chamado de "educação 
autoritária", pois se assenta na imposição de re-
gras que são legitimadas por meio de frases como 
“faça isso porque eu sou seu pai (ou sua mãe)”, 
“obedeça, porque eu sei o que é melhor para você”, 
reafirmando uma autoridade sábia e inconteste. 
Articulado a esse tipo de posicionamento encon-
tramos as sanções expiatórias (que reafirmam 
o poder da autoridade e causam algum tipo de 
“dor”) ou de ameaças: “se você não fizer isso, não 
vai poder usar o computador”, “se não obedecer, 
esse final de semana você fica em casa”, etc. Essa 
é, sem dúvida, uma postura clássica da educação 
moral familiar fortemente contestada, nos últimos 
anos, por educadores e filhos.

O segundo tipo é denominado de "educação por 
ameaça de retirada de amor". A razão dessa de-
nominação se traduz em expressões que façam a 
criança entender que a sua desobediência entris-
tece os pais: “quando você não faz as tarefas, eu 

Falar de trabalho infantil em pleno século XXI 
(no qual os avanços da tecnologia, ciência, edu-
cação e saúde são inúmeros) deveria ser uma 
questão antiquada, superada. No entanto, histo-
ricamente a exploração do trabalho infantil tem se 
mantido, uma vez que um dos seus determinantes 
é a pobreza. Tornou-se, inclusive, uma alternativa 
que muitas famílias encontram para sobreviver e 
está atrelada à exploração do próprio trabalhador 
adulto, decorrente da competitividade do merca-
do.

Na contemporaneidade, as crianças passaram 
a ocupar um espaço central nas famílias e na so-
ciedade. São alvo de estudos e pesquisas para a 
promoção integral do seu desenvolvimento biopsi-
cossocial, amparadas pelas famílias e protegidas 
pelas leis e pelo Estado. Este contexto, contudo, 
não envolve todas as crianças.

A Política Nacional de Saúde para a Erradica-

fico muito chateada”... A mensagem de “desamor” 
está relacionada ao não cumprimento do que foi 
estabelecido.

O terceiro tipo recebe o nome de "educação 
elucidativa", pois toda a ordem ou repreensão é 
acompanhada da explicação de sua razão de ser, 
em geral baseada na consequência dos atos (res-
ponsabilidade) e na consideração do outro. Por 
exemplo, “se você mentir, ninguém mais vai acre-
ditar em você”; “se você não fizer a tarefa, não 
conseguirá acompanhar as atividades em sala de 
aula”. O resultado do estudo aponta esse tipo de 
educação como o que mais colabora para o desen-
volvimento da autonomia. Resta, agora, entender 
o porquê.

Os três tipos de educação defendidos por Turiel 
trabalham os limites: um de forma autoritária, o 
outro apelando para afetividade e o último sus-
tentando-os com explicações. A forma autoritária, 
sem dúvida, consegue a obediência, mas o cus-
to obediência divorciada da reflexão é muito alto, 
capaz de comprometer o desenvolvimento da au-
tonomia, ancorando pessoas, às vezes, pela vida 
inteira, no estágio da heteronomia moral – sub-
missas e condicionadas a outrem.

A educação por retirada de amor possui o mes-
mo ingrediente da autoritária: o medo, que muda 
de objeto – o medo do abandono substitui o medo 
da punição. Institucionaliza-se, assim, a simetria 
no relacionamento familiar: pais e filhos passam 
a ser “iguais”. Uma verdadeira autoridade, quan-
do desobedecida, não fica triste. Portanto, um pai, 
que se diz chateado com a desobediência de seu 
filho, não está assumindo a autoridade que lhe 
cabe nessa função. Vale ressaltar que a carga afe-

ção do Trabalho Infantil considera trabalho infan-
til todas as atividades realizadas por crianças ou 
adolescentes que contribuem para a produção de 
bens ou serviços, incluindo atividades remunera-
das, trabalho familiar e tarefas domésticas exclu-
sivas, realizadas no próprio domicílio (OIT, 2014, 
p. 17).

Esta questão social grave é tolerada muitas ve-
zes pela sociedade pelo reforço ideológico à cultu-
ra de que crianças e adolescentes representariam 
uma ameaça por não fazerem nada. Também, de 
que o trabalho precoce é uma alternativa para “ti-
rá-las” das ruas e mantê-las “longe” das drogas. 
Além de negar as necessidades de desenvolvimen-
to, trata o descanso e o lazer como algo perver-
so e mal, que deve ser combatido com o trabalho. 
Trabalho este que passa a ser desenvolvido nas 
ruas ou em condições ilegais, perigosas, penosas 
e insalubres.

tiva gerenciada a partir de constantes possibilida-
des de retirada do amor é muito pesada para uma 
criança e, frequentemente, pode representar um 
desequilíbrio afetivo de grandes proporções, rela-
cionado, inclusive, à depressão infantil desenca-
deada a partir da ênfase atribuída ao sentimento 
de culpa.

A educação elucidativa, a partir dos indicativos 
teóricos propostos, apresenta-se como a que mais 
contribui para a promoção da autonomia moral, 
pois não se abstém de colocar limites, nem silen-
cia sobre o que é permitido e proibido. Seu grande 
diferencial é o de trazer a dimensão racional - a 
razão de ser das regras e princípios - trabalhando, 
portanto, a idéia de que a moral possui fundamen-
tos racionais que podem ser avaliados à luz da in-
teligência (reflexão).

Em suma, como escreve Yves de La Taille em 
seu livro “Limites: três dimensões educacionais”, 
a associação entre limites e justificativas racionais 
prepara a conquista da autonomia, que pressupõe 
justamente uma apreensão racional dos princí-
pios e das regras. E, ainda, vai mais além, esclare-
cendo que, dar-se ao trabalho de explicar a razão 
de ser das ordens significa respeito ao outro, no-
tadamente à sua inteligência. Evidentemente, não 
se trata ainda de autêntica relação democrática 
entre iguais, uma vez que as posições de pai/mãe 
e filho são assimétricas por natureza, mas prepara 
a criança para que ela alcance e valorize a igualda-
de, sem a qual a autonomia não faz sentido.

O dia 12 de junho foi instituído como o Dia Na-
cional de Combate ao Trabalho Infantil para re-
forçar o direito da criança de ser amparada pela 
família. Se esta se torna incapaz de cumprir essa 
obrigação, cabe ao Estado apoiá-la, não às crian-
ças. O custo de alçar uma criança ao papel de “ar-
rimo de família” representa expô-la a danos físi-
cos, intelectuais e emocionais. Paga-se um preço 
altíssimo, não só para as crianças como para o 
conjunto da sociedade, ao privá-las de uma infân-
cia. (OIT, 2001, p.16).
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Fotos: Divulgação/Câmara de Corumbá

Presidente da Câmara, Roberto Façanha, destacou contribuição de homenageados

Médico Wilson Baruki foi um dos homenageados Contra-almirante Arentz, recebeu homenagem do prefeito Marcelo Iunes e de Roberto Façanha

Sessão solene da Retomada homenageia 
personalidades em Corumbá

A Câmara Mu-
nicipal cele-
brou na noite 
de terça-feira, 

11, os 152 anos da 
Retomada de Corum-
bá, celebrados nesta 
quinta-feira, 13 de 
junho. Foi durante 
uma Sessão Solene 
marcada pela entrega 
de Medalhas do Mé-
rito Legislativo Antô-
nio Maria Coelho a 21 

personalidades pelos 
relevantes serviços 
prestados ao Municí-
pio.

O ato aconteceu no 
Plenário da Casa do 
Barão de Vila Maria 
e contou com as pre-
senças dos vereadores 
Roberto Façanha (pre-
sidente do Poder Le-
gislativo), Tadeu Viei-
ra (vice-presidente), 
Gaúcho da Pró-Art 
(segundo vice), Mano-
el Rodrigues (segundo 
tesoureiro), André da 

Farmácia, Cristóvão 
Contador, Domingos 
Albaneze Neto, Ga-
briel Alves de Oliveira, 
João Mário, Luciano 
Costa, Chicão Vianna, 
Paulo Bertini, Ubira-
tan Canhete de Cam-
pos Filho e Yussef 
Salla.

Presentes também 
à cerimônia o pre-
feito Marcelo Iunes; 
contra-almirante Car-
los Eduardo Horta 
Arentz, comandante 
do 6º Distrito Naval de 
Ladário; o general de 
brigada Ronaldo Mo-
rais Brancalione, co-
mandante da 18ª Bri-
gada de Infantaria de 
Fronteira; juiz André 
Luiz Monteiro, diretor 
do Fórum da Comarca 
de Corumbá; delega-
do Sérgio Luiz Mace-
do, chefe da Polícia 
Federal de Corumbá; 
delegado regional Alex 
Sandro Antônio Peixo-
to, delegado regional 
da Polícia Civil de Co-
rumbá, que integra-
ram a mesa, além de 
outras autoridades.

Homenageados

Os agraciados com 
Medalhas do Mérito Le-
gislativo Antônio Maria 
Coelho foram o general 
de brigada Ronaldo Mo-
rais Brancalione, que 
recebeu das mãos do 
prefeito Marcelo Iunes 
e do presidente Roberto 
Façanha; padre Agosti-
nho Betú, pároco da 
Paroquia Nossa Senho-
ra de Fátima, entregue 
pelo vereador Gaúcho 
do Pró-Art; professora 
Flávia Miguel Ribeiro, 
entregue pelo André da 
Farmácia; pastor Bru-
no Machuga, entregue 
pelo vereador Cristóvão 
Contador.

A empresária do 
ramo de turismo, Joi-
ce Carla Santana Mar-
ques recebeu sua me-
dalha das mãos do 
vereador Domingos Al-
baneze Neto; professor 
Thiago da Silva Godoy, 
entregue pelo vereador 
Gabriel Alves de Olivei-

ra; capitão Júlio Cesar 
da Silva Wandratsch, 
entregue por Roberto 
Façanha; médico Antô-
nio Carlos de Carvalho, 
entregue pelo verea-
dor Chicão (indicado 
por Baianinho); artista 
plástico Ricardo Vilalva 
da Silva, entregue pelo 
vereador João Mário.

Outro homenagea-
do foi o médico Wilson 
Baruki, entregue pelo 
vereador Tadeu Vieira; 
empresário José Mar-
tinez Neiva, entregue 
pelo vereador Luciano 
Costa; contra-almiran-
te Carlos Eduardo Hor-
ta Arentz, entregue pelo 
prefeito Marcelo Iunes 
e Roberto Façanha; 
médico Rafael Vinagre 
Faro, entregue pelo ve-
reador Chicão Vianna; 
capitão de fragata Paulo 
Lameira Ferreira da Sil-
va, entregue pelo vere-
ador Manoel Rodrigues; 
empresário Ramão Rei-
naldi (representado por 
Andréia de Moura Oli-

veira, entregue pelo ve-
reador Bertini.

Também foram ho-
menageados o enge-
nheiro agrônomo Al-
berto Affonso Marinho 
Neto, entregue pelo ve-
reador Bira; advogado 
Luiz Fernando de Tole-
do Jorge, entregue pelo 
vereador Yussef Salla; 
juiz André Luiz Montei-
ro, entregue pelo prefei-
to Marcelo Iunes e pelo 
presidente Roberto Fa-
çanha; delegado Sérgio 
Luís Macedo, entregue 
pelos vereadores Tadeu 
Vieira e Manoel Rodri-
gues; delegado Danilo 
Magno Espíndola Fi-
lartigas, entregue pe-
los vereadores Gaúcho 
da Pró-Art e André da 
Farmácia, e o delegado 
regional Alex Sandro 
Antônio Peixoto, en-
tregue pelos vereado-
res Bira e Domingos 
Albaneze. As infor-
mações são da asses-
soria de imprensa da 
Câmara de Corumbá.
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Marinha celebra 154 anos da Batalha do Riachuelo
Fotos: Anderson Gallo

Cerimônia aconteceu em frente ao Pórtico do 6º Distrito Naval em Ladário

Comandante Carlos Eduardo Horta Arentz durante revista à tropa

Solenidade marcou homenagens à Data Magna da Marinha

LEONARDO CABRAL
leonardo@diariocorumbaense.com.br

O C o m a n d o 
do 6º Dis-
trito Naval 
realizou na  

terça-feira, 11 de 
junho, cerimônia  
cívico-militar em co-
memoração aos 154 
anos da Batalha Naval 
do Riachuelo. A so-
lenidade encerrou as 
comemorações em ho-
menagem a Data Mag-
na da instituição mili-
tar na fronteira oeste 
do Brasil. Presidida 
pelo contra-almirante 
Carlos Eduardo Horta 
Arentz, comandante 
do 6º DN, sediado em 
Ladário, a solenida-
de contou com a pre-
sença de autoridades 
e convidados e foi re-
alizada em frente ao 
Pórtico da corporação, 
com a participação de 
estudantes e popula-
res.

De acordo com co-
mandante Arentz, a 
data é uma das mais 
memoráveis para a 
Marinha do Brasil. 
“Por ocasião da guer-
ra, o nosso país junto 
com a Tríplice Aliança 
conseguiram parar as 
forças paraguaias e, 
com isso, invertemos 
a situação do curso 
da guerra e consegui-
mos lograr êxito em 
sairmos vitoriosos, 
para que a região em 
particular, a partir 
da guerra da Tríplice 
Aliança, pudesse ins-
talar aqui na cidade 
de Ladário o Arsenal 
da Marinha, antes se-
diada em Mato Grosso 
e que foi transferido 

para Ladário, após o 
conflito, onde então 
em 1873 se instalou 
esse maravilhoso pór-
tico que temos aqui 
inicialmente com Ar-
senal, e que mais tar-
de veio ser a semen-
te do Comando do 6° 
Distrito Naval”, falou 
o contra-almirante ao 
Diário Corumbaense. 

Ele ainda destacou 
as atividades realiza-
das pela Marinha em 
comemoração a data. 
“Além de incrementar 
a presença do esta-
do nessa estratégica 
região de fronteira, 
a gente também pro-
move uma série de 
outras ações em prol 
do desenvolvimento 
da região, em parti-
cular a atuação de 
assistência hospita-
lar, com o ensino pro-
fissional marítimo e 
também qualificação 
desses profissionais, 
bem como uma série 
de outros serviços”, 
destacou se referindo 
às ações cívico-sociais 
promovidas em Co-
rumbá e Ladário e vi-
sitação aos navios da 
Marinha, no Porto Ge-
ral de Corumbá, que 
recebeu mais de 600 
pessoas no último fim 
de semana. 

Na ordem do dia, o 
Almirante de Esqua-
dra, Ilques Barbosa 
Junior, comandante 
da Marinha, ressaltou 
a data, "que repre-
sentou uma vanta-
gem estratégica para 
a Tríplice Aliança ao 
garantir a liberdade 
de navegação, per-
mitindo o transporte 
seguro de tropas e su-

primentos, ao mesmo 
tempo em que limitou 
a mobilidade das for-
ças inimigas. Dentre 
diversos ensinamen-
tos, demonstrou que 
marinheiros e fuzilei-
ros capacitados, co-
esos e disciplinados 
estão aptos a superar 
os mais diversos de-
safios", diz trecho da 
mensagem.

“O tempo passou, 
as ameaças da atua-
lidade são multiface-
tadas, tornando ain-
da mais complexas 
as iniciativas para 
o devido combate. 
Como no passado, 
nossos marinheiros e 
fuzileiros, heróis de 
sempre, continuam 
trabalhando diutur-
namente para defen-
der os interesses do 
nosso País. A dimen-
são do que temos que 
proteger foi expan-
dida. A Marinha, em 
parceria estratégica 
com a Petrobras e Co-
munidade Científica, 
os bandeirantes das 
longitudes salgadas, 
incluiu uma área de 
5,7 milhões de km² 
ao nosso território, a 
qual corresponde a 
metade de todo o con-
tinente europeu e de 
onde extraímos petró-
leo, gás, alimentos e 
garantimos o trânsito 
de quase a totalida-
de do nosso comércio 
exterior”, destacou o 
comandante da Mari-
nha.

“Para garantir a 
defesa dessa área, 
a nossa Amazônia 
Azul, a Marinha vem 
desenvolvendo seus 
Programas Estratégi-

cos. No que tange ao 
material, o Programa 
de Desenvolvimento 
de Submarinos, in-
trinsecamente rela-
cionado ao Programa 
Nuclear da Marinha, 
apresentou seus pri-
meiros resultados 
com o lançamento ao 
mar do Submarino 
Riachuelo. Seguimos 
rumo à incorporação 
de um submarino 
com propulsão nucle-
ar, essencial para ga-
rantir nossa sobera-

nia em área marítima 
com dimensão con-
tinental. Devemos, 
ainda, no Programa 
de Construção do Nú-
cleo do Poder Naval, 
ressaltar o processo 
atinente aos navios 
da Classe Tamanda-
ré que serão constru-
ídos no Brasil e que, 
de forma inconteste, 
irá significar mais um 
avanço tecnológico na 
construção naval no 
País”, completou.

Durante a ceri-

mônia, dois militares 
foram condecorados 
com a Medalha Mé-
rito Naval pelos ser-
viços prestados em 
defesa do território 
nacional junto à Ma-
rinha do Brasil. Tam-
bém foram realizados 
tiros de canhão, so-
brevoo de helicóptero 
e o tradicional desfile 
da tropa, encerran-
do as homenagem ao 
154º aniversário da 
Batalha Naval do Ria-
chuelo.

A data
A Batalha Naval 

do Riachuelo, ocorri-
da em 11 de junho de 
1865 nas margens do 
Rio Riachuelo – afluen-
te do Rio Paraguai - é 
considerada decisiva 
na Guerra da Tríplice 
contra o Governo do 
Paraguai. Impôs uma 
séria derrota ao inimigo 
e sua vitória foi deter-

minante para o avan-
ço dos aliados sobre o 
território inimigo, con-
tribuindo para a der-
rota paraguaia. A ba-
talha é memorável não 
só pela quantidade de 
navios envolvidos, mas 
também pela atuação 
marcante do almirante 
Francisco Manoel Bar-
roso, comandante da 

esquadra brasileira.
A Marinha do Bra-

sil comemora, todos 
os anos, no dia 11 de 
junho, os feitos heroi-
cos daqueles homens 
que lutaram na Bata-
lha Naval do Riachuelo, 
reconhecendo-os como 
exemplos e lembrando 
seus atos às gerações 
que os sucederam. (LC)
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Município já faz drenagem e pavimentação da 
parte baixa do bairro Padre Ernesto Sassida

Fotos: Gisele Ribeiro/PMC

Com obras completas, Município terá pavimentado 100% do bairro Padre Ernesto Sassida

Prefeito Marcelo Iunes durante conversa com moradores

A Prefeitura de 
Corumbá já 
executa as 
obras que vão 

completar a pavimen-
tação do bairro Padre 
Ernesto Sassida. Com 
recursos do próprio 
Município – por meio 
do financiamento do 
Fundo Financeiro de 
Desenvolvimento da 
Bacia do Prata (Fon-
plata) – e do Governo 
do Estado, estão em 
execução a implanta-
ção de drenagem pro-
funda e pavimentação 
asfáltica das ruas loca-
lizadas na parte baixa 
daquele bairro. 

“Todo o bairro vai 
ser asfaltado. Estamos 
executando as ações 
com recursos do Fon-
plata, de R$ 2,5 mi-
lhões e R$ 1,5 milhão 
do Governo do Estado, 
que liberou recursos 
via Agesul, para com-
pletarmos toda essa 
parte baixa aqui do 
Padre Ernesto Sassi-
da. Todo o bairro vai 
ser asfaltado. Tivemos 
o governador Reinal-
do Azambuja como 
grande parceiro nessa 
ação. O Estado aplicou 
recursos para comple-
tarmos”, disse o pre-

feito Marcelo Iunes 
que se reuniu com um 
grupo de moradores 
nesta terça-feira, 11 de 
junho, para explicar o 
serviço.

A inclusão das 
obras de drenagem 
profunda e pavimenta-
ção asfáltica das ruas 
localizadas na parte 
baixa do bairro Padre 
Ernesto Sassida no 
Fonplata fez parte de 
um projeto proposto 
pela atual adminis-
tração. Esse mesmo 
projeto incluiu rede 
de drenagem profun-
da e pavimentação de 
um trecho da avenida 
Senador Paulino Lo-
pes da Costa, no bair-

ro Maria Leite. A via é 
um importante acesso 
para o bairro Padre Er-
nesto Sassida e para a 
cidade de Ladário.

Iunes, que esteve 
no canteiro de obras 
instalado na rua Bon-
dade, destacou outras 
ações que a Prefeitura 
prevê para aquele bair-
ro. “Vamos entregar 
em breve o posto de 
saúde, construir uma 
creche e futuramente 
uma escola. Também 
temos o projeto para 
um centro esportivo. 
São ações que vão ga-
rantir melhor quali-
dade de vida para os 
moradores”, afirmou o 
chefe do Executivo Mu-

nicipal. 
A Prefeitura tam-

bém vai implantar 
quatro redutores de 
velocidades (quebra-
-molas) na principal 
avenida do bairro. A 
sinalização horizontal 
já foi instalada. No Pa-
dre Ernesto Sassida vi-
vem aproximadamente 
1.200 famílias.

O Fonplata

 O Município vai re-
ceber um total de 40 
milhões de dólares do 
financiamento dispo-
nibilizado pelo Fon-
plata. Outros US$ 40 
milhões, como contra-
partida estabelecida 
pela parceria do Muni-
cípio e do Governo do 

Estado.
São cinco anos para 

execução total do pro-
jeto. Corumbá terá 
cinco anos de carência 
para iniciar o paga-
mento do financiamen-
to, que deve ser quita-
do num período de 13 
anos. Ao todo, o Muni-
cípio terá 18 anos para 
pagar o empréstimo de 
US$ 40 milhões con-
traído com o Fonplata.

As ações diversas 
são voltadas para o de-
senvolvimento de áreas 
de recreação e descan-
so, infraestrutura de 
vias e drenagem, recu-
peração do patrimônio 
histórico e fomento do 
turismo.

Dois são presos por furto de frios e laticínios de caminhão
POLÍCIA

Divulgação/PC Corumbá

Todos os produtos foram recuperados pelos policiais

Dois indivíduos que 
não tiveram a idade 
informada e que foram 
identificados, como 
Ailton Aspires Benites, 
conhecido como “Cati-
to” e Enrico Mendes de 
Souza, foram presos 
após furtarem produ-
tos de um caminhão 
carregado de frios e la-
ticínios, avaliados em 
aproximadamente R$ 
4.500,00. A prisão da 
dupla foi realizada pe-
los investigadores da 
1ª Delegacia de Polícia 
Civil de Corumbá.

O furto aconteceu 

por volta das 02h des-
ta quarta-feira, 12 de 
junho, no bairro Ma-

ria Leite, em frente a 
um restaurante, onde 
o motorista do cami-

nhão havia estaciona-
do para passar a noite. 
Os ladrões arromba-

ram o cadeado e leva-
ram toda a carga que 
estava no baú frigorífi-
co do veículo.

No entanto, infor-
mações apontavam 
que um dos autores 
do crime seria o indi-
víduo conhecido como 
“Catito”, que há seis 
dias usa tornozeleira 
eletrônica e está sob 
monitoramento pelo 
sistema prisional. Os 
policiais foram até a 
casa dele e encontra-
ram no quintal qua-
se toda a mercadoria 
furtada e um carri-
nho de mão utilizado 
para descarregar os 
produtos. No interior 

da residência de “Ca-
tito”, também havia 
mais produtos em sua 
cama.

Preso em flagrante, 
“Catito” revelou que 
o comparsa do furto 
foi  Enrico Mendes de 
Souza, também detido 
em sua residência. Na 
geladeira dele, foi en-
contrada parte da car-
ga furtada também.

A dupla foi enca-
minhada para a Dele-
gacia de Polícia Civil. 
A carga também foi 
levada para o Distrito 
Policial e o motorista 
do caminhão chamado 
para os procedimentos 
de devolução.
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Boliviano que esquartejou família e fugiu por 
Corumbá é entregue para a Justiça do Brasil

Reprodução/ El Deber

Gustavo foi preso em fevereiro na cidade de Santa Cruz, depois de chegar à Bolívia por Corumbá

Gustavo San-
tos Vargas 
Arias, bolivia-
no que assas-

sinou e esquartejou o 
casal Jesús Reynaldo 
Condori Sanizo, Irma 
Morante Sanizo e o fi-
lho deles de oito anos, 
Gian Abner Morante, 
foi entregue na ma-
drugada desta quarta 
-feira, 12 de junho, 
para a Polícia do Bra-

sil. O crime aconteceu 
no Natal de 2018, em 
São Paulo e chocou o 
Brasil.

Ele foi preso em fe-
vereiro deste ano, em 
Santa Cruz de La Sier-
ra, depois de fugir, uti-
lizando como rota de 
fuga, Corumbá, cidade 
que faz fronteira com o 
país vizinho.

Arias foi entregue 
no Aeroporto Interna-
cional Viru Viru, da ci-
dade de Santa Cruz de 
La Sierra, por volta das 

02h e seguiu em voo 
direto para São Paulo, 
acompanhado de po-
liciais federais. Agora, 
ele está sob responsa-
bilidade da Justiça do 
Brasil.

O coronel Enrique 
Terán, chefe da Inter-
pol Santa Cruz, disse 
que a ordem de extra-
dição foi emitida pelo 
Supremo Tribunal de 
Justiça (TSJ) e assina-
da pelo presidente do 
órgão, José Revilla e os 
membros da Sala Ple-
na.

"Gustavo Vargas foi 
entregue aos agentes 
da Polícia Federal na 
sala de pré-embarque 
do aeroporto de Viru 
Viru para sua transfe-
rência ao Brasil, onde 
ele enfrenta processo 
criminal pelo assassi-
nato de uma família", 
disse o relatório da In-
terpol.

Confessou o crime

Os corpos de Jesús 
Reynaldo Condori Sa-
nizo, da mulher dele, 
Irma Morante Sanizo 
e do filho Gian Abner 

Morante foram encon-
trados esquartejados 
em sacos plásticos, 
acondicionados em 
malas, em uma casa 
em Itaquaquecetuba, 
região metropolitana 
paulista, no dia 08 de 
janeiro deste ano.

Já preso na Bolí-
via, Gustavo Santos 
Vargas Arias, admitiu 
ter assassinado e es-
quartejado o casal e a 
criança, que foi morta 

dois dias depois após 
a morte dos pais. Se-
gundo ele, a criança 
chorava muito e per-
guntava pelo pai e pela 
mãe, motivo pelo qual 
decidiu matar o sobri-
nho. Ele era cunhado 
do casal.

Laudos do IML (Ins-
tituto Médico Legal) 
apontaram que o casal 
foi morto por asfixia 
mecânica por estran-
gulamento, e seu filho 

por traumatismo cra-
nioencefálico. Ele ha-
via recebido uma pan-
cada na cabeça.

Segundo familia-
res, o autor tinha um 
histórico de violência 
e consumo exagerado 
de álcool e o motivo do 
crime foi financeiro, 
uma vez que Gustavo 
até chegou a trabalhar 
para a família. Com in-
formações do jornal El 
Deber.

Reprodução

Família foi morta e esquartejada pelo cunhado de Irma Sanizo

Casal  se "revezava" para vender droga no Borrowisk
Divulgação/PC

Toda a droga e alguns pertences foram apreendidos pela Polícia Civil

Denúncia anô-
nima de moradores 
levou à prisão de 
um casal identifi-
cado como George 
Coelho da Silva e 
LetÍcia da Concei-
ção Ferreira Godoi, 
moradores do bairro 
Borrowisk, parte bai-
xa de Corumbá, na  
segunda-feira, 10 de 
junho, em ação do 
setor de investigação 
da 1ª Delegacia de 
Polícia Civil.  

Na residência do 
casal, usada como 
ponto de venda de 
drogas, os policiais 
encontraram 115  
papelotes de pasta 
base de cocaína, que 
estavam divididos 
em duas bolsinhas, 
sendo uma encontra-
da em um altar para 

imagens de santos, 
e outra em uma cai-
xa de sapatos junta-
mente com diversos 
remédios. Ainda em 
poder do casal, os 
investigadores apre-
enderam a quantia 
de R$ 384,00 prove-
nientes da venda de 
entorpecente.

Em depoimento, 
George contou que 
estava trabalhando 
na Unidade Assis-
tencial Patronato Pe-
nitenciário, pelo pro-
grama ELO durante 
o dia, e que nesse 
período, Letícia se 
encarregava de co-
mercializar a droga 
adquirida na Bolívia. 
Já ele, ficava res-
ponsável pela venda 
quando saía da uni-
dade, ficando até al-

tas horas da noite. 

Disque Denúncia

A Polícia Civil in-

formou que as investi-
gações iniciaram após 
denúncias feitas por 
moradores do bair-
ro através do disque 

denúncia (67) 99806 
0857, disponibilizado 
para este tipo de ocor-
rência. O denunciante 
não precisa se iden-

tificar. Essa é mais 
uma ferramenta uti-
lizada pela Polícia no 
combate ao tráfico de 
drogas na região. (LC)  
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Com Matogrosso e Matias e artistas regionais, 
Banho de São João será de 20 a 23 de junho

Anderson Gallo

Anúncio de programação foi aberta com andor de São João, carregado pelos alunos da Oficina de Dança

C om Matogros-
so e Matias, 
artistas re-
gionais e o 

lema "Banho de fé e 
alegria", o Arraial do 
Banho de São João 
de Corumbá será de 
20 a 23 de junho, no 
Porto Geral. A fes-
ta, considerada uma 
das mais tradicio-
nais do Estado, teve 
a programação lan-
çada oficialmente na  
quarta-feira, 12 de 
junho, na sede do 
Sindicato Rural, pelo 
prefeito Marcelo Iu-
nes e da presidente 
da Fundação de Cul-
tura de Mato Grosso 
do Sul, Mara Caseiro.

"O São João é uma 
tradição da nossa ci-
dade, faz parte da 
nossa cultura, da cul-
tura do nosso povo. É 
uma festa que mobi-
liza a fé a e devoção 
de milhares de pesso-
as”, afirmou o chefe 

do Executivo Munici-
pal ao destacar a im-
portância do evento 
para a cidade ao lem-
brar que, assim como 
faz o carnaval, o São 
João “movimenta for-
temente a economia” 
local. “Teremos mais 
de 90% dos cantores, 
das atrações, daqui 
da nossa cidade. O 
evento é uma opor-
tunidade para mos-

trarmos o talento que 
temos aqui. É um in-
vestimento importan-
te, gera renda para 
nossa população, é 
um recurso que vol-
ta para nossa econo-
mia”, disse o prefeito 
Marcelo Iunes. 

O prefeito ainda 
destacou o apoio do 
Governo do Estado à 
festa do Banho de São 
João. “O governador 

Reinaldo Azambuja 
tem sido um grande 
parceiro de Corumbá, 
conhece a importân-
cia que a festa tem 
para a cidade e tam-
bém para todo o Mato 
Grosso do Sul”.

A diretora da Fun-
dação de Cultura do 
Estado, Mara Caseiro, 
reforçou a parceria 
entre as duas esferas 
e ressaltou a relevan-

te importância de Co-
rumbá.

“Tudo isso acon-
tece pelo fato dessas 
tradições que a cidade 
tem. Corumbá é im-
portante para o Esta-
do, Brasil, o mundo. 
Essa festa é tradicio-
nal, representa para 
nós um fomento à cul-
tura e também ao de-
senvolvimento, onde 
gera divisas para Co-
rumbá e Mato Grosso 
do Sul. E a importân-
cia de colocarmos no 
cenário nacional o 
nosso Estado, através 
dessa cidade históri-
ca e maravilhosa que 
é Corumbá, para que 
possamos chamar 
as pessoas para co-
nhecerem essa festa, 
que tem uma simbo-
logia muito forte. Por 
isso fazemos questão 
de sermos parceiros, 
para que a festa se 
torne ainda maior e 
tenha uma divulgação 
nacional", disse Mara 
Caseiro ao Diário Co-
rumbaense.

Patrimônio Cultural 
Nacional

O Banho de São 
João de Corumbá, po-
derá, para o ano que 
vem, obter o registro 
de Patrimônio Cultu-
ral Nacional. É o que 
informou o diretor-
-presidente da Funda-
ção de Cultura, Joíl-
son Cruz.

“Soube essa semana 
que o registro de Patri-
mônio Cultural Nacio-
nal está para sair e isso 
nos alegra e demonstra 
de fato a importância 
dessa festa para todo 
o Estado e principal-
mente para Corumbá, 
possibilitando o valor 
da nossa cultura e o 
resgate da nossa tradi-
ção”, revelou Joílson.

Marcelo Iunes frisou 
que com isso, a festa 
ganha uma importân-
cia ainda maior. “Pos-
sibilitará que recursos 
federais sejam investi-
dos na festa, que tem 
um valor cultural de 
extrema importância”.

Programação
A festa terá início 

na sexta-feira, 20 de 
junho, com estande 
de artesanatos - Altar 
de todos os Santos, 
seguido de apresenta-
ções de artistas regio-
nais.

Na sexta-feira, 21 
de junho, a festa terá 
início com o tradicio-
nal Pau de Sebo, con-
curso de andores, sho-
ws regionais e o show 
nacional da dupla Ma-
togrosso e Matias, pre-
visto para ter início à 
00h30.

No sábado, dia 22, 
além do Concurso de 
Quadrilhas, haverá 
shows de Izze, Marce-
lo e Renato, Tiel e Re-
nan, Dudu Lino e Alex 
e Yvan.

No domingo, 23, 
ponto alto do Arraial 
do Banho de São João, 
além da descida dos 
andores, elevação do 
mastro e do show pi-
rotécnico, também 
acontece os shows de 
Os Garotos, Juninho e 
Luan, e João Haroldo 
e Betinho.

Programação completa: 

20/06 quinta-feira

18h00 - Praça de Alimentação - Estande de Ar-
tesanatos - Altar de Todos os Santos

19h00 - Pau de Sebo

20h00 - Show Local – Marcio Reis

21h00 - Show Local – Marcelo Oliveira

 22h00 - Show Local – Jaison Sudário

00h00 - Show Regional – Cristiano Garcia

21/06 sexta-feira

18h00 - Praça de Alimentação - Estande de Ar-
tesanatos - Altar de Todos os Santos

19h00 - Pau de Sebo

19h00 - Concurso de andores

20h00 - Show Local – Isac e Brandão

21h30 - Show Local – Gurizada Baileira

23h00 - Show Local – Marinho Azevedo

00h30 - Show Nacional – Matogrosso e Mathias

22/06 sábado

18h00 - Praça de Alimentação - Estande de Ar-
tesanatos - Altar de Todos os Santos

19h00 - Pau de Sebo

19h00 - Concurso de quadrilhas

20h00 - Show Local – Izze

21h30 - Show Local – Marcelo e Renato

23h00 - Show Local – Tiel e Renan

00h30 - Show Regional – Dudu Lino

02h00 - Show Regional – Alex e Yvan

23/06 domingo

BANHO DE SÃO JOÃO

Descida dos Andores

Local: Ladeira Cunha e Cruz

Concentração do Andor da Prefeitura e Missa 
Solene em Louvor a São João

Local: Sede da Oficina de Dança - Rua Antônio 
João, nº 90, Centro

Hora: 20h   Atração: Marquinhos Sales

Elevação do Mastro de São João e Roda de 
Cururu e Siriri

Local: Orla do Porto Geral - Hora: 23h30

ARRAIAL DO BANHO DE SÃO JOÃO

18h00 - Praça de Alimentação - Estande de Ar-
tesanatos - Altar de Todos os Santos

19h00 - Pau de Sebo

20h00 - Show Local – Os Garotos

22h00 - Show Local – Juninho e Luan

00h00 - Show Pirotécnico

00h10 - Show Regional – João Haroldo e Be-
tinho
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Concursos de andores e quadrilhas juninas 
encerram inscrições na segunda-feira

Anderson Gallo

Johonie Midon

Concurso de andores vai premiar os três primeiros colocados

Grupos só poderão ter componentes acima de 14 anos para disputar o concurso de quadrilhas 

Estão aber-
tas as inscri-
ções para os 
concursos de 

Quadrilhas Juninas e 
de Andores. Os even-
tos fazem parte do 
tradicional Arraial do 
Banho de São João e 
acontecem, respecti-
vamente, nos dias 21 
e 22 de junho no Por-
to Geral de Corumbá. 
Os editais dos con-
cursos estão disponí-
veis no DIOCORUM-
BÁ do dia 27 de maio.

 
Andores

 
O Concurso de An-

dores tem o objetivo 
de perpetuar uma das 
tradições da região 
pantaneira e, ao mes-
mo tempo, colocar 

em evidência o que os 
devotos possuem de 
criativo, rico e original 
em matéria de feste-
jos juninos. Qualquer 
pessoa, sendo festeira 
ou não, pode partici-
par do concurso, ex-
ceto funcionários da 
Fundação da Cultura 
e do Patrimônio His-
tórico de Corumbá ou 
parentes dos mesmos 
em até 2º (segundo) 
grau.

 O interessado de-
verá dirigir-se ao Mu-
seu Municipal Casa 
do Dr. Gabi – Espaço 
de Memória, locali-
zado na rua Cuiabá, 
1181 – Centro, das 
08h às 11h e das 14h 
às 17h, até 17 de ju-
nho. A inscrição é gra-
tuita. No ato deverão 
ser entregues os se-
guintes documentos: 
ficha de inscrição; RG 

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

e CPF; comprovante 
de conta bancária em 
nome do responsável 
pelo andor.

 Será julgado ape-
nas o andor, portanto 
as demais instalações 
e manifestações não 
serão levadas em con-
sideração. Os jurados 
atribuirão, para cada 
quesito julgado, notas 
em uma escala de 05 
a 10. Serão premia-
dos os três primeiros 
colocados com os res-
pectivos valores: 1º 
lugar: R$ 1.000,00; 
2º lugar: R$ 800,00; 
e 3º lugar: R$ 500,00.

 
Quadrilhas Juninas

 
Estão aptos a par-

ticipar quaisquer gru-
pos de quadrilhas da 
região. Os grupos só 
poderão ter compo-
nentes acima de 14 
anos; deverá possuir 
no mínimo 10 e no 
máximo de 20 pares; 
e o responsável pelo 
grupo deverá, obriga-
toriamente, ter idade 
acima de 18 anos. 

 O edital estabelece 
que são consideradas 
quadrilhas juninas 
todas as entidades 
ou grupos que se 
apresentem de acor-
do com os costumes 
juninos regionais, 
observadas a origi-
nalidade e a tradição 
nas quadrilhas tradi-
cionais, bem como a 
releitura e adaptação 
das formas matutas 
nas quadrilhas esti-
lizadas, mantidas as 

tradições culturais 
regionais, como tam-
bém será observada a 
manifestação cômica.

 Os interessados 
deverão dirigir-se ao 
Museu Municipal 
Casa do Dr. Gabi – 
Espaço de Memória, 
rua Cuiabá, 1181 – 
Centro, das 08h às 
11h e 14h às 17h, 
até segunda-feira, 17 
de junho. No ato da 
inscrição, deverão ser 
entregues os seguin-
tes documentos: ficha 
de inscrição (poderá 
ser preenchida à mão, 
sem rasuras e com 
letra legível, ou digi-
tada); cópia de RG e 

CPF; comprovante de 
conta bancária em 
nome do responsável 
pelo grupo; compro-
vante atualizado de 
residência do respon-
sável pelo grupo; um 
histórico contendo 
informações sobre o 
grupo e seu coreó-
grafo, e a descrição 
da apresentação que 
será executada du-
rante o concurso; 
dois CDs e outra mí-
dia (pen drive) grava-
dos com a música que 
fará parte da coreo-
grafia.

 A dança deve 
apresentar uma core-
ografia que preserve 

temas da cultura ju-
nina, sendo julgados 
os seguintes quesi-
tos: quadrilha: Co-
reografia, Evolução, 
Harmonia, Anima-
ção, Originalidade e 
Musicalidade; carac-
terização: traje típi-
co junino; marcador: 
Liderança, Animação 
e Figurino; noiva e 
noivo: Interpretação, 
Animação, Simpatia e 
Figurino.

 Serão premiados 
os três primeiros co-
locados com os res-
pectivos valores: 1º 
lugar: R$ 900,00; 2º 
lugar: R$ 700,00; e 3º 
lugar: R$ 400,00.
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Fiéis homenageiam Santo Antônio
Fotos: Anderson Gallo

Missa em homenagem a Santo Antônio reuniu devotos na capela que leva o nome do santo

Dona Norma Brites foi a primeira da fila do bolo de Santo Antônio

Fé, devoção e 
muito agradeci-
mento. Assim, 
a comunidade 

de Santo Antônio de 
Pádua, localizada no 
bairro Universitário, 
em Corumbá, celebrou 
nesta quinta-feira (13) 
o dia do santo conhe-
cido como “casamen-
teiro” nas tradições 
católicas 

Dando início às 
homenagens a Santo 
Antônio, com a tradi-
cional missa, celebra-
da por Dom Martinez 
Alvarez, bispo emérito, 
os fiéis lotaram a ca-
pela. Muitos estavam 
ali para pedir bênçãos 
e também agradecer 
pelos pedidos alcança-
dos.

A devota Silvia Ma-
ria Campos da Guia, 
como de costume, 
trouxe a imagem de 
Santo Antônio. Para 
ela, foi um momento 
de emoção. “Santo An-
tônio está na minha 
família há muito tem-
po. Todos os anos ve-
nho com a minha filha 
e netos para celebrar, 
agradecer pela prote-
ção não só da minha 
família, mas de todas 
as pessoas. Também 
venho renovar os pedi-
dos de saúde à todos”, 
disse a devota sem 
desgrudar da imagem.

O bispo emérito, 
Dom Martinez Alva-
rez, explicou que San-
to Antônio é o modelo 
do evangelho. “Santo 
Antônio é um dos san-
tos mais populares da 
igreja católica pela sua 
dedicação e pregação 
no reino de Deus. De 
maneira particular, ele 
é modelo de dedicação 

e atenção aos pobres, 
por isso, para nós, nes-
te dia, Santo Antônio 
é modelo que deve ser 
anunciador do evange-
lho vivendo a caridade. 
Sem viver a caridade 
não há o anúncio do 
evangelho”, explicou o 
bispo emérito ao Diá-
rio Corumbaense.

Entre as homena-
gens a Santo Antônio, 
está o tradicional café 
da manhã, servido 
após a missa, junta-
mente com os “pãezi-
nhos de Santo Antô-
nio” e também a venda 
do bolo, que remete à 
tradição das alianças 
que ficam escondidas 
em metros de massas 
de bolo que são oferta-
dos para os fiéis.

Neste ano, a comu-
nidade preparou seis 
bolos com mais de 1,5 
metro de largura cada, 
com par de aliança em 
cada um deles. Além 
disso, as famosas me-
dalhinhas de Santo 
Antônio também são 
encontradas nos bolos.

Devota há mais de 
15 anos do santo e par-
ticipando da festa em 
Corumbá há 10 anos, 
a devota Telma Regina 
Toledo, que faz doação 
dos bolos, feitos por 
ela mesmo, se diz rea-
lizada e abençoada pe-
las graças alcançadas.

“Participar da festa 
em homenagem a ele 
representa vida e saú-
de. Para mim é honra 
e glória estar aqui to-
dos os anos ajudando 
a fazer a festa que tem 
suas peculiaridades 
que é o café da manhã 
e a venda de pedaços 
de bolo, onde estão as 
alianças e medalhi-
nhas de Santo Antô-
nio”, explicou Telma.

Primeira da fila, 

a devota de 82 anos, 
Norma Brites de Arru-
da, levantou cedo, foi à 
missa, fez suas orações 
e sem perder tempo, 
comprou cinco peda-
ços de bolo. “Todos os 
anos venho e participo 
da festa. Peço saúde e 
proteção sempre para 
Santo Antônio que 
vem nos abençoando. 
Quem faz o bolo tem 
mãos de fada. É uma 
delicia”, falou dona 
Norma que estampa 
sorriso largo de agra-
decimento por tudo 
que Santo Antônio fez 
em sua vida. “Ele é 
meu e nosso protetor”, 
ressaltou.

Uma das organiza-
doras da festa e do café 
da manhã, Artemisia 
Rocha de Souza, res-
saltou a participação 
de todos os represen-
tantes da comunidade, 
que se juntam e divi-
dem o que será feito 
desde a preparação até 
do dia da festa.

“Aqui todos nós so-
mos famílias. A festa 
começa a ser organi-
zada entre dois e três 
meses até o dia 13 de 
junho. Tudo é feito com 
carinho e amor para 
os devotos que aguar-
dam ansiosamente os 
kits com bolos, salga-
dos, pão e frutas, que 
conseguimos através 
de doações e também 
com o apoio da pró-
pria comunidade da 
igreja. Alguns chegam 
05h e 06h, e, desde en-
tão, tudo é preparado 
para receber os devo-
tos que todos os anos 
comparecem para ce-
lebrar Santo Antônio, 
que para mim, repre-
senta tudo em minha 
vida. Recentemente 

me agarrei na fé dele 
e consegui vencer um 
problema de saúde. 
Só tenho a agradecer 
a Santo Antônio”, afir-
mou Artemisia.

No Brasil, Santo 
Antônio é conhecido 
por ser o santo casa-
menteiro, porém tam-
bém está relacionado 
por ser protetor do es-
tudante e da saúde. Já 
ao redor do mundo, ele 
é considerado padroei-
ro de muitas profissões 
e pessoas: pescadores, 
grávidas, marinheiros, 

viajantes, agricultores, 
idosos entre outros.

“Sempre estou aqui 
para homenagear San-
to Antônio, não pelo 
fato dele ser casamen-
teiro, porque não é 
apenas isso. Ele ajuda 
a enfrentar os 'perren-
gues' de forma mais 
aliviada e encorajada. 
Me agarro em sua fé e 
enfrento os problemas. 
Por isso todo dia 13 de 
junho, desde às 05h, 
chego aqui e ajudo a 
preparar tudo e vou 
fazer isso até quando 

tiver forças”, declarou 
Luiza Ambrozio, que 
junto a sua irmã e fi-
lha, homenageia San-
to Antônio e ajuda na 
preparação do que é 
servido aos fiéis.

O Santo

Figura religiosa 
mais popular no Bra-
sil, por conta de uma 
característica interes-
sante. Na tradição, ele 
é o “santo casamen-
teiro”, que, segundo a 
crença, dá uma forci-
nha na união de pes-
soas a partir de simpa-
tias e de uma devoção 
muito presente, San-
to Antônio (ou Santo 
Antônio de Pádua) na 
verdade nasceu com o 
nome de Fernando.

Foi batizado na ci-
dade de Lisboa, em 
Portugal, no dia 15 de 
agosto de algum ano 
entre 1191 e 1195. 
Anos depois, tornou-se 
Franciscano e pregou 
em Portugal, na Itália 
e na França. Ele mor-
reu em 13 de junho de 
1231 – data que deu 
origem ao Dia de Santo 
Antônio.
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EDITAIS

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
 
A Agência de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso do Sul - AGEHAB, 
através deste edital, que faz publicar em jornal de ampla circulação local, NOTIFICA 
o(a)(s) beneficiário(a)(s) do município de LADÁRIO/MS, para regularização da 
situação do Contrato de Financiamento e de Parcelamento Habitacional, uma 
vez que fora constatado o descumprimento da Cláusula Sexta, do contrato celebrado 
junto a esta Agência de Habitação.  
 
A não regularização da situação de descumprimento contratual, no prazo de 10 (dez) 
dias, contados desta publicação, ensejará a esta Agência de Habitação, o ajuizamento 
de ação judicial cabível. 
 
Os beneficiários deverão entrar em contato com o departamento de habitação do 
município em que o imóvel se encontra ou contatar a Agência de Habitação Popular de 
Mato Grosso do Sul pelos telefones (67) 3348-3120/ (67) 3348-3144 ou (67) 3348-
3151, das 07:30 horas às 13:30 horas, ou comparecer pessoalmente à Rua Soldado 
PM Reinaldo de Andrade, nº 108, Bairro Tiradentes, Campo Grande/MS, CEP 79041-
118. 
 

  Ord Nome CPF QD LT Conjunto 
Habitacional 

1 Laura Patricio Pereira ***.713.241-87 01 01 Terra Vermelha 
2 Deonize de Oliveira ***.002.801-53 01 02 Terra Vermelha 
3 Waldecio Alves da Cruz ***.123.341-00 01 04 Terra Vermelha 
4 Joana Ramos de Freitas ***.175.161-49 01 05 Terra Vermelha 
5 Gloria Gonsale Lara ***.798.301-49 01 07 Terra Vermelha 
6 Leda Maira Carneiro da Silva ***.628.081-34 01 08 Terra Vermelha 
7 Maria Regina Farel Santiago ***.959.321-87 01 09 Terra Vermelha 
8 Eva de Lourdes dos Santos Silva ***.591.201-78 01 10 Terra Vermelha 
9 Neide de Lima Lemos ***.017.701-53 01 15 Terra Vermelha 
10 Antonio Moreira Barreto ***.989.201-20 01 16 Terra Vermelha 
11 Cleonice Covo Teixeira ***.417.671-00 01 18 Terra Vermelha 
12 Ledir Fernandes ***.367.531-20 01 20 Terra Vermelha 
13 Maria Helena Rodrigues ***.634.701-72 01 21 Terra Vermelha 
14 Demetrio Pessoa ***.961.001-72 02 02 Terra Vermelha 
15 Ronilda Vila ***.015.851-15 02 03 Terra Vermelha 
16 Andréia de Almeida Soares ***.159.901-06 02 04 Terra Vermelha 
17 Fatima Aparecida Soares da Silva ***.364.951-87 02 05 Terra Vermelha 
18 Lucimarta Nascimento dos Santos ***.404.422-34 02 08 Terra Vermelha 
19 Vera Lucia Rodrigues da Silva Arruda ***.950.531-91 02 10 Terra Vermelha 
20 Carmo Nunes da Silva ***.940.031-87 02 11 Terra Vermelha 
21 Dalila Maria Gomez ***.439.331-91 02 12 Terra Vermelha 
22 Ivanil Pinheiro da Silva ***.511.291-68 02 14 Terra Vermelha 
23 Waldemira Garcia de Matos ***.175.011-91 02 15 Terra Vermelha 
24 Catarina Pereira Soares ***.992.281-15 02 18 Terra Vermelha 
25 Lucia Pessoa Ortiz ***.499.231-04 02 21 Terra Vermelha 
26 Caio Landiva Nunes ***.349.391-53 02 22 Terra Vermelha 
27 Rosa Luiza da Silva ***.018.401-15 03 03 Terra Vermelha 
28 Carla De Souza Soares ***.736.251-10 03 04 Terra Vermelha 
29 Silveria Joana Batista Vargas ***.153.311-34 03 05 Terra Vermelha 
30 Elizabeth Jard da Silva ***.462.611-20 03 07 Terra Vermelha 
31 Emilia dos Santos ***.546.351-00 03 14 Terra Vermelha 
32 Jovenilda Mendes Barbosa ***.280.831-49 03 16 Terra Vermelha 
33 Sebastiana Vieira ***.868.581-72 03 20 Terra Vermelha 
34 Luiza Soares ***.511.151-34 03 21 Terra Vermelha 
35 Antonio Ovidio Fernandes ***.632.601-59 03 22 Terra Vermelha 
36 Cristiane da Silva ***.832.191-68 04 01 Terra Vermelha 
37 Eduardo Espinosa Vargas ***.150.031-68 04 02 Terra Vermelha 
38 Marcela Fardin Navarros (Espólio) ***.502.781-00 04 08 Terra Vermelha 
39 Cleide Aparecida Quinhones ***.148.211-34 04 10 Terra Vermelha 
40 Dilma Martins dos Santos ***.017.031-20 04 11 Terra Vermelha 
41 Eliana da Silva Rodrigues ***.608.981-91 04 12 Terra Vermelha 
42 Evanilda Souza da Cruz ***.814.301-39 05 02 Terra Vermelha 
43 Jose Carlos das Neves ***.110.741-00 05 04 Terra Vermelha 
44 Katia De Almeida Soares ***.972.611-15 05 05 Terra Vermelha 
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BANCO 34

Vocativo
usado em
poemas

clássicos

Percurso 
traçado pe-
lo Google

Maps

Fósforo
(símbolo)

Preposição
que indica
 limite de

tempo
Alain

Ducasse,
chef e 

empresário

A higiene 
incentiva-

da pelo
dentista

Região do
corpo que
recebe o
peeling

Ex-técnico
do Palmei-
ras (2017)

Loja "ofi-
cial" para
a revisão
de carros

Corante
usado em

roupas
jeans

Incômodo
crônico
da fibro-
mialgia

Ano, em
francês

Mineral que
ajuda na
defesa do 
organismo

Cerveja
de alta

fermenta-
ção (ing.)

Expressão
típica dos
mineiros

Ave semi-
aquática

de pernas 
compridas

Mamífero 
que "ri" (pl.)

Sentido
da pele

As ações do vilão,
nas histórias

Luminosidade natural
que inspira poetas

Luz de
letreiros

(?) Simone,
cantora

Recomen-
dação mé-
dica para

evitar
pedras
nos rins

Que 
causa pena

Compositor
de "Con-
versa de

Botequim"

Moeda criada em
1994, no governo de

Itamar Franco

Cidade paulista dos
objetos gigantes

Obrigação de
empresas com o IR

Mantra
"solar"

Cidade
onde

nasceu a política de
"pão e circo" (Ant.)

Capacidade de gran-
des empreendedores
Cetáceo

agressivo
Osso do

antebraço

A tarefa 
ideal, para
o relapso

Cada ambi-
ente deco-
rado pelo
design de
interiores

Líquido
poli-insa-
turado e
rico em

ômega 3, 
extraído de
semente 

Muito

Brincadeira
como a
piada "é
pavê ou

pra
comer"

IRRS
NOELROSA
GATINO

DEPLORAVEL
SRAIE
TROCADILHO

TÃOITUD
COMODOATE

DAEORAL
EACUCTI

FACILNEON
GUANILH

AUTORIZADA
UAIANOÇ

SARACURA

2/an. 4/nina. 5/cútis — zinco. 8/noel rosa — saracura.
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E I P
T O M B A M E N T O

C H A P A P E A R
O I G U R U T
M E R C E N A R I O

V A Z I O I O R D
S C U R D O S E
H O D A C E P
O I E N D O P I A

A B R I L E R R A R
B A L R U N A
E N T R A V E O N

MU S A I C O N E A
R P A T C M G

B O D E B A I X O U
C O N T U M A C I A

Proteção
de imóvel 
pelo poder

público

Guia
espiritual 
comum na

Índia

(?) cuff,
moderno

modelo de
brinco 

Lista de
candi-
datos a
eleição

Emiliano
Zapata,
herói

mexicano

Exemplo
de verbo
anômalo
(Gram.)

Inimigo do
Demolidor

(HQ)

Ernesto
Geisel:

iniciou a
Abertura

Ponto 
em saque
sem defe-
sa (tênis)

Prefixo 
de "en-
dógeno"

Bacia 
fixa de ba-
nheiros e 
cozinhas 

"(?) é huma-
no, perdoar
é divino"

(dito)
Mês da

abdicação
de Dom
Pedro I

Obser-
vatório

Nacional
(sigla)

Estado da
Serra da
Canastra
(sigla)

Na marca
da (?):
pênalti
(fut.)

Fez o
download

de
(Inform.)

Desobe-
diência a
ordens

judiciais

Transtorno de
afetividade (Psiq.)

Ponto de escoamento da produ-
ção brasileira de grãos, no 

litoral do
Paraná

Fator negativo rela-
cionado à descrença

da sociedade no
sistema jurídico (BR)

Raro tipo
sanguíneo

Haras

Ordinal
(abrev.)

Aconteci-
mento

O conhecimento que dizia que o
Sol girava em torno da Terra

Teórico político de "Leviatã", cujo
foco é a defesa do absolutismo

Síndrome
do ninho

(?):
depressão
causada

pela saída
dos filhos
de casa

São o
maior
grupo

étnico do
mundo

sem
Estado
próprio 

A hora
decisiva

Saudação
jovial

Obstáculo;
embaraço

Gala, 
para Dalí

Monogra-
ma de
"Edna"

Instrumen-
to musical

que é
"parente"
do cravo

Alumínio (símbolo)
Óleo com o qual 

Maria ungiu os pés
de Jesus (Bíblia)

Seiva do
pinheiro
Vão às
urnas

Símbolo 
do desktop
Caneta,

em inglês
Reduz 
a pó

90, em
romanos

Recibo de autônomos
(sigla)Museu (?),
atração berlinense

com 750 mil moedas

3/ace — ear — pen. 4/runa. 10/contumácia — coudelaria.

Solução Anterior

ENTRETENIMENTO
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
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