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>>PÁGINA 04

Governo do Estado e 
Município firmam Termo 
de Cooperação para 
realização do FASP e 
Eco Pantanal Extremo
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Corumbá recebe mais 
R$ 60,4 milhões de
investimentos em 
saneamento
Reservatórios asseguram, conforme a Sanesul, a distribuição de água para os bairros Cris-
to Redentor, Cravo I, II e III, Guanabara, Primavera, Jardinzinho, Jatobazinho, Piúva, Guanã I 
e II, Guatós e Kadwéus, que enfrentam problemas com a falta de água. >>PÁGINA 03

Prefeitura melhora 
estrutura para atender 
pacientes em tratamento 
na Capital >>PÁGINA 07

ACLAA já se prepara para iniciar castração de cães e gatos. >>PÁGINA 09

>>PÁGINA 04

MPE destina recursos para 
entidade de defesa dos animais
desenvolver projeto em Ladário

Deputados aprovam 
mudanças em salários 
de professores 
convocados do Estado

CASTRAÇÃO

POLÍTICA
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Os três problemas principais

Atitude é tudo!

ARTIGOS

(*) José Pio Martins é economista e reitor 
da Universidade Positivo. 

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

Por José Pio Martins (*)

Por Heitor Freire (*)

No Brasil, não é difícil chegar aos três 
problemas principais – a pobreza, o de-
semprego, a violência – e pensar nas 
soluções possíveis, até porque o país é 

previsível e contumaz nos seus erros.
Planejamento pode ser entendido como um 

processo intelectual composto de seis passos: 
1) identifique um problema e seus aspectos; 2) 
identifique as causas do problema; 3) encontre 
as soluções possíveis; 4) liste as vantagens e 
desvantagens de cada solução; 5) escolha uma 
solução; 6) justifique sua escolha. Esse roteiro é 
útil para organizar o pensamento e a compreen-
são de problemas, suas causas e soluções, seja 
no plano pessoal, empresarial ou nacional.

Examinando a economia nacional por esse 
roteiro, não é difícil chegar aos problemas prin-
cipais e pensar nas soluções possíveis, mesmo 
porque o Brasil é previsível, repetitivo e con-
tumaz nos mesmos erros. Os três problemas 
principais hoje são: a pobreza, o desemprego, a 
violência. É possível aumentar essa lista, mas 
as demais deficiências nacionais, como o baixo 
nível educacional e baixa qualidade das institui-
ções, fazem parte das causas daqueles proble-
mas principais.

A descrição dos aspectos que envolvem cada 
um dos três problemas, que são graves, pode ser 
resumida em uns poucos indicadores. Toman-
do tudo o que o Brasil produz e dividindo pela 
população, temos em torno de US$ 10 mil/ano, 
contra US$ 55 mil nos Estados Unidos, US$ 40 
mil na Inglaterra, só para ficar nesses exemplos. 
Em algumas semanas, devem sair as estatísti-
cas de 2018 e esses números terão se modifica-

Frequentemente nos vemos dedicando-nos à bus-
ca de elevação espiritual, utilizando grande parte do 
tempo, estudando, meditando, participando de even-
tos motivacionais, etc., mas deixando de considerar 
o que realmente é essencial: o autoconhecimento e o 
relacionamento humano.

Hoje vivem na Terra aproximadamente oito bi-
lhões de pessoas, pertencentes às mais diversas re-
ligiões, filosofias, igrejas, instituições, e todas, TO-
DAS, perfeitamente individuais, únicas, cada uma 
tendo em seu íntimo o selo que as identifica como 
seres humanos e filhas de Deus. A busca do autoco-
nhecimento representa a verdadeira destinação do 
homem.

O poder dominante no mundo procura criar em 
cada um a falsa ideia da coletividade, pretendendo 
classificar a todos como pertencentes a categorias 
estabelecidas, a fim de facilitar a condução do re-
banho.

“Ninguém é igual a ninguém. Todo ser humano é 
um estranho ímpar”. (Carlos Drummond de Andrade). 
Drummond, com seu admirável poder de síntese, dis-
se tudo nessa frase lapidar. Vale acrescentar que, in-
felizmente, somos estranhos a nós mesmos. Nenhum 
de nós é igual ao outro. Todos somos obras primas de 
Deus. Daí a necessidade inadiável de nos dedicarmos 
ao nosso autoconhecimento, que representa a grande 

do, mas a relação deve seguir a mesma.
A renda per capita, ou renda por habitante, 

é apenas a outra face da moeda do produto por 
habitante, e a comparação com os países adian-
tados conduz à conclusão de que o Brasil não é 
apenas pobre; é muito pobre. A renda per capita 
inglesa é equivalente a quatro vezes a renda bra-
sileira. É uma distância brutal. Grosso modo, o 
fato de o Brasil produzir por habitante apenas 
um quarto do que a Inglaterra produz define que 
o padrão bem-estar médio aqui será um quarto 
do padrão médio de lá.

O segundo maior problema brasileiro é o de-
semprego. De um total de 208,5 milhões de ha-
bitantes, o país tem 104 milhões de pessoas em 
condições de trabalhar, 13 milhões trabalham 
no setor estatal (portanto, sem risco de perder o 
emprego, mesmo na crise), 91 milhões estão no 
setor privado e, destes, 12,2 milhões estão de-
sempregados. O desemprego é causa da pobreza 
e também sua consequência.

A solução para o desemprego é a mesma so-
lução da pobreza: o crescimento do produto in-
terno bruto (PIB). O aspecto geral desse quadro 
não é difícil entender. A dificuldade está em con-
seguir que o país saia da estagnação e comece a 
crescer a taxas significativas. O ministro Paulo 
Guedes está certo ao dizer que, se depender dele, 
o governo fará tudo a seu alcance para promo-
ver o aumento do PIB. Agora mesmo, o governo 
acaba de isentar os turistas vindos dos Estados 
Unidos, Canadá, Japão e Austrália da obrigação 
de visto para entrada no Brasil.

O turista estrangeiro, ao consumir bens e 
serviços brasileiros, promove a entrada de dó-

conquista que cada um deve alcançar.
“Existe uma ordem no universo. No meio da mor-

te, a vida continua; no meio da mentira, a verdade 
continua; no meio da injustiça, a justiça continua, 
e em toda a escuridão há luz”. (Mahatma Gandhi). A 
luz a que se refere Gandhi é a que brilha na escuri-
dão interior de cada um, esperando que cada qual se 
volte para si mesmo e encontre a verdadeira luz que 
brilha indelevelmente no seu interior.

A partir do momento em que cada um se depa-
ra com o trabalho da busca interior, ocorre a ilumi-
nação que vai, a partir daí, paulatinamente, como 
luz eterna, clarear o caminho de cada um, para que 
possamos tornar-nos naquilo que verdadeiramente 
somos: nosso próprio guru.

Anthony Robbins, um dos maiores divulgadores 
da Programação Neuro Linguística (PNL), nos ensina 
em seus livros e em suas palestras que a natureza do 
homem consciente é crescer, construir e criar, e ele 
acredita que o amor vencerá o poder, a justiça pre-
valecerá sobre o terror e a compaixão reinará sobre 
o medo.

No filme “Eu não sou seu guru”, Tony Robbins, 
enfatiza:

“O que nos faz crescer e evoluir são as nossas 
relações. São elas que nos mostram verdadeiramente 
quem somos.

lares, gera empregos e impostos aqui dentro. É 
um cliente que movimenta a economia nacional, 
logo não havia o menor sentido em dificultar a 
vinda de turistas daqueles países agora isenta-
dos. Poder-se-ia argumentar que alguém pode 
vir para cá e ficar por aqui, como imigrante. Ora, 
o Brasil não tem emprego nem para seu próprio 
povo, portanto não há risco algum de uma “inva-
são” de norte-americanos, canadenses, austra-
lianos e japoneses.

O terceiro problema é a violência. O núme-
ro de pessoas assassinadas no país por ano é 
assustador. O Anuário Brasileiro de Segurança 
Pública informa que foram 63.880 mortes vio-
lentas em 2017. Trata-se de um número brutal, 
vergonhoso. Alguém diria que parte dessa tra-
gédia monstruosa tem causa na pobreza. Essa 
afirmação pode ser parcialmente verdadeira. 
Mas o fato é que há países mais pobres que o 
Brasil nos quais o número de homicídios em re-
lação a proporção da população é bem menor.

A sociedade precisa elevar o problema da taxa 
de homicídios à categoria de catástrofe nacional 
a ser tratada urgentemente. Quando uma tragé-
dia se repete constantemente, o ato monstruoso 
passa a não chocar mais a população, e isso é 
ruim. Conviver tranquilamente com tanta vio-
lência não pode se tornar normal. A indignação é 
necessária para a solução. Enfim, o diagnóstico 
brasileiro é fácil e as soluções são conhecidas. O 
difícil é executá-las.

Porque meditar é fácil. Frequentar casas espiritu-
ais também! Ser generoso dentro dos templos é mais 
fácil ainda! O difícil é trazer tudo isso para o dia a 
dia, nas relações. Porque nelas experimentamos in-
timidade e na intimidade as nossas vulnerabilidades 
são expostas.

Nesse momento da intimidade, as mentiras que 
contamos para nós e para o mundo não se susten-
tam. Não tem meditação, yoga ou espiritualidade que 
sustentem nossas mentiras.

Não adianta fazer de conta que está se aprofun-
dando, quando na verdade o olhar só fica na super-
fície, colocando a responsabilidade de tudo nos ou-
tros. O nome que se dá a todas essas pegadinhas é 
Ego Espiritual.

E se você descobrir que seu ego espiritual está 
gritando aí dentro, que bom! Fique feliz por se tornar 
consciente dele. Porque é só através dessa consciên-
cia que podemos melhorar.

Seja, então, bem-vindo ao mundo dos que são de 
verdade!”

Fica aí a dica para um verdadeiro e duradouro 
trabalho mental e espiritual.
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leonardo@diariocorumbaense.com.br

Governo entrega investimentos de R$ 60,4 
milhões em saneamento em Corumbá

I9 comunicação

Reservatórios ficam rua Luiz Feitosa Rodrigues esquina com a São Paulo, no bairro Nossa Senhora de Fátima

Problema da falta de água na parte alta será sanada com a entrega dos reservatórios, garante Sanesul

Na última terça 
-feira, 09 de 
julho, o go-
vernador em 

exercício, e presidente 
do Tribunal de Justiça 
de Mato Grosso do Sul, 
desembargador Pas-
choal Carmello Lean-
dro, acompanhado do 
diretor-presidente da 
Sanesul, Walter Bene-
dito Carneiro Junior, 
do prefeito, Marcelo 
Iunes, do deputado 
Evander Vendramini e 
também de autorida-
des da região do Panta-
nal, entregou obras de 
ampliação do sistema 
de abastecimento de 
água e de esgotamento 
sanitário de Corumbá. 
Ainda foi assinado ter-
mo de cooperação para 
realização de dois im-
portantes eventos es-
portivos e culturais na 
cidade pantaneira.

Ao todo, os inves-

timentos na área de 
abastecimento de água 
e de esgotamento sani-
tário somam mais de 
R$ 60,4 milhões. As 
obras foram realizadas 
por meio de parcerias 
das esferas Federal e 
Estadual, que destina-
ram recursos do PAC 
II, beneficiando a po-
pulação corumbaense, 
principalmente aque-
les que vivem na parte 
alta da cidade.

Dois reservatórios 
que, juntos, possuem 
capacidade para cin-
co milhões de litros de 
água, foram entregues, 
bem como 48 km de 
rede de distribuição de 
água, 1.830 ligações 
domiciliares e 1.364 
metros de adutoras (tu-
bulação que leva água 
da captação da Sane-
sul no rio Paraguai até 
os reservatórios).

Os reservatórios 
asseguram, conforme 
a empresa, a distri-
buição de água para 

os bairros Cristo Re-
dentor, Cravo I, II e III, 
Guanabara, Primave-
ra, Jardinzinho, Jato-
bazinho, Piúva, Guanã 
I e II, Guatós e Ka-
dwéus, todos da par-
te alta, que enfrentam 
problemas com a falta 
de água.

Para o desembarga-
dor Paschoal Carmello 
Leandro, que ficou no 
comando do Estado 
por causa de viagem 
do governador Reinal-
do Azambuja ao Para-
guai, disse estar feliz  
duas vezes. Primeiro 
por estar em sua ci-
dade natal, como go-
vernador em exercício 
por um dia e meio, e 
segundo, por entregar 
obras que beneficiam 
a população da região.

“Pra mim é muito 
gratificante estar re-
vendo amigos, vendo 
a cidade e seus en-
cantos, principalmen-
te trazendo uma obra 
de vulto para Corum-

bá, que representa o 
bem-estar da popu-
lação que está sendo 
beneficiada com essa 
melhoria de abasteci-
mento de água e esgo-
to. Entregamos cinco 
grandes obras que be-
neficiam diretamente a 
população de Corum-
bá, num investimento 
já dito, principalmente 
de recursos próprios. 
O governo do Estado 
aplicou em saneamen-
to aqui em Corumbá, 
mais de 78 milhões, 
somando obras con-
cluídas, em execução 
e a concluir. Desse to-
tal, 35 milhões são de 
recursos próprios da 
Sanesul. Fico contente 
em ver a minha terra 
crescendo”, destacou 
o desembargador co-
rumbaense.

Já o presidente da 
Sanesul, Walter Bene-
dito Carneiro Junior, 
enfatizou que as obras 
garantem uma qua-
lidade de vida para a 
população de Corum-
bá, frisando os mora-
dores da parte alta. Ele 
também ressaltou que 
desde já, os reserva-
tórios estarão operan-
do e também lembrou 
sobre a renovação da 
concessão entre a em-
presa e o Município, 
que garante benefícios 
aos serviços prestados.

“Os reservatórios 
entram em funciona-
mento já, integrando 
toda parte alta da ci-
dade. Dentro de um 
plano de investimento, 
essas obras entregues 
hoje, representam 
qualidade de vida para 

a população e também 
as intercorrências que 
historicamente acon-
teciam na parte alta, 
com a falta de água, 
não mais ocorrerão. 
A Sanesul avança em 
estar contemplando a 
população de Corum-
bá, são obras que so-
mam R$ 60 milhões de 
um projeto de R$ 90 
milhões que está em 
um plano de expansão 
que vai chegar a mais 
de R$ 140 milhões só 
nesta região”, afirmou 
ao Diário Corumbaen-
se Walter Carneiro.

Na parte de esgota-
mento sanitário, foi en-
tregue um conjunto de 
obras, contemplando, 
61,8 km de rede cole-
tora de esgoto e 4.181 
ligações domiciliares 
de esgoto, que benefi-
ciam os bairros Cen-
tro América, Popular 
Nova, Popular Velha, 
Nova Corumbá, Cristo 
Redentor, Monte Cas-
telo e Nossa Senhora 
de Fátima.

“Além desses in-
vestimentos estamos 
trabalhando com uma 
tecnologia de ponta no 
distrito de Albuquer-
que. É uma tecnologia 
que a empresa está 
empreendendo ao de-
senvolver o tratamen-
to de água por osmo-
se. Ou seja, fazemos 
a dessalinização da 
água, que é a retira-
da do sal, para poder 
fornecer água com 
qualidade para esses 
moradores que vivem 
com água salobra”, ex-
plicou o presidente da 
Sanesul.

O prefeito Marcelo 
Iunes destacou o re-
levante trabalho feito 
pela Sanesul no muni-
cípio e lembrou sobre 
a parceria com a em-
presa.

“Obras importantes 
que já estão operando e 
vão levar melhoria para 
a nossa população na 
parte alta da cidade. 
Ainda há a previsão 
de um projeto que vai 
garantir mais dois re-
servatórios também na 
parte alta. Com certeza 
vai sanar praticamente 
a falta de água em Co-
rumbá. Só esses dois 
reservatórios entre-
gues hoje, vão ajudar 
a nossa cidade em um 
problema bastante co-
mum, que é a falta de 
água”, salientou Iunes 
ao mencionar a renova-
ção da concessão dos 
serviços de água e es-
goto por mais 30 anos.

“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 consumido-
res arcavam com 70%. 
Em relação a situações 
que muitas vezes ficam 
pendentes por muito 
tempo, como abertura 
de buracos em asfalto, 
que afeta o tráfego de 
veículos, no contrato 
firmado o serviço de re-
cuperação das vias fica 
sob responsabilidade 
da própria Prefeitura, 
numa troca de serviços 
entre o Município e a 
Sanesul”, explicou. 

Fotos: Anderson Gallo

Autoridades durante entrega de investimentos
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Termo de Cooperação garante realização 
do FASP e Eco Pantanal Extremo

Anderson Gallo

Eventos serão realizados na segunda quinzena de novembro; datas ainda estão sendo confirmadas

DA REDAÇÃO
contato@diariocorumbaense.com.br

Durante a visi-
ta a Corumbá, 
na manhã de 
terça-feira, 09 

de julho, o governador 
do Estado em exercí-
cio, Paschoal Carmelo 
Leandro, presidente 
do Tribunal de Justi-
ça de Mato Grosso do 
Sul (TJ-MS), assinou 
Termo de Cooperação 
Técnica Desportiva e 
Cultural com a Prefei-
tura de Corumbá para 
realização dos eventos 
Eco Pantanal Extremo 
e Festival América do 
Sul Pantanal (FASP).

 “Estes eventos co-
locam Corumbá no ro-
teiro nacional e inter-
nacional do turismo de 
aventura e ecológico. 
Proporcionam o incre-
mento da economia do 
município, benefician-
do diretamente a po-
pulação corumbaen-
se. Também, tornam 

a cidade centro de 
referência da cultura 
sul-mato-grossense”, 
afirmou o governador 
em exercício.

 A assinatura do 
Termo de Cooperação 
Técnica do Governo 
do Estado com a Pre-
feitura Municipal é, 
de acordo com o pre-
feito Marcelo Iunes, 
a garantia da realiza-
ção dos dois eventos 
no município. O Eco 
Pantanal Extremo e 
o Festival América do 
Sul Pantanal serão re-
alizados em novembro 
deste ano, a partir da 
segunda quinzena da-
quele mês. As datas 
exatas estão em fase 
de definição.

 “Esses dois gran-
des eventos vão fomen-
tar nossa economia em 
novembro. O Eco Pan-
tanal Extremo e o Fes-
tival América do Sul 
Pantanal serão realiza-
dos em novembro por-
que até outubro temos 

um bom fluxo de turis-
tas. Depois, há redu-
ção nesse movimento 
em razão da piracema 
(fim da temporada de 
pesca). É uma forma 
de incentivarmos nos-
so turismo com a reali-
zação desses festivais”, 
disse o chefe do Exe-
cutivo corumbaense. 
Iunes reforçou que os 
dois eventos são fortes 
geradores de emprego 
e renda e alavancam a 
economia de Corumbá.

Hóspede de Honra
 
Juntamente com 

o presidente da Câ-
mara Municipal Ro-
berto Façanha e com 
o deputado estadual 
Evander Vendramini, 
o prefeito Marcelo Iu-
nes entregou o título 
de Hóspede de Honra 
para o desembargador 
Paschoal Carmelo Le-
andro, presidente do 
Tribunal de Justiça 
de Mato Grosso do Sul 

(TJ-MS).
 Representando a 

Assembleia Legislati-
va, o deputado Evan-
der Vendramini, disse 
que a atuação do go-
vernador em exercí-
cio “honra Corumbá” 
e as obras entregues 
por ele “são emblemá-
ticas” e “beneficiam 
diretamente a popula-

ção de Corumbá”.
 Corumbaense, o 

desembargador presi-
dente do TJ assumiu 
na tarde da segunda-
-feira, 08 de julho, o 
comando do Estado 
por um dia e meio. O 
governador Reinaldo 
Azambuja, o vice, Mu-
rilo Zauith, e o presi-
dente da Assembleia 

Legislativa, deputado 
Paulo Corrêa, viajaram 
para o Paraguai, onde 
fecharam acordos nas 
áreas de defesa sani-
tária animal e vegetal 
e segurança pública e 
questões referentes à 
rota bioceânica. Com 
informações da As-
sessoria de Comuni-
cação da PMC

Assembleia aprova mudanças para Estado 
contratar professores temporários 

Luciana Nassar

Projeto foi aprovado ontem em segunda votação

O projeto de lei com-
plementar que altera as 
regras para contratação 
de professores temporá-
rios da Rede Estadual 
de Ensino foi aprovado 
em segunda votação na 
Assembleia Legislativa, 
pela manhã de ontem, 
e segue para sanção do 
governador Reinaldo 
Azambuja (PSDB). Após 

CAMPO GRANDE NEWS
www.campograndenews.com.br

pressão da Fetems (Fe-
deração dos Trabalha-
dores em Educação de 
Mato Grosso do Sul), os 
educadores ganharam 
maior adesão no plená-
rio, mas o reforço não 
foi suficiente para re-
verter o resultado.

A proposta foi apro-
vada com 14 parlamen-
tares favoráveis e sete 
contrários. Além dos 
deputados Renan Con-
tar (PSL) e Pedro Kemp 

(PT), que já haviam se 
posicionado contra o 
texto na primeira vota-
ção, ontem, Antônio Vaz 
(PRB) mudou seu voto e 
discordou do projeto.

Líder do PSDB, Ri-
naldo Modesto mante-
ve oposição à proposta 
enviada pelo também 
tucano Reinaldo Azam-
buja e foi acompanhado 
pelos colegas de legen-
da e de base governista 
Marçal Filho e Onevan 
de Matos, que muda-
ram de opinião. Modes-
to não quis dar entre-
vistas após a votação.

O deputado Lucas de 
Lima (SD), que não vo-
tou na sessão de terça, 
foi contrário ao projeto 
em segunda apreciação. 
Já Cabo Almi (PT), que 
opinou contra o texto 
em primeira votação, 
não estava no plenário 
durante a segunda.

Antes da votação, o 
deputado Pedro Kemp 
pediu a palavra e citou 
dois pontos do proje-

to de lei complementar 
que, conforme seu en-
tendimento e da Fete-
ms, podem ser questio-
nados na Justiça. Um 
deles é a distinção nos 
salários dos professores 
efetivos e dos tempo-
rários, que “pode gerar 
clima desfavorável den-
tro das escolas”, segun-
do o parlamentar. O 
outro é o adiamento do 
prazo para adequação 
do pagamento do piso 
salarial de 20 horas até 
2024, quando o acordo 
dos professores com o 
governo era até 2022.

A categoria nova-
mente se mobilizou e 
lotou o auditório do ple-
nário. Parte do saguão 
da Assembleia também 
foi tomada pelos pro-
fessores. Depois da vo-
tação, os educadores se 
reuniram em frente ao 
prédio da Casa de Leis, 
onde o presidente da 
Fetems prometeu en-
trar com uma ação no 
STF (Supremo Tribunal 

Federal) com relação 
aos salários diferentes 
e outra no TJMS (Tribu-
nal de Justiça de Mato 
Grosso do Sul) para 
contestar o adiamen-
to do prazo para paga-
mento do piso 20 horas.

Projeto

O governo estadual 
argumenta que, com o 
projeto, pretende corri-
gir distorções e acabar 
com disputas judiciais 
quanto a falta de crité-
rios para a contratação 
dos professores tempo-
rários. A proposta fixa 
a realização de proces-
so seletivo simplifica-
do para as contrata-
ções, com formação de 
cadastro reserva, em 
substituição à análise 
curricular.

O projeto também 
cria tabela diferenciada 
para pagamento desses 
profissionais, mas não 
fixa percentuais – ao 
mesmo tempo em que 

garante direitos traba-
lhistas hoje inexisten-
tes para os convocados, 
como estabilidade de 
cinco meses para ges-
tantes a partir do parto 
–, fato contestado pela 
Fetems. O texto garante 
que a remuneração não 
será inferior ao piso na-
cional, mas dispõe que 
na hipótese de a convo-
cação ser inferior a 40 
horas semanais, o salá-
rio será proporcional.

Professores que atu-
am no sistema prisio-
nal, por sua vez, teriam 
adicional de 30%, e não 
de 50%; e aqueles que 
atuam em locais de di-
fícil acesso ganhariam 
extra de 10%.

Com a proposta, a 
administração estadu-
al defende que seria 
gerada economia de 
até R$ 130 milhões ao 
ano. Hoje, 11 mil pro-
fessores temporários 
e 8 mil efetivos traba-
lham na Rede Estadu-
al de Ensino.
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Sancionada lei que proíbe uso de capacete em 
estabelecimentos públicos e privados

Anderson Gallo/Arquivo Diário

Nova lei foi publicada no dia 04 de julho e já está em vigor

O uso de capacete 
em locais públicos está 
proibido em Corumbá. 
É o que determina a lei 
2.679, aprovada pela 
Câmara Municipal, 
sancionada pelo prefei-
to Marcelo Iunes e que 
foi publicada no Diário 
Oficial do Município do 
dia 04 de julho.

A lei proíbe o uso de 
capacete, balaclava ou 
equipamento similar 
que dificulte a identi-
ficação em estabeleci-
mentos comerciais, in-
dustriais e financeiros, 

Haitianos que vinham para Corumbá sem 
documentação são detidos na Bolívia

Reprodução/Clave 300

Haitianos foram detidos no Terminal Bimodal de Santa Cruz de la Sierra

Trinta e uma 
pessoas entre 
homens, mu-
lheres e crian-

ças de nacionalidade 
haitiana e que estavam 
se preparando para 
viajar para Corum-
bá, foram detidos pelo 
setor de Migração da 
Bolívia, no Terminal 
Bimodal da cidade de 
Santa Cruz de la Sier-
ra. Todos os estrangei-
ros teriam entrado em 
território andino irre-
gularmente.

O inspetor nacional 

de Migração, Francisco 
León, disse que além 
dos haitianos, foram 
detidos um homem de 
nacionalidade vene-
zuelana, um dominica-
no e um uruguaio. Eles 
também estavam sem 
documentação regular.

“Todos os estrangei-
ros estavam de manei-
ra irregular no país e 
não portavam nenhum 
documento pessoal 
que os identificassem”, 
explicou Francisco 
León.

O inspetor nacional 
de Migração ainda re-
velou que os haitianos 
que viriam para Co-

rumbá, que faz fron-
teira com as cidades 
de Puerto Quijarro e 
Puerto Suárez, teriam 
“driblado” a fiscaliza-
ção na fronteira entre 
Bolívia e Chile.

“Conseguimos in-
terceptá-los antes que 
embarcassem nos ôni-
bus que saem com 
destino à fronteira do 
Brasil. Os estrangeiros 
terão os dados e ante-
cedentes checados e 
depois, devem ser de-
portados aos países 
de origem”, explicou 
Francisco León. Com 
informações do diário 
digital Clave 300.

repartições públicas e 
prestadoras de servi-
ços, hospitais e mater-
nidades na cidade de 
Corumbá.

A proibição também 
se estende a postos de 
combustíveis e esta-
cionamentos, onde o 
usuário de capacete 
ou equipamento simi-
lar deve fazer a retira-
da imediatamente após 
parar o veículo que es-
tiver conduzindo. Além 
disso, ao acompanhan-
te, ou seja, ao “carona”, 
a lei também é aplicada 

para que siga as mes-
mas determinações.

A pessoa que se re-
cusar a retirar o capa-
cete ou equipamento 
similar não será aten-
dida e a Polícia, por 
precaução, poderá ser 
acionada.

A cargo dos 
estabelecimentos

Conforme o artigo 
3° da lei nº 2.679, os 
responsáveis pelos es-
tabelecimentos deverão 
afixar, no prazo de 60 
dias, a contar da data 
de sua publicação, 
uma placa indicativa 
na entrada do estabe-
lecimento, contendo a 
seguinte descrição: “É 
proibida a entrada 
de pessoa utilizando 
capacete, balaclava 
ou equipamento si-
milar que dificulte a 
sua identificação”, 
sob pena de pagamento 
de multa e constando 
a lei o qual se refere a 
mensagem.

Anteriormente, esta-
va em vigor a lei nº 2.156 
de 09 de junho de 2010. 
Com a sanção e publi-
cação da lei nº 2.679, 
valem as novas regras, 
que são mais atuais e 
abrangentes. (LC)

ACIC vai sediar de 02 a 04 de 
agosto "Startupse Corumbá"

De 02 a 04 de agosto, 
vai ser realizado na sede 
da Associação Comer-
cial e Industrial (ACIC) o 
1º Startupse Corumbá. 
É um evento inspirado 
no impacto gerado pelo 
‘Startup Weekend’ uma 
rede global de líderes e 
empreendedores de alto 
impacto em uma missão 
para inspirar, educar 
e capacitar indivíduos, 
equipes e comunidades.

“É uma iniciativa 
que busca desenvolver 
ideias, tecnologia, em-
preendedorismo. Des-
pertar a população co-
rumbaense para esse 
ecossistema tecnológico 
e de novas ideias”, expli-
cou o subsecretário de 
Desenvolvimento Econô-
mico e Sustentável, An-
dré de Arruda Campos. 
“Esse modelo, para tra-
zer ideias, já funcionou 
em 3 mil cidades. Traba-
lhamos com 10 mil vo-
luntários, 120 mil pesso-
as já passaram por uma 
Startup, por um modelo 

como esse. Muitas solu-
ções vieram destas roda-
das de conversas, desses 
eventos”, complementou 
o gestor.

Os três dias de even-
to terão a seguinte dinâ-
mica, informou o subse-
cretário: “na sexta-feira, 
com o público que par-
ticipa do evento, vamos 
levantar todas as ideias 
e soluções possíveis; ele-
ger algumas e trabalhar 
em cima delas durante 
todo o sábado. No do-
mingo, último dia, vamos 
fazer uma avaliação, das 
melhores para promover 
essas situações”.

André Campos pon-
tuou que pode participar 
quem tem interesse em 
empreender no futuro 
ou quer saber mais so-
bre a cultura de star-
tup, não precisa ter uma 
ideia inicial. “Pode parti-
cipar quem tem alguma 
ideia e não sabe como 
tirá-la do papel. Pessoas 
que querem entrar nesse 
ecossistema para desen-
volver ideia também”, in-
formou.

“As ideias que surgi-

rem durante esse even-
to vão ter um apoio da 
Startup MS, que é a 
estrutura mãe aqui no 
Estado, que vai fomen-
tar, ajudar a colocar em 
prática, no mercado, em 
contato com pessoas 
que vão investir nessas 
ideias”, finalizou o sub-
secretário de Desenvol-
vimento Econômico e 
Sustentável.

O 1º Startupse Co-
rumbá tem como par-
ceiros na organização, a 
Prefeitura de Corumbá, 
por meio da Secretaria 
Municipal de Desenvol-
vimento Econômico e 
Sustentável; a Univer-
sidade Federal de Mato 
Grosso do Sul (UFMS) 
e Associação Comercial 
e Empresarial de Co-
rumbá (ACIC). Também 
conta com apoio da Sim 
Telecom e demais par-
ceiros do segmento do 
comércio corumbaense.

Com vagas limitadas, 
as inscrições podem 
ser feitas no link: ht-
tps://www.sympla.com.
br/1-startupse-corum-
ba__571606.
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Bolívia já contabiliza três mortes 
causadas pela febre hemorrágica

Reprodução/Facebook

Médico estava internado em La paz e morreu na madrugada de quarta-feira

LEONARDO CABRAL
leonardo@diariocorumbaense.com.br

Gustavo Vida-
les, um dos 
médicos que 
estava in-

ternado  no hospital 
Obrero, em La Paz, 
morreu na madrugada 
de quarta-feira, 10 de 
julho, devido ao Are-
navírus (febre hemor-
rágica). A informação 
foi confirmada pelo 
presidente da Associa-
ção Médica, Luis Lar-
rea. Agora são três o 
número de óbitos pela 
doença. 

Vidales estava in-
ternado juntamen-
te com outro médi-
co, identificado como 
Marco Ortiz, profis-
sionais de saúde que 
permaneceram isola-
dos na ala de terapia 

intensiva do hospi-
tal. Eles contraíram 
o vírus, após contato 
com a médica, Ximena 
Cuellar, que também 
veio a óbito, depois 
de ser infectada pelo 

paciente Macario Gi-
ronde, em Caranavi, 
região dos Yungas.

Conforme infor-
mações do jornal El 
Deber, os médicos vi-
nham apresentando 

quadro de melhora, 
mas mesmo assim, 
suas condições eram 
apontadas como deli-
cadas. Eles foram tra-
tados com ribavirina, 
um antiviral que deu 

bons resultados em 
outros casos de febre 
hemorrágica no passa-
do.

Na véspera da mor-
te de Gustavo, o ad-
ministrador regional 
do Fundo Nacional de 
Saúde (CNS), William 
de La Barra, confirmou 
a condição crítica do 
paciente, pois ele apre-
sentava múltiplos da-
nos aos órgãos, como 
rins, fígado e cabeça.

A doença

A doença é transmi-
tida por roedores que 
habitam as áreas mon-
tanhosas da Bolívia. 
O diagnóstico de febre 
hemorrágica, foi divul-
gado pela ministra de 
Saúde do país andino, 
Gabriela Montaño, no 
início desse mês, logo 

após mortes e registro 
de internações.

Na ocasião, Gabrie-
la informou que foi 
feito um acompanha-
mento dos pacientes, 
e através dos sintomas 
e sinais, eles apre-
sentavam as mesmas 
características da do-
ença. Ela ainda res-
saltou que os exames 
laboratoriais foram re-
alizados por Inlasa e 
Cenetrop, na própria 
Bolívia, além do centro 
de controle e prevenção 
de doenças em Atlanta, 
nos Estados Unidos, 
concluindo que se trata 
da doença transmitida 
ao homem por roedores 
encontrados em áreas 
de selva e que os doen-
tes apresentavam qua-
dro de febre, dor mus-
cular, dor abdominal e 
dor de cabeça.

Contato com secreções
Por Corumbá estar 

localizada na fronteira 
com a Bolívia, a Se-
cretaria Municipal de 
Saúde publicou nota 
técnica e, apesar de a 
região estar bem dis-
tante de onde os ca-
sos foram registrados, 
a situação é de alerta. 

1. Do Arenavírus: 
constituem um gênero 
de vírus que contém 
dois segmentos de 
RNA circular. O vírus 
tem esse nome porque 

apresenta pequenos 
grânulos, que pare-
cem areia (arena em 
espanhol) ao micros-
cópio.

2. Dos casos da 
Bolívia: Destaca-se 
que os casos são da 
região de Caravani, 
localizado há 161 km 
de La Paz. Em rela-
ção a fronteira Brasil 
x Bolivia, está a 1970 
Km de distância de 
Guajará-mirim/RO; 
1.662 Km de Corum-

bá/MS e 1.366 km de 
Epitaciolândia/AC.

3. Dos vetores: O 
principal transmissor 
para os humanos são 
ratos e camundongos 
silvestres.

4. Da transmissão: 
A transmissão pode 
ocorrer por ingestão 
de água e alimentos 
contaminados por uri-
na e fezes de roedo-
res. A transmissão de 
pessoa a pessoa pode 
ocorrer por contato 

com secreções: urina, 
fezes, vômito e saliva 
do doente.

Conforme o médi-
co infectologista da 
Secretaria de Saúde, 
Hilton Luiz Alves Fi-
lho “não existe um 
tratamento específi-
co eficaz, com antibi-
óticos, por exemplo. 
Em alguns casos, são 
usados antivirais de 
uso restrito principal-
mente nos casos mais 
graves. A transmissão 

entre seres humanos 
é menos comum, mas 
pode ocorrer também 
por contato com as 
secreções das pessoas 
doentes. Ainda assim, 
uma pessoa infecta-
da somente transmi-
te o vírus a partir do 
momento em que ela 
já apresenta os sin-
tomas da doença, que 
inicialmente parece 
um quadro de den-
gue com febre, dor no 
corpo e dor de cabeça, 

que pioram em 3 a 4 
dias com prostração, 
sangramento e febre 
muito alta que não 
cede facilmente”.

Infecções por vírus 
da família Arenavírus 
são raras e produzem 
um quadro febril com 
sangramento, geral-
mente com evolução 
rápida e grave, po-
dendo levar a óbito de 
sete a dez dias após o 
aparecimento dos sin-
tomas.

Ações de prevenção e controle das hepatites virais acontecem neste mês 

Julho foi adota-
do pelo Ministério da 
Saúde como o mês de 
luta e prevenção das 
hepatites virais. No 
decorrer do mês, téc-
nicos da Secretaria 
de Saúde realizarão 
visitas em salões bele-
za e tatuadores com o 
objetivo conscientizar 
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e sensibilizar os pro-
fissionais acerca do 
tema. As unidades de 
saúde vão trabalhar 
com a população, com 
palestras e rodas de 
conversa.

No dia 26 será rea-
lizada testagem rápida 
HIV, Sífilis e Hepatites 
B e C, na Feira Livre, 
na rua Joaquim Wen-
ceslau de Barros. Es-
tes exames também 

são realizados nas 
Unidades de Saúde, 
assim como as vacinas 
contra a doença.

As hepatites são 
doenças que nem sem-
pre apresentam sinto-
mas, mas, quando es-
tão presentes podem 
causar cansaço, febre, 
mal-estar, tontura, 
enjoo, vômitos, dor ab-
dominal, pele e olhos 
amarelados, urina es-

cura e fezes claras.
De acordo com o 

Ministério da Saúde o 
Brasil três milhões de 
brasileiros infectados 
pela hepatite C, mas 
não sabem que têm o 
vírus. Em 2017 houve 
o registro de 40.198 
casos novos de hepa-
tites. O Boletim Epi-
demiológico 2018 do 
Ministério da Saúde 
informa que os casos 

da doença mais que 
dobraram em homens 
de 20 a 39 anos. Mais 
de 70% dos óbitos por 
hepatites virais são 
decorrentes da Hepa-
tite C. A Organização 
Mundial de Saúde 
(OMS) estima que cer-
ca de 3% da população 
mundial, seja portado-
ra de hepatite C croni-
ca.

A falta do conhe-

cimento da existên-
cia da doença é um 
grande desafio, por 
isso a recomendação é 
que todas as pessoas 
com mais de 45 anos 
de idade façam o tes-
te gratuitamente em 
qualquer unidade de 
saúde e, no caso po-
sitivo, façam o trata-
mento que está dispo-
nível na rede pública 
de saúde.
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Pacientes são transportados pela Andorinha; mas é preciso que a pessoa procure a Central de Regulação

Em Campo Grande, pacientes ficam em pousada e também têm transporte Depois de um período complicado de tratamento, Ramina está curada de um câncer de mama

Pacientes que precisam de tratamento em 
Campo Grande contam com apoio da Prefeitura

O avanço tecno-
lógico no se-
tor de saúde 
verificado em 

Corumbá nos últimos 
anos é considerável. A 
cidade passou a contar 
com mais um hospital, 
o da Cassems, mais 
postos de saúde, refor-
ço das equipes e exa-
mes complexos como 
ressonância magnética 
e tomografia computa-
dorizada.

Apesar disso, ainda 
existem procedimentos 
que só podem ser fei-
tos em Campo Grande, 
momento a partir do 
qual começa o drama 
de muitas famílias que 
não têm como pagar 
transporte, estadia e 
alimentação para pro-
curar pela tecnologia 
existente na Capital.

Dentro da filosofia 
de humanização da 
saúde, a Prefeitura de 
Corumbá, através da 
Secretaria Municipal 
de Saúde, desde o ano 
passado, firmou novos 
convênios para aten-
der a essa demanda. 
Os pacientes são leva-
dos daqui até Campo 
Grande, lá são assis-
tidos com transporte, 
estadia e alimentação 
e depois são trazidos 
de volta, sem gastar 
nada e garantindo a 
realização dos proce-
dimentos que também 
são agendados pelos 
profissionais da Saúde 
de Corumbá. 

Todo o processo 
tem início na famosa 
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“Casa Verde”, a Cen-
tral de Regulação que 
fica na rua Antônio 
João, entre as ruas 
América e Cuiabá, no 
centro da cidade. A 
assistente social Kely 
Paná, coordenadora 
da central, explica que 
os médicos e assisten-
tes sociais, encami-
nham os pacientes até 
a “Casa Verde”, onde 
eles são atendidos por 
profissionais capaci-
tados que verificam o 
que precisa ser feito na 
capital e marcam con-
sultas ou exames. 

“Nós levamos uma 
média de mil e duzen-
tos pacientes por mês 
para Campo Grande, 
e cada um, tem direito 
a ir com acompanhan-
te, principalmente os 
idosos”, afirmou Kely. 
A Regulação marca a 
viagem que é feita em 
um ônibus da Empre-
sa de Transportes An-
dorinha, confortável, 
seguro e com toda a 
infraestrutura para 
atender aos portadores 
das mais variadas en-
fermidades.

 “O importante é que 
esses pacientes, via-
gem de forma confor-
tável e que sejam bem 
assistidos ao chegarem 
à Capital. Eles já estão 
fragilizados pela do-
ença, então, o mínimo 
que podemos fazer é 
dar a eles um atendi-
mento digno”, afirmou 
o prefeito Marcelo Iu-
nes. Em 2018, ele assi-
nou um novo convênio 
com a pousada aonde 
os pacientes chegam e 
já são esperados com o 

café da manhã. 
O local é arejado, 

limpo, foi todo reforma-
do, tem três andares, 
cercas elétricas e vá-
rias áreas de convivên-
cia. A pousada oferece 
quartos, onde muitas 
pessoas de Corumbá já 
passaram noites e até 
semanas inteiras com 
todo o conforto. “Eu 
vinha pra cá na segun-
da-feira, ficava a sema-
na inteira e só retorna-
va no fim de semana 
para ver minha família 
em Corumbá”, contou 
dona Ramina dos San-
tos que fez sua última 
viagem para a Capital 
na semana passada 
onde tratou um cân-
cer de mama. “Hoje 
estou curada, graças a 
Deus”, comemorou.

A Prefeitura man-
tém uma Van que fica 
no estacionamento da 
pousada. O motorista 
é responsável, junto 
com uma funcionária, 
por levar os pacientes 

nos locais onde farão 
os procedimentos mé-
dicos, sejam consul-
tas, exames ou mesmo 
cirurgias. Santa Casa, 
Hospital Rosa Pedros-
sian, Pênfigo, clínicas 
radiológicas, cada co-
rumbaense é levado e 
depois trazido de volta 
pela Van.

Dona Janete Silva 
da Cruz, artesã que 
transforma a madei-
ra em bichos do Pan-
tanal, tinha parado 
de trabalhar. Estava 
numa alegria só. Ope-
rou no início do mês o 
olho esquerdo e, vol-
tou logo depois para 
retirar a catarata do 
olho direito. “Fui mui-
to bem atendida. Antes 
era uma dificuldade, 
hoje tem essa pousada 
onde a gente pode to-
mar café da manhã, al-
moçar e jantar. Se pre-
cisar fica aqui, se não, 
volta no mesmo dia 
para Corumbá”, expli-
cou a paciente que vai 

voltar a fazer o seu ar-
tesanato e tirar dele o 
seu sustento.

“Esta é apenas uma 
das ações que estamos 
fazendo para acrescen-
tar melhorias à saú-
de”, salientou o prefei-
to Marcelo Iunes. Ele 

lembrou que existem 
oito postos de saúde 
sendo completamente 
reformados, alguns que 
serão entregues ainda 
este ano, e que, mes-
mo com dificuldades, 
Prefeitura de Corumbá, 
Governo do Estado e 
Prefeitura de Ladário, 
vêm mantendo o Hos-
pital de Caridade em 
funcionamento. 

Uma das obras que 
mais devem beneficiar 
a população, no se-
tor, é a construção do 
novo Pronto-Socorro 
Municipal, na esqui-
na das ruas América 
e 7 de Setembro. Ao 
lado também está sen-
do construída a nova 
recepção do hospital 
e uma enfermaria que 
vai garantir mais trin-
ta leitos aos pacientes. 
As informações são da 
assessoria de comuni-
cação da PMC. 
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Em dias de tempo seco, queimada é crime, 
alertam bombeiros 

Chico Ribeiro

As ocorrências de incêndio florestal aumentam consideravelmente nesta época

NOTÍCIAS MS
www.noticias.ms.gov.br

NOTÍCIAS MS
www.noticias.ms.gov.br

Os dias secos de ju-
lho têm garantido em 
várias cidades de Mato 
Grosso do Sul índices 
de umidade relativa do 
ar na casa dos 20%,  
condição que prejudica 
a saúde das pessoas e 
o meio ambiente.

Como consequên-
cia, essa época do ano 
é considerada a mais 
crítica devido ao perío-
do de estiagem e a bai-
xa umidade do ar asso-
ciada ao calor intenso. 
Por isso, o Corpo de 
Bombeiros Militar de 
Mato Grosso do Sul 
alerta a população so-
bre os riscos das quei-
madas urbanas e suas 
consequências.

Segundo a Corpo-

ração, a causa mais 
frequente dos focos 
de incêndio em áreas 
urbanas é a ação hu-
mana. Ou seja, as pes-
soas ainda têm o cos-
tume de utilizar o fogo 
para fazer a limpeza de 
terrenos e pastagens, 
para promover a quei-
ma da alta vegetação 
ou de amontoados de 
lixos.

Apesar de costu-
meira, a ação é ilegal. 
Por isso, o Corpo de 
Bombeiros promove 
um intenso trabalho 
de fiscalização para 
coibir as queimadas 
urbanas nas cidades 
e pede: em casos onde 
haja o surgimento do 
foco de incêndio, o ci-
dadão deve acionar o 
combate especializado 
pelo telefone 193.

Este ano, em todo 
o Mato Grosso do Sul, 
o Corpo de Bombeiros 
já realizou 2.121 aten-
dimentos de combate 
aos incêndios flores-
tais, aqueles que ne-
cessitam de interven-
ção imediata. No ano 
passado, de janeiro a 
dezembro, essa quan-
tidade foi de 4.610 
ocorrências.

Em Corumbá, so-
mente de quarta para 
quinta-feira (10 e 11), 
o 3º Grupamento re-
gistrou cinco ocorrên-
cias de incêndio em 
vegetação na área ur-
bana. 

Atear fogo é crime

O uso de fogo é cri-
me previsto em lei e 
prevê sanções penais 

e administrativas para 
quem comete condutas 
e atividades lesivas ao 
meio ambiente. Provo-
car incêndio em mata 
ou floresta pode dar 

prisão de dois a quatro 
anos, além de multa, 
diz a legislação.

Casos de ocorrên-
cia de fogo em terre-
nos sem autorização 

ambiental e com au-
tor conhecido podem 
ser denunciado à Po-
lícia Militar Ambiental 
(PMA) pelo telefone (67) 
3231-5201.

Cobertores entregues pelo Governo vão aquecer 
110 mil famílias em todos os municípios

Fotos: Chico Ribeiro

Para a compra dos novos cobertores, o Governo do Estado investiu R$ 1,991 milhão, de recursos do Fundo de 
Investimento Social

Reinado e primeira-dama Fátima Azambuja, durante entrega de coberto-
res aos municípios

O g o v e r n a -
dor Reinaldo 
Azambuja fez 
a entrega nes-

ta quinta-feira (11), no 
Centro de Convenções 
Rubens Gil de Camilo, 
de 80 mil cobertores 
para os 79 municípios 
de Mato Grosso do Sul. 
Somados aos 31 mil 
arrecadados durante a 
Campanha do Agasalho 
dos Servidores Públicos 
de Mato Grosso do Sul 
– “Aqueça uma Vida”, 
são mais de 110 mil 
cobertores entregues 

somente neste inver-
no. Para a compra dos 
novos cobertores, o Go-
verno do Estado inves-
tiu R$ 1,991 milhão, 
de recursos do Fundo 
de Investimento Social 
(FIS).

Nos últimos três 
anos, o Governo já ad-
quiriu 250 mil cober-
tores, explicou Reinal-
do Azambuja. “Estou 
muito feliz de poder 
continuar essas cam-
panhas. Neste ano es-
tamos completando o 
terceiro de entrega des-
ses cobertores. Esta-
mos completando 250 
mil cobertores entre-

gues aos 79 municípios 
em um investimento 
de R$ 5,481 milhões. 
É importante. Somente 
quem recebe sabe a im-
portância. Vemos essa 
onda de frio que pas-
sou e o quanto as famí-
lias agradecem quando 
recebem um cobertor”, 
disse o governador.

Madrinha da Cam-
panha do Agasalho dos 
Servidores Públicos, a 
primeira-dama Fáti-
ma Azambuja falou da 
importância e da emo-
ção de poder ajudar as 
pessoas que mais pre-
cisam. “Um cobertor 
que entra numa casa 
de família, essa mãe, 
esse pai, eles se sen-
tem lembrados. Tem al-
guém trabalhando por 
eles. A entrega é muito 
boa. A gente vê o olhar 
de agradecimento, ve-
mos o choro, a emoção 
da pessoa. Tenho certe-
za de que esses cober-
tores farão a diferença 
na vida das pessoas”, 
afirmou.

A secretária de Es-
tado de Direitos Huma-
nos, Assistência Social 

e Trabalho, Elisa Cleia 
Nobre, também falou 
da destinação dos co-
bertores. “Sabemos da 
situação de vulnera-
bilidade que temos no 
nosso Estado e o quan-
to cada cobertor é útil 
para cada família que 
irá recebê-lo”, decla-
rou.

A prefeita municipal 
de Corguinho, Marcela 
Lopes, contou que os 
menores municípios, 
como o dela, não teriam 

condições de adquirir 
os cobertores. “Isso faz 
com que o Estado fi-
que mais próximo das 
pessoas. Corguinho é 
muito grato. Nunca ti-
vemos, na história de 
Mato Grosso do Sul, 
um governador que ti-
vesse esse olhar”.

Também participa-
ram do evento os se-
cretários Eduardo Rie-
del (Governo e Gestão 
Estratégica) e Roberto 
Hashioka (Administra-

ção e Desburocratiza-
ção), secretários espe-
ciais Carlos Alberto de 
Assis e Sérgio de Paula 
(Articulação Política), 
diretor-presidente da 
Fundação de Esporte 
Fundesporte, Marcelo 
Miranda, os deputados 
estaduais Eduardo Ro-
cha, Londres Machado, 
Evander Vendramini e 
Jamilson Name, além 
de prefeitos, vices, se-
cretários municipais e 
vereadores.
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GERAL

ACLAA recebe verba do MPE para projeto 
de castração de animais em Ladário

Fotos: Anderson Gallo

No primeiro mutirão na cidade ladarense, meta é realizar cerca de 300 castrações

Valéria Almeida, dirigente da ACLAA, explicou como será desenvolvido o projeto 

O MPE (Minis-
tério Público 
Estadual) des-
tinou o valor 

de R$ 30 mil ao pro-
jeto da ACLAA (Asso-
ciação Corumbaense 
e Ladarense de Apoio 
aos Animais) de cas-
tração de cães e gatos 
na cidade de Ladário. O 
repasse foi feito nesta 
quinta-feira (11) pela 
Polícia Militar Ambien-
tal (PMA), que é o órgão 
fiscalizador da ação. 

De acordo com a se-
cretária da ACLAA, Va-
léria de Almeida Curvo, 
o projeto, além da 2ª 
Promotoria de Justiça 
de Corumbá, é realiza-
do em parceria com o 
Grupo Veterinário Na 
Estrada e Prefeitura 
de Ladário e atenderá 
principalmente ani-
mais de famílias caren-
tes daquela cidade. 

“O MPE, por meio 
da promotora de Justi-
ça, Ana Rachel Borges 
de Figueiredo Nina e 
toda sua equipe, é nos-
so parceiro ao entender 
os problemas enfren-
tados no que se refere 
ao abandono e descarte 
de animais nas ruas. 
Diante disso, o projeto 
tem esse principal foco, 
levar melhorias, porque 
querendo ou não, é um 
problema ligado à saú-
de pública na cidade”, 
explicou Valéria ao Di-
ário Corumbaense.

Ela ainda ressaltou 
que todo o trabalho 
de castração, previsto 
para ter início em de-
zembro, será feito por 
médicos veterinários 
que fazem parte do 
Grupo Na Estrada, que 
tem como principal ob-
jetivo percorrer cidades 
do Brasil onde há ca-
rência de veterinários, 
promovendo educação 
ambiental, controle 
de animais, posse res-
ponsável, informações 
sobre zoonoses e cirur-
gias de castração. “São 
excelentes profissionais 
que demonstraram in-
teresse em fazer parte 
do projeto. O trabalho 
deles tem como foco a 
castração de animais 
no Brasil e no exterior 
também”, frisou Valéria 
salientando que os pre-
ços cobrados pelos pro-

fissionais são mínimos.
Os recursos re-

passados pelo MPE à 
ACLAA, são de Ter-
mo de Ajustamento 
de Conduta (TAC), ou 
seja, de multas aplica-
das pela promotoria.  O 
dinheiro vai cobrir os 
gastos do projeto que 
tem como valor total R$ 
58.395,30. A ACLAA, 
além dos R$ 30 mil, re-
ceberá mais R$ 7 mil, 
pagos em em duas par-
celas e outras 20 par-
celas de R$ 1.250,00.

Início das castrações

Valéria Almeida re-
forçou que a meta é 
dar início ao projeto em 
dezembro deste ano, 
quando os profissio-
nais de medicina vete-
rinária estarão no mu-
nicípio ladarense. 

“Temos a expectati-
va de que de início po-
deremos realizar cerca 
de 300 castrações em 
animais de famílias 
carentes. Mas iremos 
fazer uma pesquisa de 
campo, que vai apon-
tar as regiões que mais 
precisam receber esse 
processo cirúrgico em 
Ladário. O local ainda 
será definido, com o 
apoio da Prefeitura do 

município, por meio 
da Secretaria Munici-
pal de Saúde, já que 
é fundamental a se-
gurança dos animais 
que irão passar pelo 
processo cirúrgico”, 
explicou ao destacar 
que haverá prestação 
de contas de todos os 
gastos.

Tem efetividade

“É um problema de 
saúde pública”, afir-
mou a dirigente da 
ACLAA ao se referir ao 
abandono de animais 
na área urbana das 
cidades. “A castração 
representa uma me-
lhoria na qualidade 
de vida da população 
e até mesmo dos ani-
mais. É a única forma 
de controle de natali-
dade de cães e gatos 
soltos nas ruas, onde 
podem causar aciden-
tes e até mesmo trans-
mitir doenças. Com 
toda certeza, Ladário 
tem o que celebrar 
com esse projeto”, de-
clarou Valéria revelan-

do ainda que seguindo 
todos os passos, após 
dezembro, em julho de 
2020, a cidade estará 
recebendo novamen-
te os profissionais de 
medicina veterinária 
para outro mutirão.

Decreto Municipal 
nº 4.591/PML, de 29 
de abril de 2019, pro-
íbe a permanência de 
animais soltos em vias 
ou logradouros públi-
cos ou locais de livre 
acesso nas ruas de La-
dário. Em caso de des-
cumprimento, o ani-
mal será apreendido, 
ficando à disposição 
de seu proprietário 
por um período de 72 
horas. O proprietário 
do animal capturado 
somente poderá res-
gatá-lo, em não sub-
sistindo as causas que 
ensejaram a apreen-
são, após o pagamento 
de multa, da taxa de 
apreensão e da guar-
da do animal (taxa na 
Lei Complementar nº 
078/2014, no valor de 
R$ 300,00 – trezentos 
reais).

Lei institui o “Junho Violeta/
Prata” de combate à violência 

contra pessoa idosa

Junho passa ser 
o mês de Combate 
à Violência contra a 
Pessoa Idosa em Co-
rumbá. É o que esta-
belece a Lei nº 2.680, 
de 04 de julho de 
2019, sancionada pelo 
prefeito Marcelo Iunes 
e publicada na Edição 
1.700 do Diário Oficial 
do Município.

A proposta partiu 
do vereador Ubiratan 
Canhete de Campos 
Filho (Bira), e foi de-
nominada de “Junho 
Violeta/Prata”, com 
o objetivo de sensi-
bilizar e envolver a 
população corumba-

ense no combate à 
violência contra as 
pessoas com 60 anos 
ou mais.

Pela Lei, o mês de 
junho de cada ano 
representará o pe-
ríodo do ciclo anual 
no qual serão reuni-
dos esforços visando 
à conscientização da 
população sobre a 
importância do res-
peito à integridade 
física e psíquica da 
pessoa idosa, e da di-
vulgação dos meios e 
dos canais destina-
dos à denúncia ou 
à representação de 
condutas que impli-
quem agressão aos 
seus direitos.

Além disso, a Lei 

estabeleceu ainda 
que o mês de comba-
te à violência contra 
a pessoa idosa passa 
a integrar o Calendá-
rio Oficial de Eventos 
do Município de Co-
rumbá.

Bira explicou que 
as cores violeta e pra-
ta foram escolhidas 
para reverenciar a 
data. Violeta simbo-
liza a espiritualidade, 
a intuição, a purifi-
cação, o respeito, a 
dignidade, a piedade 
e a transformação. 
Já a prata representa 
sabedoria, franqueza 
e fidelidade. As infor-
mações são da asses-
soria de imprensa da 
Câmara de Corumbá. 
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II Torneio de Vôlei Cidade Branca 
movimenta Corumbá neste fim de semana

Fotos: Divulgação

Torneio irá reunir equipes do MS e da Bolívia em Corumbá

Corumbá e Ladário têm equipes inscritas na competição

LEONARDO CABRAL
leonardo@diariocorumbaense.com.br

C orumbá se-
dia neste fim 
de semana a 
2ª edição do 

Torneio Internacio-
nal de Voleibol Cida-
de Branca. Os jogos 
acontecerão nos dias 
12,13 e 14 de julho.

Reunindo atletas 
de várias cidades 
de Mato Grosso do 
Sul, o Torneio Cida-
de Branca, tem como 
principal objetivo in-
centivar a prática do 
esporte na região do 
Pantanal e também, 
proporcionar inte-
gração entre os com-
petidores.

Estão confirma-

das delegações das 
cidades de Campo 
Grande, Terenos e 
Sidrolândia. Além 
disso, a competi-
ção receberá atletas 
de Santa Cruz de la 
Sierra/Bolívia, em 
ambas as categorias, 
masculino e femini-
no e, claro, os times 
de Corumbá e Ladá-
rio que estarão em 
quadra.

Os ginásios do 
Poliesportivo, da 
Avenida Porto Car-
rero e do Corumba-
ense Futebol Clube, 
na Avenida General 
Rondon, irão sediar 
os jogos. A entrada é 
gratuita para os tor-
cedores e amantes 
da modalidade es-

portiva.
A abertura do II 

Torneio Internacio-
nal de Voleibol Ci-
dade Branca será 
nesta sexta-feira, 12 
de julho, a partir das 
18h30 no ginásio 
Poliesportivo. Have-
rá sorteio de brindes 
e apresentações cul-
turais.

Logo depois, as 
partidas têm início e 
continuarão durante 
todo o fim de sema-
na. Ao todo, cerca de 
150 atletas estarão 
reunidos no evento 
esportivo, que tem 
apoio de empresas 
privadas e da Pre-
feitura de Corumbá, 
por meio da Funda-
ção de Esportes.

EDITAL

"Porco no Rolete" será 
domingo na Chácara da Mil

O Rotary Club de 
Corumbá e a Casa 
da Amizade realizam 
no dia 14 de julho, 
a 8ª edição do Por-
co no Rolete, evento 
que arrecada recur-
sos para instituições 

ROSANA NUNES
rosana@diariocorumbaense.com.br

filantrópicas. 
O convite anteci-

pado custa R$ 50; 
no dia será R$ 60 
e crianças de até 8 
anos não pagam. O 
porco será servido 
apenas no local, na 
Chácara da Mil, das 
12h às 14h. 

Os convites estão 

sendo vendidos na 
Ase Motors, Hotel 
Nacional, Wizard e 
Farmácia Cristo Rei. 
As entidades benefi-
ciadas este ano pelo 
evento são a Apae, 
Cripam, Asilo São 
José e ações huma-
nitárias da Funda-
ção Rotária.
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BANCO 1

CCAR
CHARLATANISMO
AUFERIDAAD

RMONBOTE
URNAHOII

ATRANCOSO
SAUTSE

ACADIAKIEV
OOMINIMA

BAREPOROQ
GECOIUSOU

ENFERMASE
TVALPJ

LIGAPOESIA
NDSHNED

COLABORADORA

Crime 
investiga-

do pelo
CRM 

(?)-digi-
tal: perto
dos dedos

(Zool.)

Barco
utilizado 
em áreas
alagadas

A situação
ocasio-
nada no

revertério

"Nota", em
abrevia-

turas
literárias

Excelen-
tes; bonís-

simos

(?) do
Senna, 

curva de
Interlagos

Cidade 
da Baixa 
Mesopo-

tâmia

Ingre-
diente do
bobó de
camarão

Indígena
do alto 

rio Negro
(AM)

O tipo de
sangue do

doador
universal

Utilizou;
empregou

As pessoas
atendidas
pelo viáti-
co (Catol.)

Comitê
que elegeu
a Tóquio-

2020

Saudação
havaiana
de boas
energias

Uso do ovo
na prepara-
ção de mas-
sas (Cul.)

O Ford
conheci-
do como
"bigode"

A arte de
Florbela
Espanca

Prende 
a pele ao

corpo 
do tarol

Ajudante
do autor

de teleno-
vela (fem.)

O "leste"
da rosa 

dos ventos
(abrev.)

(?) jura-
mento: 

condição do
depoente

Abreviatu-
ra do livro
de Esdras
(Bíblia)

Pintor
fauvista de "A Dança"

Eventos criticados por
grupos de defesa dos
animais

O chope mais 
comum (Brasil)
Peixe de carne 
muito oleosa

A 4ª nota
musical
Meu, em
francês

Obtida

Vaso
funerário

Ouro
(símbolo)

Povoado
turístico 

pertencen-
te a Porto

Seguro
(BA)

Iguaria de restau-
rantes portenhos

Concluído; 
acabado

Espécime de pesqui-
sas laboratoriais

Nem, em
inglês 

Capital da
Ucrânia

Fim, em inglês

(?) Pereira, escritor 
da trilogia "Deuses 
de Dois Mundos"

(?)-cigarro: é proi-
bido pela Anvisa
Navy (?), postal

de Chicago

Cereal usado no
fabrico de cervejas

"(?) Você", sucesso 
de Frejat

Fiscaliza as eleições 
no País (sigla)

Quebec, no
alfabeto
fonético

O salário
instituído
em 1940,

na Era
Vargas

3/end — mon — nor. 6/acádia. 7/matisse.
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BANCO6

V E R
A C I D E N T A D O
F O G O S A T E U

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

B A G N S A T
B E I J A F L O R

B A N C O R I X A
N E A L A I M
D A A C E R C A

D I P L O M A T A
S E I B S Ç C
T R A V E S S Ã O

C A I R R O B O S

Que foi
vítima de 
atropela-

mento

O popular
muam-
beiro 

São
lançados
no Ano-

Novo

Menor
estado do
Sul (sigla)

Agnaldo
Timóteo,
cantor

Iberê
Camargo,

pintor

Folhagem
de uma
planta

Escola de
samba de
Nilópolis

(RJ)

Retórica
(abrev.)

Represen-
tante de
um país
em outro

Herói
de "O

Guarani"
(Lit.)

(?) de:
a respeito

de

Cintura de
saias

Forma do
decote 
pronun-
ciado

Conso-
antes de
"sebo"

Máquinas
que

imitam o
homem

A pessoa que tem
rouquidão (pl.)

Tratamento para o
dependente químico 

Descrente
em Deus
Informa;
comunica

Guarda;
sentinela

Sente
náusea

Disputa; 
desavença
Passar a
língua 

Ir ao
chão

Estou
ciente 
Sinal

maior do
que o
hífen

Divisão de
hospitais
Associar;

reunir 

Instituição
financeira 

Não é?
(pop.)

Grande
energia

Amansam
(a fera) 

"Nacional",
em INPE

Relativo
à idade Esse,

em
espanhol

Naquele
lugar

Opõe-se a
"sucesso"

(?)-dia:
12 horas
Unidade 

hereditária

Sílaba
de "trapo"
Bolsa, em

inglês

Designar
alguém
para um

cargo

3/bag — ese. 4/rama. 5/vigia — vigor.

Solução Anterior

ENTRETENIMENTOEDITAL

A   T   I   V   O     P   A   S   S   I   V   O

2018 2017 2018 2017
R$ R$ R$ R$

 CIRCULANTE R$ 883.968,46 R$ 395.086,68   CIRCULANTE R$ 227.520,20 R$ 347.943,62

   Caixa e Bancos R$ 7.029,67 R$ 27.586,89        Obrigações Trabalhistas R$ 2.400,00 R$ 2.400,00
   Contas a Receber R$ 770.557,74 R$ 249.725,00        Obrigações Tributárias R$ 19.914,48 R$ 83.971,06
   Contas Correntes R$ 106.381,05 R$ 117.774,79        Contas a Pagar R$ 205.205,72 R$ 261.572,56

 REALIZÁVEL A LONGO 
PRAZO R$ 4.847.141,83 R$ 3.506.762,12   PASSIVO NÃO CIRCULANTE R$ 744.641,20 R$ 942.095,49
   Titulos a Receber de Terceiros R$ 899.581,27 R$ 899.581,27        Empréstimos e Financiamentos R$ 744.641,20 R$ 942.095,49
   Investimentos R$ 3.947.560,56 R$ 2.607.180,85

 PERMANENTE R$ 937.562,82 R$ 832.658,95   PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 5.696.511,71 R$ 3.444.468,64

   Investimento R$ 307.310,27 R$ 177.627,36     Capital Social R$ 4.500.000,00 R$ 3.000.000,00

   Titulos de Crédito R$ 40.800,00 R$ 40.800,00     Lucro(Prejuizo) Acumulado R$ 1.196.511,71 R$ 444.468,64
   Imobilizado R$ 762.841,66 R$ 762.841,66        Lucros de Exerc. Anteriores R$ 532.047,90 R$ 18.576,26
    Instalações R$ 762.841,66 R$ 762.841,66       Lucro do Exercício R$ 664.463,81 R$ 425.892,38

  (-) Depreciações Acumuladas -R$ 173.389,11 -R$ 148.610,07

TOTAL  DO  ATIVO R$ 6.668.673,11 R$ 4.734.507,75 TOTAL  DO  PASSIVO R$ 6.668.673,11 R$ 4.734.507,75

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS DO CENTRO OESTE
C.N.P.J.  08.729.408/0001-00

Rua Colombo n.º 231 - Centro - CEP. 79.303-090
Corumbá - Mato Grosso do Sul
BALANÇO PATRIMONIAL 

POSIÇÃO EM 31.12.2018

2018 2017

R$ R$

R$ 0,00 R$ 54.435,86
R$ 0,00 R$ 54.435,86

R$ 852.188,64 R$ 547.475,65
R$ 852.138,64 R$ 547.475,65

R$ 50,00 R$ 0,00

-R$ 96.125,33 -R$ 79.418,72

R$ 756.063,31 R$ 522.492,79

R$ 0,00 R$ 0,00

-R$ 91.599,50 -R$ 96.600,41
-R$ 78.599,32 -R$ 82.926,41
-R$ 7.115,07 -R$ 13.674,00
-R$ 5.885,11 R$ 0,00

R$ 664.463,81 R$ 425.892,38   LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS DO CENTRO OESTE

C.N.P.J.  08.729.408/0001-00
Rua Colombo n.º 231 - Centro - CEP. 79.303-090

Corumbá - Mato Grosso do Sul
DEMONSTRAÇÃO  DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO

    Receitas de Aluguel

    Serviços 
  RECEITAS  OPERACIONAIS

EXERCÍCIO FINDO EM   31/12/2018

D I S C R I M I N A Ç Ã O

  RECEITA  LÍQUIDA

  DEDUÇÕES DAS VENDAS

  RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

    Outras Despesas Operacionais
    Despesas Financeiras
    Administrativas/Comerciais
  DESPESAS OPERACIONAIS

  CUSTOS E DESPESAS

    Receita Financeira

DESCRIÇÃO CAPITAL 
REALIZADO

RESERVA DE 
CAPITAL

LUCROS (PREJUÍZOS) 
ACUMULADOS

T O T A L 
PATRIMÔNIO 

LÍQUIDO
Saldo em 31 Dezembro de 2017 (R$) R$ 3.000.000,00 R$ 0,00 R$ 444.468,64 R$ 3.444.468,64

Resultado do Exercicio R$ 664.463,81 R$ 664.463,81
Aumento do Capital Social R$ 1.500.000,00 R$ 1.500.000,00
Ajuste Resultado Exercicios Anteriores R$ 87.579,26 R$ 87.579,26

 
Saldo em 31 Dezembro de 2018 (R$) R$ 4.500.000,00 R$ 0,00 R$ 1.196.511,71 R$ 5.696.511,71

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS DO CENTRO OESTE
C.N.P.J.  08.729.408/0001-00

DEMONSTRAÇÃO  DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO
EXERCÍCIO FINDO EM   31/12/2018

Rua Colombo n.º 231 - Centro - CEP. 79.303-090
Corumbá - Mato Grosso do Sul

2018 2017
R$ R$

  Saldo Inicial R$ 27.586,89 R$ 137,85
 
  Disponibilidades Operacionais R$ 584.104,50 R$ 427.094,38
  Valores Recebidos de clientes R$ 852.188,64 R$ 601.911,51
  Créditos de Tributos R$ 173.759,05 R$ 0,00
  Pagamentos de Tributos -R$ 96.125,33 -R$ 79.418,72
  Variações do Circulante - Ativo -R$ 158.474,00 -R$ 8.769,80
  Variações do Circulante - Passivo -R$ 120.423,40 -R$ 14.807,24
  Pagamentos Administrativos/Comerciais -R$ 53.820,28 -R$ 58.147,37
  Pagamentos e Débitos  Financeiros -R$ 7.115,07 -R$ 13.674,00
  Outros Pagamentos Operacionais -R$ 5.885,11 R$ 0,00

  Disponibilidades Investimentos -R$ 1.556.242,43 -R$ 1.325.416,78
  Investimentos em Projetos -R$ 1.340.379,71 -R$ 1.307.620,38
  Dividendos -R$ 86.179,81 R$ 0,00
  Investimento em Ativo Permanente -R$ 129.682,91 -R$ 17.796,40

  Disponibilidades Financiamentos R$ 951.580,71 R$ 925.771,44
  Empréstimos -R$ 197.454,29 -R$ 30.403,56
  Integralização de Capital R$ 1.149.035,00 R$ 956.175,00

  Saldo Final R$ 7.029,67 R$ 27.586,89

D I S C R I M I N A Ç Ã O

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS DO CENTRO OESTE
C.N.P.J.  08.729.408/0001-00

Rua Colombo n.º 231 - Centro - CEP. 79.303-090
Corumbá - Mato Grosso do Sul

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
EXERCÍCIO FINDO EM   31/12/2018
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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


