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Corumbá sob "corredor" de fumaça
 Sem registro de chuva desde 26 de junho, a população de Corumbá vem sofrendo com o tempo seco e a fumaça das queimadas. Além dos 
focos de incêndio na área urbana e no Pantanal, a região também vem sendo afetada pelos incêndios na Bolívia. >>PÁGINA 03

 >>PÁGINA 07
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POLÍCIA

CIDADANIA

Prefeitura abre 
cadastro para 
entidades que vão 
participar do desfile 
de 21 de setembro

Quase 16 kg 
de cocaína são 
apreendidos 
em estepe de 
carreta 

Marcado para 
novembro, casamento 
civil comunitário já 
recebe inscrições

>>PÁGINA 08 >>PÁGINA 05
Foram disponibilizadas cinquenta vagas.
 >>PÁGINA 08
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A água que você não vê

Marketing de causa: quem ganha?

ARTIGOS

(*) Renato Atanazio é coordenador de Solu-
ções baseadas na Natureza da Fundação Gru-
po Boticário de Proteção à Natureza.

(*) Francisco Neves é superintendente do 
Instituto Ronald McDonald e Thiago Fernan-
des é diretor de Negócios do Instituto Ayrton 
Senna.

Por Renato Atanazio (*)

Por Francisco Neves e 
Thiago Fernandes (*)

F eche a torneira ao escovar os dentes! Ba-
nho de 5 minutos! Lave o carro e o quin-
tal com balde e não com mangueira!

Fomos acostumados a pensar que 
essas são as únicas ações possíveis para pou-
parmos água. Obviamente, ao adotarmos esse 
tipo de prática em nosso dia a dia, não só eco-
nomizamos este importante benefício natural, 
mas também comprovamos que é totalmente 
possível (sobre)viver com menos. Segundo um 
levantamento da Organização das Nações Uni-
das (ONU), uma pessoa consegue atender suas 
necessidades básicas com 110 litros de água 
por dia. Porém, no Brasil, o consumo médio é 
de cerca de 200 litros. Entretanto, além de gas-
tarmos mais água do que realmente necessi-
tamos, devemos estar atentos ao consumo de 
“água virtual”. Isso mesmo!

Esqueça um pouco da torneira aberta e pen-
se sobre todos os outros produtos que você 
possui dentro de casa. Todos necessitam de 
água, seja na matéria-prima, na fabricação ou 
no transporte até o ponto de venda. Essa é a 
“água virtual”: uma água que nós não vemos, 
mas que foi usada em tudo que faz parte do 
nosso dia a dia.

Para cada litro de cerveja, consome-se 300 
litros de água, que é usada não somente na 
matéria-prima, mas também na produção da 

Muito se ouve falar sobre empresas que fa-
zem Marketing Relacionado à Causa, mais co-
nhecido como Marketing de Causa, mas ainda 
existem dúvidas sobre qual é o real beneficiá-
rio: a companhia que abraça um desafio ou se 
as pessoas que recebem os resultados desses 
esforços.

Vale lembrar que a ferramenta é uma for-
ma de alinhar as estratégias de marketing de 
uma empresa às necessidades da sociedade, e 
esse alinhamento vai muito além do marketing. 
Deve envolver toda a organização. Então, res-
pondendo à pergunta inicial, ambos se benefi-
ciam: quem dá e quem recebe.

O que diferencia uma intenção boa ou ruim 
é se o objetivo é, de fato, legítimo, consistente e 
sustentável. Estruturar uma ação social visan-
do somente benefícios reputacionais ou lucros, 
sem que a mesma esteja alinhada à missão da 
companhia, não vale. E o consumidor percebe 
isso.

cevada e do lúpulo, por exemplo. Os aparelhos 
eletrônicos, apesar de não levarem água na sua 
composição, chegam a gastar 15 mil litros para 
serem produzidos. Mas a campeã é a agropecu-
ária: para produzir 1 quilo de carne, consome-
-se 15,5 mil litros de água, considerando toda a 
cadeia de produção e fabricação de ração para 
os animais, fora a grande quantidade que é 
usada para a irrigação das lavouras.

No Brasil, de toda a água utilizada, 70% são 
consumidos pela atividade agropecuária, 20% 
no setor industrial e 10% são voltados para o 
uso doméstico. Devemos pensar também no 
consumo necessário para a exportação. Consi-
derando que o País é uma das principais na-
ções em termos de agronegócios, isso faz com 
que o Brasil seja visto como um dos maiores 
exportadores de água do mundo.

Os cálculos relativos à água virtual são im-
portantes para a verificação do impacto am-
biental em termos hídricos de empresas, seto-
res da economia e até mesmo de países. Esse 
impacto é também chamado de “pegada hídri-
ca”, que leva em conta o volume de água usado 
nos processos econômicos, o total de habitan-
tes, a água usada nos produtos importados e a 
que serviu para os exportados. Embora sejam 
importantes para a economia do País, essas 
atividades vêm gerando impactos significativos 

Pesquisa do instituto Ipsos apresentado du-
rante o 2º Fórum de Marketing Relacionado à 
Causa mostra que cresce o número de brasi-
leiros preocupados com ações relacionadas às 
causas. Dos 1.200 entrevistados, 78% esperam 
que as marcas contribuam positivamente para 
a sociedade, algo que vai além de fornecer bons 
serviços e produtos.

Um dos exemplos mais longevos de Marke-
ting de Causa é o McDia Feliz. Neste ano, a cam-
panha completa 31 anos e, sem dúvida, ajudou 
a mudar o panorama do câncer infantojuvenil, 
através do Instituto Ronald McDonald. A enti-
dade viabilizou a capacitação de profissionais 
de saúde para o diagnóstico precoce e a cria-
ção de ambientes que proporcionam bem-estar 
às crianças e jovens em tratamento, além de 
seus familiares. Há três décadas, o índice de 
cura era de 15% e atualmente pode chegar a 
80%. Os cerca de R$ 300 milhões arrecadados 
ao longo desses anos financiaram milhares de 

para o desenvolvimento regional. A quantida-
de cada vez maior de transposições de água de 
rios para cultivar grandes monoculturas causa, 
muitas vezes, déficit de água para comunidades 
que historicamente faziam uso daquela fonte.

O exemplo dado sobre as comodities brasi-
leiras é uma questão complexa que envolve dis-
cussões econômicas e políticas, mas certamen-
te entender esse cenário já é um grande passo. 
Já os dados de consumo de água em alimentos, 
como a carne, o arroz e a cerveja, nos faz refle-
tir sobre o nosso cardápio diário, de maneira 
que ele seja mais “sustentável”, privilegiando 
produtos que exigem menos água para sua pro-
dução. E sobre outros produtos, realmente pre-
cisamos de todos eles? Computadores e smar-
tphones, certamente. Mas as muitas outras 
coisas que consumimos? Pense nisso!

Calcular e discutir esses dados são formas 
de garantir o uso racional da água, possibi-
litando a redução do seu consumo. Se ficou 
curioso, uma calculadora disponível no site wa-
terfootprint.org faz o cálculo da quantidade de 
água que você tem consumido indiretamente.

projetos e salvaram muitas vidas.
Um dos grandes fomentadores do marketing 

de causa, o Instituto Ayrton Senna entrou no 
McDia Feliz no ano passado e incluiu na cam-
panha um dos maiores desafios do Brasil: a 
educação. Por meio de doações, recursos de li-
cenciamento e parcerias com a iniciativa priva-
da, o IAS está em aproximadamente 600 muni-
cípios, com iniciativas voltadas para os ensinos 
Fundamental e Médio e que beneficiam mais de 
1,5 milhão de alunos todos os anos.

Esse é apenas um dos muitos exemplos de 
que, quando o Marketing de Causa é feito com 
seriedade e consistência, toda a sociedade se 
beneficia.
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Divulgação

Enviado ao Diário Corumbaense

Corumbá não teria pista suficiente para pouso e decolagem do avião-tanque

Fogo consome matas e pastos em Roboré, na Bolívia

Corumbá vira “corredor” de 
fumaça por causa das queimadas 

Por quatro dias, 
um “corredor” 
de fumaça co-
briu Corumbá 

por causa dos focos de 
incêndio registrados 
na região do Pantanal 
de Mato Grosso do Sul 
e também na Bolívia, 
mais precisamente na 
cidade de Roboré, a 
cerca de 250 quilôme-
tros da fronteira.  

Na Bolívia, foi de-
cretado desastre de-
partamental na região 
da Chiquitania. A área 
que engloba cidades 
como El Carmen Rive-
ro Torrez, San Rafael, 
San Ignácio de Velasco 
San Matías, El Porton 
(ponto turístico) entre 
outros povoados, está 
sendo consumida pelas 
chamas.

Devido a situação 
considerada gravís-
sima, na quarta-feira 
(21), após protestos da 
população de Robo-
ré, que pede por ajuda 

LEONARDO CABRAL
leonardo@diariocorumbaense.com.br

internacional, o pre-
sidente Evo Morales, 
anunciou a contratação 
dos serviços do Super-
tanker, um dos aviões 
destinados a apagar 
os maiores incêndios 
do mundo que deve 
dar início aos traba-
lhos nesta sexta-feira 
(23). Na Chiquitania há 
o registro de cerca de 
471.000 hectares con-
sumidos pelo fogo em 
matas e pastos, cau-

sando até a suspensão 
das aulas escolares. 
"Instruí o ministro da 
Economia a contratar o 
avião Supertanker para 
nos ajudar a apagar o 
fogo que afeta essa re-
gião da Bolívia", disse 
o presidente ao confir-
mar que a medida foi 
aprovada em uma reu-
nião do gabinete.

A corumbaense Ya-
mara Rayza, que vive 
há quase seis meses 

no povoado de Águas 
Callientes, distante 32 
km de Roboré, disse 
que a situação é muito 
crítica. O fogo que atin-
ge a vegetação, também 
matou animais que ha-
bitam a região.

“A situação é assus-
tadora. Eu fiquei de-
sesperada com o fogo 
que quase invadiu o 
hotel onde trabalho e 
moro. A qualidade do 
ar está insuportável. 
Há fumaça por toda a 
parte. O fogo está por 
toda parte, inclusive 
às margens da estrada 
Bioceânica (via que liga 
o Brasil e a Bolívia). As 
equipes tentam apagar 
as chamas, mas não é 
suficiente, o desespero 
toma conta de todos”, 
falou ao Diário Corum-
baense Yamara Rayza.

Em Corumbá

As queimadas na 
Bolívia também vêm 
ajudando a afetar a 
qualidade do ar em 
Corumbá. Apesar dos 

250 km que separam 
a fronteira, a cidade 
pantaneira ficou por 
quatro dias consecuti-
vos coberta por densa 
camada de fumaça. Na 
quinta-feira (22) a ca-
mada de fumaça dimi-
nuiu um pouco.  

Na região do Panta-
nal e na área urbana, 
focos de incêndio são 
registrados diariamen-
te. Às margens da BR-
262, as chamas conso-
mem a mata chegando 
aos acostamentos e di-
ficultando a visibilida-
de dos motoristas que 
utilizam a via.

Segundo o Instituto 
Nacional de Pesquisas 
Espaciais (INPE), nas 
últimas 48h, Corumbá 
registrou 167 focos de 
incêndio. Nos primei-
ros 21 dias de agosto, o 
município já soma 976 
focos de queimadas. De 
janeiro até agora, a Ci-
dade Branca é a segun-
da do Brasil em núme-
ro de focos, com 2.231, 
ficando atrás apenas 
de Altamira no Pará, 

que tem 2.354 focos.
Ao Diário Corum-

baense, o gerente es-
tadual do PrevFogo, 
Bruno Águeda, infor-
mou que os brigadistas 
estão na Estrada Par-
que há cerca de quatro 
dias combatendo focos 
de incêndio e que até o 
momento mais de 2 mil 
hectares já foram quei-
mados naquela área. 

Ainda conforme 
ele, há registro de fogo 
também na altura do 
Morro do Chapéu, 
onde uma equipe se 
deslocou para atender 
a demanda naquela 
localidade. Incêndios 
às margens da BR-262 
também já foram com-
batidos pela equipe do 
PrevFogo.

Não chove em Co-
rumbá desde 26 de 
junho, quando foram 
registrados 5,6 milí-
metros de precipita-
ção. A umidade do ar 
tem ficado abaixo dos 
20%, enquanto o reco-
mendável para a Saú-
de é 60%.

Descartado pouso em Corumbá de Boeing contratado 
para combater incêndio na Bolívia

Descartada a pos-
sibilidade de pouso do 
Boeing 747-400, da 
americana Global Su-
pertanker, na pista do 
Aeroporto Internacio-
nal de Corumbá. A as-
sessoria de imprensa 
do governo do Estado 
informou que a pista 
não atende aeronaves 
desse porte, conforme 
normas da Agência 
Nacional de Aviação 
Civil (Anac).

O Boeing 747-400, 
que tem capacidade 
para transportar até 
150 mil litros de água, 
deve iniciar os traba-
lhos nesta sexta-feira, 
23 de agosto. Até o mo-
mento mais de 500 mil 
hectares foram consu-
midos pelas chamas. 

O aluguel da aeronave 
é de 800 mil dólares e 
cada voo sai em média 
por 16 mil dólares. O 
avião ficará o tempo 
que for preciso até que 
os focos sejam contro-
lados, determinou o 
governo boliviano. Em 
2017, o Supertanker 
realizou operações se-
melhantes no Chile.

O governo de Mato 
Grosso do Sul infor-
mou que está à dispo-
sição da Bolívia para 
suprir, caso seja ne-
cessário, com outras 
frentes, como o abas-
tecimento de combus-
tível dos helicópteros, 
água ou até mesmo 
outras aeronaves que 
participam da força-
-tarefa de combate aos 

focos de incêndio no 
país andino.

Ação em MS

O governador de 
Mato Grosso do Sul, 
Reinaldo Azambuja, 
determinou à Defesa 
Civil e ao Comando do 
Corpo de Bombeiros 
que fiquem em alerta 
para eventuais ocor-
rências de grandes 
incêndios em regiões 
de parques e reservas 
florestais, em especial 
na região do Pantanal.

“Estamos atraves-
sando um dos perío-
dos de seca mais lon-
gos de nossa história 
e sem chuvas as flo-
restas ficam susce-
tíveis ao fogo a qual-

quer momento. Não 
dá para precisar e 
manter equipes em lo-
cais específicos, mas 
estamos prontos para 
apoiar as brigadas do 
Prevfogo do Ibama que 
já vem atuando em al-
gumas frentes em nos-
so Estado”. 

O governador in-
formou ainda que está 
monitorando ocorrên-
cias de incêndios em 
Mato Grosso do Sul, 
como tem ocorrido em 
outros estados.

“Estamos acom-
panhando através da 
mídia nacional, ago-
ra que o Brasil está 
sendo alvo de inúme-
ros focos em diversos 
estados. O que tem 
que fazer é renovar a 

parcerias e, principal-
mente, a consciência 
porque muitos desses 
incêndios poderiam 
ser evitados, ques-
tões nas beiras de ro-
dovias, questões até 
mesmo das próprias 
pessoas. Eu tenho 
certeza de que esta-
mos trabalhando acer-
tadamente reforçando 

parcerias entre Ibama, 
Corpo de Bombeiro e 
Defesa Civil. Por fim, 
vamos continuar tor-
cendo para que São 
Pedro mande chuva 
para acabar com essa 
estiagem”, destacou. 
Com informações da 
assessoria de comuni-
cação do Governo do 
Estado. (LC)
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Com baixa umidade do ar, 
atividade física exige cuidados

Fotos: Anderson Gallo

No calçadão do Aeroporto, mesmo com o tempo seco, muita gente não abre mão da caminhada

Adeptos da caminhada reforçam a hidratação como principal aliado para 
enfrentar o tempo seco 

Geovanni iniciou há um mês a prática de exercícios físicos

“É uma mons-
truosidade 
o que es-
tamos pas-

sando. Está demais a 
situação”. Essas foram 
as palavras de Eloina 
Salvatierra, de 55 anos, 
ao definir os últimos 
quatro dias em Corum-
bá. Devido aos focos 
de incêndios na região 
e também na Bolívia, 
a cidade ficou tomada 
por um “corredor” de 
fumaça, o que além de 
prejudicar a qualidade 
do ar, acaba também 
inibindo a prática de 
exercícios físicos ao ar 
livre. 

“A garganta fica 
seca, o nariz também. 
A gente respira essa 
fumaça que com toda 

certeza faz mal para a 
saúde”, falou Eloina 
que mesmo assim não 
deixou de fazer a sua 
caminhada. “Tem que 

fazer para manter a 
saúde bem, e para isso, 
temos que ter a consci-
ência de muita hidra-
tação”, falou. Os cui-

dados não são apenas 
na hora da caminhada. 
Dentro de casa, ela faz 
questão de se prevenir. 
“Eu procuro sempre 
molhar a casa, colocar 
toalhas umedecidas no 
chão”, mencionou. 

O mesmo faz a dona 
Ivone Reinaldi, de 64 
anos, que também não 
deixou de caminhar 
neste período de tempo 
seco. “Você caminha e 
já sente cansaço. O na-
riz fica seco, a gargan-
ta também. A minha 
solução é a hidratação 
sempre, trago comigo 
a minha garrafinha de 
água que fica no car-
ro, pois a cada volta 
eu vou e tomo. O que 
não podemos é deixar 
de nos exercitar”, falou 
dona Ivone. 

Já Geovanni Frei-
re, que começou a fa-
zer caminhada e tam-
bém corre todo final de 
tarde, há cerca de um 
mês, disse que sentiu 
uma diferença desde o 
dia que iniciou a práti-
ca de exercícios físicos 
até agora. “Quando co-
mecei o tempo estava 

bom, a qualidade do ar 
era melhor e isso dava 
mais resistência, mas 
com esse tempo seco e 
com essa fumaça, exi-
ge mais da gente que 
faz exercícios físicos, 
pois o cansaço chega 
mais rápido e com essa 
fumaça o nariz fica 
seco, a garganta coça 
de tanta secura. Para 
driblar a situação, a 
hidratação é indispen-
sável, tomo água, suco 

e também coloco uma 
boa música para dar 
mais resistência na 
hora de correr”, desta-
cou.

Corumbá registrou 
nos últimos dias umi-
dade relativa do ar em 
torno dos 20%, cau-
sando estado de aten-
ção. O ideal, de acor-
do com a Organização 
Mundial de Saúde 
(OMS), é que ela varie 
entre 50% e 80%. 

Dicas para “driblar” o 
tempo seco e a fumaça

Perigos

Dentre os pro-
blemas que podem 
ocorrer com a prá-
tica de exercícios 
físicos durante o 
tempo seco, estão: 
complicações alér-
gicas, sangramento 
pelas narinas, res-
secamento da pele, 
irritação dos olhos, 
sensação de gar-
ganta seca, cansaço 
precoce e excessivo 
para uma intensida-
de de exercício nor-
malmente bem tole-
rada em condições 
climáticas favorá-
veis.  

Cuide-se

Evite fazer ativida-
des físicas das 10h às 
16h.

Procure se hidra-
tar adequadamente. 
Os especialistas reco-
mendam cerca de 300 
a 500 mililitros (ml) de 
água 30 minutos an-
tes da atividade e 200 
a 250 mililitros (ml) a 
cada 20 minutos. 

Aqueles que prati-
cam esportes competi-
tivos de longa duração 
ao ar livre, como cor-
rida de rua, mountain 
bike, ciclismo, corrida 
de aventura e provas 
de triatlo, devem redo-

brar a atenção. Esses 
são esportes de alta 
demanda energética 
e metabólica e exigem 
ainda mais cuidados 
quando praticados em 
ambientes secos.

Já as dicas para 
umidificar o ar são: 
uma bacia de água ao 
lado da cama; toalha 
molhada na cabecei-
ra; aparelho umidifi-
cador; ventilador de 
teto ligado no modo 
exaustor; mantenha 
o quarto limpo e are-
jado; vapor do chu-
veiro para umidifi-
car o ar; plantas em 
outros cômodos da 
casa. (LC)
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Droga estava escondida dentro de estepe e motorista disse ter comprado a cocaína em Corumbá

PRF apreende 15,52 kg de cocaína 
escondidos em estepe de carreta

Homem identi-
ficado pelas 
iniciais, L.G., 
de 31 anos, 

foi preso com 15,52 
quilos de cocaína que 
estavam escondidos 
em um estepe. Ele foi 
abordado por agentes 
da Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) no Km 
492 da BR 262, no 
município de Anastá-
cio.

Na vistoria prelimi-
nar na carreta que ele 

dirigia, os agentes per-
ceberam que um dos 
estepes estava com 
peso excessivo e um 
pouco vazio e por cau-
sa disso, foi solicitado 
que o motorista acom-
panhasse a equipe 
para vistoria em local 
mais seguro.

Ao chegar no local 
apropriado para uma 
checagem minuciosa, 
os policiais percebe-
ram a ausência de um 
estepe, que foi encon-
trado às margens da 
BR-262. 

Por conta da situa-

ção, os agentes rodo-
viários federais foram 
até um borracheiro 
e quando o pneu foi 
aberto, foram encon-
trados 15 tabletes de 
cocaína, totalizando 
15,52 kg do entorpe-
cente.

O homem revelou 
ser o dono da droga e 
disse que comprou o 
entorpecente em Co-
rumbá. O veículo e o 
motorista foram enca-
minhados à Polícia Ci-
vil de Anastácio para o 
flagrante de tráfico de 
drogas.

Dupla de moto rouba bolsa 
de passageira de ônibus

Bolsa de uma mu-
lher de 30 anos foi 
levada enquanto ela 
aguardava para pegar 
o ônibus em uma pa-
rada, localizada próxi-
mo a uma escola mu-
nicipal, num trecho do 
anel viário, parte alta 
de Corumbá, às 06h40 

de quarta-feira, 21. 
Conforme a vítima, ela 
foi surpreendida por 
dois homens que esta-
vam em uma moto, de 
cor vermelha.

Ao se aproxima-
rem, o garupa desceu 
enquanto o comparsa 
o aguardava. Ele foi 

logo puxando a bolsa 
da mulher e subiu no-
vamente no motoriza-
do, fugindo em segui-
da.

O caso foi regis-
trado como roubo 
majorado pelo con-
curso de pessoa (BO 
4364/2019). (LC)

Idosa fica com arma 
apontada para a cabeça 

durante assalto
Idosa de 68 anos 

ficou com uma arma 
apontada para a ca-
beça, durante roubo 
em plena luz do dia. 
Foi  por volta das 12h 
desta quinta-feira, 22 
de agosto, na rua La-
dário, no momento em 
que ela seguia para o 
Transbordo Municipal. 
Ela foi surpreendida 
por dois bandidos ar-
mados com um revól-
ver.

O assalto foi fla-
grado pela câmera de 
monitoramento de um 
ônibus que entrava no 
transbordo. A vítima 
contou que os ladrões 
a abordaram e um de-
les sacou a arma de 
fogo e apontou em di-
reção à cabeça da ido-
sa, exigindo que entre-
gasse o telefone.

Depois de pegarem 
o celular da mulher, 
a dupla fugiu para o 

bairro Borrowisk. Tes-
temunhas informaram 
que um dos bandidos 
é conhecido como “Ba-
dejo” e vestia camiseta 
branca, bermuda je-
ans e usava boné. Já 
o comparsa, que apon-
tou o revólver para a 
vítima, é moreno claro, 
magro e alto.

O roubo foi regis-
trado na Delegacia 
de Polícia Civil (BO 
4373/2019). (LC) 

Adolescente rouba celular e 
acaba detido no Maria Leite

Adolescente in-
frator de 17 anos foi 
detido por populares 
e apreendido pela 
Polícia Militar, após 
roubar um apare-
lho celular. O caso 
aconteceu às 12h de 
quarta-feira, 21 de 
agosto, na rua São 
Pedro, bairro Maria 
Leite, em Corumbá.

Ao chegar no local, 

os policiais militares 
encontraram o menor 
infrator já detido por 
populares. Confor-
me a vítima, ela foi 
abordada pelo autor, 
que colocou a mão na 
cintura insinuando 
estar armado, e man-
dou que entregasse o 
aparelho celular.

Ainda conforme a 
vítima, ela se negou 

a entregar o telefone, 
que foi arrancado de 
suas mãos e, então, o 
ladrão fugiu. Porém, 
populares que pre-
senciaram o roubo, o 
perseguiram e conse-
guiram detê-lo.

O acusado foi le-
vado pela PM para a 
DAIJI (Delegacia da 
Infância e da Juven-
tude). (LC)

Vítima pede ajuda 
e populares conseguem 

deter menor infrator 
Menor infrator de 

15 anos foi apreen-
dido após ter furtado 
uma bicicleta. Popu-
lares, ao verem a ví-
tima pedindo ajuda, 
detiveram o acusado, 
que já estava na rua 
Oriental, região cen-
tral de Corumbá, em 
fuga com a bike. 

O dono da bicicleta 

contou que chegou em 
um estabelecimento 
comercial, por volta 
das 11h de quarta-fei-
ra, 21 de agosto, dei-
xou a bike estaciona-
da em frente ao prédio 
e entrou para fazer 
compras, momento 
em que foi avisado so-
bre o furto.  

A vítima, então, pe-

diu ajuda a populares 
e, juntos, foram atrás 
do adolescente, sendo 
localizado e imobili-
zado na rua Oriental. 
Uma equipe da Policia 
Militar foi acionada e 
apreendeu o menor 
infrator que foi levado 
para a DAIJI (Delega-
cia da Infância e da 
Juventude). (LC)
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Crianças de seis meses a menores de 1 ano devem ser vacinadas

Cartão do Sistema Único de Saúde

Começa vacinação preventiva contra 
o sarampo em todo o País

D esde ontem 
(22), as crian-
ças de seis 
meses a me-

nores de 1 ano devem 
ser vacinadas contra 
o sarampo em todo o 
país. Segundo o Mi-
nistério da Saúde, a 
vacinação é preventi-
va e deve alcançar 1,4 
milhão de crianças, 
que não receberam a 
dose extra, chamada 
de dose zero, além das 
previstas no Calen-
dário Nacional de Va-
cinação, aos 12 e 15 
meses.

“Assim, além des-
sa dose que está sen-
do aplicada agora, os 
pais e responsáveis 
devem levar os filhos 
para tomar a vacina 
tríplice viral (D1) aos 

AGÊNCIA BRASIL
www.agenciabrasil.ebc.com.br

12 meses de idade (1ª 
dose); e aos 15 meses 
(2ª dose) para tomar a 
vacina tetra viral ou a 
tríplice viral mais va-
ricela, respeitando-se 
o intervalo de 30 dias 
entre as doses”, escla-
rece o ministério.

A pasta enviará 
1,6 milhão de doses 
a mais para os esta-
dos. O objetivo é in-
tensificar a vacinação 
desse público-alvo, 
que é mais suscetível 
a casos graves e óbi-
tos. A medida é uma 
resposta imediata do 
ministério devido ao 
aumento de casos da 
doença.

“Nós estamos pre-
ocupados com essa 
faixa etária porque 
em surtos anteriores 
foram as crianças me-
nores de um ano que 
evoluíram para casos 

mais graves e óbitos. 
Por isso, é preciso que 
todas as crianças na 
faixa prioritária sejam 
imunizadas contra 
o vírus do sarampo, 
considerando a possi-
bilidade de trânsito de 
pessoas doentes para 
regiões afetadas e não 
afetadas”, disse o se-
cretário de Vigilância 
em Saúde, Wanderson 
Oliveira.

De acordo com o 
ministério, o país re-
gistrou nos últimos 90 
dias, entre 19 de maio 
a 10 de agosto deste 
ano, 1.680 casos con-
firmados de sarampo, 
em 11 estados: São 
Paulo (1.662), Rio de 
Janeiro (6), Pernam-
buco (4), Bahia (1), 
Paraná (1), Goiás (1), 
Maranhão (1), Rio 
Grande do Norte (1), 
Espírito Santo (1), 

Sergipe (1) e Piauí (1). 
O coeficiente de inci-
dência da doença foi 
de 0,80 por 100.000 
habitantes.

Além de vacinar as 
crianças na faixa etá-
ria prioritária, o mi-

nistério, por meio da 
Secretaria de Vigilân-
cia em Saúde, também 
orienta estados e mu-
nicípios a realizarem o 
bloqueio vacinal. Ou 
seja, em situação de 
surto ativo do saram-

po, quando identifica-
do um caso da doença 
em alguma localidade, 
é preciso vacinar to-
das as pessoas que ti-
veram ou tem contato 
com aquele caso sus-
peito em até 72 horas.

Secretaria de Saúde 
atualiza cadastros do SUS   

Os usuários das 
Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) de Co-
rumbá devem manter 
o endereço e telefones 
atualizados nas respec-

DA REDAÇÃO
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tivas Unidades Básicas 
de Saúde de referência.

O cadastro atuali-
zado garante o contato 
quando uma consulta 
ou exame for reagenda-
do e também assegura 
que as equipes de Saú-
de da Família poderão 

visitar e acompanhar 
os pacientes direta-
mente nas residências.

A população deve 
procurar as unidades 
de saúde com docu-
mento de identificação 
com foto, comprovante 
de endereço (conta de 

água, luz, internet fixa, 
telefone fixo, TV a cabo, 
IPTU, contrato de loca-
ção) e cartão do SUS.

As unidades de 
saúde funcionam das 
07h às 11h e das 13h 
17h, de segunda a  
sexta-feira.

 
Novo Cartão

Para fazer um novo 
cartão do SUS, ou emi-
tir em PVC basta pro-
curar o Núcleo de In-

formação em Saúde, 
das 07h30 às 13h30, 
na rua Tiradentes, no 
prédio da antiga Cen-
tral de Regulação.

Os Brasileiros de-
vem levar documento 
com foto, CPF e com-
provante de residên-
cia, se for criança, será 
aceito a Certidão de 
Nascimento.

Para estrangeiros 
o Registro Nacional de 
Estrangeiro, CPF, com-
provante de residência 

registrado em cartório 
ou contrato de aluguel 
também registrado em 
cartório, com as origi-
nais e cópias.

Os moradores do 
Conjunto Habitacional 
Padre Ernesto Sassida 
deverão levar o boleto 
do financiamento resi-
dencial, pois o endere-
ço da conta de luz não 
confere com o endere-
ço.

Informações pelo te-
lefone 3907-5243.
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Fotos: Renê Marcio Carneiro

Prefeito Marcelo Iunes esteve ontem visitando as futuras instalações da Rede Feminina

Nova sede fica na 15 de Novembro entre as ruas Colombo e Cabral 

Prefeito formaliza permissão de uso de imóvel 
para Rede Feminina de Combate ao Câncer

O prefeito Mar-
celo Iunes 
visitou na 
manhã des-

ta quinta-feira, 22 de 
agosto, a casa onde 
vai funcionar a nova 
sede da Rede Femi-
nina de Combate ao 
Câncer de Corum-
bá (RFCCC). O imó-
vel fica localizado na 
rua 15 de Novembro, 
1007, entre as ruas 
Colombo e Cabral, 
área central da cida-
de.

O imóvel foi cedi-
do pelo Município por 
meio de um Termo de 
Permissão de Uso de 
Bem Público. O Termo 
estabelece que o es-
paço deve ser utiliza-
do para instalação da 
sede da Rede Femini-
na e desenvolvimento 
pleno de suas ativida-

des, que visa o apoio 
a pacientes oncológi-
cos e seus familiares.

De acordo com o 
decreto nº 2163 – de 
04 de julho de 2019 
– a permissão de uso 
é pelo prazo de quin-
ze anos, possibilita-
da sua renovação.  A 
permissão é feita em 
caráter gratuito e pre-
cário, vedada outra 
destinação para o seu 
uso, que não a espe-
cificada. O decreto foi 
publicado na edição 
nº 1.700 do Diário 
Oficial do Município 
de Corumbá (DIOCO-
RUMBÁ).

“É um compro-
misso da nossa ad-
ministração. Temos a 
obrigação de ajudar 
entidades e institui-
ções que, em seu tra-
balho diário, ajudam 
o Município. A Rede 
Feminina de Combate 
ao Câncer ajuda mui-

to o Município com o 
serviço que prestam 

v o l u n t a r i a m e n t e ” , 
afirmou o prefeito.

Sabina Acosta da 
Costa, presidente da 
Rede Feminina de 
Combate ao Câncer 
de Corumbá, desta-
cou a importância do 
imóvel para a insti-
tuição. “Não é fácil 
fazer o nosso traba-
lho e chegar ao final 
do mês ter de pagar 
o aluguel. Agora, va-
mos trabalhar com 
a certeza que vamos 
poder ajudar ainda 
mais nossos pacien-
tes”, disse a presiden-
te da Rede Feminina, 
que prevê a mudança 
para a nova sede ain-
da neste semestre.

Também acompa-
nharam o prefeito na 
visita, a primeira-da-
ma e secretária Es-
pecial de Cidadania 
e Direitos Humanos, 
Amanda Balancie-
ri Iunes, o secretário 
Municipal de Gover-
no, Cássio Augusto 
da Costa Marques, e 
os vereadores Tadeu 
Vieira e Manoel Ro-
drigues.

A Rede Feminina 
de Combate ao Câncer 
de Corumbá auxilia 
pacientes do Sistema 
Único de Saúde (SUS) 
com entrega de ces-
tas básicas, fraldas 
e até com suplemen-
to nutricional, fun-

damental para quem 
está passando pelo 
processo de quimio-
terapia. Esses pacien-
tes são cadastrados e 
passam a receber aju-
da tanto de alimentos 
quanto financeira. 
Para isso, a Rede con-
ta com o voluntariado 
de uma advogada e 
de assistentes sociais 
que agilizam esses 
pedidos. Além disso, 
fisioterapeutas, psi-
cóloga, nutricionis-
tas e terapeuta reiki 
também atuam como 
voluntárias. No total, 
são mais de 20 mu-
lheres ajudando nas 
atividades cotidianas 
da entidade.
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Entidades e instituições já podem fazer 
cadastro para desfile de 21 de setembro

Anderson Gallo/Arquivo Diário

Arquivo/PMC

Dezenas de instituições participam do tradicional desfile de aniversário

Cerimônia será realizada no dia 30 de novembro

Entidades que 
quiserem parti-
cipar do desfile 
c ív ico-mil i tar 

do dia 21 de setembro – 
dos 241 anos de funda-
ção de Corumbá – de-
vem realizar cadastro 
pela internet. Podem se 
inscrever instituições 
educacionais munici-
pais, estaduais, fede-
rais e particulares, en-
tidades filantrópicas, 
movimentos culturais 

Casamento Civil Comunitário 
abre inscrições para 50 vagas

Estão abertas as 
inscrições para a 14ª 
edição do Casamen-
to Civil Comunitá-
rio. A inscrição pode 
ser feita em todos os 
Centros de Referência 
de Assistência Social 
(CRAS) de Corumbá. 
São 50 vagas dispo-
níveis. O Casamento 
Comunitário será re-
alizado em 30 de no-
vembro. 

O Casamento Civil 
Comunitário, de ini-
ciativa da Prefeitura 

de Corumbá, é reali-
zado pela Secretaria 
Especial de Cidadania 
e Direitos Humanos e 
permite a oficializa-
ção do matrimônio de 

casais que já vivem 
em regime de união 
estável. O Município 
proporciona também 
festa para os noivos e 
seus convidados. 

Documentos Necessários para Habilitação de Casamento

Solteiro:
                                                                                              

* Certidão de nasci-
mento atualizada dos 
noivos (emitida nos úl-
timos 60 dias);

* Comprovante de 
residência atualizado 
dos noivos;

* CI/RG e CPF dos 
noivos ou CNH (Obs: 
os documentos devem 
estar em perfeitas con-
dições);

* Informar data e 
local de nascimento e 
endereço atual de seus 
genitores ou, caso se-
jam falecidos, data e 
local do falecimento 

deles;
* 02 Testemunhas 

com CI/RG e CPF.
 

Divorciado:

* Certidão de casa-
mento com averbação 
do divórcio (emitida 
nos últimos 60 dias);

* Certidão de nas-
cimento atualizada 
(constando as anota-
ções de casamento e de 
separação e/ou divór-
cio);

* Petição inicial (se-
paração e/ou divórcio) 
e cópia da sentença;

* Comprovante de 

residência atualizado 
dos noivos;

* CI/RG e CPF dos 
noivos ou CNH (Obs: 
os documentos devem 
estar em perfeitas con-
dições);

* Informar data e 
local de nascimento e 
endereço atual de seus 
genitores ou, caso se-
jam falecidos, data e 
local do falecimento 
deles;

* 02 Testemunhas 
com CI/RG e CPF.

 
Viúvo:

* Certidão de casa-

mento atualizada com 
anotação do óbito (emi-
tida nos últimos 60 
dias);

* Certidão de Óbito;
* Certidão de nas-

cimento atualizada 
(constando a anotação 
de casamento)

* Formal de Partilha 
ou Inventário Negativo;

* Comprovante de 
residência atualizado 
dos noivos;

* CI/RG e CPF dos 
noivos ou CNH (Obs: 
os documentos devem 
estar em perfeitas con-
dições);

* Informar data e 
local de nascimento e 
endereço atual de seus 
genitores ou, caso se-
jam falecidos, data e 
local do falecimento 
deles;

* 02 Testemunhas 
com CI/RG e CPF.

 
Estrangeiro: (solteiro)

*Certidão de nas-
cimento atualizada 
(emitida nos últimos 
60 dias), traduzida por 
um tradutor juramen-
tado e registrada no 
Cartório do 4º Ofício;

* Declaração de sol-
teiro atualizada (emi-
tida nos últimos 60 
dias), traduzida por 
um tradutor juramen-
tado e registrada no 
Cartório do 4º Ofício;

* Comprovante de 
residência atualizado 
dos noivos;

* CI/RG, RNE e/ou 
Passaporte dos noivos 
– visto de entrada no 
país, (Obs: os docu-
mentos devem estar em 

perfeitas condições);
* Informar data e 

local de nascimento e 
endereço atual de seus 
genitores ou, caso se-
jam falecidos, data e 
local do falecimento 
deles;

* 02 testemunhas 
com CI/RG e CPF.

 
Estrangeiro: 
(divorciado)

*Certidão de casa-
mento, com averbação 
de divórcio atualizada 
(emitida nos últimos 
60 dias), traduzida por 
um tradutor juramen-
tado e registrada no 
Cartório do 4º Ofício;

 * Certidão de nas-
cimento atualizada 
(constando as anota-
ções de casamento e de 
separação e/ou divór-
cio), traduzida por um 
tradutor juramentado 
e registrada no Cartó-
rio do 4º Ofício;

* Petição inicial (se-
paração e/ou divórcio) 
e cópia da sentença, 
traduzida por um tra-
dutor juramentado e 
registrada no Cartório 
do 4º Ofício;

* Comprovante de 
residência atualizado 
dos noivos;

* CI/RG, RNE e/
ou Passaporte dos noi-
vos – visto de entrada 
no país, (Obs: os do-
cumentos devem estar 
em perfeitas condi-
ções);

* Informar data e 
local de nascimento e 
endereço atual de seus 
genitores ou, caso se-
jam falecidos, data e 

local do falecimento 
deles;

* 02 testemunhas 
com CI/RG e CPF.

 
Estrangeiro: (viúvo)

* Certidão de ca-
samento atualizada 
com anotação do óbito 
(emitida nos últimos 
60 dias), traduzida por 
um tradutor juramen-
tado e registrada no 
Cartório do 4º Ofício;

* Certidão de Óbito, 
traduzida por um tra-
dutor juramentado e 
registrada no Cartório 
do 4º Ofício;

* Certidão de nas-
cimento atualizada 
(constando a anotação 
de casamento), tradu-
zida por um tradutor 
juramentado e regis-
trada no Cartório do 4º 
Ofício;

* Formal de Partilha 
ou Inventário Negativo, 
traduzida por um tra-
dutor juramentado e 
registrada no Cartório 
do 4º Ofício;

* Comprovante de 
residência atualizado 
dos noivos;

* CI/RG, RNE e/
ou Passaporte dos noi-
vos – visto de entrada 
no país, (Obs: os do-
cumentos devem estar 
em perfeitas condi-
ções);

* Informar data e 
local de nascimento e 
endereço atual de seus 
genitores ou, caso se-
jam falecidos, data e 
local do falecimento 
deles;

* 02 testemunhas 
com CI/RG e CPF.

organizados e institui-
ções sociais represen-

tativas da comunidade 
escolar corumbaense.

 Ao confirmar a ins-
crição a instituição es-

tará concordando com 
os termos apresenta-
dos na Resolução SE-
GOV Nº 051, de 16 de 
agosto de 2019, que 
dispõe sobre o  regu-
lamento  do  Desfile  
Cívico-militar do ani-
versário de 241 anos 
da cidade, e dá outras 
providências.

 O desfile cívico-mi-
litar de 21 de setembro 
tem como objetivos va-
lorizar atitudes cívicas, 
colaborando para o 
exercício da cidadania 
por meio do respeito ao 

município e contribuir 
para a expressão cívi-
ca de diferentes seg-
mentos da população, 
bem como possibilitar 
a participação coletiva 
da comunidade e valo-
rizar diferentes identi-
dades do município.

 A inscrição poderá 
ser feita até 16h (horá-
rio de MS), do dia 10 de 
setembro no link: ht-
tps://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSd
kyne6CskhD0iCkCJziO-
Ma4uwF1nnkAr3JRLv
qr8xGjxhPuQ/. 
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ESPORTE EDITAIS

MARINHA DO BRASIL  
CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM LADÁRIO  

AVISO DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2019 

 
MODALIDADE: Tomada de Preços; OBJETO: Contratação de 

empresa especializada para construção de uma cobertura para a quadra 
poliesportiva existente nas dependências do Complexo Naval de Ladário 
(CNLa); Total de itens a serem licitados: 1 item – Menor preço global; 
EDITAL: Poderá ser obtido a partir do dia 23/08/2019 de 2ª a 6ª feira no 
período de 09:00 às 11:30 h e 14:00 às 16:00 h, no Centro de Intendência da 
Marinha em Ladário, situado à Av. 14 de Março, s/nº - Centro – Ladário-MS – 
CEP: 79370-000, Telefax: (67) 3234-1097; também poderá ser lido nos 
endereços eletrônicos https://www.marinha.mil.br/ceimla/node/38 ou 
http://www.comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/ConsultaLicitacoes/ConsLicita
cao_Filtro.asp, ou ainda, solicitado através do e-mail: 
wanderson.arruda@marinha.mil.br. Entrega dos Envelopes (documentos de 
habilitação e proposta): dia 09/09/2019 até às 08:30 h (horário local), no  
Centro de Intendência da Marinha em Ladário; - Abertura da Sessão 
Pública: também no dia 09/09/2019 às 09:00 h (horário local), no mesmo 
local. 

2

Editais

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

A Agência de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso do Sul - AGEHAB, 
através deste edital, que faz publicar em jornal de ampla circulação local, NOTIFICA o(a)
(s) beneficiário(a)(s) do município de CORUMBÁ/MS, para regularização da situação 
do Contrato de Financiamento e de Parcelamento Habitacional, uma vez que fora 
constatado o descumprimento da Cláusula Sexta, do contrato celebrado junto a esta Agência 
de Habitação. 

A não regularização da situação de descumprimento contratual, no prazo de 10 (dez) dias, 
contados desta publicação, ensejará a esta Agência de Habitação, o ajuizamento de ação 
judicial cabível.

Os beneficiários deverão entrar em contato com o departamento de habitação do município 
em que o imóvel se encontra ou contatar a Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do 
Sul pelos telefones (67) 3348-3120/ (67) 3348-3144 ou (67) 3348-3151, das 07:30 horas às 
16:30 horas, ou comparecer pessoalmente à Rua Soldado PM Reinaldo de Andrade, nº 108, 
Bairro Tiradentes, Campo Grande/MS, CEP 79041-118.

  Ordem Nome CPF QD LT Conjunto 
Habitacional

1 Ana Aparecida Monteiro ***.677.001-10 D 01 Piúva
2 Ângela Lemos de Rôas ***.292.001-10 D 02 Piúva
3 Maria da Gloria Silva de Barros ***.480.058-53 D 04 Piúva
4 Cristiane Aparecida de Souza ***.808.661-94 D 06 Piúva
5 Ercilio Tavares da Silva ***.429.251-00 D 09 Piúva
6 Claudete Arruda Ferreira ***.286.451-00 D 12 Piúva
7 Elizabeth de Jesus Parragas ***.413.831-20 D 16 Piúva
8 Ana Viana Coelho ***.657.401-91 D 18 Piúva
9 Clarisse Coelho Leite ***.818.051-00 D 20 Piúva
10 Marlene Lobo ***.621.821-87 D 26 Piúva
11 Rosa Maria de Almeida Miranda ***.339.611-53 D 29 Piúva
12 Sandra Regina Chavez Pessoa ***.151.791-49 D 30 Piúva
13 Luiz Antônio da Silva Moraes ***.772.501-53 E 03 Piúva
14 Maria Romão ***.060.801-00 E 05 Piúva
15 Eliana Souza da Silva ***.196.001-59 E 09 Piúva
16 Eliete Aparecida Benevides 

Cardoso ***.527.531-91 E 11 Piúva
17 Pedrosa Divina Ferreira ***.681.131-20 E 17 Piúva
18 Solange da Silva Gereminiano ***.605.581-34 E 22 Piúva
19 Carlito Sergio do Nascimento ***.685.241-72 E 23 Piúva
20 Jose Carlos Barros Sales ***.602.301-00 E 27 Piúva
21 Miguel do Nascimento ***.093.801-78 F 29 Piúva

Campo Grande/MS, 21 de agosto de 2019.

MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
Diretora-Presidente

Primeira etapa do Circuito 
de Mountain Bike está 
com inscrições abertas

Gisele Ribeiro/PMC

Primeira prova acontece no dia 08 de setembro

O Circuito Mu-
nicipal de 
M o u n t a i n 
Bike (MTB) - 

Funec Pantanal Sul, 
evento pioneiro da mo-
dalidade de ciclismo 
realizado pela Prefei-
tura Municipal de Co-
rumbá, por meio da 
Fundação de Esportes 
(Funec) e parceiros, 
foi realizado no ano de 
2018, em sua primei-
ra edição, unificando 
grupos de pedal local e 
atraindo esportistas de 
toda região. 

Devido ao grande 
sucesso, o evento terá 
sua segunda edição 
nesse ano de 2019, 
buscando estimular 
ainda mais a prática 
esportiva e a contem-
plação da natureza 
pantaneira. Os percur-

sos passarão por al-
guns pontos turísticos 
da cidade e fazendas 
tradicionais da região 
de Corumbá e Ladário.

Em 2019, o Circui-
to Municipal de MTB 
será composto por 3 
etapas em locais dife-
rentes: a 1ª etapa “tri-
lhas da APA Baia Ne-
gra” ocorrerá no dia 08 
de setembro e percor-
rerá algumas trilhas 
abertas e mantidas 
pela Brigada Pantanal 
do Prevfogo, Ibama e 
Brigada Comunitária 
da APA, parceiros nos 
eventos de MTB.

A prova terá as ca-
tegorias Turismo (27 
KM), Sport (58 KM) e a 
novidade este ano, que 
será o percurso Kids  
na faixa etária entre 5 
a 11 anos, com percur-
so diferenciado.

A concentração 
acontece a partir das 

07 horas no Centro 
Múltiplo de Esportes, 
Cultura e Lazer Nação 
Guató, localizado na 
rua Geraldino Mar-
tins de Barros, antiga 
Oriental, com largada 
prevista às 07h15 para 
Kids e 07h30 para de-
mais provas.

As inscrições estão 
sendo feitas pelo site 
da Fundação www.
fundacaoesporteco-
rumba.com  até o dia 
04 de setembro, no 
valor de R$ 35,00 + 
taxa e 2 Kg de alimen-
tos não perecíveis que 
serão recebidos no ato 
da retirada dos kits. 
As inscrições kids são 
gratuitas.

O kit será composto 
de camiseta e squeeze, 
placa de identificação 
com chip, medalha de 
participação, isotônico 
e fruta. Os responsá-
veis dos menores de 
18 anos que irão par-
ticipar do evento deve-
rão preencher a ficha 
de autorização de me-
nor que consta no site 
da Fundação e leva-lá 
com cópia de docu-
mentos e original na 
entrega de Kits.

A segunda etapa 
será no dia 13 de ou-
tubro nos assenta-
mentos de Corumbá 
e a última etapa será 
no dia 08 de dezembro 
com a premiação dos 
melhores do ranking 
em suas categorias, 
somando os pontos 
das 3 etapas com tro-
féus e premiação em 
dinheiro as 5 melhores 
atletas da prova Sport 
Feminino e Masculino.
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BANCO 5

RIL
ALIENIGENA

ESPANADOR
NOITADAR
TTOCOAA

TEORIMLI
DAMOLADA

NESSAAUE
CAUSARIA
OIRLAVAR
NABIIT

ATIRAARAR
ARHUMANO

UTILIDADES
OSAMAROLE

Indivíduo
que é de

outro
planeta

Substi-
tuta dos

óculos de
grau

Prato de
origem ita-
liana, à ba-
se de arroz

"O Rei do
(?)", antiga
novela da
TV Globo

Utensílio
para

remover
o pó

Diverti-
mento du-

rante a ma-
drugada

Lobo (?), 
persona-
gem de
fábulas

Quantidade
de álcool
de uma
bebida

Desgaste
de uma ar-
ticulação
(Patol.)

Vamos (?):
vamos
embora
(pop.) 

Arremes-
sa com
força

O verbo
do ro-

mântico

Enfeite
dos dedos
das mãos

Primeira
etapa do
plantio

(?) Bin La-
den, terro-
rista morto
em 2011

Tipo de
bife en-
rolado
(Cul.)

Afiada 
(a faca)
Deixa o
recinto

1.051, em
romanos

D. Ivone (?),
sambista

Árvore
Nacional
Rabiscar

(um texto) 

Congênito;
inerente

Luiz (?) Lu-
la da Silva

Confusão
(gíria)

Naquele
lugar

Relativo 
ao homem
Sílaba de
"lambada"

Entidade de
 jornalistas

Parte 
do olho

Limpar
banhando 
A Terra do
Acarajé

Vazio por
dentro

Contudo;
entretanto

Tony
Tornado,

ator e
cantor

Ocasionar;
originar  
Ouvir, em
espanhol

Rabo de (?), golpe
de capoeira

(?) Nagle,
jornalista

Atmosfera
Vanta-

gens; ser-
ventias

Erre
Povoação
indígena
(bras.)

Rumava;
seguia

Posto às
avessas

3/oír. 4/gado — leda. 5/osama. 7/artrose.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO31

I O C
M E X I C A N O

B A N A L I Z A R
G C H O S E
E R V A M A S

M
E N U D A

M L P
S A B O R E A R

Z E F O S I R I
O R C X M

P R E D A D O R A
T R A P O E R
E D I A L I

E S C O L I N H A

D
E S E R T A S

(?) 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
EndureceTítulo 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.

Solução Anterior

ENTRETENIMENTO

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
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