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   ALERTA

Sol e aumento de nuvens de 
manhã. Pancadas de chuva à 
tarde e à noite.
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Substituições serão exigidas para veículos zero quilô-
metro, transferência de propriedade com município ou 
unidade federativa distintos ou em caso de se constatar 
em vistoria, dano ou violação da placa. >>PÁGINA 05

Corumbá também pode ter primeiro 
caso de febre chikungunya no ano
Menina de nove meses apresentou sintomas da doença. >>PÁGINA 04

PLACA MERCOSUL

Com quase 700 notificações 
e uma morte, força-tarefa 
combate mosquito 
transmissor da dengue 
Todas as ações estão dentro do Plano Municipal de Contingência Integrado, mas popula-
ção precisa fazer a sua parte, eliminando focos do Aedes aegypti. >>PÁGINA 03

Novo modelo de placa 
veicular começa a 
valer em fevereiro
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>>PÁGINA 09

Corumbaense pega o 
Maracaju no primeiro 
jogo pelo Campeonato 
Estadual  domingo 

NO "ARTHURZÃO"
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ARTIGO

Ele não acreditava em Deus

O jornalista americano Lee Strobel, mes-
tre em Direito pela Universidade de 
Yale e editor premiado do Jornal “The 
Chicago Tribune”, era um ateu convic-

to até o início da década de 80. Depois de dois 
anos de pesquisa e investigação a respeito de 
que Jesus Cristo, se era de fato filho de Deus, 
ele ficou “chocado” com o que descobriu, com 
a veracidade dos fatos. Acabou não apenas se 
convertendo, mas direcionando também todo 
seu trabalho, sua vida, em defesa de Cristo.

Lee aceitou Jesus como seu Senhor e Salva-
dor em 1981. O resultado de seu trabalho de 
pesquisa resultou na publicação do livro “Em 
defesa de Cristo”, um best-seller que virou fil-
me. Ambos, já disponíveis no Brasil.

O jornalista escreveu também outras obras 
na mesma linha. Elas testificam a existência 
de Deus, Senhor de todas as coisas. Entre 
essas obras, destacam-se: “Em defesa da fé”, 
“Em defesa do Criador”, “Em defesa do Cristo 
Verdadeiro”.

Interessante observar que Strobel, um mi-
litante e ferrenho ateu, só enveredou por esse 
caminho da pesquisa, depois que sua esposa 
Leslie se converteu à fé Cristã. Sua intensão 
era elaborar um trabalho profissional para re-
bater os argumentos do Cristianismo para po-
der salvar seu relacionamento conjugal que se 

Wilson Aquino (*)

via ameaçado.
Durante os dois anos de trabalho sério, 

profissional, bem fundamentado, o jornalista 
concluiu que de fato Jesus é o Cristo. Filho de 
Deus.

Durante esse período, Lee Strobel pôde tam-
bém testemunhar alguns verdadeiros milagres, 
como de pessoas que estavam à beira da morte 
por conta de doenças graves, mas que acaba-
ram sendo curadas.

Assim como Lee, centenas de milhares de 
ateus em todo o mundo, aos poucos, estão re-
conhecendo a existência e o poder de Deus na 
vida da Humanidade. Analogicamente falando, 
é como as grandes geleiras que a cada dia dei-
xam, de gota em gota, o estado sólido para o 
estado líquido, para trilhar o caminho das cor-
rentezas marítimas.

Hoje, uma em cada três pessoas no mundo 
acreditam em Deus e Jesus Cristo. São mais 
de 2,3 bilhões de Cristãos dentre os 7,7 bilhões 
de pessoas que correspondem à população 
mundial.

A tendência é de um crescimento muito 
maior. Ainda mais agora, tempos modernos. 
Isto, graças ao avanço da tecnologia, que per-
mite que a Palavra do Senhor chegue aos mais 
longínquos recantos da Terra.

As igrejas são as maiores responsáveis por 

esse crescimento significativo. Além de marca-
rem presença nas pequenas e grandes comu-
nidades, com suas capelas e templos, elas têm 
usado também de outros instrumentos para 
pregar o Evangelho às pessoas, como o uso do 
rádio, da televisão e, numa velocidade incrível, 
as mídias sociais.

O envio de missionários por todo o mundo é 
outra forma potente e eficaz que as igrejas uti-
lizam para levar a Palavra a todos os habitan-
tes da Terra. Muitos desses jovens fazem esse 
trabalho em tempo integral por mais de ano.

A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Úl-
timos Dias, por exemplo, mantém jovens, na 
faixa etária de 18 a 25 anos, por um período 
de dois anos (masculino) e 1,5 ano (feminino) 
em missão evangélica. Eles servem tanto no 
Brasil como no exterior. Nunca no mesmo Es-
tado onde residem. E o resultado desse traba-
lho é extraordinário, pois, guiados pelo Espíri-
to Santo, acabam encontrando pelo caminho 
pessoas e famílias muito feridas pelos percal-
ços da vida. Eles as ajudam e as conduzem ao 
mesmo caminho que o jornalista Lee Strobel 
encontrou: O caminho da Salvação! O Cami-
nho a Deus e a Jesus Cristo.
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SAÚDE

Corumbá faz força-tarefa para combater 
a dengue e busca mobilizar a população 

Com notifica-
ções crescen-
tes de casos 
de dengue e 

uma morte, Corumbá 
já notificou 685 casos 
suspeitos da doença, 
63 casos foram confir-
mados por laboratório. 
Até terça-feira (21), 10 
pacientes estavam in-
ternados, sendo um 
caso de dengue grave. 

A jovem de 24 anos 
está na UTI da Santa 
Casa.

O combate ao mos-
quito Aedes aegypti, 
que também transmi-
te zika e chikungunya, 
ganhou esta semana 
o reforço do primeiro 
ciclo de aplicação do 
"fumacê", depois de 
quase nove meses sem 
o uso do inseticida, 
devido ao desabaste-
cimento ocorrido em 
todo território nacio-

nal. O inseticida Mala-
thion é usado no com-
bate ao mosquito na 
fase adulta na forma 
de “fumacê”. O larvici-
da pyriproxefen serve 
para eliminar o inseto 
na fase larval, inibindo 
o desenvolvimento das 
características adultas 
do inseto.

Todas as ações es-
tão dentro do Plano 
Municipal de Contin-
gência Integrado para 
combater a dengue, 

Diário CorumbaenseDivulgação/PMC

O uso de inseticida reforça trabalho, mas população precisa fazer o "dever de casa"Equipes da Secretaria de Saúde percorrem os bairros e casas para eliminar focos do Aedes

Combate ao mosquito vai além da conscientização
O principal “solda-

do” nessa luta travada 
contra o Aedes aegyp-
ti é a população. Pois, 
se cada um fizer a sua 
parte, mantendo todos 
os cuidados necessá-
rios, é possível frear os 
registros da doença.

Mas na prática, a 
situação é bem difícil. 
Em toda a cidade, há 
locais que servem como 
criadouro do mosquito, 
que se prolifera dentro 
das casas, nos terrenos 
baldios e imóveis aban-
donados. Sem contar 
que janeiro é um mês 
em que se registra 
grande quantidade de 
chuva e isso acaba sen-
do propício para a pro-
liferação do mosquito 
transmissor.

Das 1.530 casas já 
visitadas pela equipe 
da Saúde, 10% se en-
contram abandonadas 

ou estavam fechadas. 
Nas vistorias realizadas 
pelos agentes de ende-
mias, o fiscal sanitário 
acompanha e notifica 
os donos de residências 
onde são encontrados 
focos de larvas do mos-
quito. Após a notifica-
ção é dado um prazo 
para que o morador 
faça a limpeza e reade-
quações necessárias, 
como a eliminação dos 
focos e de recipientes 
ou vasos que possam 
se tornar criadouros.

Dez dias depois, os 
fiscais da Vigilância re-
tornam aos locais noti-
ficados para verificar se 
o problema foi solucio-
nado. No caso de serem 
encontrados novamen-
te focos de larvas do 
Aedes, o morador rece-
be um auto de infração 
que, após análise de 
uma comissão, pode 

gerar uma advertência 
ou uma multa. O valor 
das multas varia de R$ 
200 a R$ 5.000, con-
forme o grau de risco à 
saúde pública.

Sentindo na pele o 
desespero que a doen-
ça provoca, Roselene 
Rodriguez, está com a 
filha de 08 anos inter-
nada em um hospital 
particular com sinto-
mas de dengue. “Ela 
se queixou de muita 
dor na cabeça no do-
mingo. Foi então que 
a levamos ao médico, 
onde ela foi examinada 
e liberada. Mas às 05h 
de segunda-feira (20) 
voltamos, pois as dores 
na cabeça não para-
ram e, então, ela ficou 
internada e depois de 
alguns exames, ficou 
constatado que ela está 
com dengue”, explicou 
Rosilene.

Ainda conforme ela 
o combate à doença vai 
além de conscientiza-
ção, é questão de sen-
sibilização. “Só na hora 
que sentimos na pele é 
que realmente nos pre-
ocupamos, precisamos 
passar por tudo isso 
para que tenhamos a 
consciência de manter 
nossa casa e terrenos 
limpos”, desabafou fri-
sando a preocupação 
com a mãe. “Além de 
me preocupar com a 
minha filha que está 
internada, tenho mi-
nha mãe, de 80 anos, 
e meu pai, de 87 anos. 
Todo cuidado com eles 
é pouco. Realmente 
não adianta nós fazer-
mos a nossa parte se o 
vizinho do lado ou do 
outro lado da rua ou 
da outra quadra, não 
faz. Essa é uma luta de 
todos e nossa principal 

arma é a prevenção”, 
frisou ao Diário Co-
rumbaense.

Morador da rua 
Gonçalves Dias, Ro-
ney Rodrigues, disse 
que a população tem 
que "colocar a mão" na 
consciência. “Para eli-
minar o vetor, é preci-
so uma ação conjunta 
da população, políticas 
públicas, órgãos com-
petentes, infraestrutu-
ra, saneamento básico, 
canalização de esgotos, 
até porque estamos 
em época de chuvas. 
Ações rápidas e efica-
zes”, concluiu. 

A dengue não é 
transmitida de pessoa 
para pessoa. A trans-
missão ocorre através 
da picada do mosqui-
to Aedes aegypti. Por 
isso, as autoridades 
em saúde reforçam a 
importância de a po-

pulação tomar medi-
das que evitem a pro-
liferação do mosquito 
transmissor. A Secre-
taria de Saúde de Co-
rumbá disponibiliza 
telefones para morado-
res também denuncia-
rem locais, como terre-
nos baldios e imóveis 
abandonados, com 
possíveis foco. O ano-
nimato é garantido. 
Os números são: 0800 
647 2255 / 0800 647 
2109 / 3233-2783.

A Bolívia também é 
uma preocupação para 
as autoridades em Co-
rumbá. Uma menina 
de 9 anos morreu ví-
tima da dengue em 
Puerto Suárez. Mãe e 
irmãos também fica-
ram doentes e um de-
les, um menino de 6 
anos, foi internado na 
Santa Casa corumba-
ense. (LC)

zika vírus e febre chi-
kungunya, lançado em 
novembro de 2019.

No entanto, o se-
cretário de Saúde, Ro-
gério Leite, enfatizou 
que apesar das ações 
realizadas pela Prefei-
tura, a população tem 
que ter conscientiza-
ção. “Manter os terre-
nos limpos, não deixar 
água parada, para que 
o mosquito possa se 
reproduzir. 10 minutos 
do dia são suficientes 

para que haja o com-
bate ao transmissor 
dessas doenças, que é 
doméstico”, explicou.

Numa reunião rea-
lizada na tarde de ter-
ça-feira, 21, o prefeito 
Marcelo Iunes deter-
minou total empenho 
de todas as pastas no 
trabalho de preven-
ção e exterminação do 
mosquito transmissor 
das doenças. Ainda 
foi reforçada a limpeza 
das praças e campos 

de futebol da cidade, 
por meio da Fundação 
de Esportes de Corum-
bá (Funec). A limpe-
za desses locais, bem 
como a manutenção e 
a conservação das áre-
as públicas, são reali-
zadas rotineiramente, 
mas com o crescente 
índice de criadouros e 
focos de dengue na ci-
dade e alguns casos já 
confirmados, as ações 
estão sendo intensifi-
cadas.
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DA REDAÇÃO COM CG NEWS

SAÚDE

Dengue já matou quatro pessoas em 
Mato Grosso do Sul este ano

Reprodução

Lucian contraiu a dengue hemorrágica, o tipo mais grave da doença

Boletim epide-
miológico di-
vulgado pela 
SES (Secre-

taria de Estado de 
Saúde) confirmou a 
quarta morte por den-
gue em Mato Grosso 
do Sul somente neste 
ano. A mais recente 
é uma mulher, de 67 
anos, moradora de 
Cassilândia, distan-
te 418 km de Campo 
Grande. Segundo o le-
vantamento, a mulher 
apresentava quadro 
de diabetes e morreu 
no dia 15 de janeiro.

O primeiro óbito 
pela doença transmi-
tida através do mos-

quito Aedes aegypti 
foi registrado no dia 
09 de janeiro em Co-
rumbá. Trata-se de 
um rapaz de 29 anos. 
No dia seguinte, um 
adolescente de 17 
anos morreu em Sete 
Quedas. No dia 12 de 
janeiro, ocorreu a ter-
ceira morte, também 
do sexo masculino, de 
30 anos, em Campo 
Grande.

Nestes primeiros 
22 dias foram regis-
tradas 3.195 notifi-
cações da dengue em 
Mato Grosso do Sul, 
sendo 621 casos con-
firmados. 

A lista de muni-
cípios com alta in-
cidência da doença, 

acima de 300 casos 
por 100 mil habitan-
tes, conta com Alci-
nópolis, Caracol, Sel-
víria, Novo Horizonte 
do Sul, Pedro Gomes, 
São Gabriel do Oeste, 
Jardim, Bonito, Cas-
silândia, Brasilândia, 
Corumbá, Bataguas-
su, Sonora, Costa 
Rica, Deodápolis, Ita-
porã e Rio Verde.

Morte em Corumbá

O óbito registra-
do na cidade foi o de 
Lucian Andrade, de 
29 anos. Ele contraiu 
o tipo mais grave da 
doença. O pacien-
te foi internado pri-
meiro no Hospital da 

As principais medidas de prevenção e combate 
ao Aedes Aegypti são:

• Manter bem tampados tonéis, caixas e barris de água;

• Lavar semanalmente com água e sabão tanques utilizados para ar-

mazenar água;

• Manter caixas d’agua bem fechadas;

• Remover galhos e folhas de calhas;

• Não deixar água acumulada sobre a laje;

• Encher pratinhos de vasos com areia ate a borda ou lavá-los uma 

vez por semana;

• Trocar água dos vasos e plantas aquáticas uma vez por semana;

• Colocar lixos em sacos plásticos em lixeiras fechadas;

• Fechar bem os sacos de lixo e não deixar ao alcance de animais;

• Manter garrafas de vidro e latinhas de boca para baixo;

• Acondicionar pneus em locais cobertos;

• Fazer sempre manutenção de piscinas;

• Tampar ralos;

• Colocar areia nos cacos de vidro de muros ou cimento;

• Não deixar água acumulada em folhas secas e tampinhas de garra-

fas;

• Vasos sanitários externos devem ser tampados e verificados sema-

nalmente;

• Limpar sempre a bandeja do ar condicionado;

• Lonas para cobrir materiais de construção devem estar sempre bem 

esticadas para não acumular água;

• Catar sacos plásticos e lixo do quintal.

Cassems (Caixa de 
Assistência dos Ser-
vidores de Mato Gros-
so do Sul); no dia 07, 
foi transferido para 
a Santa Casa e, na  
quarta-feira (08), com 
o grave quadro de 
saúde, foi levado para 
o CTI (Centro de Tra-

tamento Intensivo), 
onde faleceu no dia 09 
de janeiro. 

Os sintomas ini-
ciais da dengue tipo 
grave são parecidos 
com os da dengue 
clássica, e após o ter-
ceiro ou quarto dia, 
surgem hemorragias 

causadas pelo sangra-
mento de pequenos 
vasos da pele e outros 
órgãos. O quadro clí-
nico se agrava rapida-
mente, apresentando 
sinais de insuficiência 
circulatória, levando 
o paciente à morte em 
pouco tempo.

Menina de nove meses pode ser primeira vítima 
da febre chikungunya em Corumbá

LEONARDO CABRAL
leonardo@diariocorumbaense.com.br

Uma criança de 
nove meses pode ser 
a primeira infectada 
pela febre chikun-
gunya, em Corumbá, 
neste ano. Conforme 
o secretário munici-
pal de Saúde, Rogério 
Leite, é uma menina, 
que passa bem e está 

em casa. 
O secretário ain-

da explicou ao Diário 
Corumbaense que o 
exame que confirmou 
a doença, foi feito em 
um laboratório parti-
cular, porém para a 
Secretaria de Estado 
de Saúde (SES) e o 
Município, o caso é 
tratado como suspei-
to até que seja confir-

mado pelo Laborató-
rio Central de Campo 
Grande (LACEN).  

Em 2019, Corum-
bá registrou 10 ca-
sos de febre chikun-
gunya, a maioria das 
vítimas, adultos. 

A doença

É uma doença pa-
recida com a dengue, 

causada pelo vírus 
Chikv, da família To-
gaviridae. A trans-
missão é pela picada 
do mosquito Aedes 
aegypti infectado e, 
menos comum, pelo 
mosquito Aedes albo-
pictus.

Os sintomas da 
chikungunya são fe-
bre, dor de cabeça, 
mal-estar, dores pelo 

corpo e nas juntas (jo-
elhos, cotovelos, tor-
nozelos, etc), náuseas 
e vômitos, podendo 
também apresentar, 
em alguns casos, 
manchas vermelhas 
ou bolhas pelo cor-
po. O quadro agudo 
dura até 15 dias e 
cura espontaneamen-
te. Algumas pessoas 
podem desenvolver 

um quadro pós-agudo 
e crônico com dores 
nas juntas que duram 
meses ou anos.

Cerca de 30% dos 
casos não chegam a 
desenvolver sinto-
mas. Normalmente, 
os sintomas apare-
cem de dois a 12 dias 
da picada do mosqui-
to, período conhecido 
como incubação.
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Edemir Rodrigues/Governo do Estado

Nova placa será adotada em todos os países do Mercosul: Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai

TRÂNSITO

Novo modelo de placa veicular 
começa a valer em 03 de fevereiro

O Departamen-
to Estadual 
de Trânsito 
de Mato Gros-

so do Sul (Detran-MS) 
vai adotar a partir de 
03 de fevereiro o novo 
modelo de Placa de 
Identificação Veicu-
lar – conhecida como 
Placa Mercosul. O for-
mato foi instituído em 
junho do ano passado 
pelo Conselho Nacio-
nal de Trânsito (Con-
tran), por meio da 
portaria 780.

Em entrevista co-
letiva à imprensa nes-
ta segunda-feira (20), 
o diretor-presidente 
do Detran-MS, Luiz 
Rocha, deu detalhes 
sobre o procedimento 
de troca. A nova placa 
será exigida para os 
veículos novos, os que 
forem transferidos de 
município ou de Es-
tado e para os que ti-
verem a identificação 

danificada.
Também deverão 

ter as placas substi-
tuídas os veículos que 
tiverem mudança de 
categoria; registro de 
furto, extravio ou rou-
bo da placa; e perda 
ou danos no lacre ou 
tarjeta. A troca ainda 
deverá ser feita caso 
haja a necessidade de 
instalação da segunda 
placa traseira de en-
gates para reboques 
ou carroceria inter-
cambiável.

Além disso, pes-
soas que desejarem 
trocar a placa volun-
tariamente também 
poderão aderir ao 
novo modelo.

Emplacamento

Seis empresas es-
tão credenciadas em 
todo o Estado para 
fazer o emplacamen-
to de veículos. “Nesse 
novo sistema, o usu-
ário quando adquirir 
um veículo deve se 

dirigir ao Detran, que 
vai informar o forne-
cedor sobre a nova 
placa. Por fim, o usu-
ário fará a aquisição 
da placa diretamente 
do estampador (em-
presa que fabrica )”, 
explicou Luiz Rocha. 
O Detran-MS vai di-

vulgar os nomes e en-
dereços das empresas 
credenciadas.

O proprietário do 
veículo vai escolher 
por qual empresa o 
emplacamento será 
feito. Postos de aten-
dimento das estampa-
doras serão montados 

nas cidades de Campo 
Grande, Dourados e 
Três Lagoas. Nos de-
mais municípios, o 
contato deve ser fei-
to diretamente com o 
Detran-MS.

No interior do Es-
tado, haverá um prazo 
de 72 horas para que 

a empresa escolhida 
pelo proprietário faça 
a entrega da placa.

Preços

Segundo Luiz Ro-
cha, o modelo de 
emissão da Placa Mer-
cosul favorece o livre 
comércio. Ou seja, as 
empresas credencia-
das para o processo 
de estampagem das 
placas estão liberadas 
para negociar seus 
próprios valores di-
retamente com o pro-
prietário.

Em estados que já 
utilizam o novo mo-
delo de identificação 
o preço para empla-
camento de veículos 
varia entre R$ 100 e 
R$ 200.

Em Mato Grosso do 
Sul o atual sistema de 
emplacamento custa 
R$ 220 para carros. 
“A tendência é que o 
preço baixe”, avaliou 
o diretor-presidente 
do Detran-MS.

Emplacamento suspenso entre 27 e 31 de janeiro
Edemir Rodrigues/Governo do Estado

Entre os dias 27 e 31 de janeiro, Detran vai suspender serviço de emplacamento para implantar novo sistema

Entre os dias 27 
e 31 de janeiro, o 
Detran-MS vai sus-
pender o serviço de 
emplacamento de 
veículos em todo o 
Estado, tanto nas 
agências quanto nas 
empresas. Isso por-

que o novo sistema 
estará em fase de im-
plantação para atuar 
plenamente no início 
do mês de fevereiro. 

Conforme Luiz 
Rocha, as pessoas 
que adquirirem ve-
ículos nesse perío-

do poderão circular 
dentro do Estado 
sem a placa até dia 
03 de fevereiro. For-
ças policiais que tra-
balham com trânsito 
estão avisadas sobre 
o período de transi-
ção. 

A autenticida-
de das novas placas 
poderá ser conferi-
da pelos agentes de 
trânsito por meio de 
um sistema criado 
pelo Serviço Federal 
de Processamento de 
Dados (Serpro), de 
forma eficiente e ágil.

De acordo com o 
representante da Co-
missão de Placas do 
Detran-MS, Arioldo 
Centurião Junior, 
uma das mudanças 
é a garantia de quali-
dade do material uti-
lizado oferecida pelo 
próprio fabricante de 
cinco anos.

“As placas ante-
riores tinham ape-
nas seis meses de 
garantia e caso hou-
vesse qualquer pro-
blema com pintura 
ou desgaste do mate-
rial, fora do prazo, o 

proprietário teria de 
se responsabilizar e 
arcar com os custos 
de uma nova placa”, 
explica o servidor. 

Ainda segundo 

ele, uma outra placa 
pode ser solicitada 
em qualquer Estado, 
caso haja extravio, o 
que não ocorria an-
tes.
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EDUCAÇÃO

Sisu: universidades públicas de MS oferecem 
mais de 6,2 mil vagas; prazo termina domingo

Reprodução

Os resultados das inscrições serão divulgados no dia 28 de janeiro

CAMPO GRANDE NEWS
www.campograndenews.com.br

C om 6.221 va-
gas disponíveis 
em instituições 
de ensino su-

perior de Mato Grosso 
do Sul, o Sisu (Siste-
ma de Seleção Unifi-
cada) está com o prazo 
de inscrições aberto. 
Os interessados terão 
mais prazo para se 
candidatar, uma vez 
que por causa de erros 
nas correções de parte 
das provas, o prazo foi 
estendido para até do-
mingo (26).

A oferta de vagas 
neste ano é menor em 
relação a 2019, quan-
do as universidades 
e institutos disponi-
bilizaram 7.883 pela 
plataforma acessível 
aos participantes do 
Enem (Exame Nacio-
nal do Ensino Médio). 
A redução foi de mais 
de 20%.

A maior parte das 

vagas é disponibiliza-
da pela UFMS (Uni-
versidade Federal de 
Mato Grosso do Sul). 
Do total de 5.220, 
2.054 serão ofertadas 
via sistema do MEC 
(Ministério da Edu-
cação). Outras 2.139 
serão ocupadas pelos 

aprovados no vesti-
bular da instituição e 
1.027 via Passe (Pro-
grama de Avaliação 
Seriada Seletiva).

A Uems (Univer-
sidade Estadual de 
Mato Grosso do Sul) é 
a segunda instituição 
com maior oferta de 

vagas. Os candidatos 
poderão concorrer a 
2.163, em 54 cursos e 
nas 14 unidades uni-
versitárias.

Já a UFGD (Uni-
versidade Federal da 
Grande Dourados) vai 
colocar a disposição 
dos alunos que con-

cluíram o ensino mé-
dio, 959 vagas para 
2020. São 32 cursos 
presenciais em Dou-
rados.

Por último, tendo o 
Sisu como plataforma 
exclusiva para ingres-
so no ensino superior, 
o IFMS (Instituto Fe-
deral de Mato Grosso 
do Sul)  disponibiliza 
960 vagas.

Neste semestre, 
128 universidades 
ofertam 237 mil va-
gas pelo Sisu no Bra-
sil. Para participar 
do Sisu, é preciso ter 
feito o Enem 2019 e 
ter tirado nota acima 
de zero na prova de 
redação. Na hora da 
inscrição no processo 
seletivo é preciso in-
formar o número de 
inscrição do Enem e a 
senha atual cadastra-
da na Página do Parti-
cipante.

A nota do Enem 
está disponível desde 
sexta-feira (17) tanto 

no aplicativo, quanto 
na própria Página do 
Participante. É preci-
so informar o CPF e a 
senha cadastrada na 
hora da inscrição.

Caso o candidato 
tenha esquecido a se-
nha, pelo próprio sis-
tema é possível recu-
perá-la. É essa senha 
que deve ser usada na 
hora da inscrição no 
Sisu.

Os resultados das 
inscrições serão di-
vulgados no dia 28 
de janeiro. A partir do 
resultado, a matrícula 
ou o registro acadê-
mico nas instituições 
participantes devem 
ser feitos até o dia 04 
de fevereiro. O lança-
mento da ocupação 
nas vagas pelas insti-
tuições participantes 
será até 07 de feve-
reiro, e a manifesta-
ção de interesse para 
constar na lista de es-
pera é até as 23h59 de 
04 de fevereiro.

Prefeitura de Corumbá abre 50 vagas de estágio para 
acadêmicos de Educação Física e Pedagogia

LEONARDO CABRAL
leonardo@diariocorumbaense.com.br

Aberta na  
quarta-feira, 22 de ja-
neiro, inscrição para 
50 vagas de estágio 
remunerado, para es-
tudantes de ensino 
superior nos cursos 
de Pedagogia e Edu-
cação Física, para 
atuarem como moni-
tores de sala de aula 
da Secretaria Muni-
cipal de Educação. O 
edital n° 001/2020 
da contratação foi 
publicada no Diário 
Oficial de Corumbá, 
de terça-feira, 21 de 
janeiro.

O cadastro é fei-
to pela Secretaria de 
Finanças e Gestão, 
através da Escola 
de Governo. As va-
gas disponibilizadas, 
atendem as determi-
nações da Lei Fede-

ral nº 11.788 de 25 
de setembro de 2008, 
que dispõe sobre o es-
tágio de estudantes, e 
do Decreto Municipal 
nº 1.441, de 06 de no-
vembro de 2014, que 
dispõe sobre o estágio 
de complementação 
educacional para es-
tudantes matricula-
dos em instituições 
de ensino superior, 
credenciados junto à 
Prefeitura Municipal 
- Escola de Governo.

Para concorrer às 
vagas, os candidatos 
devem obedecer os 
seguintes requisitos: 
idade mínima de 18 
anos completos, até 
a data do chamamen-
to para apresentação; 
estar matriculado no 
curso correspondente 
ao do cadastro e estar 
cursando, no mínimo, 
o 5º (quinto) semestre 
de ensino superior; 

não possuir mais de 
3 (três) dependências; 
possuir disponibilida-
de de horário.

A Bolsa-auxílio é de 
R$ 611,93 mensal, e 
auxílio-transporte, na 
forma do regulamento 
do vale-transporte dos 
servidores. 

O cadastramento 
deverá ser realizado 
na Escola de Governo, 
localizada na rua De-
lamare, nº 1.557, bair-
ro Centro, Corumbá. 
No ato do cadastro, o 
estudante deverá pre-
encher uma ficha e 
todas as informações 
prestadas serão de in-
teira responsabilidade 
do estudante. Tam-
bém deverá entregar 
currículo e informar, 
obrigatoriamente, o  
e-mail, o número do 
RG (Carteira de Identi-
dade), do CPF (Cadas-
tro de Pessoa Física), 

assim como outros 
dados de identificação 
e do curso matricula-
do. O cadastramento 
é gratuito. Quaisquer 
desacordo nas infor-
mações preenchidas 
pelo estudante no ca-
dastro, este será can-
celado automatica-
mente.

A data de início do 
estágio será definida, 
exclusivamente, pela 
Secretaria Municipal 
de Educação, após o 
recebimento e com-
provação da docu-
mentação necessária, 
pela Escola de Gover-
no. A carga horária é 
de seis horas diárias.

O estágio não cria 
vínculo empregatício 
de qualquer natureza 
com a Prefeitura de 
Corumbá, encerran-
do-se toda e quais-
quer relações tão logo 
cumpridas as etapas 

nele previstas.
O Termo de Com-

promisso poderá ser 
renovado a cada seis 
meses e o período de 

estágio não poderá 
exceder dois anos. As 
inscrições se encer-
ram no dia 27 de ja-
neiro.
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Candidatos a professor temporário precisam se atentar às recomendações para realização da prova

EDUCAÇÃO 

Prova de processo seletivo para quadro 
temporário de professores acontece domingo

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

A Secretaria de 
Educação de 
Corumbá rea-
liza no domin-

go, 26 de janeiro, a 
prova teórica objetiva 
do Processo Seleti-
vo Simplificado para 
composição do quadro 
reserva de professo-
res temporários para o 
ano letivo de 2020.

São dois os locais 

de provas: na sede 
do Instituto Federal 
de Mato Grosso do 
Sul (IFMS), localiza-
da na rua Pedro de 
Medeiros s/n, bairro 
Popular Velha, e no 
Colégio Salesiano de 
Santa Teresa, na rua 
15 de Novembro, 489 
– Centro, com início às 
08h30, horário local.

A duração total da 
prova será de 3 ho-
ras. O candidato, ao 
terminar a prova, de-

verá entregar ao fis-
cal o cartão-resposta, 
somente decorrida 
uma hora do início 
da prova, sendo que, 
para levar consigo o 
caderno de questões 
poderá retirar-se da 
sala somente depois 
de decorridas 02h30 
(duas horas e trinta 
minutos).

Não será permitida 
a saída dos candida-
tos do local de reali-
zação das provas an-

tes de decorrida uma 
hora do seu início, sob 
pena de eliminação do 
Processo Seletivo Sim-
plificado. Os três úl-
timos candidatos de-
verão permanecer na 
sala, sendo liberados 
somente quando todos 
tiverem concluído as 
provas.

O ensalamento 
pode ser conferido no 
Edital 018/E/2019 – 
publicado na edição 
de 14 de janeiro do 
DIOCORUMBÁ – bem 
como todas as especifi-
cações sobre a prova. A 
comissão organizadora 
recomenda que o can-
didato compareça ao 
local da prova com an-
tecedência mínima de 
uma hora do horário 
fixado para fechamen-
to dos portões, munido 
do original de um do-
cumento de identidade 
oficial com foto e cane-
ta esferográfica trans-
parente preta.

Não serão acei-
tos como documen-
tos de identificação: 
cópia do documento 
de identidade, ainda 

que autenticada em 
cartório, nem proto-
colo deste documen-
to; certidões de nas-
cimento; CPF; títulos 
eleitorais; carteiras 
de motorista (modelo 
sem foto); carteiras de 
estudante; carteiras 
funcionais sem valor 
de identidade; docu-
mentos ilegíveis, não 
identificáveis e/ou da-
nificados ou qualquer 
documento digital.

É assegurado às 
candidatas lactantes o 
direito de amamentar 
seus filhos de até seis 
meses de idade du-
rante a realização da 
prova deste Processo 
Seletivo Simplificado 
da Secretaria Munici-
pal de Educação.

A prova de idade 
da criança será feita 
mediante a entrega 
de cópia da respectiva 
certidão de nascimen-
to ao fiscal de sala, 
com antecedência mí-
nima de 30 minutos 
do início da prova. A 
candidata lactante 
será responsável por 
levar acompanhan-

te, obrigatoriamen-
te maior de 18 anos, 
munido de documento 
oficial com foto, que 
dispensará os cuida-
dos necessários ao fi-
lho, permanecendo em 
sala reservada para 
essa finalidade.

Durante o perío-
do de amamentação, 
a mãe será acompa-
nhada de dois fiscais, 
do sexo feminino, 
que garantirão que 
sua conduta este-
ja de acordo com os 
termos e condições 
do Edital de Abertura 
nº 018/2019. A can-
didata lactante terá 
o direito de proceder 
com a amamentação 
por um período de até 
30 minutos, após de-
corrida 1 hora do iní-
cio da prova. O tempo 
despendido na ama-
mentação não será 
compensando.

O Processo Seleti-
vo Simplificado será 
requisito para a con-
tratação de professor 
para ministrar aulas 
temporárias na Rede 
Municipal de Ensino.

Erros na pontuação 
de candidatos e au-
sência de divulgação 
dos critérios de análise 
das provas foram pro-
blemas apontados por 
professores no vestibu-
lar 2020 e na 3ª etapa 
do Passe (Programa de 
Avaliação Seriada Sele-
tiva) da UFMS (Univer-
sidade Federal de Mato 
Grosso do Sul). As pro-
vas foram realizadas no 
dia 1º de dezembro e o 
resultado divulgado no 
último dia 24.

O grupo protocolou 
denúncia no MPF (Mi-
nistério Público Federal) 
e pede a suspensão do 
resultado final e, con-
sequentemente, da ma-
trícula prevista para dia 

Professores apontam erros e pedem suspensão 
do vestibular da UFMS

CAMPO GRANDE NEWS
www.campograndenews.com.br

27, segunda-feira, já 
que os candidatos ainda 
questionam a pontua-
ção. O pedido está sob 
análise do procurador 
dos Direitos do Cida-
dão, Pedro Gabriel Si-
queira Gonçalves.

O professor de Re-
dação, Sérgio Campos, 
foi um dos profissionais 
que ofereceram denún-
cia ao MPF. Além dele, 
o relato de erros foi feito 
ontem por dois profes-
sores de Matemática e 
uma de Biologia. 

Segundo ele, vários 
alunos informaram os 
problemas descobertos 
a partir da divulgação 
do resultado. Os profes-
sores montaram grupo 
no WhatsApp, hoje, com 
cerca de 50 pessoas.

Campos diz que um 
dos problemas foi en-

contrado no Passe, sis-
tema que mede apren-
dizado do aluno ao final 
de cada ano do Ensino 
Médio, ou seja, de 2017 
a 2019. Conforme de-
núncia, a Fapec (Funda-
ção de Apoio à Cultura 
e Ensino), responsável 
pelas provas e avaliação 
de notas do Passe, não 
divulgou o índice 2019, 
o que foi dado apenas 
aos que recorreram.

“Teve aluno que o 
resultado preliminar 
estava correto e o defi-
nitivo deixou de contar 
a última nota”, disse 
Campos. Os professo-
res alegam que isso pre-
judica a nota final do 
candidato, posto que a 
“média apresentada é 
totalmente dissociada 
do edital”, sendo con-
cedida apenas a quem 

contestou, não ofere-
cendo de forma ampla o 
direito do contraditório.

Sobre a redação, os 
professores alegam que 
a UFMS, por meio da 
Fapec, divulgou somen-
te a nota final da reda-
ção, sem publicação 
anterior da nota parcial 
ou a discriminação dos 
critérios objetivos de 
correção, como estaria 
previsto no edital. Cam-
pos cita o exemplo de 
dois alunos que tinham 
zerado a redação e, na 
contestação, receberam 
a nota final de 600 e 
640 pontos, respectiva-
mente.

Na avaliação de 
Campos, a banca teve 
incapacidade técnica 
já que existem critérios 
objetivos para avaliação 
da redação que não fo-

ram divulgados. “A Fa-
pec não liberou esses 
pontos para que aluno 
pudesse contestar, caso 
quisesse”.

O professor disse 
que os alunos reclama-
ram do tempo de prova, 
04h30 para 60 ques-
tões e a redação. Tam-
bém foi citada a perda 
de tempo quando recla-
mavam de algum item 
da prova. “Isso desgasta 
o aluno”.

Na denúncia, os pro-
fessores pedem a re-
gularização das notas 
seriadas, além da sus-
pensão do resultado, 
podendo ser assinado 
TAC (Termo de Ajus-
tamento de Conduta) 
para corrigir os erros 
identificados.

Cerca de 15 mil can-
didatos participaram 

do concurso nos muni-
cípios de Aquidauana, 
Chapadão do Sul, Cam-
po Grande, Corumbá, 
Coxim, Naviraí, Nova 
Andradina, Paranaíba, 
Ponta Porã, Dourados 
e Três Lagoas. Outros 
7.331 concluíram uma 
das etapas do Passe.

Para o ingresso 
em 2020, estão sendo 
ofertadas 5.220 vagas, 
nos três processos de 
ingresso (Vestibular, 
PASSE e Sisu), para 
os 114 cursos de gra-
duação distribuídos 
entre a Cidade Univer-
sitária e os nove campi 
da UFMS no estado de 
Mato Grosso de Sul.

A assessoria da 
UFMS não se manifes-
tou sobre a denúncia 
até o fechamento desta 
edição.
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Divulgação/PMC

Problemas no pavimento acontecem em duas quadras da rua Cabral

LEONARDO CABRAL
leonardo@diariocorumbaense.com.br

Programação em homenagem à Padroeira 
de Corumbá começa nesta sexta-feira

Começa nesta 
sexta-feira, 24 de ja-
neiro, a programação 
em homenagem  à 
padroeira de Corum-
bá, Nossa Senhora 
da Candelária. Toda 
a festa será realiza-
da na Igreja de Nossa 
Senhora de Caacupê, 
localizada na rua An-
tônio Maria Coelho, 
área central da cida-
de, que desde julho 
de 2018, é a Pró-Ca-
tedral de Corumbá, 
em caráter provisório, 
devido as obras de re-
vitalização da Igreja 
Matriz de Nossa Se-
nhora da Candelária 
que ainda não foram 
concluídas.

Para este ano, a 
festa que atrai milha-
res de devotos, tra-
dicionalmente terá 
início às 18h, com a 
récita do terço e logo 
em seguida, às 19h, 

Santa Missa, com 
membros do Conse-
lho de Pastoral Paro-
quial e MESC.

Entre as ativida-
des, se destaca na 
programação a tradi-
cional carreata, com 
motos e carros, que 
acontecerá no dia 01 
de fevereiro, véspera 
do dia da padroeira, 
celebrada no dia 02.  
A carreata será a par-
tir das 09h30, com 
saída da frente da 
Igreja Caacupê e será 
encerrada com a bên-
ção dos veículos. Os 
devotos deverão per-
correr as principais 
ruas de Corumbá. No 
mesmo dia, às 18h 
acontece a récita do 
terço e às 19h, cele-
bração de missa com 
a presença de casais 
que vivenciam o ESC 
Noite das famílias.

No domingo (02), 
dia da padroeira, as 
atividades começam 
cedo, às 06h, com a 

Alvorada Festiva. Logo 
depois, às 07h, a pri-
meira missa será cele-
brada em homenagem 
aos colaboradores, se-
guido do café da ma-
nhã comunitário.

Às 09h30, também 
será celebrada mis-

sa pela cidade, com a 
participação de auto-
ridades civis e milita-
res. Meio-dia, também 
haverá missa, seguida 
de outra celebração às 
15h, pelos enfermos.

A quermesse terá 
início às 10h, com va-

riedades de bebidas 
e comidas típicas da 
região pantaneira e 
um bazar de roupas 
e acessórios a preços 
populares. Encerran-
do a programação em 
comemoração a Nos-
sa Senhora da Can-

delária, às 18h30, 
acontece a procissão 
luminosa, com saí-
da da Igreja Nossa 
Senhora Aparecida e 
chegada na Igreja Ca-
acupê, onde o bispo 
diocesano Dom João 
Aparecido Bergamas-
so irá celebrar missa 
e em seguida, aconte-
ce a coroação da ima-
gem da padroeira.

Doações

A comunidade de 
Nossa Senhora da 
Candelária está ar-
recadando doações 
de água e refrigeran-
te em lata para ven-
da na quermesse. O 
local para a entrega 
das doações é na Ca-
acupê, na rua Antô-
nio Maria, Centro da 
cidade. Mais informa-
ções pelo telefone (67) 
99154-3934 (falar 
com Odair) ou 3232-
3459 na secretaria da 
Igreja.

Arquivo Diário

Padroeira Nossa Senhora da Candelária

Prefeitura notifica empreiteira por 
problemas na pavimentação da rua Cabral

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

A Prefeitura de 
Corumbá já 
iniciou os trâ-
mites proces-

suais para que proble-
mas na pavimentação 
da rua Cabral sejam 
solucionados com 
agilidade e qualidade 
necessárias. As obras 
necessárias no local 
serão executadas pela 
empresa responsá-
vel pelo serviço, sem 
nenhum gasto extra 
para o Executivo mu-
nicipal.

“A fiscalização da 
Prefeitura, após a 
conclusão da obra, re-
alizou a vistoria final 
e detectou problemas 
na execução desse pa-
vimento em duas qua-
dras, sendo da Frei 
Mariano até a Antônio 
João”, explicou o se-

cretário municipal de 
Infraestrutura e Ser-
viços Públicos, Ricar-
do Ametlla.

“Prontamente de-
tectada a falha de 
execução por parte 
da empresa, imedia-
tamente a Prefeitura, 
através da Secretaria 
de Infraestrutura e 
Serviços Públicos, no-
tificou por duas vezes 
os responsáveis pelo 
serviço”, reforçou o 
secretário.

“Agora estamos nos 
trâmites processuais 
para tão logo refazer 
esse serviço às cus-
tas da empresa, por-
que tem uma garantia 
contratual pra esse 
serviço”, complemen-
tou Ricardo Ametlla.

Binário

O secretário muni-
cipal de Infraestrutu-

ra e Serviços Públicos 
adiantou que a pró-
xima fase do binário 
será a sinalização e 
acessibilidade da rua 
Colombo. “Ainda este 
ano, possivelmente 
até março, estaremos 
executando essa pró-

xima fase. De ante-
mão, a pedido do pre-
feito Marcelo Iunes, 
vamos estender esse 
binário aqui na Ca-
bral, da Frei Mariano 
até a Edu Rocha”, ex-
plicou.

“Foi um anseio da 

população que gostou 
muito dessa obra, fa-
cilitou a mobilidade 
urbana e organizou 
o trânsito. Vamos es-
tender esse binário da 
rua Frei Mariano até 
a Edu Rocha, tanto 
na Cabral quanto na 

Colombo. Nesta pró-
xima etapa serão fei-
tas a acessibilidade e 
sinalização, já que a 
pavimentação é nova 
e não tem necessidade 
de grandes interven-
ções”, concluiu Ricar-
do Ametlla.



Diário Corumbaense - Corumbá - MS
24 de janeiro de 2020 - ANO: XIII - Edição: 2600

www.diariocorumbaense.com.br
contato@diariocorumbaense.com.br

twitter.com/diarionlinefacebook.com/diarionline

9

ESPORTE

LEONARDO CABRAL
leonardo@diariocorumbaense.com.br

Com promessa de futebol “agressivo”, Corumbaense 
estreia domingo no Campeonato Estadual  

Fotos: Leonardo Cabral

Divulgação

Equipe treinou forte durante a semana para a estreia 

Robinho está de volta após dois anos 

Nova regra foi aprovada pela FFMS e dirigentes de clubes

Competição deste ano tem substituição extra para goleiro
CAMPO GRANDE NEWS
www.campograndenews.com.br

A FFMS (Federação 
de Futebol de Mato 
Grosso do Sul) apre-
sentou uma novidade 
para a edição 2020 do 
Campeonato Estadual. 
Os clubes poderão fa-
zer uma substituição 
extra para troca de go-
leiro.

De acordo com a 
determinação apro-
vada pelos clubes, a 
alteração não terá in-
terferência nas três 
substituições comuns 
durante a partida. En-
tretanto, a troca de 
goleiro só será permi-
tida dentro dessas três 

paradas para subs-
tituição. Não haverá 
permissão para uma 
quarta parada.

“Cada clube pode-
rá substituir até três 
atletas por jogo, desde 
que respeite o máximo 
de três atos de subs-
tituições no decorrer 
da partida, não sen-
do considerado o in-
tervalo da partida na 
contagem destes atos. 
Poderão também efe-
tuar uma substituição 
complementar para o 
goleiro desde que se 
respeite os três atos”, 
aponta o artigo acres-
centado no regula-
mento.

A proposta foi apre-

sentada durante en-
contro entre técnicos 
e representantes dos 
clubes e da federa-
ção no último sábado, 
em Campo Grande, e 
aprovado.

O Campeonato Es-
tadual 2020 conta 
com a participação de  
Águia Negra, Ponta-
poranense, Operário, 
Comercial, Aquidaua-
nense, Costa Rica, 
Serc, Corumbaense, 
Cena e Maracaju. De 
acordo com o regula-
mento, os dez times 
jogam entre si em tur-
no único na primeira 
fase. Os oito melhores 
colocados avançam 
para as quartas de fi-

nal. Os dois últimos 
serão rebaixados para 

a segunda divisão de 
2021. As finais estão 

marcadas para 19 e 26 
de abril.

“Vamos jo-
gar um 
f u t e b o l 
agressivo 

e iremos encarar todas 
as partidas como de-
cisivas”. Essas são as 
metas de Samuel Cân-
dido, novo técnico do 
Corumbaense, para o 
Campeonato Estadual 
da Série A.  

Na estreia, no do-
mingo, dia 26, no Es-
tádio Arthur Marinho, 
o adversário será o Ma-
racaju, vice-campeão 
da Série B em 2019. 
“A nossa expectativa 
são as melhores pos-
síveis. O pouco tempo 
que tivemos para tra-
balhar está sendo bem 
aproveitado não só por 
mim, como toda a co-
missão técnica e o gru-
po, principalmente,  a 
motivação é grande”, 
falou ao Diário Co-
rumbaense o profes-
sor, como Samuel tam-
bém é chamado.

Ainda conforme o 
técnico, o grupo tem al-
guns jogadores lesiona-
dos, porém, ele destaca 
que todos são peças 
fundamentais. “Temos 
jogadores lesionados 
e espero que se recu-
perem para contarmos 
com eles. Todos são pe-

ças importantes, traba-
lho com grupo”, falou 
se referindo aos ata-
cantes Willian Recife, 
Patrick e o caso mais 
grave, Dudu, que deve 
passar por exames de 
ressonância magnética 
para avaliar a gravida-
de da lesão. 

“Com o Dudu, sa-
bemos que não iremos 
contar, mas o grupo 
está preparado, te-
mos que fazer uma 
boa estreia e sermos 
agressivos e organiza-
dos dentro de campo 
para alcançar o nos-
so primeiro objetivo 
na competição que 
é a vitória dentro de 
casa e a soma dos três 
primeiros pontos. O 
grupo tem assimilado 

aquilo que repassa-
mos, e espero que eles 
entrem numa crescen-
te porque  estamos 
encarando as partidas 
como decisivas desde 
o primeiro amistoso 
realizado na semana 
passada”, declarou Sa-
muel Cândido. 

Aposta do passado 

E para ajudar o Co-
rumbaense Futebol 
Clube na temporada, 
um dos ídolos da torci-
da na história recente 
do Galo Guerreiro está 
de volta. Ederson Bap-
tista Souza, o “Robi-
nho”, voltou a integrar 
o grupo após dois anos. 

O jogador foi um dos 
integrantes na campa-

nha do Carijó em 2017, 
quando conquistou o 
bicampeonato estadual 
após 33 anos.   Depois 
de passar pelo Aquida-
nauense e Pontapora-
nense, Robinho se sen-
te em casa. 

“Muito feliz em vol-
tar a esse grande clu-
be, onde tive muitos 
momentos de alegrias, 
como a conquista do 
Estadual em 2017. 
Aqui me sinto em casa, 
pois a torcida me abra-
çou de uma forma 
tremenda e a nossa 
expectativa é das me-
lhores. Temos um gru-
po bom, de guerreiros 
que estão focados em 
fazer história nesse 
clube que é de tradi-
ção e tem uma camisa 

que pesa, pois a cida-
de abraça o time. Es-
tamos focados e espe-
ramos fazer uma bela 
estreia no domingo”, 
comentou Robinho.

O atleta fez ques-
tão de frisar a torci-
da como fundamental 
para empurrar a equi-
pe durante a compe-
tição. “É um campeo-
nato pegado, de força, 
não só eu como os ou-
tros jogadores, vamos 
buscar manter o equi-
líbrio, a força e garra 
de querer vencer. A 
torcida é maravilhosa, 
nós esperamos que ela 
faça a diferença como 
sempre faz em todos os 
jogos. É a melhor tor-
cida do Estado, espe-
ramos que sempre nos 

apoie, independente de 
estarmos bem ou mal”, 
pediu.

Além de Robinho, 
Willian Recife, como já 
foi citado, retornou ao 
clube. Ele foi artilhei-
ro da temporada 2014 
pelo Carijó. A estreia 
do Corumbaense é às 
15h de domingo (26).  
A cadeira custa 50 re-
ais; ingressos para ar-
quibancada coberta, 
20 reais; descoberta, 
10 reais. 

Os pontos de venda 
são: Café Néctar; Pani-
ficadora Maciel, em Lá-
dario; Mix Conveniên-
cia; Sede do clube, na 
avenida General Ron-
don; Fruta Norte; Ata-
cadista Mega e Casa 
dos Esportes.
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CARNAVAL

EDITAL

Escolas de samba e blocos oficiais recebem 
repasses do Município e do Estado

Anderson Gallo/Arquivo Diário

Escolas de samba vão desfilar nos dias 22 e 23 de fevereiro 

ROSANA NUNES
rosana@diariocorumbaense.com.br

O Governo do 
Estado, por 
meio da Fun-
dação de Cul-

tura de Mato Grosso 
do Sul, vai repassar R$ 
399 mil para os desfiles 
do carnaval 2020 em 
Corumbá. Os extratos 
dos Termos de Fomen-
to foram publicados na 
edição de terça-feira, 
21 de janeiro, do Diá-
rio Oficial Eletrônico. 

A Liesco (Liga Inde-
pendente das Escolas 
de Samba de Corum-
bá), que tem 10 agre-
miações filiadas, mas 
uma está licenciada 
(Caprichosos), vai re-
ceber R$ 300 mil e a 
Liblocc (Liga dos Blo-
cos Oficiais) os outros 
R$ 99 mil. 

As escolas de sam-
ba também receberam 

aporte financeiro de R$ 
660 mil da Prefeitura 
Municipal, verba pre-
vista no Orçamento da 
Cultura. O primeiro re-
passe foi em novembro 
passado; o segundo 
em janeiro e o terceiro, 
que seria em feverei-

ro, foi antecipado para 
este mês, por determi-
nação do prefeito Mar-
celo Iunes, para facili-
tar os preparativos das 
agremiações. 

“Com esse recurso 
as escolas de samba 
poderão contratar as 

costureiras, os solda-
dores, os aderecistas 
e vários outros funcio-
nários que ajudam a 
colocar as agremiações 
na rua. É um dinheiro 
que já estava previsto 
no orçamento da Cul-
tura e que vai ser mui-

to importante para o 
comércio local e para 
a geração de muitas 
frentes de trabalho”, 
reforçou o prefeito.

“O prefeito Marcelo 
Iunes entende o Car-
naval como indutor 
de positividade para 
nossa cidade, tanto 
na atração de turistas 
como no quesito de 
geração de emprego e 
renda para nossa po-
pulação”, enfatizou o 
presidente da Liesco, 
Zezinho Martinez. Toda 
a verba repassada para 
as agremiações carna-
valescas respeita o que 
determina a Lei Fede-
ral 13.019/2014.

Também encontra 
amparo legal na Lei nº 
8.666/93, no Decreto 
Municipal 1.764/2017 
e em demais legisla-
ções aplicáveis. O Ter-
mo de Colaboração é o 
instrumento por meio 

do qual são formaliza-
das as parcerias esta-
belecidas pela admi-
nistração pública com 
organizações da socie-
dade civil para a con-
secução de finalidades 
de interesse público 
e recíproco propostas 
pela administração 
pública que envolvam 
a transferência de re-
cursos financeiros.

O Município ainda 
destinou R$ 240 mil 
para os blocos oficiais, 
que se apresentam no 
dia 22 de fevereiro, sá-
bado de carnaval. Já 
os desfiles das escolas 
de samba de Corumbá 
serão nos dias 22 e 23 
de fevereiro, domingo e 
segunda-feira.

Nesta sexta-feira 
(24), a programação 
oficial do carnaval será 
lançada às 18h no 
Centro de Convenções 
do Pantanal. 

Festa fomenta a economia
Os desfiles das en-

tidades carnavales-
cas são as principais 
atrações do carnaval 
corumbaense, geran-
do um incremento 
na economia junto 
com as demais ati-
vidades da folia. Em 
2019, a movimen-
tação financeira ao 
longo dos seis dias 
do Carnaval somou 
R$ 10.304.759,68. 
Desse total, R$ 3,5 
milhões foram gastos 
por moradores – resi-
dentes, como definiu 
pesquisa realizada 

pela Prefeitura Mu-
nicipal de 28 de feve-
reiro a 05 de março 
de 2019, período da 
folia Momesca.

Outros 6,8 mi-
lhões saíram dos 
bolsos dos turistas 
que visitaram a cida-
de durante o carna-
val. O total de 10,3 
milhões de reais é 
12,5% superior aos 
R$ 9.154.487,41 que 
circularam no ano 
passado. Cresceram 
em 14,5% o fluxo de 
turistas e em 12,5% 
a movimentação fi-

nanceira do Carnaval 
de Corumbá deste 
ano em comparação 
a 2018.

No comparativo 
investimento-retor-
no, os números do 
Carnaval 2019 são 
ainda mais positi-
vos, duplicando o 
retorno em 200% lí-
quidos. No período 
foram gerados 531 
postos de trabalhos, 
abrindo vagas para 
carnavalescos, com-
positores, coreógra-
fos, intérpretes de 
samba, mestre-sala, 

porta-bandeira, cos-
tureiras, escultores, 
aderecistas, marce-
neiros, serralheiros, 
músicos, empurra-
dores.

Barracas da pra-
ça de alimentação e 
ambulantes tiveram 
movimento finan-
ceiro durante o pe-
ríodo carnavalesco 

– incluindo aí as oito 
edições das Rodas de 
Samba – estimado em  
R$ 182,9 mil. Sendo 
R$ 149.333,33 para 
barracas e R$ 33,6 
mil para ambulantes.

Das 70 barracas 
da praça de alimen-
tação, a pesquisa 
abordou 48, o que 
representou 68% 

desse universo. No 
quantitativo de am-
bulantes, foram dis-
ponibilizados 180 
lugares no períme-
tro do evento e fo-
ram abordados 101, 
o equivalente a 56%, 
segundo informações 
da assessoria de co-
municação da Prefei-
tura.
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ENTRETENIMENTOCOLUNA

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 20

ARRV
TERATOLOGIA

DROMBALL
VANDALOSI

PAIONEBD
GRALCAMURÇA

DRELIGIÃO

IMUNEDSOD
E

USPRATAC
ANUL

OUDOBRA
CRDIEEND
HABILCTA

RIOALOES
PAISOMÃXT

OCARAMIR
DESABAMENTO

Estudo das
monstruo-
sidades
(Patol.)

Pintor 
norueguês

de "O
Grito"

Autômato
utilizado

na in-
dústria

Os guer-
reiros de
Genserico

(Hist.)

Mantra
tido como
o som do
infinito

Condição 
comprova-
da no tes-
te de dna

Senti-
mento da
própria

dignidade

Sucesso
da banda

U2 

Recipiente
da farmá-
cia de ma-
nipulação

Denise
Stoklos,

artista pa-
ranaense

Poema
lírico 

de tom
alegre

Protegido
contra 
uma

doença

Metal 
da taça 
da Copa
Davis

Árvore que
fornece
madeira 

para papel

Movimento
essencial 
do origami

Destruiu;
aniquilou

Que execu-
ta com

agilidade e
eficiência

Gostam
muito de 

Saída, 
em inglês

Âmbito 
do voo

doméstico

Planta 
de cremes
capilares

(pl.)

Manganês 
(símbolo)

Estação
espacial 
destruída
em 2001

Banco de dados, 
em Informática

O encontro conso-
nantal de "astro"

Bola, em
inglês 
Atitude
sincera

Confirmação de dados
inscritos em um site

Combustível 
como o GNV

(?)-miúda:
ralé

Caso de
amor

(bras.)De (?):
inteiramente

O ópio do povo, na
visão de Karl Marx

Agiotas (pop.)

Presente-
mente

Sultanato
árabe

Fim, em
inglês
Grei 
(fig.)

Morrer, 
em inglês 
Pessoa

hipócrita

Recurso
hídrico

A letra da
crase

Praça
central 
da taba

Desastre evitado 
pela con-
tenção de

morros

Material
de sapatos

Não
aceitação

3/die — end — ode — omã. 4/ball — exit — gral. 5/ocara.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO23

P P P T
R A P A Z I A D A

V I R T E R R O R
M A C A A T O R
E D D O N A A

V I O L A HA R A S
R E A U P A

C O R R E T A G E M
T O F I N A L

V E L A Ç M O L
M B A F A F A A
P OV O M E R O S

N O T R E R I T
A D I V I NH A R

P R O S T R A D O

Os 45
minutos

iniciais no
futebol

Sulcado
(o solo)

Ação
grosseira

(fig.)

Peixe
carnívoro
de água

doce

Grupo de
homens
jovens

Grande
medo;
pavor

Ir e (?),
direito
consti-
tucional

Artista
de teatro

Cama
para trans-

portar
doentes

Pedido
para se
prestar
auxílio

Local em
que se
criam

cavalos

Excitam;
instigam

Unidade
de Pronto 
Atendimen-
to (sigla)

Serviço
de segu-
radoras

Peso que
estabiliza
o navio

Cê-
cedilha

Artigo
definido
feminino

Indivíduos
de um
país

Conso-
antes de

"veto"

Antônio
Dias,
pintor

(?)-Dame,
catedral

parisiense

Desfa-
lecido;
enfra-

quecido

Animal preservado
pelo Projeto Tamar 

Scooby-(?),
cão da TV

Devastam;
arruinam

Instrumen-
to musical
sertanejo

Propri-
etária

Consumir
(o jornal) 

Confusão
(pop.)

Escolher 
em eleição

Descobrir
por

intuição

Opõe-se
ao início
Dentro de 
um veículo

Simples;
comuns

Aqui
está!

Molécula
(red.)

Machucar

Raio
(abrev.)
Lista;

relação

Enfeite 
do bolo

5/notre. 6/atiçam — bafafá — lastro — patada. 9/prostrado.

Solução Anterior

(*) Victor Raphael é compositor e diretor da Liga Independente das Escolas 
de Samba de Corumbá

As mães do samba
Como nos últimos anos, os festejos carnavalescos trazem consigo 

esta coluna, que tem como intuito falar um pouco sobre a maior festa 
popular da Cidade Branca. Para 2020, a ideia é realizar uma aborda-
gem relacionada a pessoas que são muito importantes na execução 
dos desfiles das escolas de samba, mesmo quando a função exercida 
não confira notas nos quesitos em julgamento de forma direta. Vamos 
salientar a relevância dos trabalhadores do carnaval para o sucesso 
de um desfile, bem como a sua aclamação popular.

Para começar com o pé direito, falaremos o que é a Ala das Baia-
nas. Essa fundamental parte da estrutura do desfile, inclusive, está 
fora dos quesitos de julgamento oficial do Carnaval 2020, e com uma 
explicação muito simples: são consideradas as mães do samba – sua 
referência imediata é a Hilária Batista de Almeida, a Tia Ciata, que 
é considerada a Matriarca do Samba – e, via de regra, é formada por 
pessoas da Melhor Idade, com profunda identificação com a agremia-
ção que defendem. Por isso, não convinha o julgamento do quesito, 
em detrimento de tanta tradição envolvida. Uma nota baixa ou um 
ordenamento mais contundente desta ala poderia vir a sobrecarregar 
quem já se doou tanto nos carnavais por anos a fio.

Isso não quer dizer que a Ala das Baianas tenha perdido impor-
tância no carnaval das escolas. De acordo com o Regulamento da 
Liesco (Liga Independente das Escolas de Samba de Corumbá), a ala 
em questão, além de ser obrigatória, tem número mínimo de compo-
nentes (16), e tem a maior dosimetria de punição do carnaval – para 
cada baiana ausente, a punição é de 1 ponto, enquanto as outras 
punições do temido “artigo 26” é de apenas 0,5 ponto, e a punição 
por irregularidade da uniformidade de cor dos calçados nas alas é de 
0,2 ponto por ala. Isso dá a dimensão da preocupação do carnaval em 
perpetuar suas tradições, simbolizadas na graça, na autoridade e na 
imponência da Ala das Baianas!
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