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31 DE OUTUBRO 

Sol e aumento de nuvens de 
manhã. Pancadas de chuva à 
tarde e à noite.

Fonte: 
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>>PÁGINA 03

Crimes aconteceram no último domingo, 13 de outubro, na 
Fazenda Coqueiro. Laudinir da Silva Penaz, de 34 anos, o 
"Corumbá", confessou que matou porque foi "zombado" pelas 
vítimas. >>PÁGINA 04

Faltando menos de 15 dias 
para fim de prazo, quase 30 
mil ainda não fizeram o 
cadastramento biométrico 
em Corumbá e Ladário

CRIMES NA ÁREA RURAL

Ação conjunta das Polícias 
prende homem que matou 
três e feriu um em fazenda 
na estrada para Coimbra 

A
nderson G

allo

Fundação de Cultura anuncia principais 
atrações do FASP 2019 em Corumbá 
O Festival América do Sul Pantanal receberá Zezé Di Camargo e Luciano, Diogo Nogueira, Paralamas do Sucesso e Lucy Alves. Marcada para o período 
entre 14 e 17 de novembro, esta é a 15ª edição do evento, que tem a marca da diversidade cultural. >>PÁGINA 05
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Gestão pública é o caminho contra a corrupção

A corrupção é 
pré-requisito 
do desenvol-
vimento, já 

dizia Gunnar Myr-
dall, Prêmio Nobel 
de Economia, em 
1974. Ou seja, esse 
mal é algo comum e 
enraizado na socie-
dade de modo geral. 
No entanto, o grande 
problema está na im-
punidade. A compla-
cência com a corrup-
ção tem sido o grande 
veneno dos governos.

Os efeitos cola-
terais são diversos. 
Eles geram as cri-
ses do nosso tempo, 
como a corrupção 
generalizada (tanto a 
governamental quan-
to a empresarial) e a 
escassez de líderes. 
Por exemplo, no lado 
social, observa-se 
as massas abando-

Por Wagner Siqueira (*)

nadas sofrendo com 
a desigualdade. Na 
questão moral, pro-
voca o aumento da 
hipocrisia e o cinis-
mo diante dos fatos 
do cotidiano.

Da crise econômi-
ca, emerge o descon-
trole das variáveis 
financeiras. Essas 
questões muitas ve-
zes são provocadas 
por conta do alto 
custo do desperdício 
e da irracionalidade 
de gestão, que aca-
bam sendo mais da-
nosos do que a cor-
rupção. Tais fatores 
criam uma verdadei-
ra montanha russa 
na vida de milhares 
de pessoas.

Outro dilema en-
contra-se entre a for-
mação de gerentes e 
líderes. A sociedade 
tem capacitado ge-

rentes eficazes, mas 
tem negligenciado a 
formação de lideran-
ças. É só notar como 
tem se falado tanto 
em líderes e lideran-
ça. Porém, nunca se 
formou tantos geren-
tes para a conforma-
ção e a rotina.

Isso provoca ain-
da mais lacunas. 
Por exemplo, fala-se 
tanto em empreen-
dedorismo e atitude 
empreendedora. Mas 
ainda se insiste em 
manter ambientes 
organizacionais que 
não dão espaço para 
voz e para participa-
ção de outros. Além 
disso, esquece-se de 
valorizar a contribui-
ção e a liberdade de 
inovar e de ousar.

Esses problemas 
são fruto da erosão 
da autonomia ins-

titucional, a qual é 
tolhida de inúme-
ras formas. São as 
exigências governa-
mentais e legais, os 
excessos de reparti-
ções burocráticas, as 
normas sindicais, as 
relações de trabalho 
conflitantes, as pres-
sões de grupos de 
interesse contraditó-
rios entre outros.

A reforma do go-
verno é, de fato, bem 
mais difícil do que 
no setor privado. Os 
burocratas padecem 
de apego profissio-
nal pela homogenei-
dade. Há uma regra 
de ouro na gestão 
pública que precisa 

ser quebrada: nunca 
faça nada pela pri-
meira vez.

Para se exercer 
a verdadeira gestão 
pública nos tempos 
que vivemos, é es-
sencial encarar a in-
teligência artificial 
como o grande agen-
te de mudança para 
acabar de vez com a 
burocracia. Infeliz-
mente, o setor pú-
blico não se mexe na 
era do Google.

É fundamental res-

saltar ainda que so-
mente a democracia 
tem o compromisso 
com a gestão pública, 
pois ela está sempre a 
serviço da cidadania, 
promovendo melho-
res condições para os 
cidadãos. Ela busca a 
garantia dos direitos 
individuais, o bem co-
mum e o interesse co-
letivo. O mais impor-
tante: a gestão ágil, 
correta e justa cria 
obstáculos à corrup-
ção.
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CIDADE

Fotos: Anderson Gallo

Audiência pública aconteceu na Câmara de Corumbá

Juiz eleitoral Maurício Cleber Miglioranzi Santos

Audiência pública reforça importância do 
cadastramento biométrico obrigatório

C o o r d e n a d a 
pelo Tribunal 
Regional Elei-
toral de Mato 

Grosso do Sul (TRE), 
em parceria com as 
Prefeituras e Câma-
ras Municipais de  
Corumbá e Ladário, 
audiência pública re-
alizada na quinta-
-feira (17) reforçou o 
chamamento dos elei-
tores para o cadas-
tramento biométrico 
obrigatório. O prazo 
final termina em 31 
de outubro e não será 
prorrogado.

Conforme o juiz da 
50ª Zona Eleitoral e 
diretor da Central de 
Atendimento ao Elei-
tor, Maurício Cleber 

Miglioranzi Santos, 
que representou o de-
sembargador e presi-
dente do TRE, João 
Maria Lós, Corumbá 
e Ladário, têm que 
atingir pelo menos 
o índice de 80% dos 
eleitores cadastrados. 
Porém, faltando me-
nos de 15 dias para 
se encerrar o prazo, 
as cidades estão na 
faixa dos 65% do elei-
torado. 

“O trabalho da re-
visão biométrica vem 
acontecendo há três 
meses, ou seja, des-
de julho. Esse é um 
momento importan-
te para a região, não 
só para o eleitor, mas 
também para as ci-
dades de Corumbá e 
Ladário, uma vez que 
esse quantitativo, nú-

mero de eleitores que 
fazem a revisão bio-
métrica, reflete em 
uma série de políticas 
publicas que são re-
vertidos diretamen-
te aos municípios. O 
eleitor que não com-
parecer terá o titulo 
cancelado, trazendo 
uma série de conse-
quências, desde a difi-
culdade da renovação 
do passaporte, aber-
tura de contas bancá-
rias e até mesmo res-
trição em benefícios 
sociais, uma vez que 
todos eles são vincu-
lados a instituições 
financeiras. O titulo 
eleitoral é uma das 
exigências de regu-
laridade do cidadão. 
Precisamos insistir, 
para que alcancemos 
pelo menos 80% do 
eleitorado nos dois 
municípios. A Justi-
ça Eleitoral não tem 
previsão de prorrogar 
o prazo, em virtude de 
inúmeras outras ci-
dades que ainda pre-
cisam fazer a revisão. 
Estamos desde julho 
realizando o proces-
so. e aquele eleitor 
que não fizer a revisão 
biométrica, o cancela-
mento do título será 
imediato”, explicou ao 
Diário Corumbaense 
o magistrado.

O prefeito de Co-
rumbá, Marcelo Iunes, 
enfatizou a importân-
cia de a população 
estar com o título de 
eleitor regularizado, 
ainda mais que no 

próximo ano, vão ser 
eleitos os represen-
tantes do Executivo 
e Legislativo. “Fazen-
do o processo biomé-
trico, o eleitor estará 
em dia com a Justiça 
Eleitoral e além de 
estar apto a escolher 
os representantes no 
próximo pleito, o ca-
dastramento mostra 
o número de eleitores 
em Corumbá, e atra-
vés do IBGE, o núme-
ro de habitantes. Isso 
reflete diretamente na 
captação de recursos 
federais, investimen-
tos que são desti-
nados para a nossa 
cidade. Por isso é ne-
cessário que a popu-
lação colabore e faça 
a sua revisão biomé-
trica”, falou o chefe 
do Executivo corum-
baense. 

Dados apresen-
tados pelo analista 
judiciário do TRE/
MS, Eduardo Nakata, 
apontaram que se o 
cadastramento bio-
métrico se encerrasse 
hoje, só em Corumbá, 
cerca de 24 mil títu-
los seriam cancela-
dos. Em Ladário, se-
riam 4.400 inscrições 
canceladas. "Com 
os cancelamentos, a 
configuração do Le-
gislativo dos dois 
municípios mudaria 
completamente, já 
que muitos vereado-
res não seriam elei-
tos", enfatizou ao res-
saltar a necessidade 
de a classe política se 
mobilizar para que os 
eleitores procurem os 
cartórios para se ca-
dastrar.

Nakata ainda es-
clareceu durante a 
audiência que no 
processo de revisão 
biométrica, não há 
vedação no que se re-
fere ao transporte dos 
eleitores. "Neste caso 
específico, os verea-
dores podem viabili-
zar o transporte de 
eleitores até a Justiça 
Eleitoral".  

O presidente da 
Câmara de Corumbá, 
Roberto Façanha re-
forçou o alerta. “Es-
tamos aqui fazendo o 
chamamento da po-

pulação e envolven-
do a classe política, 
onde convidamos to-
dos os presidentes de 
partidos, para que em 
uma ação conjunta 
se envolvam, na in-
tenção de aumentar 
o número de eleitores 
com biometria em Co-
rumbá. Pelos dados 
repassados, ainda 
faltam 24 mil eleito-
res que não fizeram o 
cadastramento, isso 
será uma perda muito 
grande em termo de 
eleitorado. O eleitor 
tem que ter a consci-
ência da importância 
desse processo indo 
até o Cartório Eleito-
ral, fazendo a sua bio-
metria, tendo como 
responsabilidade em 
escolher muito bem 
aquelas pessoas que 
irão representá-los. A 
biometria é obrigató-
ria e tem penalidades 
para quem não fizer”, 
frisou Façanha.

Atualmente os 
municípios de Co-
rumbá e Ladário pos-
suem, respectivamen-
te, 61.380 e 11.733 
eleitores, segundo o 
TRE/MS.

Os atendimentos

Em Corumbá, os 
atendimentos aconte-
cem na sede dos Car-
tórios da 7ª e 50ª Zo-
nas, na rua Duque de 
Caxias, bairro Nossa 
Senhora de Fátima. 
Em Ladário, o cadas-

tramento é realizado 
em uma sala montada 
ao lado de uma agência 
bancária, na Avenida 
14 de Março, centro da 
cidade.

O horário especial 
de atendimento para 
os eleitores na sede do 
Cartório Eleitoral em 
Corumbá é das 08h às 
18h, de segunda a sex-
ta-feira, com maior nú-
mero de atendentes a 
partir das 12h às 18h, 
e encerramento de en-
trega de senhas até às 
18h, para quem se en-
contrar na fila.

Já no município 
de Ladário, o horário 
especial é das 07h às 
17h, nos dias úteis, 
ou seja, de segunda a 
sexta-feira, com en-
cerramento da entrega 
das senhas até às 17h, 
para quem ainda esti-
ver na fila.

Aos sábados tam-
bém estão sendo feitos 
os atendimentos. Os 
plantões seguem neste 
próximo sábado (19) e 
no dia 26 de outubro 
das 08h às 16h, com 
entrega de senhas até 
às 15h em Corumbá. 
Em Ladário, das 08h 
às 15h, com entrega de 
senhas até às 14h com 
plantão no dia 26. 

Para o procedimen-
to, é necessário que o 
eleitor apresente docu-
mento de identifica-
ção oficial (original e 
cópia) e comprovante 
de residência atuali-
zado.
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MARTA FERREIRA - CG NEWS

POLÍCIA

Homem que matou três e feriu um 
permanece na Delegacia 

Anderson Gallo

Laudinir confessou ter matado os três homens na fazenda Coqueiro

LEONARDO CABRAL
leonardo@diariocorumbaense.com.br

Permanece preso 
na 1ª Delegacia 
de Polícia Civil, 
Laudinir da Silva 

Penaz, de 34, o “Corum-
bá”, acusado do triplo 
homicídio, ocorrido no 
último domingo (13) na 
fazenda Coqueiro, loca-
lizada na estrada que 
vai para Forte Coimbra, 
distante 60 km do cen-
tro corumbaense.

Laudinir foi preso 
na região do Jacadi-
go, numa área conhe-
cida como Carmen de 
La Fronteira, na divi-
sa com a Bolívia numa 
ação conjunta das equi-
pes Equipes da Força 
Tática da Polícia Militar, 
da Polícia Civil e da ALI 
(Agência Local de Inte-
ligência), com apoio da 
Polícia Boliviana.

Conforme o sargento 
da Polícia Militar, Wag-
ner Souza Braga, as 
buscas tiveram início 
logo depois do crime e 
no momento da prisão, 

Laudinir confessou ter 
matado a tiros Pedro 
Carlos Aquino, 45 anos; 
Jocemar Gonçalves dos 
Santos, de 36 anos e 
João Estevão Cáceres, 
de 50 anos e ferido Vi-
nícius Schumacher de 
Lima, de 27 anos, bale-
ado na lateral esquerda 
da boca. As vítimas vie-
ram de Guia Lopes da 
Laguna para fazer ser-
viço de empreitada na 
propriedade rural. Dois 
dos homens mortos fo-
ram baleados na cabeça 
e o terceiro foi atingido 
por dois disparos no 
peito.

“Ao perceber a pre-
sença policial, ele ten-
tou fugir para a Bolívia, 
mas como já havia uma 
equipe da polícia bo-
liviana, retornou para 
o lado brasileiro. Foi 
quando sofreu uma 
queda e acabou se ren-
dendo”, contou o sar-
gento da PM, frisando 
ainda que a vítima que 
sobreviveu, Vinícius 
Schumacher de Lima, o 
reconheceu como autor 

dos crimes. 
Outro homem foi 

preso junto com Laude-
nir. Não há indícios da 
participação dele nos 
homicídios, mas na co-
mercialização da arma 
utilizada por Laudinir, 
um revólver calibre 38 
que posteriormente foi 
apreendido com um 
indivíduo que afirmou 
ter pago 800 reais pela 
arma. 

Ao Diário Corumba-
ense, o assassino con-
fesso disse estar "arre-
pendido" pelo o que fez e 
também negou ter rou-
bado qualquer quantia 
em dinheiro, já que a 
principal linha de inves-
tigação apontava que o 
motivo do crime seria 
latrocínio (roubo segui-
do de morte), pois con-
forme as informações, 
as vítimas haviam rece-
bido R$ 2 mil na última  
sexta-feira pelos servi-
ços prestados na fazen-
da.

“Eu atirei neles por-
que disseram que eu 
não era homem e que 

corumbaense não tinha 
coragem de atirar. Foi 
aí que resolvi atirar ne-
les. Depois disso, fugi 
com o carro e abando-
nei perto do lixão e fui 
para o local onde me 
prenderam, mas eu 
não queimei nenhum 
carro e nem roubei ne-
nhum dinheiro”, afir-
mou Laudinir. O Fiat 
Strada/1999, placas 
AIO-2216, de Guia Lo-

pes da Laguna, foi en-
contrado em chamas 
em uma mata, localiza-
da na rua Ceará entre 
a Vinte e Um de Setem-
bro (trecho anel viário) 
e Edu Rocha, parte alta 
da cidade, na noite de 
domingo. Já em relação 
ao tiro disparado con-
tra o único sobreviven-
te, Laudinir declarou: 
“atirei nele para não 
deixar vestígios. Ele es-

tava no local e viu o que 
tinha acontecido”. 

A reportagem apu-
rou que Laudinir foi in-
diciado pelo triplo ho-
micídio e tentativa de 
homicídio. A Polícia Ci-
vil aguarda o resultado 
de laudos para concluir 
o inquérito e ele ainda 
pode responder por la-
trocínio, caso as inves-
tigações apontem para 
essa hipótese. 

PF apreende 255 quilos de cocaína em carreta 
"preparada" para transportar droga

Divulgação/PF

Tabletes de cocaína estavam em compartimento construído para esse fim 
em semirreboque

Apreensão de cocaí-
na feita por por policiais 
federais na quarta-feira 
(16) evidencia que uma 
carreta foi construída 
especificamente para o 

transporte de material 
ilícito, segundo a cor-
poração. Dividida em 
tabletes, carga de 255 
quilos do entorpecen-
te foi descoberta nas 
longarinas, peças que 
fazem parte do chassi 

do veículo. Os compar-
timentos, localizados 
na estrutura do veícu-
lo, ultrapassavam seis 
metros de comprimento 
cada.

A apreensão ocorreu 
na BR-262, rodovia que 
cruza Mato Grosso do 
Sul, de leste a oeste, no 
trecho entre Miranda e 
Corumbá. O motoris-
ta do veículo semirre-
boque, com placas de 
Londrina, foi preso. O 
nome não foi divulgado 
pela PF.

Aos policiais, o mo-
torista afirmou ter pego 
a droga em Corumbá 
e levaria ao interior de 
São Paulo. Para a PF, 
“a sofisticação do com-
partimento demonstra 
que a carreta foi cons-
truída especificamente 

para o transporte de 
material ilícito”.

Para conseguir tirar 
os invólucros de droga, 
foi preciso desmontar 
a estrutura secundária 
do para-choque trasei-

ro, feito de peças para-
fusadas e encaixadas 
com razoável precisão, 
“dissimuladas por sol-
das falsas e pintura 
homogênea”, como tra-
duziu a Polícia Federal.

O motorista preso foi 
levado para a Delegacia 
da Polícia Federal de 
Corumbá e transferido 
para o presídio da cida-
de, onde aguardará o 
andamento do processo.

Homem tenta fugir de assalto e 
fica com faca cravada nas costas

ROSANA NUNES
rosana@diariocorumbaense.com.br

Homem de 26 anos 
foi esfaqueado durante 
tentativa de assalto na 
rua Diamantino, con-
junto Camalote, em Co-
rumbá. Foi por volta da 
meia-noite e meia desta 
quinta-feira, 17 de ou-

tubro. 
A vítima relatou à 

guarnição do Corpo de 
Bombeiros Militar de 
Corumbá que seguia de 
bicicleta pela via quan-
do dois bandidos o 
abordaram. Ele tentou 
fugir dos assaltantes, 
mas foi golpeado nas 
costas. A violência da 

agressão foi tanta que o 
cabo quebrou e a lâmi-
na da faca ficou crava-
da no corpo da vítima. 
Os bandidos fugiram.

Os bombeiros pres-
taram o atendimento 
emergencial e remove-
ram o homem para o 
pronto-socorro munici-
pal.
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Daniel Reino/Fundação de Cultura MS

Mestre cururueiro Sebastião entre o cantor Zezé Di Camargo e o governador Reinaldo Azambuja

CULTURA

CLASSIFICADO

leiloesjudiciais.com.br/ms | 0800-707-9272

SOBRADO 200M² EM CORUMBÁ/MS, 

718m² a.t., R. América, 1.391.
Inicial R$ 258.050,00 (PARCELÁVEL)

FASP 2019 traz a Corumbá shows de artistas 
consagrados e diversidade cultural 

Coração da 
América, fes-
teira, festiva e 
multicultural, 

a cidade de Corum-
bá está pronta para 
receber com todas as 
honras o 15º Festival 
América do Sul Pan-
tanal que acontece de 
14 a 17 de novembro. 
Depois da Festa do 
São João e do Car-
naval, o Festival é o 
evento mais esperado 
na região, explicou o 
diretor-presidente da 
Fundação de Cultura 
do Pantanal, Joilson 
Silva da Cruz, um dos 
grandes entusiastas e 
incentivador cultural, 
que pelo seu intenso 
trabalho, foi escolhido 
pela comunidade para 
ser homenageado du-
rante o Festival. 

Ao lado de um gru-
po de curureiros (mes-
tres que tocam viola 
de cocho) e membros 
de escolas de samba 
e da miss Terra MS, 
Jéssica Barbosa, Joil-
son deu o tom da fes-
ta logo na recepção 
do Yotedy, local es-
colhido para o lança-
mento do Festival, em 
Campo Grande,  na  
quarta-feira (16), que 
este ano vai contar 
com mais de 50 atra-
ções nacionais e inter-
nacionais, com músi-
ca, literatura, oficina, 
teatro e dança. Fun-
dada há 241 anos, Co-
rumbá respira e trans-
pira cultura: “Somos o 
cordão umbilical que 
une a região aos de-
mais países da frontei-
ra”, declarou Joilson. 
Isso sem esquecer da 
questão econômica, 
já que o turismo se 
intensifica durante o 
Festival. “E eles vêm 
com dólares”, brin-

cou, referindo-se ao 
grande contingente de 
turistas de países vizi-
nhos participantes. O 
prefeito de Corumbá, 
Marcelo Iunes, foi re-
presentado no lança-
mento pelo secretário 
de Governo, Cássio 
Costa Marques. 

O Festival, segundo 
a diretora-presidente 
da Fundação de Cul-
tura de MS, Mara Ca-
seiro, é o reconheci-
mento da identidade 
pantaneira com suas 
tradições e diversida-
de. “Tentamos reunir 
o que há de melhor 
em nosso Estado e nos 
países da fronteira, 
Bolívia, Paraguai e Ar-
gentina”, disse Mara, 
destacando ainda a 
contribuição do Fes-
tival com o meio am-
biente através de ofi-
cinas e palestras além 
da homenagem ao Rio 
Paraguai, responsá-
vel pela migração e 
colonização da cidade 
e pela diversidade so-
ciocultural, que faz de 
Corumbá uma cidade 
única.

Nesta 15ª edição, 
serão homenageados 
também o escritor co-
rumbaense, Hélio Se-
rejo (in memorian), o 

cantor e compositor 
Paulo Simões – autor 
(junto com Geraldo 
Roca) de uma das can-
ções mais emblemáti-
cas do Mato Grosso do 
Sul – “Trem do Panta-
nal”; além do artista 
plástico Edson Castro, 
um dos expoentes das 
artes do Estado – atu-
almente radicado em 
Paris, e por último, 
mas não menos impor-

tante, a homenagem a 
religiosidade do povo 
corumbaense através 
da curandeira Cacilda, 
ambos indicados pela 
Câmara Municipal de 
Corumbá.

Zezé di Camargo: 
estrela do festival e 

apaixonado pelo 
Pantanal

Presente no lan-

çamento do Festival, 
o cantor Zezé di Ca-
margo estará no pal-
co ao lado do irmão 
Luciano, na abertura 
do evento, dia 14. E 
foi ele quem falou da 
sua profunda ligação 
com o Pantanal, que 
conhece e frequenta 
há mais de 18 anos. 
Apaixonado pela pes-
ca esportiva, que de-
fende com fervor, Zezé 
contou que nem gosta 
da sua primeira foto 
como pescador, onde 
aparece ao lado de vá-
rios peixes. “Em todos 
estes anos nunca levei 
um peixe do Pantanal 
para casa”, confessou 
o artista, ressaltando 
ainda que a Cota Zero 
tem todo o seu apoio. 
“O peixe tem que ser 
devolvido ao rio, não 
importa o seu tama-
nho”, declarou.

Além de defender 
a pesca esportiva, se-
gundo ele “principal-
mente para fortalecer 
os ribeirinhos que vi-
vem da atividade pes-

queira”, Zezé disse 
que aceitou a missão 
de divulgar o Pantanal 
com a devida licença 
dos colegas, músicos, 
como ele. Em sua fala, 
ele contou da admi-
ração pela música de 
Mato Grosso do Sul e 
citou o cantor Almir 
Sater como um dos 
expoentes. E finalizou 
dizendo que coloca a 
sua imagem à dispo-
sição do Estado para 
divulgar o que ele cha-
mou de santuário da 
natureza, o Pantanal.

Com foco na inte-
gração das artes, o 
FASP 2019 vai contar 
também com apre-
sentações de grupos 
teatrais, circenses e 
de dança sul-mato-
-grossenses, que terão 
a companhia de cole-
tivos do Peru, Argenti-
na, Bolívia e Uruguai. 
Tudo aberto ao públi-
co, em palcos na Praça 
da Independência, no 
espaço Caixa Cênica 
e na Tenda Rio Para-
guai, no Porto Geral.

FASP deve movimentar R$ 18 milhões 
na economia de Corumbá

Com investimen-
to público e privado, 
a realização do 15º 
Festival América do 
Sul Pantanal (FASP) 
entre os dias 14 e 17 
de novembro de 2019 
em Corumbá e Ladário 
deve movimentar até 
R$ 18 milhões na eco-
nomia de Mato Grosso 
Sul. O cálculo foi feito 
pelo governador Rei-
naldo Azambuja.

“Estudos mostram 
que a cada R$ 1 in-
vestido na realização 
de eventos culturais, 
R$ 5 retornam para a 
economia local. Esse 
ano o Governo do Es-
tado está investindo 
R$ 3,6 milhões na es-
truturação do Festival 
América do Sul Panta-
nal. Então, podemos 
pensar no importante 
retorno para a região 
pantaneira com a ocu-
pação hoteleira, de 

restaurantes, bares, 
atrativos turísticos e 
muito mais”, afirmou 
Reinaldo Azambuja.

O governador des-
tacou ainda a impor-
tância da manutenção 
do FASP e das parce-
rias com o setor priva-
do. Abrasel-MS, Caixa 
Econômica, Energi-
sa, MSGás, Sanesul, 
Sebrae, Senac e Vale 
patrocinam o Festival 
América do Sul Panta-
nal 2019. “Vencemos 
as dificuldades postas 
e, com apoio dos par-
ceiros, vamos realizar 
um festival com mais 
de 50 artistas, que vai 
integrar as culturas da 
América do Sul”, co-
mentou. 

Shows nacionais

Durante o lança-
mento do FASP, a di-
retora-presidente da 

Fundação de Cultura 
de Mato Grosso do Sul 
(FCMS), Mara Caseiro, 
destacou a pluralidade 
do evento e anunciou 
os shows musicais na-
cionais. O palco prin-
cipal vai contar com a 
apresentação de Zezé 
Di Camargo & Luciano 
no dia 14 de novem-
bro; de Diogo Nogueira 
no dia 15; dos Para-
lamas do Sucesso em 
16 de novembro; e de 
Lucy Alves no dia 17.

Mara ainda res-
saltou a “diversidade 
cultural de Corumbá, 
formada pela influên-
cia de povos do mun-
do inteiro”, revelada 
nas artes, culinária, 
música, artesanato e 
literatura. “Corumbá 
é o coração da Améri-
ca do Sul. Tem em seu 
gene histórias de guer-
ras e desavenças, mas 
também de união. A 

cidade reúne gente de 
todas as origens e é a 
Capital do Pantanal, 
pois abriga 60% do 
nosso santuário ecoló-
gico”, pontuou.

Com programação 
intensa e gratuita, o 
FASP vai apresentar 
atrações da Argentina, 
Bolívia, Colômbia, Pa-
raguai, Peru, Uruguai 
e Venezuela. Zezé di 
Camargo aproveitou 
e convidou o público 
para o evento. “Vamos 
vivenciar a cultura 
local, a vida do ribei-
rinho, a convivência 
em prol da natureza 
e a defesa do Rio Pa-
raguai”, falou. Para 
ele, essa é mais uma 
chance de Corumbá 
se mostrar para toda 
a América do Sul. Com 
informações da asses-
soria de imprensa da 
Fundação de Cultura 
de MS.
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SAÚDE

Amanhã é Dia D de vacinação contra o sarampo

A partir das 07h 
deste sábado, dia 
19, 11 salas de vaci-
na da rede de saúde 
de Corumbá estarão 
abertas para receber 
as crianças de seis 
meses a menores de 
cinco anos que ainda 
não foram vacinadas 
ou que estão em atra-
so com alguma dose 
contra o sarampo. 

Em agosto, o Mi-
nistério da Saúde de-
terminou que crian-
ças de 6 a 11 meses 

DA REDAÇÃO
contato@diariocorumbaense.com.br

devem tomar uma 
dose extra contra o 
sarampo, a chamada 
“dose zero”. Essa es-
tratégia serve de imu-
nização imediata para 
proteger este público 
que ainda não está 
na data de vacinar. 
Por isso, os pais das 
crianças que estão na 
faixa etária da dose 
zero também devem 
procurar as unidades 
de saúde.

A Campanha Na-
cional de Vacinação 
contra o Sarampo co-
meçou no último dia 
07 em todos os postos 

de saúde do país. Dois 
grupos de pessoas es-
tão no alvo da nova 

campanha. O primei-
ro grupo é formado 
por crianças de seis 

Confira a relação das unidades 
de saúde em Corumbá:

Horário de vacinação das 07h às 13h

ESF GASTÃO DE OLIVEIRA 1
Endereço: Rua Nossa Sra. da Conceição s\nº – 
Bairro Maria Leite
ESF LÚCIA MARIA 2
Endereço: Rua Cyríaco de Toledo, s\nº – Bairro 
Kadwéus
ESF PEDRO PAULO 2
Endereço: Rua Batista das Neves nº 119 – Bair-
ro Centro
ESF DR. WALTER VICTÓRIO
Endereço: Alameda José de Barros Maciel, 48. 
Bairro Cristo Redentor
ESF RANULFO DE JESUS
Endereço: Alameda Santos Dumont, 47– Bairro 
Aeroporto
ESF NOVA CORUMBA
Endereço: Rua Cyríaco de Toledo s\nº – Bairro 
Nova Corumbá
ESF BEIRA RIO
Endereço: Rua Delamare nº 384 – Bairro Cen-
tro
ESF POPULAR VELHA
Endereço: Rua Theodomiro Serra, s\nº – Bair-
ro Popular Velha
ESF PADRE ERNESTO SASSIDA
Endereço: Rua José Fragelli, s/n. Esq Dom 
Aquino. Dom Bosco
ESF HUMBERTO PEREIRA
Endereço: Rua Luiz Feitosa Rodrigues, esq Du-
que de Caxias – Bairro Nossa Sra. De Fátima
ESF BONIFÁCIO TIKAYOSHI TIAEN
Endereço: Rua Pastor Padilha – Bairro Padre 
Ernesto

meses até menores de 
5 anos, cuja a vacina-
ção vai até 25 de ou-
tubro, com o Dia D no 
dia 19.

O segundo grupo, 
com faixa etária de 20 
a 29 anos e que não 
estão com a caderneta 
de imunização em dia, 
a vacinação está pre-
vista para iniciar no 
dia 18 de novembro. A 
meta do Ministério da 

Saúde é vacinar 2,6 
milhões de crianças 
na faixa prioritária e 
13,6 milhões adultos. 
Para isso, a pasta ga-
rantiu a maior compra 
de vacinas contra o 
sarampo dos últimos 
10 anos. Ao todo, 60,2 
milhões de doses da 
tríplice viral foram ad-
quiridas para garantir 
o combate à doença 
nos municípios.

Anderson Gallo

Devem ser vacinadas crianças de seis meses a menores de cinco anos
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BANCO 42

CAA
OFUSCANTE

UNIREMAIL
CASOOURO

AURORATA
RSMESADA
SFBAROB

BORDADEIRA
PASTOSD

OBUCERMEC
BIRDPONEI
LORENALS
INITORIM
CARRAPETA

COMPARECER

Forma de
ingresso

nos servi-
ços federais

Amolar
(faca) 

Zé
Colmeia e
Catatau

(HQ)

Nome da
letra "C"

Argola de
cadeia

Correio
eletrônico
(Inform.)

Aventura
amorosa

(pop.)

Criança,
no Can-
domblé

(pl.)

Parte
flexível do

chapéu

Dividem
em partes

Aparelho
para  

preparar 
bolos

Olavo
Bilac,
poeta

Erva que
alimenta
o gado

(pl.)

Organiza
o Enem
(sigla)

Suspeitar; 
desconfiar

(bras.) 

Estampa
de boli-
nhas em
tecido

Pássaro,
em inglês

Tecla
de grava-

dores

Órgão
que filtra 
o sangue

Membro especia-
lizado da polícia
Dono;
senhor

Mari-
nheiros

Muito
brilhante
A função
da cola 

A mulher
que faz

bordados

Claridade
antes de o
Sol nascer
Consoantes
de "sofá"

Peça de
torneiras

Estar
presente 

Metal
precioso
Não pro-
fissional

"Salário"
dos filhos
Balcão de
bebidas

Pequeno
cavalo

Perceber;
observar 

Forma 
do dado

Dígrafo de
"farrapo"

Sufixo de 
"pequenito"
Roberto 

Pirillo, ator

Uma das 
persona-
gens de
Nathalia
Dill, em
"Rock
Story"
(TV)

4/bird — erês — cubo. 5/e-mail. 6/nautas. 9/fracionam.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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BANCO36

D U P
E N F E R M A R I A
T E R I A U R L

M E G A L O M A N I A
C O S T Ã A V
T C C O M C

A R
M O N O C U L T U R A

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

G E R O U A L T E R
R U L N A R U
A U T O M O T R I Z
D R S U N I C A
A L O E T S D
R A R U R E T R A

D E
S C A R T A V E I S

(?) 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.

Solução Anterior

ENTRETENIMENTOINFORME

A luta do Rotary contra a pólio 
e a importância da vacinação

O Rotary é o maior 
clube de serviço do 
mundo e a nossa maior 
bandeira é a erradi-
cação da poliomielite 
através do programa 
pólio plus. O progra-
ma pólio plus foi cria-
do em 1985 pela Fun-
dação Rotária e desde 
então foram investidos 
1,5 bilhão de dólares 
no combate à pólio. 
Isso levou à redução 
do número de casos da 
doença de 350 mil em 
1985 para apenas 30 
casos em 2018.

Nunca estivemos 
tão perto dessa vitória, 
erradicar a poliomie-
lite do nosso planeta. 
Mas infelizmente mui-
tas pessoas ao redor 
do mundo estão dei-
xando de vacinar seus 
filhos. Principalmente 
por causa de um mo-
vimento anti-vacina 
que divulga fake news 
pelas redes sociais. E 
isso refletiu no mês 
passado em um sur-
to de poliomielite nas 

Filipinas depois de 20 
anos. 

 Essa baixa taxa 
de vacinação em vários 
países está fazendo 
com que doenças pra-
ticamente erradicadas 
voltem a aparecer.  O 
Brasil está vivendo 
uma epidemia de sa-
rampo, doença consi-
derada erradicada do 
país no ano de 2016. 
São mais de 4 mil ca-
sos confirmados de sa-
rampo no ano de 2019. 
Uma doença que pode 
trazer graves complica-
ções e inclusive levar à 
morte. Do mesmo jeito 
que o sarampo voltou 
a poliomielite também 
pode voltar. 

Temos duas datas 
importantíssimas 
nessa campanha:

Dia 19 de outubro 
– sábado – Dia D da 
campanha nacional de 
vacinação contra o sa-
rampo. Nesse dia todos 
os postos de saúde do 

Brasil estarão abertos 
para vacinar as crian-
ças contra o sarampo e 
atualizar a carteira de 
vacinação.

Dia 24 de outubro 
- quinta-feira – Dia 
mundial de combate à 
pólio do Rotary.

 P r e c i s a m o s 
nos engajar fortemen-
te nessa campanha. 
Não podemos permitir 
que a poliomielite vol-
te a causar paralisias 
e mortes nas nossas 
crianças.  Muitas do-
enças que antes ma-
tavam milhões de pes-
soas no mundo foram 
controladas graças à 
vacinação. Então te-
mos que mostrar para 
as pessoas a importân-
cia de vacinar seus fi-
lhos. Não existe outra 
forma de proteger as 
crianças contra doen-
ças como a pólio e o 
sarampo que não seja 
a vacina.

Então, nesse mês, 
levem seus filhos aos 
postos de saúde por-
tando a carteira de va-
cinação. Vacine seus 
filhos. Vacinas são se-
guras. Vacinas salvam 
vidas. 

Coordenação dis-
trital da campanha 
pólio plus – distrito 
4470 – RI

Atenção: O Rota-
ry Club de Corumbá 
abraçará o posto Pedro 
Paulo II, no Dia D des-
te sábado, localizado 
na rua Batista das Ne-
ves, nº 119.

Miriam Philbois

Presidente 
AR 2019/2020
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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


