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12 DE OUTUBRO 

Sol e aumento de nuvens de ma-
nhã. Pancadas de chuva à tarde. 
À noite o tempo fica aberto.

Fonte: 
CLIMATEMPOmáx.36º

mín.24º
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Nível do rio Paraguai
(Ladário)
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>>PÁGINA 04

Vítima tinha 11 anos quando engravidou do 
padrasto. >>PÁGINA 05

Devotos celebram 
Nossa Senhora 
Aparecida com 
missas, quermesse 
e procissão 

POLÍCIA 

Homem é preso por 
estuprar enteada; 
mãe sabia e mesmo 
assim tinha fugido 
com acusado

A
nderson G

allo

Operação da PF e CGU 
investiga fraudes em 
programa de compra 
de alimentos
Houve cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão em Campo Grande, Terenos, Bo-
doquena, Jardim, Caracol e Corumbá. O valor que teria sido desviado não foi divulgado, apenas 
que a investigação abrange repasse de R$ 3,133 milhões, feito de 2011 a 2016.
>>PÁGINA 03
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ARTIGO

Ações que fortalecem a família!

A família bra-
sileira, as-
sim como a 
economia e a 

política do país, atra-
vessa sua maior cri-
se por não encontrar 
uma saída para se 
recuperar, se forta-
lecer e prosperar. Os 
cônjuges, por negli-
gência, incompetên-
cia ou por força das 
circunstâncias, não 
têm conseguido su-
perar os obstáculos, 
naturais ou não, que 
surgem no caminho.

Como consequên-

Por Wilson Aquino (*)

cia, temos assistido,  
estarrecidos, os mais 
variados danos aos 
seus membros. Nos 
lares, os “prejuízos” 
vão desde simples e 
constantes desenten-
dimentos, a brigas, 
violência, vícios, se-
parações e até, infe-
lizmente, morte.

Quando males se 
instalam no seio da 
família, ela preci-
sa reagir. Precisa se 
unir e lutar para que 
a paz, a alegria e a 
harmonia voltem a 
reinar no lar.

Marido e mulher 
sábios buscam pri-
meiramente a ajuda 
de Deus para encon-
trar ou reencontrar o 
bom caminho. A co-
munhão com Ele, por 
meio de ação e ora-
ção feita de maneira 
especial pelo casal, 
tem grande poder.

Há que se ressal-
tar o que o Senhor 
garante, por inter-
médio das Escrituras 
Sagradas, que onde 
dois ou mais estive-
rem reunidos em seu 
nome, ali Ele esta-

rá. Logo, seria muito 
melhor a oração do 
casal ou da família. 
Seus membros pre-
cisam também fazer 
cada um a sua parte 
da melhor maneira 
possível visando al-
cançar estabilidade e 
entendimento.

Poucas famílias 
têm o hábito de sen-
tar para conversar 
branda e constru-
tivamente sobre os 
problemas que en-
frentam dentro e fora 
de casa, buscando 
juntos  as soluções. 
Ressalta-se que o 
simples fato de pro-
cederem dessa for-
ma, procurando es-
tabelecer um diálogo, 
ouvindo e dando opi-
nião, proporciona no 
lar um benefício im-
portantíssimo para 
todos os seus mem-
bros, independente-
mente das soluções 
que encontrarem.

De fato, é fun-
damental primeira-
mente melhorar a 
comunicação, com 
Deus e entre seus 
membros. Desliguem 
os celulares, a televi-

são, desliguem tudo 
e voltem-se uns aos 
outros e procurem 
ouvir, mais do que 
falar. Aos pais, ou-
çam seus filhos. Aos 
filhos, ouçam seus 
pais. Respeitem a 
forma como cada um 
vê as coisas, o mun-
do, e procure ajudar 
com amor e carinho. 
Procurem resolver 
seus problemas sem 
ataques, desenvol-
vendo um relaciona-
mento de confiança.

Oportunas algu-
mas dicas e suges-
tões encontradas 
num livreto de A Igre-
ja de Jesus Cristo dos 
Santos dos Últimos 
Dias, que ajudam, e 
muito, no fortaleci-
mento da família:

- Reservem tempo 
uns para os outros e 
valorizem cada minu-
to;

- Reservem uma 
noite por semana (sem 
TV...) para desenvol-
verem atividades em 
família;

- Façam as refei-

ções juntos e envol-
vam-se nas atividades 
dos filhos;

- Ajudem os filhos 
a desenvolverem seus 
talentos;

- Tornem as tarefas 
divertidas;

- Expressem seus 
sentimentos com pa-
lavras;

- Pensem antes de 
falar, especialmente 
em momentos de con-
flito;

- Deem responsabi-
lidades a seus filhos e 
sejam um bom exem-
plo;

- Ajudem seus fi-
lhos a estabelecerem 
metas;

- Prestem serviço 
ao próximo juntos;

-Valorizem as tra-
dições da família e 
tomem cuidado com 
o que entra em sua 
casa;

- Estabeleçam mo-
mentos de ensino;

- Envolvam os fi-
lhos nas decisões da 
família e, por fim, en-
sinem os valores da 
família.
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DA REDAÇÃO COM 
CAMPO GRANDE NEWS

LEONARDO CABRAL
leonardo@diariocorumbaense.com.br

OPERAÇÃO PESTICIDA

Anderson Gallo

Henrique Kawaminami/CG News

Documentos, HD's e pen drives do período investigado - 2014 - foram apreendidos pela Polícia Federal

Delegado Iuri Oliveira (esquerda) e superintendente da PF, Cléo Mazzotti, 
durante coletiva

Operação investiga fraudes em 
programa de aquisição de alimentos

A Polícia Fede-
ral e a Con-
troladoria Ge-
ral da União 

deflagraram na  
quarta-feira (09) a 
Operação Pesticida, 
que investiga fraudes 
no PAA - Programa de 
Aquisição de Alimentos 
da Ação de Compra Di-
reta da Agricultura Fa-
miliar com Doação Si-
multânea, oriundo do 
programa Fome Zero 

do Governo Federal. 
Um ex-superin-

tendente da Conab 
(Companhia Nacional 
de Abastecimento) de 
Campo Grande, que 
atualmente exercia 
cargo comissionado, 
foi afastado da fun-
ção por determinação 
judicial. Houve cum-
primento de cinco 
mandados de busca e 
apreensão na Capital, 
Terenos, Bodoquena, 
Jardim, Caracol e Co-
rumbá. O valor que te-
ria sido desviado não 

foi divulgado, apenas 
que a investigação 
abrange repasse de R$ 
3,133 milhões, feito de 
2011 a 2016.

Em Corumbá, equi-
pes da PF foram à sede 
da Secretaria Especial 
de Agricultura Fami-
liar, órgão ligado à 
Prefeitura Municipal e 
saíram com caixas de 
documentos, HD's de 
computadores e pen 
drives. O trabalho foi 
acompanhado pelo de-
legado chefe da PF na 
cidade, Sérgio Macedo. 

No total, nove ser-
vidores foram afasta-
dos das funções, sendo 
oito de Campo Grande 
e um de Corumbá, o 
funcionário Gilberto 
dos Santos Souza. O 
decreto de afastamen-
to das funções na Pre-
feitura de Corumbá foi 
publicado ontem mes-
mo no Diário Oficial do 
Município. 

Na Conab, apenas 
o ex-superintendente, 
que não teve o nome 
divulgado, não poderá 
trabalhar. Os outros 
apenas não executarão 
funções no programa 

em investigação, mas 
poderão continuar tra-
balhando na compa-
nhia. Não houve pri-
sões nesta operação.

Fases
 
Iuri Oliveira, de-

legado da PF disse 
durante coletiva de 
imprensa em Campo 
Grande, que a inves-
tigação começou em 
2014, centrada na PAA 
(Programa de Aquisi-
ção de Alimentos), re-
alizado no âmbito do 
programa federal Fome 
Zero. No PAA, o gover-
no federal repassava 
recursos para a Conab, 
que fazia o pagamento 
das cooperativas; esta, 
por sua vez, repassava 
ao agricultor familiar 
cadastrado para entre-
gar sua produção que 
seria enviada às famí-
lias carentes atendidas 
pelo programa.

Em todas essas fa-
ses, a Conab era res-
ponsável por relatório 
de fiscalização, como 
a capacidade de pro-
dução de cada agricul-
tor e tipos de alimen-
tos. “A investigação 
apontou de maneira 
clara que as fraudes 
não teriam condições 
de acontecer sem que 
fiscais e gestores da 
Conab soubessem ou 
tivessem conivência”, 
disse o delegado.

Ele explicou que 
há indícios de irregu-

laridades em todas as 
etapas. Como exemplo, 
há casos de produtor 
que não entregou a 
quantidade declarada, 
ou que nem sabia que 
era cadastrado pela 
cooperativa para par-
ticipar do programa. 
Esse desconhecimento 
pode indicar que nem 
todos podem ter agido 
de má-fé e também es-
tariam sendo usados.

Há casos da coo-
perativa que informou 
ter recebido 100 qui-
los de alimentos, mas 
foram apenas 20 qui-
los. Sem citar valores, 
o delegado disse que o 
desvio de recursos em 
entidade investigada 
em Jardim representa 
45,12% do repassado. 

Oliveira exemplificou, 
ainda, que há casos de 
desvio de 85,45% do 
total de alimentos pro-
duzidos. O restante foi 
determinado como “ali-
mento fantasma”.

Em Corumbá, o 
esquema funcionava 
dentro de secretaria 
da prefeitura. A fraude 
funcionava para aten-
der grupo de produto-
res. Há caso de um que 
fornecia os alimentos 
e usava outros como 
laranjas para receber 
os pagamentos desti-
nados. A investigação 
continua para apurar 
a participação de inte-
grantes de quatro coo-
perativas, associações 
e a entidade de Corum-
bá.

Prefeitura de Corumbá diz que 
está à disposição de autoridades

Em nota, a Prefeitu-
ra de Corumbá escla-
receu que o mandado 
de busca e apreensão 
cumprido no muni-
cípio "é referente ao 
processo 0000308-
17.2018.403.6004, 
que corre em segredo 
de justiça na 1ª Vara 
Federal de Corumbá, 
e investiga possíveis 
desvios de recursos 
públicos federais re-
lacionados ao Progra-
ma de Aquisição de 
Alimentos (PAA), mais 
conhecido como Fome 
Zero, ocorridos no 
ano de 2014".

"A Prefeitura de 
Corumbá reforça que 

está à disposição das 
autoridades compe-
tentes para auxiliar 
nas investigações. O 
Executivo munici-
pal reitera seu com-
promisso com a Lei, 
com a ética, com a 
transparência dos 
atos públicos e repu-
dia veementemente o 
mau uso dos recursos 
públicos", encerra a 
nota.

O procurador geral 
do Município, Alcindo 
Cardoso do Valle Jú-
nior, reforçou que o 
material apreendido 
pela Polícia Federal 
não interfere nos tra-
balhos da Secretaria 
Especial de Agricultu-
ra Familiar. "Só foram 
retirados documentos 

de 2014 e a adminis-
tração atual, que não 
tem relação com esse 
fato, já tinha prestado 
todas as informações 
requisitadas pelos ór-
gãos que executam a 
operação", comple-
tou. 

Em 2014, a Prefei-
tura de Corumbá fe-
chou o ano com total 
de 134.582 quilos de 
alimentos comprados 
diretamente do pe-
queno produtor rural 
por meio do Programa 
de Aquisição de Ali-
mentos. O número foi 
divulgado na época, 
pela então Secretaria 
de Produção Rural, 
responsável pela ges-
tão do programa no 
Município. 
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CIDADE

Quermesse e procissão  marcam 
homenagens à Nossa Senhora Aparecida

Teve início no dia 
03 de outubro a 
programação em 
homenagem a 

Nossa Senhora Apareci-
da, Padroeira do Brasil, 
cujo dia é celebrado no 
próximo sábado (12). As 
atividades no mês da 
santa, tem como tema 
este ano: “Rainha da 
Terra de Santa Cruz”.

Entre as celebrações 
da novena e festa, estão 
récitas de terço, confis-
sões e missas celebra-
das na própria igreja 
com a presença de con-

Ricardo Albertoni/Arquivo Diário

Ao todo, nove dias serão dedicados em homenagem à Santa em Corumbá

LEONARDO CABRAL
leonardo@diariocorumbaense.com.br

vidados das comunida-
des pertencentes à dio-

cese.
No dia 12 de ou-

tubro, a programação 
será bem extensa, com 

as celebrações inician-
do bem cedo, com a Al-
vorada Festiva às  05h. 
Às 06h, será celebrada 
a primeira missa segui-
da do tradicional café 
da manhã comunitário.

Às 08h, novamente 
uma missa será rea-
lizada e às 10h a ce-
lebração será para as 
crianças. Às 12h, missa 
e às 15h momento de 
adoração e bênção do 
Santíssimo.

Às 16h, uma mis-
sa será celebrada na 
Igreja Nossa Senhora 
de Fátima pelo bispo 
diocesano Dom João 
Aparecido Bergamasco, 

seguida da tradicional 
procissão até a Igreja 
de Nossa Senhora Apa-
recida, onde também 
ocorrerá outra cele-
bração, sendo encerra-
da com a coroação da 
imagem da santa. Além 
disso, durante todo o 
dia  haverá quermesse 
com comidas típicas. 
As barracas oferecerão 
alimentos, refrigeran-
tes e água para os de-
votos que movimentam 
a Igreja durante todo o 
dia. Não haverá venda 
de bebidas alcoólicas. 

Um bazar também 
irá vender diversas pe-
ças a preços populares. 

Hoje é ponto facultativo nas repartições estaduais e municipais

Nesta quinta-feira 
(10) não haverá ex-
pediente para os ser-
vidores estaduais e 
municipais, devido às 
comemorações do dia 
do servidor público, ce-
lebrado no dia 28, mas 
foi transferido para 
esta data por meio de 
decreto. Já na sexta-
-feira (11) será feriado 

NOTÍCIAS MS
www.noticias.ms.gov.br

de criação do Estado 
de Mato Grosso do Sul, 
que celebra 42 anos.

As folgas não se 
aplicam àqueles que 
trabalham em serviços 
considerados essen-
ciais, que não podem 
ser interrompidos, 
como saúde e seguran-
ça pública. Comércio e 
bancos funcionam nor-
malmente na quinta-
-feira, dia 10.

Confira como será 

o funcionamento de al-
guns serviços públicos:

Agenfa

As Agências Fa-
zendárias de Campo 
Grande e do interior 
do Estado irão realizar 
atendimento até quar-
ta-feira (09). A emissão 
de guias poderá ser fei-
ta normalmente através 
do site da Secretaria de 
Fazenda (Sefaz), e o pa-

gamento em qualquer 
agência bancária na 
quinta-feira. 

Detran

O Departamento Es-
tadual de Transito (De-
tran) atenderá normal-
mente até quarta-feira. 
Após isso, acompanha-
rá o ponto facultati-
vo de quinta-feira e o 
feriado de sexta-feira, 
retomando os atendi-

mentos na segunda 
-feira (14).

Jucems

Nos postos de aten-
dimento, a Jucems irá 
realizar atendimentos 
até quarta-feira. De-
pois irá acompanhar 
o ponto facultativo do 
servidor, e feriado de 
aniversário do Estado. 
Porém com o processo 
de modernização do 

projeto Jucems 100% 
digital, muitos servi-
ços podem ser feitos 
através da internet.  
A Jucems Digital fun-
ciona durante as 24 
horas, sendo que os 
serviços podem ser 
acessados a qualquer 
hora do dia, até aos 
finais de semana e fe-
riados. O atendimen-
to presencial retorna 
normalmente na se-
gunda.

Centro de Atendimento ao Contribuinte funciona nesta 
quinta-feira para adesão ao Refis

O Centro de Atendi-
mento ao Cidadão (CAC) 
funcionará nesta quin-
ta-feira, 10 de outubro, 
para atender os contri-
buintes que quiserem 
aderir ao Programa de 
Recuperação Fiscal para 
com a Fazenda Pública 
Municipal (Refis 2019). 
Localizado na rua Frei 
Mariano, 66, entre a rua 
Delamare e a Avenida 
General Rondon, o CAC 
estará aberto das 07h30 
às 13 horas. Os demais 
órgãos da Prefeitura es-
tarão fechados, uma vez 
que o feriado do Dia do 
Servidor Público foi an-
tecipado para esta quin-

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

ta-feira.
Para aderir ao Re-

fis, o contribuinte deve 
quitar eventuais débitos 
referentes ao exercício 
de 2019 e vencidos até 
a data da adesão. Toda 
a situação cadastral do 
imóvel pode ser conferi-
da pela internet, no Por-
tal de Serviços do site 
oficial da Prefeitura de 
Corumbá (www.corum-
ba.ms.gov.br). O link 
também está disponível 
no banner do Refic, na 
página inicial do site. 
Para acessar os dados o 
contribuinte deve ter em 
mãos o número do Có-
digo de Cadastro (BIC) e 
o CPF ou CNPJ do pro-
prietário do imóvel ou 
terreno.

O Refis 2019 permi-
te que os débitos sejam 
pagos à vista ou em par-
celas mensais e sucessi-
vas, da seguinte forma:

Em parcela única 
com exclusão de 100% 
(cem por cento) dos valo-
res referentes aos juros 
e multa de mora; em até 
06 (seis) parcelas, com 
exclusão de 95% (noven-
ta e cinco por cento) dos 
valores referentes aos 
juros e multa de mora; 
em até 12 (doze) par-
celas, com exclusão de 
90% (noventa por cen-
to) dos valores referen-
tes aos juros e multa de 
mora; em até 24 (vinte 
e quatro) parcelas, com 
exclusão de 80% (oiten-
ta por cento) dos valores 

referentes aos juros e 
multa de mora; em até 
36 (trinta e seis) par-
celas, com exclusão de 
60% (sessenta por cen-
to) dos valores referen-
tes aos juros e multa de 
mora; e em até 48 (qua-
renta e oito) parcelas, 
com exclusão de 40% 
(quarenta por cento) dos 
valores referentes aos 
juros e multa de mora.

Conforme estabele-
cido pela Lei Comple-
mentar 241, assinado 
pelo prefeito Marcelo 
Iunes, nenhuma parce-
la poderá ser inferior a 
R$ 100,00 (cem) reais, 
para pessoa física e R$ 
200,00 (duzentos reais) 
reais, para pessoa ju-
rídica. O REFIS 2019 é 

destinado a promover a 
regularização de crédi-
tos municipais relativos 
aos tributos municipais 
vencidos até dezembro 
de 2018, bem como ou-
tros débitos de natureza 
tributária e não tributá-
ria, constituídos ou não, 
inscritos ou não em dí-
vida ativa, ajuizados ou 
não, parcelados ou não, 
com exigibilidade sus-
pensa ou não, exceto 
aqueles de responsabi-
lidade ou substituição 
tributária.

Em relação ao ISS-
QN, podem ser parcela-
dos inclusive os débitos 
vencidos até junho de 
2019. Também poderão 
ser incluídos no Refis 
2019 eventuais saldos 

dos parcelamentos ju-
diciais ou extrajudiciais 
cancelados anterior-
mente à vigência da Lei. 
Não são passíveis de re-
gularização através des-
te programa os débitos 
gerados via PGDAS-D 
(Programa Gerador do 
Documento de Arreca-
dação do Simples Na-
cional – Declaratório), 
relativos às pessoas ju-
rídicas optantes do Re-
gime Especial Unificado 
de Arrecadação de Tri-
butos e Contribuições, 
devidos pelas Microem-
presas e Empresas de 
Pequeno Porte – Simples 
Nacional, instituído pela 
Lei Complementar Fede-
ral nº 123, de 14 de de-
zembro de 2006.
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Divulgação

Divulgação/ PC Ladário

Vítima portava documentos pessoais, como CNH

Paulo e Valdielem vão para os presídios masculino e feminino

POLÍCIA

Preso homem que estuprou e engravidou 
enteada; mãe da menina também foi presa

P aulo Cesar dos 
Santos, de 47 
anos, acusa-
do de estu-

prar e engravidar a 
enteada, foi preso na  
terça-feira (08) pela 
Polícia Civil de Ladá-
rio, junto com a mãe 
da menina, identifi-
cada como Valdielem 
Aparecida Lima da 
Silva, de 28 anos. As 
investigações aponta-
ram que ela sabia dos 
abusos que a filha, na 
época com 11 anos, 
sofria.

O casal, foragido 
desde 2018, foi pre-
so no bairro Guatós, 
em Corumbá. Segun-
do a Polícia Civil, os 
estupros ocorreram 
em 2015 e 2016. Mes-
mo sabendo da situ-

ação, Valdielem não 
tomou nenhuma ati-
tude e continuou seu 
relacionamento com 
o autor. Após a ação 
criminal, Paulo e Val-
dielem tiveram as pri-
sões decretadas e es-
tavam foragidos desde 
julho do ano passado. 
Nos meses de julho a 
agosto de 2019, che-
garam mais denún-
cias de pelos menos 
duas vítimas menores 
de idade que também 
teriam sido abusadas 
por Paulo Cesar, mes-
mo estando foragido.

A Polícia Civil fez 
novas diligências e 
conseguiu localizar o 
casal. O setor de in-
teligência apurou que 
eles se esconderam 
em áreas rurais na re-
gião da fronteira entre 
Brasil e a Bolívia, che-
gando a morar no país 

vizinho. 
A prisão ocorreu 

quando eles resolve-
ram retornar à Co-
rumbá, indo para a 

casa da mãe de Paulo, 
no Conjunto Novo Ha-
bitar, bairro Guatós, 
parte alta da cidade.

Preso, o casal será 

levado para o Estabe-
lecimento Penal Mas-
culino e Feminino de 
Corumbá, onde irá 
aguardar o término 

do julgamento do pro-
cesso e dos demais in-
quéritos policiais que 
ainda estão em anda-
mento sobre crime de 
estupro de vulnerável.

“É importante a 
prisão do estuprador, 
pois solto ele poderia 
aviltar a dignidade 
de outras crianças. 
Além disso, já está 
implantado o sistema 
de disque denúncia. 
A população pode de-
nunciar via aplicativo 
WhatsApp qualquer 
prática delituosa pelo 
número 067 99668-
1679. O sigilo da 
identidade e número 
telefônico serão man-
tidos. É uma forma de 
aproximar ainda mais 
a população da Polícia 
Civil”, explicou o de-
legado Luca Venditto, 
titular da Delegacia 
de Ladário.

Corpo de colombiano 
encontrado no rio tinha 
marcas de tiros e facada

A Polícia Civil in-
vestiga o assassi-
nato do  colombia-
no Sérgio Enrique 
Cediel Pinto, de 48 
anos. O corpo dele 
foi encontrado na 

segunda-feira (07)a 
800 metros da foz do 
Canal do Bracinho, 
cerca de 20 minu-
tos de barco da área 
urbana de Corum-
bá. Pessoas que es-

tavam em uma lan-
cha, ao avistarem o 
cadáver, acionaram 
o Corpo de Bombei-
ros Militar, que en-
viou uma equipe de 
salvamento.

Casal tem moto e celulares 
roubados por dupla armada

Motocicleta CG 
160 Fan, placa QAC-
3236, pertencente a 
um casal, homem de 
39 anos e mulher de 
47 anos, foi rouba-
da por dupla armada 
com um revólver, às 
20h45, de terça-feira, 
08 de outubro, nas 
imediações do bair-
ro Aeroporto, em Co-
rumbá. Os bandidos 
ainda levaram os apa-
relhos celulares das 

vítimas.  
O homem infor-

mou que trafegava 
com sua esposa pela 
via, quando ambos 
foram surpreendidos 
pelos dois assaltan-
tes, que estavam em 
uma moto de cores 
vermelha e branca. 
Eles mandaram que o 
casal parasse e o pas-
sageiro já desceu com 
a arma apontada em 
direção às vítimas.

Logo em seguida, 
o bandido mandou 
que o casal descesse 
da motocicleta e as-
sumiu a direção do 
veículo, tomando os 
telefones das vítimas. 
Em seguida, a dupla 
fugiu, cada um em 
uma moto.

O roubo foi regis-
trado na Delegacia de 
Polícia Civil, por meio 
do boletim de ocorrên-
cia 5344/2019. (LC)

O corpo do co-
lombiano tinha 
duas perfurações 
de arma de fogo, no 
tórax e no queixo, 
e um ferimento de 
arma branca no ab-
dômen, com exposi-
ção das vísceras. O 
estrangeiro usava 
bermuda jeans e ca-
miseta cor escura e 
foi identificado por 
uma carteira de tra-
balho e carteira de 

habilitação.
Depois dos pro-

cedimentos de res-
gate, o corpo foi 
trazido pela equipe 
dos bombeiros até o 
Porto Geral. Peritos 
do IMOL (Instituto 
Médico e Odontolo-
gia Legal) vão fazer 
o exame necroscópi-
co no cadáver.

Informações apu-
radas pelo Diário 
Corumbaense apon-

tam que Sérgio En-
rique Cediel Pinto, 
estava em Corumbá 
desde a última sex-
ta-feira (04) e não 
mantinha contato 
com a esposa desde 
esta data. A família 
iria registrar bole-
tim de ocorrência 
nesta segunda-feira 
informando o desa-
parecimento dele. A 
vítima morava em 
São Paulo. (LC)
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ESPORTE E CULTURA

EDITAL

Eco Pantanal Extremo está com inscrições abertas
Renê Marcio Carneiro/PMC

Competição acontece de 15 a 17 de novembro

P romovido pela 
Prefeitura de 
Corumbá, com 
apoio do Go-

verno do Estado, por 

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

meio da Fundação de 
Desporto e Lazer de 
Mato Grosso do Sul 
(Fundesporte), a 6ª 
edição do Eco Panta-
nal Extremo está com 
inscrições abertas.

Neste ano, o even-

to, que acontece de 15 
a 17 de novembro, tem 
como novidade o Tiro 
Prático, modalidade 
de tiro desportivo em 
que se utilizam armas 
de fogo para executar 
pistas dispostas de 

alvos de papel ou me-
tálicos. No mundo, o 
Tiro Prático mais pra-
ticado é o IPSC, onde 
as pistas são execu-
tadas em sua maioria 
em movimento e de di-
versas posições.

O IPSC é um espor-
te dinâmico e desa-
fiador, que exige que 
o esportista execute 
suas habilidades de 
tiro com velocidade 
e precisão utilizando 
armas com potencia 
ajustadas ao regula-
mento. Além de o atle-
ta ter que se movimen-
tar muito, a distância 
e as configurações de 
cada pista são sempre 
diferentes.

Em 2019, os outros 
esportes em disputa 
são Canoagem, Corri-
da de Trilha, Marato-
na Aquática, Stand up 
Paddle (SUP) e Moun-

tain Bike. As vagas 
são limitadas e os in-
teressados devem se 
inscrever exclusiva-
mente pelo site www.
ecopantanalextremo.
com.br, onde também 
é possível encontrar o 
regulamento completo 
de cada modalidade.

“O Eco Pantanal 
Extremo é um evento 
ímpar para o Municí-
pio de Corumbá, onde 
incentiva a prática do 
esporte e fomenta di-
versas modalidades 
dentro da cidade. Isso 
estimula a população 
a praticar o esporte”, 
comentou o diretor-
-presidente da Fun-
dação de Esportes 
de Corumbá (Funec), 
Paulo André de Araújo 
Junior.

“Importante tam-
bém destacar o apoio 
do Governo do Estado, 

fundamental para rea-
lização do Eco Panta-
nal Extremo. Sem essa 
parceria, não teríamos 
a viabilidade de fazer 
esse projeto tão gran-
dioso e de repercussão 
nacional”, completou 
Paulo André.

“Só temos a agrade-
cer ao governado Rei-
naldo Azambuja, ao 
secretario de Governo 
Eduardo Riedel, ao 
diretor presidente da 
Fundesporte, Marcelo 
Miranda, e ao prefeito 
Marcelo Iunes, sem-
pre um incentivador 
do esporte, que já es-
teve à frente da Funec 
e sabe muito bem o 
tamanho da história 
corumbaense com o 
esporte e é um grande 
incentivador desses 
eventos”, concluiu o 
diretor-presidente da 
Funec.

Nota de Agradecimento

O Rotary Club de Corumbá, representado pela sua Diretoria, agrade-
ce a todos os patrocinadores e colaboradores do 8° Porco no Rolete 
bem como sua 25ª Feijoada.

Esse trabalho unificado ao de seus associados, proporcionou aten-
der Projetos do Asilo São José, Cripam, Apae e Instituto Novo Olhar.

Essas promoções também contribuíram à Fundação Rotária, através 
da qual, vários outros projetos Distritais puderam ser contemplados.

O Instituto Novo Olhar, por exemplo, foi agraciado com um projeto 
de sala de Informática, trabalho este, iniciado no ano rotário ante-
rior. 
Vitória do trabalho de todos!

Este é o Rotary, girando sua roda rotária, contribuindo para a erra-
dicação da paralisia infantil no mundo e contemplando projetos às 
comunidades.

Nosso reconhecimento e agradecimento.

Miriam Philbois
Presidente da Diretoria AR 19/20

FASP seleciona projetos de 
dança, teatro, circo e música

NOTÍCIAS MS
www.noticias.ms.gov.br

Grupos de dan-
ça, teatro, circo e 
música do Estado 
terão espaço garan-
tido nesta edição do 
Festival América do 
Sul Pantanal, que 
acontece de 14 a 17 
de novembro em Co-
rumbá e Ladário. Fo-
ram selecionados os 
projetos que partici-
param dos editais de 
seleção organizados 
e lançados pela Fun-
dação de Cultura de 
Mato Grosso do Sul 
em setembro. 

Na música foram 
indicados quatro 
projetos. Para o Pal-
co Integração foram 
selecionados: Gui-
lé, Quarteto Samba 
Choro e Renato Ja-
ckson. Como suplen-
tes ficaram Gideão 
Dias, Beget de Lu-
cena e Maringá Bor-
gert. Eles se apre-
sentarão na Praça 
Generoso Ponce, em 
um espaço capaz de 

receber milhares de 
pessoas. 

Para o Moinho 
Cultural a atração é 
a banda Videosonic, 
que fará apresenta-
ção totalmente ins-
trumental, de acor-
do com o edital. Já 
o Palco Ladário não 
recebeu inscrições, 
sendo a seleção feita 
pela própria Funda-
ção de Cultura, le-
vando em conta as 
normas do processo 
seletivo. 

Dança 
 
Foram designa-

das duas propostas, 
cujas apresentações 
acontecem na Praça 
da Independência, 
em palco próprio e 
na Caixa Cênica. 
Os aprovados fo-
ram: “R.U.I.A”, da 
Cia. Dançurbana e 
“Delírios – Traços 
dançantes em Lídia 
Bais”, de Tarsila Bo-
nelli Calegari Pauli-
no. Como suplentes 
foram selecionados 

“Desassossego”, de 
Vinícius Souza Bar-
boza – TEZ Cia. de 
Dança e “Matiilha”, 
de Irineu de Castro 
Queiróz Junior. 

Teatro e circo

A comissão de 
seleção do edi-
tal selecionou três 
propostas, cujas 
apresentações acon-
tecem na Praça da 
Independência, na 
Caixa Cênica e na 
Tenda Circo. As pe-
ças escolhidas foram 
“Uma moça da ci-
dade”, do Ubu Gru-
po de Artes Cênicas 
e “Navegantes”, de 
Eros Bigatão Rios. 
Como suplentes fi-
caram “Jaity Muro”, 
do Grupo Orendive e 
“João e o Pé de Feijão 
na Terra do Nunca”, 
do Circo do Mato. 

Já o espetáculo 
“Banana”, do Cir-
co Le Chapeau, foi 
selecionado para se 
apresentar na cate-
goria Circo.
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BANCO 36

DUP
ENFERMARIA
TERIAURL

MEGALOMANIA
COSTÃAV
TCCOMC

AR
MONOCULTURA

ROSETANAS
DILVIIC

GEROUALTER
RULNARU
AUTOMOTRIZ
DRSUNICA
ALOETSD
RARURETRA

DE
SCARTAVEIS

(?) do
Borel,
cantor 
de funk

Grito de
lutadores 
de artes
marciais

Endereço
de página

da web
(sigla)

Final (?),
programa
de edição
de vídeo

Michel
Teló, com-
positor e
cantor

A roupa
comprada

em loja 
de grife

Subgênero
de filme
policial

(fr.)

Atividade
agrícola co-
mo o plan-
tio da soja

Jornada
(?) estre-
las, saque
do vôlei

Formato
do Laço
Nacional
do Brasil

Em tempos
passados

(?) 
Hobsbawm,
historiador
marxista

Osso loca-
lizado no
antebraço

Tancredo
Neves,
político
mineiro

Em (?):
o dedo 

erguido em
protesto

Filha (?):
não tem
irmãos

Extensão
de arqui-
vos com-
pactados

Via de
saída do
esperma
(Anat.)

Elétron-
volt

(símbolo)

"O Homem
que (?)",
de Victor

Hugo
Fraldas 

(?), itens
do enxoval
do bebê

Letra que
o Ceboli-
nha não
fala (HQ)

O passatempo que você está
fazendo agora

Pedra mística da
cultura escandinava

Palmeira
de caule

espinhoso

Carro, 
em inglês
Unidade,
em inglês

Habitat de peixes
como o pirarucu

Recipi-
entes de
perfumes

Dito popular que expressa a van-
tagem da ajuda mútua

Dispositivo
de uso pro-
ibido pelo
Código de
Trânsito

Brasileiro

Anseio
do consu-

mista

Espaço de 
internação
hospitalar

Custo, em
inglês

Transtorno
do indiví-
duo com
mania de
grandeza

(Psic.)
Junto a
Base da 

fabricação
do papel

Deu exis-
tência a 
Veículo

ferroviário
provido

de motor
(?) vera,

planta uti-
lizada pela
indústria

de cosmé-
ticos

7, em al-
garismos-
romanos
(?) ego: o
"outro eu"
de uma
pessoa
(lat.)

Dom
(abrev.)

Lago, em
francês

3/car — cut — lac. 4/cost — noir — ulna — unit.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO44

B O R A G
A U R I V E R D E

SE N S A T O M E S
D A L M A T A S
E D O E R M O

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

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

A F O I T A C U R A
I D S P O T D
N A P A R I T O
A P O S T A D O R

VA L E R F L O R A

Material
para imo-

bilizar
fraturas

Equilibra-
do; pon-
derado

A índole
da bruxa
(Lit. inf.)

Cão de
pelo

branco
e preto

Antiga
civili-
zação
andina

A mulher
que não
é eco-
nômica

Dar
palpite
(gíria)

Erguido;
levantado

Máquina
de tecidos

Tipo de
serviço

dos
Correios

Barra
rente

ao chão
da parede

Ciro (?),
político

brasileiro

Afobada;
apressada

Passagens
dos botões

Recupe-
ração

da saúde

Material
que imita
o couro

Sílaba de
"tutor"

Aquele
que joga

na Loteria
Esportiva

Cerimônia
religiosa

Possuir 
determi-

nado
preço 

Conjunto 
de vegetais

de uma
região

Morcego,
em inglês
Conjunto 
de vozes

Refletor
de luz

(?) de lado:
desprezar 

Sem
habitantes

Terno;
carinhoso

Período
de 30 dias

A arte
cênica

Móvel
integrado
ao vão da

parede

Cadência
musical
Flutua
no ar

Verde e
amarelo

Marco do
término
de uma
corrida

(autom.)

Família
(fig.)

A moeda
do Brasil

Atrevida;
audaciosa

3/bat. 4/spot. 5/valer. 6/afoita. 7/sensato. 9/auriverde.

Solução Anterior

ENTRETENIMENTO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convido as pessoas interessadas para participarem da Assembleia 
Geral de Criação e Fundação do Clube Pantanal de Fuscas, Carros 
Antigos e Derivados - CPFCarD, a realizar-se no dia 09 de novembro 
de 2019, às 19 horas, no salão do Hotel Nacional, situado a rua Amé-
rica entre Frei Mariano e Antônio Maria, centro de Corumbá, e que na 
qualidade de sócio(s) fundador(es), possa deliberar sobre a seguinte

 
                        ORDEM DO DIA
 
01 – Escolha e oficialização do nome do Clube;
02 – Leitura, análise e aprovação do Estatuto Social,
03 – Eleição e posse da Diretoria e do Conselho Fiscal;
04 – Encontro de Fuscas, Carros Antigos e Derivados de Corumbá.
05 -  Assuntos Gerais.
 
Corumbá – MS 08 de outubro de 2019
 
Antonio Celso Mello dos Santos    
Comissão Organizadora
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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

ARTE

Ponte da Sete vira “tela ao ar livre” para 
relembrar brincadeiras e personagens da infância

Fotos: Leonardo Cabral

Artistas plásticos sempre utilizam espaço para fazer homenagens e retratar "doces" lembranças

Artistas retrataram personagens de desenhos animados que fizeram parte da infância de crianças nos anos 80 e 90

LEONARDO CABRAL
leonardo@diariocorumbaense.com.br

Uma homena-
gem às crian-
ças e que aca-
ba também 

colorindo e embele-
zando a cidade. Quem 
passa pela rua Sete de 
Setembro, mais preci-
samente em frente a 
“Ponte da Sete”, loca-
lizado entre as ruas 
Joaquim Venceslau 
de Barros e Gonçalves 
Dias, pode recordar 
as brincadeiras de in-
fância e até mesmo de 
alguns personagens, 
que hoje são difíceis 
de serem exibidos nas 
telinhas.

O trabalho a céu 
aberto é dos artistas 
plásticos Jamil Cana-
varros, Helker Ernany 
Correa, Rodney de Oli-
veira Santos, mais co-
nhecido como “Rude” 
e Jovani Moraes. O 
objetivo é embelezar a 
cidade e homenagear 
as crianças e até mes-
mo os adultos que um 
dia, puderam desfrutar 
dessas brincadeiras, 
hoje, retratadas na 
“Ponte da Sete”.

“Sempre nos jun-
tamos e fazemos isso 
em lugares que nos 
oferecem uma tela a 
céu aberto. Aqui an-
tes, tínhamos feito 
um trabalho sobre a 
Copa do Mundo, mas 
como o Brasil perdeu, 
demorou um pouco, 
mas resolvemos fazer 
essa homenagem para 
as nossas crianças e 
também àquelas pes-
soas que um dia vi-
venciaram tudo isso. 
Retratamos brincadei-
ras antigas e persona-
gens que marcaram a 

história dos desenhos 
animados e que são 
lembrados até hoje, 
porém difíceis de se-
rem exibidos”, explicou 
o artista plástico Jamil 
Canavarros ao Diário 
Corumbaense.

"Os meses de se-
tembro e outubro são 
dedicados às crianças. 
Tivemos o tradicional 
São Cosme de São Da-
mião e agora também 
se aproxima a festa de 
Nossa Senhora Apare-
cida, padroeira do Bra-
sil e o Dia das Crianças. 
Usamos a imaginação e 
a nossa forma de tra-
balho, para possibilitar 
um novo visual, dei-
xando esse local, antes 
conhecido pela crimi-
nalidade, mais boni-
to e com cara nova. A 
tinta em si já traz uma 
energia boa para as 
pessoas. Renova o am-
biente, traz a sensação 
de alegria e de pureza 
como as nossas crian-
ças são”, completou 
Jamil frisando que o 
ideal em sua visão, era 
a cidade toda colori-
da. “Um sonho que te-
nho”, revelou.

Entre as imagens 
retratadas pelos artis-
tas estão futebol, crian-
ças pulando corda, car-
rinhos de lata sendo 
puxados, brincadeiras 
de roda e até mesmo 
os pequenos soltando 
as famosas pipas pelas 
ruas da cidade.

Já em relação aos 
personagens de dese-
nhos animados que 
marcaram história na 
televisão nas décadas 
de 80 e 90 aparecem 
Pica-Pau; Zé Colmeia; 
Papa-Léguas e Coiote; 
Fred Flintstone; Gar-
gamel; Manda Chuva; 

Capitão Caverna; Dick 
Vigarista; Mickey Mou-
se e Minie Mouse entre 
outros personagens 
que fizeram parte da 
infância de muitos que 
já ultrapassaram os 30 
anos de idade.

Passando pelo lo-
cal, a jovem Luana 
Neves, moradora do 
bairro Cristo Reden-
tor, não se conteve e 
foi ao encontro dos ar-
tistas parabenizar um 
por um pela inciativa. 
“Caramba, que traba-
lho maravilhoso. Isso 
é muito bom, mostrar 
para os mais jovens, 
como eu, esses perso-
nagens que marcaram 
época. Manter viva a 
arte de rua e também 
os personagens. É gra-
tificante poder olhar 
tudo isso, ainda mais 
aqui nesse local”, falou 
Luana.

Ponte da Sete

O cenário escolhi-
do para receber a obra 
dos artistas plásticos, 
é conhecida na re-
gião como a “Ponte da 
Sete”, que também li-
mita a parte baixa e a 
parte alta de Corumbá, 
já que a divisão, con-
forme algumas pesso-
as, é feita através do 
trilho, onde a ponte 
está localizada, a pou-
cos metros do prédio 
que por anos abrigou 
a Estação Ferroviária 
da cidade. O local tam-
bém foi conhecido por 
ser violento, devido a 
brigas de gangues.

Todo orgulhoso do 
próprio trabalho, o 
artista visual Helker 
Ernany, que também 
integra o grupo res-
ponsável em dar essa 

“nova cara”, para este 
ponto da cidade, men-
cionou estar satisfeito 
com o resultado.

“Para mim é uma 
satisfação muito gran-
de. Nasci e cresci nes-
sa região. Não moro 
mais aqui, mas minha 
mãe sempre me dizia 

que um dia eu pode-
ria voltar e contribuir 
com esse local e está 
acontecendo. Através 
do meu trabalho pos-
so proporcionar essas 
lembranças a pessoas 
que atualmente estão 
ligadas mais com a 
tecnologia. Dou gra-

ças a Deus pelo dom 
de poder fazer o que 
faço, onde contribuo 
não só para uma cida-
de mais bonita, como 
também ajudo a res-
gatar parte da infân-
cia de muitos, como 
a minha”, expressou 
orgulhoso o artista.


