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Sol o dia todo sem nuvens no 
céu. Noite de tempo aberto 
ainda sem nuvens.
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Venda e aluguel de imóveis de 
projetos habitacionais estão 
sob apuração em Corumbá 
A Prefeitura tem recebido denúncias referentes a irregularidades nos apartamentos do 
Programa Minha Casa Minha Vida. A Gerência de Habitação está realizando trabalho de 
verificação in loco da situação. >>PÁGINA 04

 >>PÁGINA 07
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POLÍCIA FRONTEIRA

Carro roubado há 21 anos em 
São Paulo é apreendido na 
fronteira com a Bolívia

Polícia Civil prende 
acusado de engravidar 
garota de 12 anos

Parati com chassy e motor de origem brasileira, tinha placas bolivianas. 
>>PÁGINA 05

DAIJI registrou nos últimos dias, nove casos de estupro de crianças 
e adolescentes em Corumbá. >>PÁGINA 06
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DE 14 A 17 DE NOVEMBRO

Fundação define 
data e realiza 
audiência pública 
para discutir 
programação do 
FASP 2019
>>PÁGINA 03
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A locomotiva 01: Um patrimônio ferroviário deixado 
pela Comissão Mista Ferroviária Brasileiro-Boliviana 
(C.M.F.B.B.)  na cidade de Ladário-MS

ARTIGO

Por: Daiane Lima dos Santos
Historiadora Especialista em Educação e Patrimônio Cultural e Artístico pela UnB
Doutoranda em História pela UFGD

Tratar do assunto ferrovia, é afirmar que as 
cidades pantaneiras de Corumbá e Ladário 
possuem um valioso patrimônio ferroviá-
rio no que diz respeito à Noroeste do Bra-

sil (NOB, projeto ferroviário nacional) e à Comista 
(projeto ferroviário internacional). Nesse sentido, 
as fontes documentais e as fontes orais são im-
prescindíveis na compreensão da importância da 
Comissão Mista Ferroviária Brasileiro-Boliviana 
na fronteira oeste do Brasil1 , em especial, no 
município de Ladário2 , local que funcionou as 
oficinas de locomoção e de montagem de vagões 
e gôndolas para a estrada de ferro internacional.

Observa-se que, os documentos tratavam da 
mencionada Comissão Mista  pela sigla Comis-
ta ou pela abreviação de C.M.F.B.B., que foi um 
projeto do governo federal cujo objetivo era cons-
truir a estrada de ferro Brasil-Bolívia visando a 
ligação Transoceânica ou Transcontinental do 
Atlântico ao Pacífico (de Santos, em São Paulo, 
a Arica, no Chile) decorrente do Tratado de Pe-
trópolis e outros acordos firmados e alterados ao 
longo do tempo entre o Brasil e a Bolívia.

Em razão desses acordos, a Comista foi criada 
no ano de 1937, no período em que estava em 
construção o trecho final da Noroeste do Brasil, 
isto é, do prolongamento3  ferroviário de Porto 
Esperança até Corumbá4 . Suas oficinas foram 
instaladas no distrito do Ladário com sede admi-
nistrativa na casa Wanderley Baís, hoje Museu 
de História do Pantanal (MuHPan).

De acordo com os relatórios da Comista, o pri-
meiro ramal a ser construído foi o do distrito do 
Ladário, inaugurado em setembro de 1939, em 
razão do aproveitamento “[...] dos trilhos e ma-

Arquivo da autora

Frente da locomotiva 01

teriais da antiga Companhia de Minas e Viação, 
inclusive três locomotivas pequenas abandona-
das, que era possível reparar e pôr em estado de 
funcionamento[...]”5 

E, segundo os relatos de ex-ferroviários6 , uma 
das locomotivas referenciadas acima é a locomo-
tiva Pérola do Pantanal, que se encontra na atu-
al praça da igreja Nossa Senhora dos Remédios 
conforme é possível verificar abaixo:

Conforme os relatos, a referida locomotiva ser-

viu para o transporte de passageiros operários da 
Comista7  por um determinado período de tempo. 
E, com o fim dos trabalhos da Comista, embora 
o Tratado previsse que todo maquinário fosse en-
tregue à Bolívia, a locomotiva 01, devido ao seu 
aproveitamento, ficou no município do Ladário e 
hoje integra um dos pontos de visitação turísti-
ca local. Diante disso, a locomotiva 01 configu-
ra a memória ferroviária da fronteira oeste sob 
a perspectiva do patrimônio histórico material e 
imaterial.

1  Tema da tese de doutorado da autora.
2  A Comista foi criada pelo governo federal em 1937, no 

entanto, suas funções foram regulamentadas em 1938, ano da 
assinatura do Tratado sobre Vinculação Ferroviária e de Saída 
e Aproveitamento do Petróleo entre o Brasil e a Bolívia. Des-
se modo, instalou-se na região para o início dos trabalhos em 
1937 e a construção do ramal do Ladário teve início em 1939 
sendo inaugurado no mesmo ano.

 3 A estrada de ferro Noroeste do Brasil (NOB) foi inau-
gurada em 1914, porém, sem chegar ao seu destino final, a 
cidade de Corumbá. O trecho inaugurado em 1914 partia de 
Santos e chegava em Porto Esperança e, por esse motivo, 
houve o projeto do prolongamento até Corumbá que foi efe-
tivado em 1952, o que possibilitou a construção da ferrovia 
Brasil-Bolívia.

 4 Antes do projeto de prolongamento, de 1914 até 1952, 
as baldeações de Porto Esperança até Corumbá eram feitas 
pelos vapores Fernandes Vieira e Cidade Branca.

5  Relatório WHATELY e TORRES, 1940, p.42.
6 Compõe o rol de colaboradores ex-funcionários com 

cargos de torneiros mecânicos e artífice de mecânica.
7  Ver Relatório da Comista.
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Fotos: Renê Marcio Carneiro

Representantes de vários segmentos participaram das discussões no auditório do Sindicato Rural

Presidente da Fundação de Cultura de MS, Mara Caseiro e o prefeito Marcelo Iunes, participaram da audiência 

Festival América do Sul Pantanal será 
de 14 a 17 de novembro em Corumbá

Audiência pública discutiu programação

Propostas para 
a realização da 
15ª edição do 
Festival Amé-

rica do Sul Pantanal 
(FASP), que acontece 
em novembro deste 
ano em Corumbá, fo-
ram discutidas duran-
te audiência pública 
realizada na noite de 
segunda-feira, 12 de 
agosto, no auditório do 
Sindicato Rural do mu-
nicípio. 

A audiência foi pro-
movida pela Fundação 
de Cultura de Mato 
Grosso do Sul (FCMS) 
em parceria com a Pre-
feitura de Corumbá. 
“É importante discu-
tirmos com a comuni-
dade para sabermos 
o que almejam para o 
Festival. É fundamen-
tal o envolvimento da 
sociedade, dos artistas 
locais para termos um 
evento que contemple 
todos os segmentos 
culturais”, disse Mara 
Caseiro, presidente da 
Fundação de Cultura 
de Mato Grosso do Sul.

 O FASP 2019 será 
realizado no período de 
14 a 17 de novembro, 
informou a presiden-
te da FCMS. Todas as 
propostas apresenta-
das durante a audi-
ência pública serão 
analisadas pela equipe 
técnica da Fundação. 

Ela antecipou que, 
“dentro das possibili-
dades, o Estado bus-
cará atender aos an-
seios da comunidade”.

 Participando de 
toda a audiência, o 
prefeito Marcelo Iu-
nes destacou a maciça 
participação popular 
no evento. “Demonstra 
o grande interesse que 
o nosso povo tem pela 
cultura”, disse.

 “Estamos à dispo-
sição, todo o Executivo 
Municipal para dar o 
suporte naquilo que a 
Fundação de Cultura 
e Governo do Estado 
precisarem. O impor-
tante dos eventos que 
acontecem em Corum-
bá é que conseguimos 
gerar emprego e renda 
na cidade. temos pre-
ocupação em fomen-

tar o nossa economia. 
Estamos à disposição, 
podem contar com a 
Prefeitura para que 
seja o melhor dos fes-
tivais”, afirmou Iunes.

 O chefe do Execu-
tivo, juntamente com o 
presidente da Câmara 
Municipal, Roberto Fa-
çanha, entregou uma 
Moção de Congratula-
ção – aprovada pelos 
vereadores – à presi-
dente da Fundação de 
Cultura de Mato Gros-
so do Sul.

 Também partici-
param da audiência 
pública, a secretária 
Especial de Cidadania 
e Direitos Humanos, 
Amanda Balancieri 
Iunes, o diretor-presi-
dente da Fundação da 
Cultura e do Patrimô-
nio Histórico de Co-

rumbá, Joilson Cruz, 
além de demais auto-
ridades municipais e 
representantes dos di-
versos segmentos cul-
turais do município.

Algumas propostas
 
Entre as propostas 

apresentadas pelos 
segmentos culturais 

e comunidade estão a 
manutenção do con-
curso “Soy Loco Por Ti 
América” com partici-
pação de estudantes 
das escolas públicas 
e privadas da região; 
manutenção de even-
to gastronômico com 
possível inclusão de 
cozinha-show; envol-
vimento de manifesta-
ções culturais negras 
com participação de 
grupos e instituições 
que trabalham com 
politicas afirmativas 
e promovam a expan-
são da cultura de ori-
gem africana no Brasil, 
como o bloco baiano Ilê 
Aiyê; inserção da peri-
feria e de artistas de 
rua na programação; 
presença de grupos de 
danças urbanas; in-
térpretes de Libras e 
Braile; atrações cultu-
rais com representati-
vidade local e autoral; 
ações de inclusão para 
o público LGBT; divul-
gação de ações de com-

bate à violência contra 
a mulher; iniciativas 
que incentivem a pre-
servação e conservação 
dos recursos naturais.

Um dos principais 
pedidos também é a 
contratação de mão de 
obra local para as ati-
vidades de produção 
e execução de ativida-
des durante o evento. 
Também foi sugerida 
a promoção de um di-
álogo para definição de 
uma data fixa para a 
realização do Festival 
América do Sul Panta-
nal.

“Nossos técnicos 
vão avaliar as suges-
tões e vamos atender 
o que for possível”, de-
talhou Mara Caseiro, 
destacando o esforço 
do governador Reinal-
do Azambuja (PSDB) 
em promover uma fes-
ta bonita e multicultu-
ral, mesmo em tempos 
difíceis. Com informa-
ções da assessoria de 
comunicação da PMC. 
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Denúncias apontam irregularidades em imóveis 
de programas habitacionais em Corumbá

Anderson Gallo/Arquivo Diário

Apartamentos do conjunto Flamboyant, na parte alta de Corumbá

A Prefeitura de 
Corumbá tem 
recebido de-
núncias refe-

rentes a irregularida-
des nos apartamentos 

DA REDAÇÃO
contato@diariocorumbaense.com.br

do Programa Minha 
Casa Minha Vida, resi-
denciais Flamboyant I, 
II, III, Buriti e Corum-
bella II. 

Por conta disso, a 
Secretaria de Infra-
estrutura e Serviços 
Públicos através da 

Gerência de Habita-
ção está realizando um 
trabalho de verificação 
in loco da situação, 
posteriormente as in-
formações levantadas 
são enviadas a Caixa 
Econômica Federal - 
Gerência Executiva de 

Habitação de Campo 
Grande para que se-
jam tomadas as provi-
dências.

Todos os benefici-
ários dos programas 
citados assinaram um 
Contrato Particular 
de Venda e Compra 
celebrado entre Cai-
xa Econômica Federal 
e Beneficiário. Sendo 
assim, é atribuição ex-
clusiva da Caixa Eco-
nômica Federal - Ge-
rência Executiva de 
Habitação de Campo 
Grande a competên-
cia legal para fiscalizar 
e quando necessário 
reintegrar imóvel iden-
tificado com irregulari-
dade.

Caso você tenha co-
nhecimento de algum 
fato ilícito relacionado 
aos beneficiários do 
Programa Minha Casa, 
Minha Vida como, por 
exemplo:

Comerc ia l i zação 
ilegal de imóveis; alu-
guel de imóveis po-
pulares; imóvel vazio 
(com ninguém moran-
do), faça a denúncia 
que o beneficiário será 
investigado e pode per-
der o imóvel e até mes-
mo ser responsabiliza-
do criminalmente. Já 
houve casos de ex-be-
neficiários que foram 
obrigados a indenizar 
o Estado pelo benefício 
ilegal;

Como fazer a 
denúncia

 A Caixa Econômica 
Federal criou um canal 
exclusivo para receber 
denúncias e reclama-
ções relacionadas ao 
Programa Minha Casa, 
Minha Vida do Gover-
no Federal, com ferra-
menta anônima inclu-
sive via internet.

Pela internet: fale-
-conosco.caixa.gov.br/
wps/portal/faleconos-
co/home/formulario/
denuncias

Telefone: 0800-
721-6268  “De Olho 
na Qualidade”.

O denunciante 
também pode enca-
minhar a reclamação 
para qualquer agência 
da Caixa Econômica 
Federal.

Outra opção é de-
nunciar ao Ministério 
Público (MP), o órgão 
investigará a denúncia 
(anônima ou identifi-
cada) e caso considere 
que a informação é re-
levante abrirá investi-
gação para analisar o 
fato e, posterior, aber-
tura de processo para 
penalizar os responsá-
veis.

Com informações 
da assessoria de comu-
nicação da PMC. 

“Cidadania em Ação” acontece neste sábado 
na escola municipal Djalma Brasil

Clóvis Neto/Arquivo PMC

Ação Cidadania será realizada durante toda a manhã deste sábado

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

Projeto realiza-
do pela Prefeitura de 
Corumbá com o ob-
jetivo de aproximar a 
população do Poder 
Público municipal, o 

“Cidadania em Ação” 
acontece neste sá-
bado, 17 de agosto, 
na Escola Municipal 
Djalma Sampaio Bra-
sil. Coordenado pela 
Secretaria Especial 
de Cidadania e Direi-
tos Humanos, o tra-

balho será das 08 ho-
ras às 13 horas.

Serão oferecidos, 
gratuitamente, di-
versos serviços aos 
moradores da região. 
Haverá também apre-
sentações culturais, 
atividades de lazer e 
até um city tour pe-
los principais cartões 
postais de Corum-
bá. “É uma manhã 
voltada para toda 
família”, afirmou a  
primeira-dama e secre-
tária especial Aman-
da Balancieri Iunes,  
coordenadora-geral 
da ação.

Durante todo o “Ci-
dadania em Ação”, se-
rão oferecidas consul-
tas médicas, aferição 
de pressão, glicemia, 
saúde bucal, vacina-
ção, entrega de me-
dicamentos, atualiza-
ção de cadernetas e  
Vigilância em Saúde 
Ambiental (VISAMB) 
e orientações sobre 
questões tributárias e 

IPTU (Imposto Predial 
e Territorial Urbano).

Serão ofertados 
também inscrição e 
atualização no Ca-
dastro Único, requeri-
mento de segunda via 
de Certidão de Nas-
cimento, Carteira do 
Idoso (Interestadual), 

orientações sobre Be-
nefício de Prestação 
Continuada (BPC), 
Passe Livre Interesta-
dual, Intermunicipal 
e ID Jovem, além de 
corte de cabelo e es-
maltação.

Também serão re-
alizadas atividades de 

educação no trânsito, 
oficina de confecção 
de balagandãs e varal 
literário e o atendi-
mento das lideranças 
comunitárias. Todas 
as secretarias, autar-
quias e fundações da 
Prefeitura participa-
rão do evento.
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CAMPO GRANDE NEWS
www.campograndenews.com.br

POLÍCIA

LEONARDO CABRAL
leonardo@diariocorumbaense.com.br

Anderson Gallo/Arquivo Diário

Divulgação/PMR

Divulgação/PRF

Delegado Fernando Araújo Júnior foi preso em Corumbá e levado para 
Campo Grande

Carro foi apreendido na Ramão Gomes durante fiscalização

Verona apreendido em Foz do Iguaçu

Roubado há 21 anos, carro brasileiro com 
placas da Bolívia é apreendido em Corumbá

Um carro, mo-
delo Parati, de 
cor vermelha, 
com placas da 

Bolívia, foi apreendi-
do pela Polícia Militar 
Rodoviária, na manhã 
desta quarta-feira, 14 
de agosto, na MS-428, 
no Km 13 da rodovia 
Ramão Gomes, via que 
liga Corumbá à Bolívia.

O que chama a 

atenção neste caso, é 
que o veículo mesmo 
com placas do país vizi-
nho, conduzido por um 
boliviano de 37 anos, 
que estava acompa-
nhado de uma mulher 
naturalizada, de 33 
anos, que se identificou 
como proprietária do 
automóvel, tem registro 
de roubo na cidade de 
São Paulo desde 1998, 
ou seja, há exatos 21 
anos.

Ao ser vistoriado, 

os policiais militares 
rodoviários verificaram 
que o chassi e motor do 
veículo era de origem 
brasileira (fabricação) 
e confirmaram, após 
checagens nos bancos 
de dados nacionais, o 
registro de roubo.

Os dois ocupantes 
do carro apresentaram 
documentos que com-
provariam a aquisição 
do veículo na cida-
de boliviana de Santa 
Cruz de La Sierra em 

outubro de 2018. Para 
esclarecimentos, o con-
dutor e a mulher foram 
levados para a Delega-
cia de Polícia Civil em 
Corumbá.

A PMR recebe de-
núncias e informações 
nas rodovias de MS 
pelo telefone 198. 

Outro caso

Caso semelhante 
aconteceu no sábado 
(10) na aduana da Pon-
te da Amizade, em Foz 
do Iguaçu. A Polícia Ro-
doviária Federal infor-
mou que, ao consultar 

o chassi do carro, um 
Verona, descobriu que 
o carro era licenciado 
em São Paulo e tinha 
um alerta de furto re-
gistrado em abril de 
1992.

Ainda segundo a 
PRF, o motorista pa-
raguaio, de 45 anos, 
apresentou documen-
tos do carro, incluindo 
um contrato de compra 
e venda do veículo, que 
de acordo com ele esta-
va na família havia três 
gerações. O proprietá-
rio, que mora em São 
Paulo, ficou surpreso, 
mas disse que não vai 

reaver o veículo por 
causa dos custos.

As despesas passam 
de R$ 4,2 mil, que é o 
preço do carro, de acor-
do com a tabela Fipe 
(Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômi-
cas).  Conforme a Polí-
cia Civil, se o dono não 
quiser mais o veículo, 
o destino do carro vai 
depender de uma de-
cisão da Justiça. Caso 
vá buscar, basta que 
ele apresente um com-
provante de proprieda-
de, segundo informa-
ções do site RPC Foz do 
Iguaçu.

Justiça aceita denúncia contra delegado por 
morte de boliviano em Corumbá

A 1ª Vara de Co-
rumbá aceitou a de-
núncia contra o de-
legado Fernando 
Araújo da Cruz Jú-
nior, por homicídio 
qualificado, pelo as-
sassinato do bolivia-
no Alfredo Rangel We-
ber, 48 anos, no dia 
23 de fevereiro deste 
ano. Em despacho do 
juiz André Luiz Mon-
teiro, publicado nes-
ta quinta-feira (15) 
no Diário Oficial da 
Justiça, ainda foi de-
terminada a primei-
ra audiência de ins-
trução e julgamento 
para dia 20 de se-
tembro, em que serão 
ouvidas testemunhas 
de acusação. O dele-
gado poderá assistir 

aos depoimentos por 
videoconferência, já 
que ele está preso em 
Campo Grande.

O magistrado de-
feriu, ainda, pedidos 
da defesa do delega-
do, como a remessa 
dos laudos do local 
do crime, do projétil 
retirado do corpo da 
vítima e se foi apre-
endida alguma jaque-
ta da Polícia Civil, de 
propriedade do réu.

Também foi auto-
rizada a realização de 
perícia para que seja 
comparada a altura 
da suspensão da ca-
minhonete referente 
às fotografias obtidas 
pelo Detran-MS (De-
partamento Estadual 
de Trânsito de MS) e 
do veículo que apare-
ce nas imagens de câ-
meras de segurança 

na região de fronteira 
com a Bolívia.

O advogado René 
Siufi disse que esse 
material será utiliza-
do para contestar a 
versão da acusação, 
tanto na fase de in-
quérito policial quan-
to do MPE (Ministério 
Público Estadual). No 
dia 08 de abril, a Cor-
regedoria da Polícia 
Civil e a DEH (Delega-
cia Especializada de 
Repressão aos Crimes 
de Homicídio) fizeram 
reprodução simulada 
dos fatos. De acordo 
com o advogado, o 
delegado nega autoria 
do crime.

Homicídio

Fernando Araújo 
da Cruz Júnior era 
titular da Delegacia 

de Atendimento à In-
fância, Juventude e 
Idoso de Corumbá e 
está preso em Campo 
Grande desde o dia 
29 de março. Segun-
do as investigações, a 
desavença entre o de-
legado e Alfredo We-
ber começou durante 
as eleições para pre-
sidente da associação 
de agropecuaristas na 
Bolívia, onde o sogro 
de Fernando concor-
ria ao cargo. Houve 
uma discussão entre 
Alfredo e outros par-
ticipantes do evento.

O delegado é acu-
sado de pegar uma 
faca e desferir golpes 
contra o boliviano, 
que foi socorrido para 
um hospital local, 
mas, devido à gravi-
dade, acabou trans-
ferido para Corumbá. 

Já em Mato Grosso 
do Sul, a ambulân-
cia foi fechada por 
uma caminhonete. O 
condutor, apontado 
como sendo o delega-

do, desceu e atirou no 
paciente. O homem 
morreu e o motorista 
da ambulância retor-
nou com o cadáver ao 
País vizinho.
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Divulgação

Divulgação/Polícia Civil

POLÍCIA

Homem estava com o carro parado na contramão quando foi abordado pelos policiais

Homem foi preso na tarde de quarta-feira e foi indiciado por estupro de 
vulnerável

LEONARDO CABRAL
leonardo@diariocorumbaense.com.br

Preso homem acusado 
de engravidar 

menina de 12 anos

Homem de 
34 anos, foi 
preso por 
estupro de 

vulnerável na tarde 
de quarta-feira, 14 de 
agosto. Conforme in-
vestigações da DAIJI 
(Delegacia de Atendi-
mento à Infância, Ju-
ventude e Idoso), o de-
tido foi indiciado após 
engravidar uma meni-
na de 12 anos.

De acordo com o 
delegado da DAIJI, 
Willian Rodrigues de 
Oliveira Júnior, nos 
últimos 20 dias, além 
do suspeito preso, foi 
possível representar 
pelo cumprimento de 
prisões de outros dois 
suspeitos de também 
terem praticado es-
tupro de vulnerável 
(criança e adolescente) 
na cidade.

Os crimes que re-
sultaram nas três pri-
sões, foram praticados 
por um vizinho, o pa-
drasto e o próprio pai 
das vítimas. A Polícia 
não informou mais de-
talhes sobre os casos.

Ainda nos últimos 
dias, Corumbá regis-
trou nove casos de es-
tupros de vulnerável 
somente na DAIJI, o 
que é considerado um 
índice alto para este 
tipo de ocorrência.

Mulher esconde filha no 
guarda-roupas para evitar 

prisão do marido

Mulher de 40 anos 
escondeu a própria fi-
lha, de 12 anos, dentro 
de um guarda-roupas 
para evitar que o ma-
rido, acusado de estu-
prar a menina, fosse 
preso. O caso ocorreu 
na tarde de ontem (14) 
em Iguatemi, cidade 
distante a 466 quilôme-
tros de Campo Grande.

Segundo informa-
ções da Polícia Civil, 
na festa de Natal do 
ano passado, o homem, 
de 39 anos, foi flagra-
do beijando a enteada. 
Apesar da revolta da fa-
mília com a situação, a 
mãe da vítima não quis 
denunciar o marido.

Uma testemunha 
procurou a DAM (De-
legacia de Atendimento 
à Mulher) de Naviraí e 
denunciou o crime. O 
caso foi investigado e o 
padastro indiciado por 
estupro de vulnerável. 

CAMPO GRANDE NEWS
www.campograndenews.com.br

A Justiça também con-
cedeu medida protetiva 
para a vítima, impedin-
do que o acusado se 
aproximasse.

No final de julho, a 
polícia recebeu denún-
cia informando que o 
acusado continuava 
morando na mesma 
casa onde a vítima resi-
dia. Ontem, os policiais 
foram ao local, em uma 
região de chácaras da 
cidade.

Ao perceber a pre-

sença da polícia, a mãe 
escondeu a menina 
dentro do guarda-rou-
pas e disse que a filha 
estava morando com os 
avós. Os policiais fize-
ram buscas pela casa 
e encontraram a víti-
ma chorando, escondi-
da dentro do móvel. O 
padrasto foi preso em 
flagrante por descum-
primento de decisão 
judicial. A vítima foi 
encaminhada ao Con-
selho Tutelar.

Divulgação/Polícia Civil

Menina estava escondida dentro do guarda-roupas

Homem é preso com pouco mais 
de 5 kg de maconha no Borrowisk

Homem de 43 anos 
foi preso pela equi-
pe da Força Tática da 
Polícia Militar, com 
aproximadamente 5,2 
quilos de maconha que 
estavam dentro de um 
carro, Voyage, de cor 
preta, no bairro Bor-
rowisk, em Corumbá. 
O flagrante aconteceu 
por volta das 11h30 
desta quinta-feira, 15 
de agosto.

O indivíduo estava 
dentro de um veículo 
parado na contramão, 

e ao avistar a equipe 
policial, tentou fugir, 
mas logo os policiais 
deram ordem de para-
da. Com o motorista 
nada ilícito foi encon-
trado, porém, nas bus-
cas dentro do carro, a 
guarnição encontrou 
uma bolsa preta con-
tendo cinco tabletes de 
maconha, totalizando 
pouco mais de cinco 
quilos do entorpecen-
te.

Preso em flagrante, 
o homem revelou que 

entregaria a maconha 
a outro individuo, que 
não foi identificado. 
Ele, a droga e o veículo 
foram levados para a 
1ª Delegacia de Polícia 
Civil.

Outras apreensões

Desde o início des-
ta semana, a equipe 
da Força Tática apre-
endeu quase 13 kg de 
maconha. No último 
domingo, 11, os pm’s 
localizaram uma bolsa 

de cor preta que con-
tinha oito tabletes de 
maconha, totalizando 
7,8 quilos da droga.

O entorpecente es-
tava com dois homens 
de 28 e 29 anos de 
idade, que estavam 
em regime de monito-
ramento, com uso de 
tornozeleira eletrônica. 
O flagrante foi em uma 
residência, na rua Dia-
dema, bairro Previsul.

Já na quarta-feira 
(14), a equipe da Rádio 
Patrulha da PM tam-
bém apreendeu pouco 
mais de um quilo de 
maconha. A droga foi 
abandonada por um 
indivíduo em uma re-
gião conhecida como 
“Pé do Morro São Fe-
lipe”. Ao avistar a via-
tura, ele fugiu e deixou 
o entorpecente para 
trás, além de objetos 
utilizados para emba-
lar a maconha e uma 
faca. (LC)

Polícia Civil de 
Corumbá recaptura 
cinco evadidos do 
sistema prisional

Equipe de investi-
gação da Polícia Civil 
de Corumbá, em ope-
ração conjunta com a 
Unidade Mista de Mo-
nitoramento Virtual 
– Polo Corumbá (Age-
pen), prendeu cinco 
pessoas que estavam 
evadidas do sistema 
prisional por terem 
praticado crimes de 
roubo, furto, tentati-
va de homicídio e trá-
fico de drogas. A ação 
foi realizada na última 
terça-feira (13), após a 
realização de buscas e 
monitoramentos cons-
tantes.

Foram presos, Er-
lan Jones Pereira Mes-

DA REDAÇÃO
contato@diariocorumbaense.com.br

quita (22), Wanderson 
Ramão Pinheiro da 
Silva (32), Renê Silva 
Magalhães (37), Juseli 
Jordani Costa da Silva 
(22) e Wilson Ramos 
Bezerra (31). Todos 
foram levados para 1ª 
Delegacia de Polícia Ci-
vil de Corumbá e estão 
à disposição da Justi-
ça.

A Polícia Civil ainda 
ressalta que está aten-
ta às denúncias repas-
sadas pela população e 
a repressão continuará 
com mais rigor ain-
da. Denúncias podem 
ser feitas pelo telefone 
3234-7100. O anoni-
mato é garantido. Com 
informações da asses-
soria de comunicação 
da Polícia Civil. 
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GERAL

Carros com placas da Bolívia e do Brasil saíram da pista e caíram em ribanceira

Jovem de 18 anos foi sexta vítima 
fatal no trânsito de Corumbá

M aykon dos 
Santos de 
A l m e i d a , 
de 18 anos, 

morreu após colisão 
entre motocicleta e 
um ônibus tercei-
rizado, na tarde de  
s e g u n d a 
-feira, 12 de agosto. 
O acidente aconteceu 
em um trecho do anel 
viário, na BR-262, na 
rua José Maciel de 
Barros, bairro Gua-
tós, parte alta de Co-
rumbá.

Equipes do Corpo 

Divulgação/Bombeiros

Maykon dos Santos de Almeida morreu no local do acidente

LEONARDO CABRAL
leonardo@diariocorumbaense.com.br

de Bombeiros Militar 
e do Serviço de Aten-

dimento Móvel de Ur-
gência e Emergência 

foram chamadas, mas 
ao chegarem no lo-

cal, o jovem já estava 
morto. No impacto, 
Maykon sofreu trau-
matismo craniano 
severo com perda de 
massa encefálica.  

O local do acidente 
foi isolado e a Perícia 
Técnica da Polícia Ci-
vil fez os procedimen-
tos legais. Conforme 
informações, os dois 
veículos vinham na 
mesma direção sen-
tido Posto Lampião 
Aceso, área urbana, 
quando nesse trecho, 
o ônibus fez a con-
versão para entrar na 
rua José Maciel de 
Barros e o motociclis-

ta acabou batendo no 
coletivo. Ele foi parar 
na roda traseira, que 
passou por cima dele. 
O condutor do ônibus, 
de 47 anos, não se fe-
riu. Havia passageiros 
no veículo, que também 
não sofreram lesões

Números

Com a morte de 
Maykon dos Santos de 
Almeida, sobe para seis 
o número de pessoas 
que perderam a vida 
no trânsito de Corum-
bá em 2019, conforme 
registros do Corpo de 
Bombeiros.

Carros saem da pista e capotam na Ramão Gomes
A equipe do Servi-

ço Móvel de Urgência 
e Emergência (SAMU) 
foi acionada por volta 
das 11h25 de terça-fei-
ra, 13 de agosto, para 
atender ocorrência de 
acidente de trânsito, na 
rodovia Ramão Gomes, 
via que liga Corumbá à 
fronteira com a Bolívia.

Apesar do susto, 
não houve feridos. O 
acidente ocorreu quan-
do o motorista, de 71 
anos, do Carro Toyota, 
de cor branca, perdeu o 

controle do automóvel, 
nas proximidades da 
sede da Polícia Militar 
Ambiental. Ele invadiu 
a pista contrária, mo-
mento em que vinha 
sentido Bolívia-Brasil, 
o carro, Mazda, de cor 
vermelha, placas boli-
vianas, conduzido por 
homem de 35 anos.

Ao perceber que o 
carro do idoso vinha 
em sua direção, para 
evitar algo pior, o bo-
liviano jogou o Mazda 
no acostamento, vindo 

a cair na ribanceira. 
Mesmo assim, o carro 
com placas do Brasil, 
também saiu da pista e 
capotou.

Os dois motoris-
tas saíram ilesos do 
acidente e recusaram 
atendimento da equi-
pe médica plantonista 
do SAMU. Apenas fo-
ram registrados danos 
materiais e um peque-
no congestionamento 
na Ramão Gomes, por 
conta da interrupção 
do tráfego. (LC)

Após passar por cirurgia, menino atropelado por 
vizinho segue internado na Capital 

Danieli Castro/Reprodução Facebook

Lucas está internado na UTI pediátrica da Santa Casa de Campo Grande

Continua interna-
do na UTI pediátrica da 
Santa Casa de Campo 
Grande, Lucas Gabriel 
Martins, de 02 anos. Ele 
teve que ser transferido 
de Corumbá para Cam-
po Grande, onde pas-
sou por procedimento 
cirúrgico (neurocirurgia 
e plástica), após ter sido 
atropelado pelo vizinho 
de 21 anos que não tem 
Carteira Nacional de Ha-
bilitação (CNH).  

Conforme apurou o 
Diário Corumbaense, a 
cirurgia ocorreu sem in-

tercorrências e o menino 
segue entubado e seda-
do naquele hospital. 

O acidente aconteceu 
no último domingo, 11 de 
agosto, no bairro Guatós, 
parte alta da cidade. Con-
forme o boletim de ocor-
rência 4127/2019, o pai 
relatou que estava com o 
filho em sua casa, e que 
num determinado mo-
mento saiu, atravessou a 
rua para levar a chave de 
uma caminhonete a uma 
pessoa e que a criança 
teria ido junto. Ele ficou 
conversando com a pes-

soa e de repente escutou 
um grito e percebeu que 
era Lucas. Ele se virou e 
viu o menino já embaixo 
do carro do vizinho sen-
do arrastado, momento 
que gritou e o motorista 
parou o veículo.

Com graves ferimen-
tos, a criança foi levada 
para a Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA), que 
fica no bairro, passando 
pela emergência. Lucas 
teve um corte profundo 
entre a boca e o nariz; o 
lado direito da cabeça e a 
orelha apresentavam sé-

rias lesões. O garoto ain-
da tinha escoriações nos 
braços e pelo corpo e de-
vido à gravidade do caso, 
foi encaminhado para a 
Capital do Estado.

O condutor do car-
ro prestou depoimento 
e foi autuado por lesão 
corporal culposa na di-
reção de veículo auto-
motor. Ele disse que es-
tava mexendo no celular 
e que ao guardar o apa-
relho, saiu com o carro 
e não viu o garoto, que 
acabou sendo atropela-
do e arrastado. (LC)
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SAÚDE

MS registra 58 mortes em decorrência da 
gripe e Corumbá aparece com quatro óbitos

Anderson Gallo/Arquivo Diário

Corumbá até o momento registrou 04 mortes pela doença

A té esta  
quarta- fe ira, 
14 de agosto, 
Mato Grosso 

do Sul registrou 58 
mortes em decorrência 
do vírus da gripe em 
2019. Desse total, 04 
vítimas são de Corum-
bá, que aparece junto 
com Aquidauana, com 
o mesmo número de 
óbitos causados pela 
doença. Os números 
foram divulgados pelo 
boletim epidemioló-
gico da Influenza, da 
Secretaria de Estado 
de Saúde.

Só nos primeiros 
dez dias do mês de 
agosto, o Estado re-
gistrou cinco mortes, 
sendo duas em Cam-
po Grande, uma em 
Aquidauana, uma em 
Paraíso das Águas. A 
quinta morte foi diag-
nosticada em Naviraí, 
por H3N2. Em Co-
rumbá o último caso 

confirmado foi em 31 
de julho, quando uma 
idosa de 67 anos veio 
a óbito. Ela estava 
internada na Santa 
Casa.

Os outros casos de 
H1N1 na região pan-
taneira foram regis-
trados em junho com 
a morte de duas mu-
lheres, uma do grupo 
das puérperas e uma 
servidora da Receita 
Federal. Já em janei-
ro, um homem de 41 
anos foi a óbito pelo 
vírus H3N2.

Ao Diário Corum-
baense, a Secretaria 
Municipal de Saú-
de, garantiu que não 
há nenhuma pessoa 
internada na Santa 
Casa da cidade com 
sintomas da doença.

Campo Grande li-
dera o ranking de mor-
tes pela doença com 
21 casos confirma-
dos, de acordo com o 
boletim epidemiológi-
co da Influenza. Logo 
em seguida aparecem 

LEONARDO CABRAL
leonardo@diariocorumbaense.com.br

Três Lagoas com seis 
casos e Corumbá e 
Aquidauana com qua-
tro óbitos cada muni-
cípio. 

Sintomas e prevenção

A gripe, ou influen-
za sazonal, inicia-se 
em geral com febre 
alta, seguida de dor 
muscular, dor de gar-

ganta, dor de cabeça, 
coriza e tosse seca. A 
febre é o sintoma mais 
importante e dura em 
torno de três dias. 
Os sintomas respira-
tórios como a tosse 
e outros, tornam-se 
mais evidentes com a 
progressão da doença 
e mantêm-se em geral 
de três a cinco dias 
após o desapareci-

mento da febre.
Alguns casos apre-

sentam complicações 
graves, como pneumo-
nia, necessitando de 
internação hospitalar. 
Devido aos sintomas 
em comum, pode ser 
confundida com ou-
tras viroses respira-
tórias causadoras de 
resfriado.

Para evitar a gripe 

ou a sua transmissão 
também é necessário 
fazer uso de medidas 
preventivas como: hi-
gienizar as mãos com 
água e sabão ou com 
álcool gel, principal-
mente depois de tos-
sir ou espirrar; depois 
de usar o banheiro, 
antes de comer, an-
tes e depois de tocar 
os olhos, a boca e o 
nariz; evitar tocar os 
olhos, nariz ou boca 
após contato com su-
perfícies potencial-
mente contaminadas 
(corrimãos, bancos, 
maçanetas etc.).

Manter hábitos 
saudáveis, como ali-
mentação balancea-
da, ingestão de líqui-
dos e atividade física. 
Pessoas com síndro-
me gripal devem evi-
tar contato direto 
com outras pessoas, 
abstendo-se de suas 
atividades de traba-
lho, estudo, sociais ou 
aglomerações e am-
bientes coletivos.

Prefeitura finaliza obras de Unidade de Saúde 
que vai atender 1.200 famílias

Gisele Ribeiro/PMC

Unidade terá capacidade para atender aos moradores de todo o bairro

O prefeito Marce-
lo Iunes vistoriou na 
manhã desta quinta-
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-feira, 15 de agosto, o 
andamento das obras 
da Unidade Básica de 
Saúde da Família Dr. 
Bonifácio Tikayoshi 
Bento, que está em 

fase final de constru-
ção no bairro Padre 
Ernesto Sassida. De 
Porte II, a unidade terá 
capacidade para aten-
der aos moradores de 

todo aquele complexo 
habitacional, onde vi-
vem aproximadamente 
1.200 famílias. 

Construída na rua 
Pastor Carlos Padilha 
de Siqueira – principal 
via do bairro, a Unida-
de Básica vai abrigar 
duas equipes de es-
tratégias de saúde da 
família. A população 
terá acesso a consul-
tas médicas, curati-
vos, vacinas, trata-
mento odontológico, 
e n c a m i n h a m e n t o s 
para especialidades e 
fornecimento de me-
dicação básica.  Exe-
cutada com recursos 
próprios e do Minis-
tério da Saúde, a obra 
teve investimentos de 
R$ 966.229,84.

“É uma obra de 
grande importância 

para a cidade e para 
os moradores daqui do 
bairro Padre Ernesto 
Sassida. Na próxima 
semana devemos ini-
ciar a instalação do 
gradil e do mobiliário, 
para que possamos 
entregar em setembro, 
mês do aniversário 
de Corumbá”, disse o 
prefeito Marcelo Iu-
nes. Ele antecipou que 
o Município também 
planeja, para setem-
bro, a entrega do Cen-
tro de Saúde da Ladei-
ra Cunha e Cruz e da 
Unidade de Saúde do 
bairro Guató – chama-
da de Guatózão.

Ainda no bairro Pa-
dre Ernesto Sassida, 
o chefe do Executivo 
corumbaense desta-
cou a implantação de 
quebra-molas na rua 

Pastor Carlos Padilha 
de Siqueira. Lá, a Pre-
feitura instala quatro 
redutores de velocida-
de dos veículos, sendo 
que um deles está fi-
nalizado. A sinalização 
horizontal na via – in-
formando dos reduto-
res – já foi instalada. 
“Foi um pedido que os 
moradores nos fizeram 
e estamos implantan-
do os equipamentos”, 
afirmou Iunes.

Além do asfalta-
mento completo do 
bairro, a Prefeitu-
ra tem projetos para 
construção de creche, 
escola e um centro 
esportivo. “São ações 
que vão garantir me-
lhor qualidade de vida 
para os moradores”, 
afirmou o chefe do 
Executivo Municipal.
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PANTANAL

Povo das Águas atendeu mais de 210 
famílias na região do Baixo Pantanal

Fotos: Renê Marcio Carneiro/PMC

Programa reuniu servidores da Prefeitura e de parceiros; ribeirinhos de cinco regiões receberam atendimento

Ação realizou 175 procedimentos odontológicos

Crianças também têm atividades recreativas

A 5ª edição do 
Programa So-
cial Povo das 
Águas, realiza-

da no período de 03 a 
08 de agosto, atendeu 
217 famílias na região 
do Baixo Pantanal, 
onde foram prestados 
serviços para os mora-
dores do Porto Formi-
gueiro, Porto da Man-
ga, Porto Esperança, 
Forte Coimbra e Porto 
Morrinho.

 A ação reuniu 
profissionais das se-
cretarias de Saúde, 
Assistência Social, 
Educação, Agricultura 
Familiar e da Defesa 
Civil, com coordena-
ção da Secretaria Es-
pecial de Cidadania e 
Direitos Humanos, e 
levou diversos atendi-
mentos para famílias 
que vivem em áreas de 
difícil acesso do Pan-
tanal corumbaense.

 Foram realizados 
150 atendimentos 
médicos, 257 proce-
dimentos de enferma-
gem, 175 procedimen-
tos odontológicos, 
além de da entrega de 
250 kits escovação. 
Também foram apli-
cadas 158 doses de 
vacinas diversas aos 
ribeirinhos. Os profis-
sionais do CCZ (Cen-
tro de Controle de Zoo-
noses) imunizaram 32 
cães e 11 gatos. Houve 
ainda a realização de 
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05  palestras sobre hi-
giene, saúde e plane-
jamento familiar.

 Trinta e um inte-
grantes do programa 
Bolsa Família parti-
ciparam da pesagem 
obrigatória; 03 cura-
tivos foram realizados, 
bem como o atendi-
mento a 3 urgências 
de pessoas com pres-
são alta. Dezesseis ri-
beirinhos receberam 
medicação injetável 
e 12 receberam vita-
mina A. A população 
pantaneira ainda re-
cebeu atendimentos 
de fisioterapia, indivi-
dual e em grupo, e de 
acupuntura, que tota-
lizaram 160 procedi-
mentos.

 Ainda houve ação 
de planejamento fami-
liar (medicação Ciclo 
21) que chegou a 36 
pessoas; 94 atendi-

mentos para hiperten-
são arterial, 02 dia-
betes melitus e 16 em 
saúde mental. A quin-
ta edição do Povo das 
Águas registrou visitas 
domiciliares em saú-
de; 06 palestras com 
orientação sobre o ta-
bagismo; 04 coletas do 
preventivo e 05 testes 
rápidos de gravidez.

 Nesta edição, 217 
famílias foram as-
sistidas pelos profis-
sionais do CRAS Iti-
nerante e da Defesa 
Civil, totalizando 495 
atendimentos. O Povo 
das Águas ainda re-
alizou a atualização 
do PAIF (Programa de 
Atenção Integral à Fa-
mília) de 212 pessoas, 
52 do CAD único, 02 
do BPC (Benefício de 
Prestação Continua-
da) e 26 inclusões no 
Cadastro Único do Go-

verno Federal.
 Também foram re-

alizados também 122 
encaminhamentos e 
orientações pelo CRAS 
Itinerantes e 11 visitas 

domiciliares. Houve 
realização de 5 pales-
tras sobre a Lei Maria 
da Penha, com total 
de 495 participantes. 
98 crianças e jovens 
participaram de ativi-
dades lúdicas e peda-
gógicas e foram feitos 
105 cortes de cabelo.

 Em parceria com 
a Secretaria Estadu-
al de Justiça e Segu-
rança Pública, foram 
emitidas 12 carteiras 
de identidade em pri-
meira via e 06 emis-
sões em 2ª via e rea-
lizadas 05 palestras 
informativas por meio 
do Setor de Identifica-
ção da Polícia Civil de 
Corumbá.

 Foram distribuídos 
aos ribeirinhos: 225 
cestas básicas, 225 
cobertores. A Agricul-

tura Familiar entregou 
sementes para plantio 
de pimenta, maxixe, 
melancia, rabanete, 
quiabo, abóbora e co-
entro. Ainda foram do-
ados rações para cães 
e gatos, medicamentos 
e vacinas para estes 
animais, iogurtes para 
as crianças e enfatiza-
da a Campanha Agos-
to Lilás – Lei Maria da 
Penha com entregas 
de panfletos, informa-
tivos e palestra.

 O Povo das Águas 
é coordenado pela Se-
cretaria Especial de 
Cidadania e Direitos 
Humanos e conta com 
a participação de ser-
vidores da Educação, 
Saúde, Assistência So-
cial, Agricultura Fami-
liar, da Defesa Civil, 
além de voluntários.
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ESPORTE

EDITAIS

Torneio Regional de Karatê Olímpico 
reuniu atletas em Corumbá

Divulgação

Competição aconteceu no último sábado

N o último sá-
bado, 10 de 
agosto, Co-
rumbá re-

cebeu o III Torneio 
Regional de Karatê 
Olímpico, realizado 
pela Associação Ku-
makan de Karatê-do, 
com o apoio da Pre-
feitura de Corumbá, 
através da Fundação 
de Esportes (Funec).

 O evento foi re-
alizado no Ginásio 
do Centro Múltiplo 
Esportivo Lucílio de 
Medeiros, localizado 
na avenida Porto Car-
rero, e recebeu 201 
atletas das cidades 
de Corumbá, Ladário, 
Campo Grande, Aqui-
dauana, Anastácio, 
Dourados, Sidrolân-
dia e Puerto Quijarro. 
A competição contou 
ainda com o traba-
lho de 46 pessoas na 
equipe de arbitragem 

DA REDAÇÃO
contato@diariocorumbaense.com.br

e apoio.
 O torneio foi ho-

mologado pela Fede-
ração de Karatê de 
Mato Grosso do Sul 
(FKMs) e contou com 
a presença, em seu 
quadro de arbitragem, 
do Sensei Ramão  Lo-
pes (vice-presidente 
da FKMS) e do Sensei 
Cícero Muniz (árbitro 
sul-americano e re-
presentante do Con-
selho de Mestres da 
FKMS).

 O público no Gi-
násio Poliesportivo 
pôde conferir de perto 
como funciona uma 
competição oficial de 
Karatê, que abran-
geu todas as faixas 
etárias, com dispu-
tas nas modalidades 
de Kata (luta imagi-
nária) e Kumite (luta 
real valendo pontos). 
Ao final foram dis-
putadas duas cate-
gorias especiais: Ku-
mitê Open Feminino 
e Kumitê Open Mas-

culino, sagrando-se 
campeões respectiva-
mente a atleta Joyce 
Alexandrino, do Dojo 
Kumakan (Ladário) 
e o atleta Douglas 
Freitas, da Academia 
Team Nogueira (Cam-
po Grande).

 Medalhas e tro-
féus foram disputa-
dos por alguns atletas 
da Seleção Brasilei-
ra de Karatê e vários 
campeões brasileiros, 
no entanto o even-
to teve como objetivo 
principal oportunizar 
aos alunos de proje-
tos sociais a vivência 
esportiva da moda-
lidade. No decorrer 
do torneio, prêmios 
adquiridos por meio 
de doação de empre-
sários do comércio de 
Corumbá, Ladário e 
Campo Grande foram 
distribuídos, por sor-
teio, aos atletas ins-
critos. Com informa-
ções da assessoria de 
comunicação da PMC. 
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BANCO 31

IOC
MEXICANO

BANALIZAR
GCHOSE
ERVAMAS

M
ENUDA

MLP
SABOREAR

ZEFOSIRI
ORCXM

PREDADORA
TRAPOER
EDIALI

ESCOLINHA

D
ESERTAS

(?) Chi
Minh,
cidade 

vietnamita

Índice de 
indeter-
minação
do sujeito

Capital do
Marrocos,
antes de

Rabat

Alerta feito por sites
ao publicarem fotos
de acidentes graves
Endurece Título persa

Nascido
na mais 

setentrio-
nal nação
latina da
América
(Geog.)

Sufixo de
"cartaz"

Colocar til 
na palavra

Amarelo, azul e
vermelho

Tornar
comum 

Base da
medicina
popular

Gal Costa,
cantora
baiana

Louco, 
em inglês
O centro

(fig.)

Xarope
feito com
suco de
avenca 

Crustáceo 
comestível

Comise-
ração

Masculino
(abrev.)
Peça do
arado

Sílaba de
"erguer"
Formiga,
em inglês

Lá
Imposto

de Renda
(sigla)

(?)-book,
livro

eletrônico
(Inform.)

Roupa
muito
velha
(fig.)

501, em
romanos

Duas
vitaminas

Raimundo
Correia,
poeta

brasileiro

Falta de
ocupação
Que ficou
isolado

Porém;
todavia

Marte, em
inglês

Enfeite de
toalhas de
mesa (pl.)

Cardápio
Comer

com apeti-
te e gosto

A coruja,
em

relação
ao rato

Ermas

"(?) do Barulho",
antigo humorístico

da Record, com
Castrinho

3/ant — fez — mad. 4/eixo — mars. 5/relha. 6/capilé — encrua. 8/bordados.
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BANCO34

C B E
M A L C H E I R O S O

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

O C I O A T J
S O C I A L I Z A R

P S E T A D E
L A M A A R I E S

U O C S F A T
L E V O C Ç O

V I R D A R D O
S P V O O F A

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

Corinthi-
ans e

Palmei-
ras (fut.)

Pó branco
usado na
caiação

Número
de tentá-

culos
do polvo

Fétido;
fedorento

Imposto
da

indústria
(sigla)

Pequena
mancha
na pele
clara

Aquele de
quem 
se fala

Tempo
que se

passa de-
socupado

Sensação
frequente
no dormi-

nhoco

"(?)
Horas",

programa
da Globo

O que
sobra da 

divisão ine-
xata (Mat.)

Integrar o
indivíduo
na comu-

nidade 

Preposi-
ção que
indica
origem

Signo cujo
símbolo 

é um
carneiro

Código
(abrev.)

Figurinha
para pre-
encher
álbuns

Papagaio,
galinha e

pato

Haste
usada

para arre-
messo

Cada
divisão do

ciclo
lunar

Três
nascidos

no mesmo
parto

Instalação
para

lavagem
de louças

Simulador
de (?):
treina
pilotos

Olivier
Toni,

regente
brasileiro

Material
sintético
que imita 
o couro

Força atraí-
da pelo pé
de coelho

(Folcl.)

Trans-
porto

Chegar;
regressar 

Paraíso
bíblico

Consoantes
de "hora"

Pedro (?), apresen-
tador do "BBB" 

Indicador 
de direção

Reduzir 
a pó 

Gordo, 
em inglês

Fazer
sofrer

Formato
do anzol
Última
letra

Objeto usado para
arear panelas de

alumínio
Antecede o "S"

Hábitat do 
caranguejo

Hiato de
"amuo"

Cessar de
chover 

Qualquer
objeto
A vogal
do pingo

3/fat. 4/fase — napa — ócio. 5/cromo. 10/socializar.

Solução Anterior

ENTRETENIMENTOCOLUNA

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

FATORES QUE LEVAM A 
MUDANÇAS NA LÍNGUA

Caros leitores, no âmbito da variação da linguagem, fato comum em 
qualquer língua falada na Terra, assunto discutido por nós nesta coluna, 
é importante observar que nem toda forma de pronúncia ou de palavras 
com o mesmo significado poderão culminar em mudanças no idioma. As 
mudanças são consagradas após o aval da Academia Brasileira de Letras, 
como se deu com o último AO-Acordo Ortográfico, de 1990, e que entrou 
em vigor no Brasil no dia 1 de janeiro de 2016. A partir disso, é que pas-
samos a utilizar as mudanças autorizadas e a escrever os novos vocábulos 
incorporados ao acervo da língua. As novas palavras poderão, assim, se es-
tabelecer por neologismo, que cria ou adapta vocábulos para o português, 
como, deletar; ou por estrangeirismo, que inclui uma palavra ou expressão 
de outra língua em nosso vocabulário, como, delivery. Contudo, mudanças 
reais no idioma só acontecem após um longo processo, pois esbarram em 
múltiplos fatores sociais que as facilitam ou retardam. Toda mudança pas-
sa por vários estágios, dentre eles, o grau de compreensão e a facilidade de 
pronunciar a nova palavra, o que pode determinar o nível de prestígio do 
termo. Segundo Labov (2008), linguista norte-americano e precursor dos 
estudos sociolinguísticos, em sua pesquisa na Ilha Martha´s Vineyard, foi 
possível mensurar a resistência da comunidade tradicional em adotar uma 
nova forma de pronunciar um traço da língua, e a disposição dos mais 
jovens pela mudança. Esse assunto nos remete as diferentes formas de 
pronunciar o /S/ em Corumbá, dois, doix, dox, ou de não o pronunciar 
meØmo, as casaØ. Será que daqui a algumas décadas ou século a pro-
núncia do s chiado, esse marcador de status regional, será absoluta na 
comunidade? Labov postula que o prestígio da nova forma pode promover 
ou não mudanças. Ele explica o que classificou na linguagem de mudança 
vinda de cima e de mudança vinda de baixo. No primeiro caso, a pronúncia 
não apresenta nenhum padrão de variação estilística na fala daqueles que 
a usam, sendo um indicador definido como uma função de pertencimento 
ao grupo. Esse tipo de mudança parece refletir a situação da pronúncia do 
s, em Corumbá. No segundo caso, se a mudança tiver se originado no gru-
po de maior status da comunidade, ela se tornará um modelo de prestígio 
para a comunidade. A palavra resultante de mudança é, então, adotada 
nas formas mais cuidadas de fala por todos os outros grupos, na proporção 
de seu contato com usuários do modelo de prestígio e, em menor medida, 
na fala casual. Nessas observações, concordamos com o autor, encontra-
mos algum suporte para a ideia de que as pessoas não tomam empréstimos 
na linguagem dos meios de comunicação ou de outras fontes, mas daque-
les que estão distantes delas no máximo uma ou duas unidades na faixa 
etária ou na escala social. Coisas da língua! Até a próxima.
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É ENCURTAR
A DISTÂNCIA
ENTRE A
SAUDADE
E O ABRAÇO.

www.andorinha .com

SÃO PAULO/SP

FROTA MODERNA COM
CONECTIVIDADE

PONTUALIDADE
E AGILIDADE

SEGURANÇA E APOIO EM
TODOS OS TRECHOS

TARIFAS ECONÔMICAS
E DIVERSAS ROTAS


