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COLUNA

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

O Cisne de Ébano 
da Passarela

Vila Nascimento é parte da história do carnaval brasileiro por 
formar um conceito do que é ser porta-bandeira. Ainda que a função 

tenha se estabelecido desde os primórdios das escolas de samba 
do Rio de Janeiro (década de 1930), a sua forma de realização não 
estava totalmente consolidada. Isso gerou uma série de estilos de 
dança, muito baseada na identidade de cada porta-bandeira com a 
sua comunidade. Um dos destaques da época era Neide, com um 
bailado aguerrido, e um tanto pulado, mostrando a disposição da-
quele pessoal do Morro da Mangueira. 

Porém, surgia, junto com a explosão das escolas de samba do 
cenário nacional, o Cisne da Passarela. Vilma, então na sua escola 
de coração, a Portela, apresentou um bailado leve, com graciosi-
dade, como se flutuasse pela avenida, mesmo carregando um peso 
enorme da fantasia que a sua função exigia. Bandeira desfraldada, 
esticada no ar como se o vento a segurasse caprichosamente ao seu 
rodopio.

Guardadas as devidas proporções de tempo, espaço, método e 
estilo, temos um Cisne também na Cidade Branca. Um Cisne de 
Ébano que atende pelo nome de Valessa. Desde que a vi dançando 
pela primeira vez, vestida (e talvez embuída da personagem que re-
presentava) de Santa Sara, em sua estreia no ano de 2018 pela Mo-
cidade Independente da Nova Corumbá, já se notava o quanto era 
diferenciada. Giros rápidos, um sorriso largo e constante, a mistura 
perfeita de graça, leveza e força. Ressalta-se, lógico, a sua sintonia 
com o mestre-sala Edelton, seu parceiro de sempre e que foi um dos 
responsáveis por indicá-la para a função quando a Arara da Zona 
Sul ficou sem a pessoa que empunharia o seu pavilhão. 

Hoje, o casal está na Unidos da Vila Mamona, outra bandeira tra-
dicional da nossa cidade, mas o encanto continua o mesmo. O casal 
levou o Esplendor do Samba, cada qual em sua função, e no dia do 
desfile, todos os atributos que encantam uma plateia ali estavam. 
A garra ao empunhar o pavilhão, a simpatia, o carisma e a sintonia 
perfeita entre a flor e o beija-flor. 

Há de se assinalar a ironia que é o carnaval e o desfile das esco-
las de samba: mesmo sendo a festa da emoção, seu julgamento se 
dá de forma fria. E não é a intenção falar dele. A intenção é falar 
exatamente do oposto. Das sensações que a folia desperta. E a co-
moção que gera. E os personagens que são criados dentro dela.

Temos na história do carnaval corumbaense,  excelentes e his-
tóricas mulheres que prestaram serviços às bandeiras das escolas 
de samba. 

Mais uma escreveu ao longo desses três anos o seu nome nela.
E continuará a escrever.

Parabéns, Valessa!
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SAÚDE

Coronavírus: sala de situação define 
ações preventivas na região de fronteira

Divulgação

Equipe da Sala de Situação da Secretaria Municipal de Saúde durante reunião nesta quinta-feira

DA REDAÇÃO COM ASSESSORIA 
DA PMC E AGÊNCIA BRASIL

Servidores da 
Secretaria de 
Saúde de Co-
rumbá se reuni-

ram nesta quinta-feira 
(27) para monitorar e 
acompanhar a situa-
ção do novo coronaví-
rus, além de discutir 
medidas preventivas, o 
fluxo de atendimento, 
e definir estratégias e 
ações adequadas para 
o seu enfrentamento, 
caso algum caso seja 
registrado na região.

No início da doen-
ça, não existe diferen-
ça quanto aos sinais e 
sintomas de uma infec-
ção pelo coronavírus 
em comparação com os 
demais vírus, por isso 
é fundamental obser-
var se há histórico de 
viagem para a China, 
ou outros países com 
área de transmissão 
local, nos últimos 14 
dias, ou contato próxi-
mo com alguma pessoa 
contaminada.

O secretário de Saú-
de, Rogério Leite, disse 
que o município está 
se precavendo ao defi-
nir essas ações. “Não 
há motivo para pânico, 
mas estamos tomando 
todas as medidas ne-
cessárias caso surja 
algum paciente com 
suspeita da doença em 
nosso município. Toda 
a rede de atendimento 
precisa estar prepara-
da para lidar com a si-
tuação”, explicou.

“Já fizemos algu-
mas reuniões com di-
versos órgãos públicos 
responsáveis por ações 
na faixa de fronteira, 
principalmente pe-
los pontos de entrada 
do país, para discutir 
ações e protocolos de 
atendimentos, inten-
sificando a Vigilância 
em Saúde região, como 
a Polícia Federal, Ma-
rinha, Exército, Age-
sa, Anvisa, Agência 
Municipal Portuária – 
AGEMP “, complemen-
tou o secretário.

O médico infecto-
logista do Município, 
Hilton Luiz Alves Fi-
lho, foi à Santa Casa 
de Corumbá e ao Hos-
pital da Cassems, para 
prestar esclarecimen-
tos sobre a conduta de 
isolamento, definindo 

fluxos desses atendi-
mentos, caso ocorra 
um caso suspeito  ou 
confirmado na cidade.

“A vigilância de ca-
sos suspeitos de sín-
dromes respiratórias 
virais é constante e 
sistemática, associa-
mos a estrutura já 
disponível e equipa-
da para a vigilância 
da doença causada 
pelo novo coronavírus, 
contando com o apoio 
e capacitando várias 
instituições de saúde 
da região de Corumbá, 
Ladário e fronteira com 
a Bolívia”, esclareceu o 
infectologista.

"A administração 
municipal está atenta 
ao cenário nacional e 
internacional, temos 
cobrado uma atenção 
especial da Secretaria 

de Saúde e da Vigilân-
cia a respeito do co-
ronavírus”, afirmou o 
prefeito Marcelo Iunes.

Nos próximos dias, 
a Secretaria de Saúde 
irá realizar uma capa-
citação para os profis-
sionais da área, tanto 
médicos e enfermeiros, 
como para recepcio-
nistas e profissionais 
da limpeza, sobre as 
condutas de preven-
ção, como uso de equi-
pamentos de proteção 
individual.

Para evitar conta-
minação, são neces-
sárias as medidas bá-
sicas de higiene, como 
lavar as mãos com 
água e sabão, utilizar 
lenço descartável para 
higiene nasal, cobrir o 
nariz e a boca com um 
lenço de papel quan-

do espirrar ou tossir 
e jogá-lo no lixo. Evi-
tar tocar olhos, nariz e 
boca sem que as mãos 
estejam limpas. Não 
compartilhar copo, ta-
lheres e canudos.

Caso confirmado 
no Brasil

Na quarta-feira 
(26), o Ministério da 
Saúde confirmou o pri-
meiro caso de infecção 
pelo Covid-19 no Bra-
sil. Trata-se de um ho-
mem de 61 anos, mo-
rador da cidade de São 
Paulo, que esteve na 
região da Lombardia, 
no norte da Itália, en-
tre os dias 09 e 21 de 
fevereiro. Ao retornar 
da viagem, na última 
sexta-feira (21), o pa-
ciente apresentou os 
sinais e sintomas com-
patíveis com a doença 
(febre, tosse seca, dor 
de garganta e coriza) e 
teve resultado positivo 
no exame laboratorial. 
Ele está em isolamento 
domiciliar.

Com 11 casos sus-
peitos, São Paulo é o 
estado com maior nú-
mero de suspeitas de 
infecção. Os demais 
casos foram registra-
dos nos estados da 
Paraíba (1), de Per-
nambuco (1), do Espí-
rito Santo (1), de Minas 
Gerais (2), do Rio de 
Janeiro (2) e de Santa 
Catarina (2), Brasília 
(5) e Mato Grosso do 
Sul (7),  totalizando 32 
casos.

A Secretaria Es-
tadual de Saúde de 
Mato Grosso do Sul  
(SES-MS) informou 
que registrou sete no-
tificações de casos 
suspeitos do novo co-
ronavírus (COVID-19), 
uma em Ponta Porã e 
seis em Campo Gran-
de. No primeiro exame 
realizado pelo Lacen 
no material coletado, 
em dois pacientes da 
Capital, foi constata-
do que estavam com a 
influenza A, e com isso 
deixaram de ser consi-
derados casos suspei-
tos de coronavírus.

Os casos foram 
considerados suspei-
tos de acordo com a 
classificação do Minis-
tério da Saúde. Nesta  
quinta-feira (27) saiu 
o resultado do exame 
feito pelo Lacen de pa-
ciente de 24 anos, com 
possível caso suspeito 
para o novo coronaví-
rus em Ponta Porã. Os 
exames deram negati-
vo para oito tipos de ví-
rus respiratórios pes-
quisados pelo Lacen, 
entre eles influenza.

No Brasil, apenas 
quatro laboratórios 
estão habilitados para 
realizar exames para 
detectar o COVID-19, 
entre eles o Instituto 
Adolfo Lutz (IAL), em 
São Paulo, para onde 
o material coletado 
dos cinco pacientes de 
Mato Grosso do Sul fo-
ram encaminhados. O 
resultado deve sair na 
próxima semana.
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ECONOMIA

Nota MS Premiada: consumidor só precisa 
fazer cadastro no site se for sorteado

Arquivo

Primeiro sorteio é neste sábado

NOTÍCIAS MS
www.noticias.ms.gov.br

Os consumido-
res que estão 
solicitando a 
inclusão do 

CPF na Nota Fiscal 
para concorrer aos R$ 
300 mil em prêmio só 
precisam fazer o cadas-
tro no site caso sejam 
sorteados. O Governo 
do Estado, por meio da 
Secretaria Estadual de 
Fazenda (Sefaz-MS) es-
clarece que somente a 
inclusão do documento 
no ato da compra já ga-
rante automaticamente 
a participação no sor-
teio.

Conforme o Secre-
tário Estadual de Fa-
zenda, Felipe Mattos, 
o consumidor pode 
acompanhar quantos 
bilhetes possui para 
concorrer ao sorteio 
por meio do site oficial 
do Nota MS Premiada, 
na internet.

“O consumidor po-
derá receber dois tipos 
de documentos fiscais 
na aquisição de mer-
cadorias que poderão 
gerar dezenas para 
concorrer aos sorteios 
na Nota MS Premia-
da, quais sejam a Nota 
Fiscal Eletrônica (NF-
e) e a Nota Fiscal de 
Consumidor Eletrônica 
(NFC-e). Após o regis-
tro do documento fis-
cal no sistema da Nota 
MS Premiada não há 
necessidade de guar-
dar esse comprovante 
da compra. Por meio 

do CPF é possível con-
sultar todos os bilhetes 
com os quais se está 
concorrendo, apenas 
acessando o site ofi-
cial”, explica o secretá-
rio.

Mattos reforça ain-
da que o site é de fácil 
navegação, tem ses-
são com as perguntas 
frequentes para quem 
tem dúvidas, atendi-
mento da Nota MS Pre-
miada, área do sortea-
do, consulta de notas, 
consulta por CPF para 
saber se ganhou algum 
prêmio dos últimos 90 
dias, entre outras, in-
clusive espaço para 
formalização de denún-
cias em caso de esta-
belecimentos que não 
forneçam o documento 
fiscal.

“Se o estabelecimen-
to se recusar a emitir o 
documento fiscal com 
o CPF, o consumidor 
poderá registrar uma 
reclamação no portal 
da Nota MS Premiada. 
Vale destacar que o co-
mércio que deixar de 
emitir ou de entregar ao 
consumidor documen-
to hábil ou não efetu-
ar o registro eletrônico 
no prazo estabelecido, 
ficará sujeito às pena-
lidades constantes na 
legislação estadual”, 
pontua Mattos.

Para concorrer aos 
prêmios, o consumidor 
deve exigir a inclusão 
de seu CPF na nota fis-
cal. Após a compra, no 
momento da emissão 
do documento, serão 

geradas oito dezenas 
com numeração aleató-
ria. Os números serão 
impressos junto à nota 
fiscal. Já os sorteios 
serão realizados com 
dezenas da Mega-Sena, 
da Caixa Econômica, 
sempre no mês poste-
rior à emissão da nota 
fiscal. Compras a partir 
de R$ 1 já estão con-
correndo. O primeiro 
sorteio é no sábado, dia 
29 de fevereiro. 

Consulta pode ser 
feita por celular

Para os consumido-
res que preferem fazer 
a consulta por meio do 
celular, a Sefaz disponi-
biliza o aplicativo Nota 
MS Premiada, que tem 
versões para Android 
e IOS. Nessa modali-
dade, o cidadão conta 
ainda com a facilidade 
de conferir o documen-
to fiscal por meio do 
Quick Response Code, 
ou em português, Códi-
go de Resposta Rápida 
(QR Code).

O secretário expli-
ca que no programa o 
cidadão passa a atuar 
como colaborador do 
fisco estadual, verifi-
cando o recolhimento 
dos tributos ao exigir a 
emissão da nota. Uma 
ação que pode parecer 
simples para a maioria 
dos cidadãos, mas que 
tem como efeito imedia-
to coibir a concorrência 
desleal, para que todos 
os comerciantes cum-
pram suas obrigações 

tributárias; levar à po-
pulação o conhecimen-
to da importância so-
cial do tributo, uma vez 
que somente por meio 
dele o Estado pode ofe-
recer os serviços públi-
cos à população como 
saúde, segurança, edu-
cação, infraestrutura e 
muitos outros; comba-
ter a sonegação fiscal; 
otimizar a arrecadação, 
entre outros.

“Ao exigir o docu-
mento fiscal sempre que 
adquirir bens, produtos 
e serviços, os cidadãos 
têm um documento le-
gal para garantia do 
produto, provar a pro-
priedade do bem e ain-
da garantir que o co-
merciante ou prestador 
de serviço repasse ao 
Estado o tributo que 

ele deixa em posse do 
estabelecimento comer-
cial para ser repassado 
ao Governo e voltar à 

sociedade em forma de 
serviços públicos com 
cada vez mais qualida-
de”, finaliza.

Programa para fazer 
Declaração do Imposto de 

Renda já está disponível
AGÊNCIA BRASIL
www.agenciabrasil.ebc.com.br

O programa gerador 
da Declaração de Impos-
to de Renda (IR) de 2020, 
referente ao ano-base 
2019, já está disponível 
para ser baixado na pá-
gina da Receita Federal. 
O prazo de entrega da 
declaração começará às 
08h de 02 de março e irá 
até as 23h59min59s de 
30 de abril (horário de 
Brasília).

Deve entregar a de-
claração 2020 (ano-base 
2019) o contribuinte que 
recebeu rendimentos 
tributáveis superiores 
a R$ 28.559,70 no ano 
passado, o equivalen-
te a R$ 2.196,90 por 
mês, incluído o décimo 
terceiro. Também deve 
apresentar o documento 
quem teve receita bruta 
de atividade rural supe-
rior a R$ 142.798,50; 
contribuintes com ren-
dimentos isentos, não 
tributáveis ou tributa-
dos exclusivamente na 

fonte de mais de R$ 40 
mil, e contribuintes com 
patrimônio de mais de 
R$ 300 mil em 31 de de-
zembro.

Também deve entre-
gar a declaração quem 
obteve, em qualquer 
mês, ganho de capital 
na alienação de bens 
ou direitos ou fez opera-
ções na bolsa de valores; 
quem passou à condição 
de residente no Brasil 
em qualquer mês no ano 
passado e quem optou 
pela isenção de Impos-
to de Renda incidente 
sobre o ganho de capi-
tal na venda de imóveis 
residenciais e comprou 
outro imóvel até 180 
dias depois da venda.

Deduções

Exceto no caso das 
contribuições de em-
pregadas domésticas e 
de fundos para direitos 
de idosos, os valores de 
deduções não mudaram 
em relação a 2019. O 
limite de abatimentos 

na declaração simplifi-
cada continuará em R$ 
16.754,30. As deduções 
por dependente, em R$ 
2,275,08. As deduções 
de gastos com educa-
ção, em R$ 3.561,30. 
As contribuições para a 
previdência complemen-
tar poderão totalizar até 
12% do rendimento tri-
butável.

Restituição do 
Imposto de Renda

A partir deste ano, 
a Receita Federal an-
tecipará o pagamento 
dos lotes de restituição 
do Imposto de Renda 
Pessoa Física. Tradicio-
nalmente paga em sete 
lotes, de junho a dezem-
bro, a restituição será 
paga em cinco lotes, do 
fim de maio ao fim de se-
tembro.

O primeiro lote será 
pago em 29 de maio. Os 
lotes seguintes serão pa-
gos em 30 de junho, 31 
de julho, 31 de agosto e 
30 de setembro.
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DA REDAÇÃO COM 
AGÊNCIA BRASIL

LEONARDO CABRAL
leonardo@diariocorumbaense.com.br

GERAL

Período de proibição da pesca termina 
nesta sexta-feira nos rios de MS

Divulgação/PMA

E s t a  
s e x t a - f e i r a , 
28 de feverei-
ro, é o último 

dia de proibição da 
pesca em Mato Gros-
so do Sul. A partir da 
zero hora de sábado, 
29, será encerrado o 
período da piracema, 
época de reprodução 
dos peixe. Conforme 
a Polícia Militar Am-
biental (PMA), nesta 
operação 2019/2020, 
o número relativo à 
quantidade de pes-
soas autuadas foi 
superior à fiscaliza-
ção passada em 41% 
e o total de pescado 
apreendido foi de 859 
quilos, quase o triplo 
se comparado ao ano 
anterior.

Ainda conforme os 
dados da PMA, foram 
autuadas 55 pessoas 
e desse total, 47 foram 
presos em flagrante. 

A diferença relativa-
mente aos autuados 
administrativamente 
e presos deve-se ao 
fato de alguns conse-
guirem fugir, porém, 
depois são identifica-
dos e respondem ao 
processo pelo crime 
e são multados admi-
nistrativamente.

A PMA inicia uma 
nova fase da fisca-
lização com a pesca 
aberta em todo o Es-
tado. Durante o perí-
odo de defeso, que é 
extremamente crítico, 
a fiscalização foi foca-
da no monitoramento 
dos cardumes, princi-
palmente nos pontos 
em que eles são mais 
vulneráveis, cacho-
eiras e corredeiras, 
onde a PMA instala 
postos fixos 24 horas 
na piracema.

Nesse período, os 
peixes formam gran-
des cardumes e ficam 
vulneráveis, especial-
mente nos obstácu-

los como cachoeiras 
e corredeiras, porém, 
não há pescadores 
nos rios. Porém, com 
a pesca aberta, são 
muitos pescadores 
nos rios, havendo ne-
cessidade também de 
cuidados redobrados.

Multas durante a 
operação 

O valor das mul-
tas nesta operação foi 
155,47% superior à 
operação passada. Fo-
ram R$ 105.564,00. 
Os valores são reflexos 

da quantidade maior 
de pescado apreendi-
do, pois são computa-
das às multas, um va-
lor de R$ 20,00 para 
cada quilo de pescado 
apreendido.

Também, quan-
do há reincidência, 

são aplicadas mul-
tas maiores, o que 
influencia no resul-
tado. Além disso, foi 
aprovada no início de 
2019 uma Lei Estadu-
al proibindo a captura 
do dourado, a qual es-
tipulou a multa míni-
ma para a captura da 
espécie em quase R$ 
3.000,00, enquanto 
antes, a multa mínima 
para qualquer espé-
cie era de R$ 700,00. 
Dessa forma, apre-
ensões em que havia 
dourado, a multa foi 
bastante superior.

Com relação à 
quantidade de petre-
chos de pesca, bar-
cos, motores de popa 
apreendidos, a varia-
bilidade é comum en-
tre as operações, po-
rém, nesta operação a 
apreensão de redes de 
pesca foi maior. Fo-
ram apreendidas 95, 
valor 126% superior. 
Com informações da 
PMA. 

Campanha da Fraternidade vai ser aberta em 
Corumbá e Ladário no domingo

A Conferência Na-
cional dos Bispos do 
Brasil (CNBB) iniciou, 
na Quarta-Feira de 
Cinzas, a Campanha 
da Fraternidade de 
2020, tendo por tema 
Fraternidade e Vida: 
Dom e Compromis-
so. De acordo com o 
secretário-geral da 
CNBB, dom Joel Por-
tella Amado, a cam-
panha será voltada 
a chamar a atenção 
contra atitudes de in-
diferença e violência 
em relação à vida.

“E, se queremos 
defender a vida, pre-
cisamos defender o 
diálogo e a demo-
cracia. Não podemos 
abrir mão da vida e, 
como consequência, 

da democracia, que 
depende do equilíbrio 
sadio dos Três Pode-
res”, disse dom Joel 
no lançamento da 
campanha.

O lema da cam-
panha neste ano tem 
como referência as 
atitudes do Bom Sa-
maritano, resumidas 
na frase “viu, sentiu 
compaixão e cuidou”, 
explicou o bispo. A 
parábola conta a his-
tória de um viajante 
samaritano que teve 
compaixão e cuidou 
de um homem que 
havia sido assaltado 
momentos antes.

Dom Joel lembrou 
que esta é a 56ª Cam-
panha da Fraterni-
dade realizada pela 
CNBB. “Desta vez não 
abordamos situação 
específica como nas 

[campanhas] ante-
riores, mas olhamos 
para um fato abran-
gente, de inúmeras 
situações, onde a vida 
se encontra agredi-
da”, disse.

“O fato é que a 
campanha deste ano 
nos alerta para duas 
atitudes: a primei-
ra, a atitude da in-
diferença, marca de 
quem se preocupa so-
mente com o próprio 
bem-estar. A segun-
da é decorrente da 
descrença em outras 
soluções [para pro-
blemas relacionados 
à violência], e pas-
sar a acreditar que a 
morte é vencida pela 
própria morte, e aca-
ba pregando o enfren-
tamento da violência 
e da morte pela vio-
lência e pela morte”, 

acrescentou.
Ao enumerar os 

motivos que levaram 
à definição da atual 
campanha, o secre-
tário-geral da CNBB 
destacou que, além 
da violência ostensi-
va,  estão crescendo a 
pobreza, a devastação 
ecológica, a agressi-
vidade como solução 
dos conflitos, o in-
dividualismo como 
critério de realização 
pessoal e, "como in-
siste o papa Francis-
co desde o início de 
seu pontificado, a in-
diferença diante dos 
sofrimentos alheios”.

“Olhando para esse 
conjunto de situações, 
a campanha deste ano 
nos pergunta se as 
agressões à vida não 
estão se incorporando 
à paisagem cotidia-

na, e se não estamos 
nos tornando acostu-
mados com a morte 
em suas diversas for-
mas. Ou, mais do que 
acostumados, se não 
estamos passando a 
acreditar que a mor-
te seja a solução para 
muitos dos problemas 
que enfrentamos." 
Dom Joel citou a mor-
te nas ruas, por bala 
perdida; a morte nas 
macas e nas portarias 
dos hospitais; além 
da morte por causa 
da fome, do desem-
prego e da ausência 
de moradia, da morte 
diante da inexistência 
de educação para to-
dos e de ressocializa-
ção para quem errou. 
"Morte nos campos, 
morte nas aldeias in-
dígenas; morte entre 
os jovens, que têm 

hoje índices de suicí-
dios altíssimos”, com-
pletou.

O secretário-geral 
da CNBB destacou 
também o papel da 
democracia como ins-
trumento em favor da 
vida e disse que os 
políticos precisam ter 
mais responsabilida-
de com ela.

Em Corumbá e La-
dário, a Campanha 
da Fraternidade será 
aberta oficialmen-
te no domingo, 1º de 
março. Às 17h, será 
celebrada uma missa 
no Santuário de Nos-
sa Senhora dos Re-
médios, no município 
ladarense. Em segui-
da, inicia a tradicio-
nal caminhada até o 
Santuário de Nossa 
Senhora Auxiliadora, 
em Corumbá. 
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Esplendor do Samba reforça valorização dos 
profissionais que fazem o Carnaval de Corumbá

Fotos: Anderson Gallo

Integrantes da A Pesada comemorando a conquista de quatro Esplendores nesta edição

A cada anúncio de quesito, muita emoção dos ganhadores

LÍVIA GAERTNER
LEONARDO CABRAL

O evento de 
p r e m i a ç ã o 
da 11ª edi-
ção do Es-

plendor do Samba 
reuniu como já de 
costume nesta Quar-
ta-Feira de Cinzas, 
representantes das 
nove escolas de sam-
ba de Corumbá, auto-

ridades e convidados  
do mundo carnava-
lesco para o grande 
congraçamento que 
antecipa-se à apura-
ção oficial. Idealizado 
e realizado pelo jor-

nal Diário Corum-
baense, com apoio 
cultural da Prefei-
tura Municipal e da 
Liesco (Liga Indepen-
dente das Escolas de 
Samba de Corumbá) 
e demais patrocina-
dores, a tão deseja-
da placa dourada do 
Esplendor chegou às 
mãos dos ganhado-
res a partir de uma 
avaliação de profis-
sionais da imprensa 
convidados e de uma 
Comissão do próprio 
Diário.

“É muito impor-
tante que tenha em 
Corumbá um even-
to dessa magnitude, 
que é o Esplendor 
do Samba para que 
cada quesito de cada 
escola seja avaliado 
e incentivado para 
o próximo carnaval, 
para que cada ano 
venha melhor, mais 
cativante”, observou 
o presidente da Câ-
mara Municipal de 
Corumbá, Roberto 
Façanha.

Gestor responsá-
vel pela pasta da Cul-
tura e do Patrimônio 
Histórico de Corum-
bá, Joílson Cruz, 
tem uma visão mais 
holística da premia-
ção, uma vez que já 
concorreu por várias 
vezes ao Esplendor 
com seu trabalho 
como coreógrafo.

“O Esplendor é 
esperado, às vezes, 
até mais do que o 
resultado oficial na 
avenida. A premiação 
é um marco na nossa 
história, um registro 
para as agremiações. 
Hoje, o Esplendor 
do Samba é muito 
disputado. Eu que já 
concorri, já ganhei, 
já perdi, sei do valor 
artístico desse título 
para a agremiação. 
Esse evento é digno 
e deve ser valorizado 
cada vez mais porque 
é importantíssimo 
para o carnaval de 
Corumbá. O Esplen-
dor mudou o carna-
val de Corumbá, o 
que estimulou as es-
colas a correrem mais 
para mostrar um belo 
espetáculo na ave-
nida porque elas sa-
bem que temos duas 
premiações: a do Es-
plendor e da avenida 
(oficial)”, observou.

Nesta 11ª edição, 
o grande homenage-
ado foi o presidente 
da Liesco, Zézinho 
Martinez, que, ao 
completar 10 anos 
frente à Liga, anun-
ciou sua despedida 
da entidade. A traje-
tória de vida, desde 
o nascimento e o pri-
meiro contato com os 
desfiles das escolas 

de samba, foi apre-
sentada aos convida-
dos que puderam co-
nhecer mais sobre a 
importância dele na 
história do carnaval 
corumbaense.

“Ser homenageado 
pelo Esplendor, para 
mim que fui um dos 
idealizadores desta 
premiação junto com 
a Rosana Nunes, é 
uma honra de tantas 
personalidades ho-
menageadas. Estou 
muito feliz, o Esplen-
dor do Samba é a ce-
reja do bolo do nosso 
Carnaval, sem ele, vai 
sempre faltar alguma 
coisa; ele complemen-
ta e encerra em gran-
de estilo nosso Car-
naval”, afirmou.

Por sua vez, o 
prefeito Marcelo Iu-
nes destacou que 
o Esplendor é um 
complemento a toda 
festa proporcionada 
pelas escolas na ave-
nida, uma vez que 
coloca em evidência 
personagens que se 
destacam nas apre-
sentações e que não 
configuram como 
quesito na apuração 
oficial.

“Esse evento já é 
tradicional, reconhe-
cido pela população e 
pela mídia e não podia 
ficar fora da progra-
mação do Carnaval de 
Corumbá. O Esplen-
dor premia inclusive 
alguns quesitos que 
não estão na avalia-
ção dos jurados ofi-
ciais, como a rainha, 
intérprete, e isso só 
estimula porque se 
sentem na obrigação 
de buscar melhorar”, 
observou.

Emoção de ganhar
Detentora da placa 

Esplendor do Samba 
2020 no quesito Co-
missão de Frente, a 
escola de samba Mar-
quês de Sapucaí apre-
sentou uma coreogra-
fia que representou 
episódio da Guerra 
do Paraguai em Forte 
Coimbra.

“Foram dois meses 
de ensaios fortes. Es-
tou há oito anos co-
mandando comissões 
de frente e, esse ano, 
foi um dos melhores 
trabalhos que já fize-
mos. Optei por uma 
coisa mais teatral do 
que dançante, tan-
to é que isso refletiu 
na avenida”, explicou 
Marcelo Samaniego, 
coreógrafo da agre-
miação.

Carnavalesco da 
Unidos da Major 
Gama, Manoelzinho, 
que arrebatou as pla-
cas de Samba-enredo 
e Enredo, explicou 
como foi a sensação 
de ter o trabalho reco-
nhecido pelo Esplen-
dor do Samba.

“É gratificante por-
que esse Esplendor 

representa toda a tra-
jetória de luta que a 
gente teve. Receber 
esse prêmio é mais do 
que merecido, foram 
dois meses de estu-
do para desenvolver o 
enredo e o roteiro des-
se desfile que agradou 
o público na avenida”, 
disse.

A grande cam-
peã do Esplendor do 
Samba 2020 com a 
placa de Melhor Es-
cola de Samba foi A 
Pesada, cujo fundador 
e presidente Ney Co-
lombo, falou à equipe 
do Diário.

“Quem ganha com 
isso é minha comuni-
dade, eles que estão 
ali me ajudando, que 
participam de toda 
programação ao lon-
go do ano para ajudar 
a escola. Agora, gra-
ças a Deus, a escola 
foi bem recebida na 
avenida pelo público 
e fico muito feliz por 
isso. É um incentivo”, 
definiu.

O Esplendor do 
Samba é uma pre-
miação paralela, que 
em seus onze anos de 

realização, tem o ob-
jetivo de reconhecer 
o trabalho dos profis-
sionais do samba de 
Corumbá. “É um prê-
mio esperado e isso é 
bonito de ver. O dese-
jo de ganhar faz com 
que os concorrentes 
inovem, busquem 
aperfeiçoar a cada 
ano. Um exemplo são 
as baterias, que evo-
luíram muito. Para 
2021, estamos pen-
sando em novidades, 
como instituir a vo-
tação online para me-
lhor escola, abrindo a 
participação dos in-
ternautas”, adiantou 
a diretora do Diário 
Corumbaense, jorna-
lista Rosana Nunes.

O Esplendor do 
Samba 2020 contou 
com o apoio cultural 
da Prefeitura de Co-
rumbá e da Liesco 
(Liga Independente 
das Escolas de Sam-
ba de Corumbá), Uni-
pav, Cerveja Almada, 
ALS, Andorinha, Dol-
ce Café, Nacional Pa-
lace Hotel, Pit Stop, 
ZMP Eventos, Solux 
e Vitrine Virtual.
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Ganhadores do Esplendor do Samba

Comissão de Frente: Marquês de Sapucaí

Fantasias e Alegorias: A Pesada

Intérprete: Nino Samba Show/Império do Morro

Enredo: Major Gama

Bateria: A Pesada

Samba-enredo: Major Gama

Mestre-sala: Edelton/Vila Mamona

Ala das Baianas: Mocidade da Nova Corumbá

Rainha de bateria: Carol Castelo/Mocidade da Nova Corumbá

Harmonia e Evolução: A Pesada

Porta-bandeira: Valessa/Vila Mamona

Zézinho Martinez foi o homenageado da 11ª edição do Esplendor do 
Samba

Melhor escola de samba: A Pesada

Fotos: Anderson Gallo
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LEONARDO CABRAL
leonardo@diariocorumbaense.com.br

Vitória Régia é o bloco campeão do 
Carnaval 2020 em Corumbá

Johonie Midon

Renê Marcio Carneiro/PMC

Ednir de Paulo e presidente da Fundação da Cultura, Joílson Cruz, entregaram troféu ao campeão

Regina Panovitch foi a homenageada do Vitória Régia este ano

O Vitória Régia 
é o campeão 
dos desfiles 
dos Blocos 

Oficiais de Corumbá, 
realizados na noite de 
sábado (22) e madru-
gada de domingo (23). 
As notas do júri oficial 
foram apuradas na 
tarde desta quarta-fei-
ra de cinzas na ave-
nida General Rondon. 
Foram quatro quesi-
tos: melodia, evolução, 
bateria e harmonia.

O Vitória Régia ob-
teve 79,6 pontos; em 
segundo, ficou o Clu-
be dos Sem com 78,4 
pontos e em terceiro, 
Nação Zumbi, com 
78,3 pontos.

O presidente do 
bloco, Ademir da Sil-
va Arruda, disse que a 
“ousadia” na hora do 
desfile fez a diferen-
ça para consagrar o 
bloco campeão. “Toda 
a comunidade parti-
cipou e isso foi fun-
damental. Além da 
ousadia, o enredo foi 
muito forte junto com 
nossas alegorias. Fize-
mos uma homenagem 
a uma mulher que se 
destaca pelo trabalho 
social dentro de Co-
rumbá. Agora é come-
morar”, falou Ademir.

Já a presidente 
da Liga Independen-
te dos Blocos Carna-
valescos de Corumbá 
(LIBLOCC), Ednir de 
Paulo, disse que o des-
file dos blocos positi-

vo, se comparado ao 
ano passado. “A cada 

ano melhoramos sem-
pre, e fomos melhor 

esse ano do que em 
2019. Temos que tra-

balhar o projeto junto 
a Fundação de Cultu-
ra para melhorar ain-
da mais, como a qua-
lidade, organização e 
o regimento que deve 
ser reformulado. Os 
blocos precisam voltar 
a ter o papel de antes, 
começar a ensaiar até 
se chegar no dia do 
desfile”, destacou. 

O bloco campeão 
apresentou o enredo 
De Mãos Dadas com 
a Dama do Samba 
Social: Regina Pano-
vitch. Desde 2017 ela 
é presidente de hon-
ra do bloco e desfilou 
ao lado do esposo, o 
deputado estadual 
Evander Vendramini. 
Foram quase mil pes-
soas desfilando pelo 
bloco.

Desfile dos Cordões 
Carnavalescos é neste sábado

O desfile dos Cor-
dões Carnavalescos de 
Corumbá, que faz parte 
do Carnaval Cultural, 
será realizado no próxi-
mo sábado, 29 de feve-
reiro, no Jardim da In-
dependência. Foi o que 
informou a Prefeitura, 
por meio da Fundação 
da Cultura.

O evento terá início 
às 20h e contará com 
participação da bate-

ria da escola de samba 
A Pesada, campeã do 
carnaval 2020. Vão se 
apresentar os Cordões 
Cravo Vermelho; Flor 
de Corumbá; Paraíso 
dos Foliões e Cinelân-
dia.

O motivo da trans-
ferência do desfile, foi 
por conta da chuva que 
caiu na cidade, na úl-
tima terça-feira (25), 
quando acontece o tra-

dicional Carnaval Cul-
tural de Corumbá. Na-
quela noite, os cordões, 
composto por muitos 
idosos e crianças, não 
se apresentaram, mas 
houve os desfiles de 
corso (carros antigos); 
fuscas, pastorinhas; 
marinheiros e os blocos 
de palhaços e de frevo. 
Com informações da 
assessoria de comuni-
cação da PMC. (LC)
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A Pesada fica com título e é bicampeã 
do Carnaval de Corumbá

Johonie Midon

Anderson Gallo

Com cerca de mil componentes A Pesada comemorou o bicampeonato e o jubileu de ouro 

Fundador e presidente da A Pesada, Ney Colombo

LEONARDO CABRAL
leonardo@diariocorumbaense.com.br

A Pesada veio 
em 2020 para 
defender o tí-
tulo do Car-

naval e comemorar 
em grande estilo os 
50 anos de funda-
ção da agremiação. 
E o bicampeonato foi 
confirmado na tar-
de de quarta-feira de 
cinzas (26) em Co-
rumbá, na apuração 
oficial dos desfiles 
das escolas de sam-
ba, realizados no do-
mingo e segunda-fei-
ra de carnaval. 

Os jurados avalia-
ram oito quesitos: en-
redo; samba-enredo; 
casal de mestre-sala 
e porta-bandeira; 
comissão de frente; 
bateria; harmonia e 
evolução; fantasias 
e alegorias. As notas 
foram de 8 a 10. 

A Pesada garan-
tiu o bicampeonato 
do desfile oficial e, 
ainda levou o prêmio 
Esplendor do Sam-
ba, do jornal Diário 
Corumbaense de me-
lhor escola de 2020. 

A classificação foi 
a seguinte: A Pesada, 
157,9 pontos; Impé-
rio do Morro, 153,6; 
Mocidade da Nova 
Corumbá, 152,5; 
Vila Mamona, 151,5 
pontos; Estação Pri-
meira, 151,4; Major 
Gama, 150,2; Acadê-

micos do Pantanal, 
149,2 pontos; Impe-
ratriz Corumbaense, 
148,6 e Marquês de 
Sapucaí, 147,4 pon-
tos. 

Das nove escolas 
de samba que des-
filaram, sete foram 
penalizadas por des-
cumprimento de obri-
gatoriedades. Ape-
nas A Pesada e Major 
Gama não receberam 
punições.

O Jubileu de Ouro

Os 50 anos foram 
a grande aposta do 
Grêmio Recreativo 
Escola de Samba A 
Pesada, que entrou 
na Avenida General 
Rondon, defendendo 
o título de campeã do 
Carnaval de Corum-
bá. Ao som das trom-
betas, na comissão de 
frente, a agremiação, 
terceira a se apre-
sentar na noite desta 
segunda-feira, 24 de 
fevereiro, anunciou a 
sua passagem numa 
grande festa dos 50 
anos de existência na 
folia de momo corum-
baense.

Com mais de mil 
componentes, abu-
sou dos tons dura-
dos em todos os se-
tores da escola, não 
se “amarrou” na sua 
ordem cronológica, 
como a criação e seu 
passado. A comemo-
ração do Jubileu de 

Ouro foi feita de uma 
forma diferente, exal-
tando o “dia da volta 
da alegria” da A Pe-
sada, na passarela 
do samba, remetendo 
aos três títulos con-
quistados no grupo 
especial.

Na comissão de 
frente, A Pesada 
trouxe os anunciado-
res do Jubileu, com 
suas trombetas, que 
propagavam a pas-
sagem da rainha da 
noite, a própria agre-
miação, pois segundo 
a origem judaica, a 
trombeta era tocada 
somente no jubileu 
de ouro que é a cele-
bração formal dos 50 
anos de determinado 
ato histórico como 
um acontecimento 
religioso de repercus-
são universal ou para 
a coroação ou ani-
versário de uma rai-
nha, como a anfitriã 
da noite, a “Rainha A 
Pesada”.

As riquezas do rei 
Salomão fizeram par-
te da apresentação da 
escola de samba. No 
abre-alas, em lugar 
de destaque o fun-
dador e presidente 
da agremiação, Ney 
Colombo, cercado de 
integrantes com fan-
tasias luxuosas dan-
do o tom da comemo-
ração do Jubileu de 
Ouro.

A bateria do mestre 
Diego, cujos ritmistas 

vieram fantasiados 
de guardiões das mi-
nas do rei Salomão, 
entrou no recuo fa-
zendo evolução, com 
Izaura Colombo como 
“Rainha de Sabá”, 
fazendo desfile de 
superação, após ter 
sofrido um acidente 
de moto uma semana 
antes da passagem 
da escola na avenida. 
Entre vários arranjos 
que executou duran-
te a apresentação, 
incluindo uma roda 
de samba com uma 
“paradinha”, que 
convidou o público a 
cantar junto o refrão 
do samba, a bateria 
promoveu um dos 
momentos mais im-
pactantes do desfile.  

A escola ainda ou-
sou, trazendo Izau-
ra “protegida” pelas 
guardiãs da rainha. A 
guarda foi composta 
somente de mulheres 
que sempre acom-
panhavam a Rainha 
de Sabá em todos 
os seus movimentos 
tanto no seu reinado 
como fora dele. Com 
isso, A Pesada inovou 
a representatividade 
da rainha de bateria, 
fazendo com que a 
sua personagem re-
presentada, ficasse 
acompanhada de sua 
inseparável guarda 
real.

Passando pelos 
seus desfiles, a agre-
miação não deixou 
de relembrar o enre-

do com Alice no País 
das Maravilhas, que 
lhe rendeu o título 
em 2013 e também o 
enredo remetendo o 
Último dos Moicanos, 
Ney Colombo, home-
nageado em 2014, 
conquistando o bi-
campeonato, assim, 
como o enredo infan-
til, em 2015, quando 
a escola caiu para 
o Grupo de Acesso, 
deixando o Grupo 
Especial, quando as 
agremiações ainda 
competiam entre dois 
grupos.

O santo protetor 
da escola, São Jor-
ge, não deixou de ser 
lembrado, pois foi 
com ele, que A Pesada 
conseguiu conquistar 
o último campeonato 
no ano passado, sen-

do o santo mensagei-
ro do amor.

Com o carro, veio a 
figura de um “Palha-
ço”, representando 
a alegria de 50 anos 
de festa 50 anos de 
existência, 50 anos 
trazendo alegria para 
as crianças de zero a 
100 anos.

A Velha Guarda da 
A Pesada encerrou o 
desfile da escola. Em 
nome da agremiação, 
agradeceram a todos 
pela presença, aos 
convidados e, por fim, 
ao carnaval de Corum-
bá nesses 50 anos de 
festa na passarela do 
samba. A escola fez o 
desfile como planeja-
do pelo presidente Ney 
Colombo, com muita 
comemoração pelos 50 
anos da A Pesada.
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Presidente da campeã destacou o título 
como resultado de “trabalho árduo”

Fotos: Johonie Midon

Emocionado, Ney Colombo agradeceu à comunidade pelo trabalho realizado durante todo o ano

Prefeito parabenizou a campeã e destacou o carnaval como investimento para a cidade

LEONARDO CABRAL
leonardo@diariocorumbaense.com.br

O bicampeona-
to da A Pe-
sada foi de-
finida como 

dedicação, união da 
comunidade e traba-
lho árduo, pelo fun-
dador e presidente, 
Ney Colombo. A agre-
miação levou para a 
avenida, de uma for-
ma diferente, a cele-
bração dos 50 anos 
de existência no car-
naval corumbaense.

“Realmente é uma 
vitória dourada como 
foi a escola na ave-
nida. A Pesada tra-
balha com dedicação 
e o resultado é esse 
para a nossa comu-
nidade, com muita 
alegria, conseguimos 
não apenas fazer um 

bom carnaval, mas 
também comemorar 
o nosso Jubileu de 
Ouro junto com a 
nossa comunidade e 
foliões que gostam da 

nossa escola”, decla-
rou emocionado Ney 
Colombo, que ainda 
fez questão de frisar: 
“Quando digo união 
me refiro ao nosso 

trabalho do ano todo, 
pois quem vai a nos-
sos eventos e compra 
ao menos uma cer-
veja, já nos ajuda e 
muito para preparar-
mos essa festa lin-
da”, completou.

Também emocio-
nada, a rainha de ba-
teria Izaura Colombo, 
falou que o desfile de 
fato foi de supera-
ção, após ter sofrido 
acidente de moto, 
uma semana antes 
de entrar na avenida. 
“Esse momento é ma-
ravilho e sou agrade-
cida à minha escola 
de coração que tanto 
amo. Realmente pas-
sei pela avenida com 
dor, mas nem que 
estivesse em cadeira 
de rodas eu poderia 
faltar a essa grande 
festa. Obrigado a to-
dos que torceram por 
mim”, disse a rai-

nha que também foi 
lembrada pelos inte-
grantes que gritaram 
seu nome durante a 
divulgação do resul-
tado.

Sobre o carnaval, 
mais precisamente o 
desfile das agremia-
ções, o presidente da 
Liga Independente 
das Escolas de Sam-
ba de Corumbá (Lies-
co) José Martinez, 
disse que teve uma 
avaliação positiva 
em relação ao que foi 
apresentado na ave-
nida.

“Claro que sabe-
mos que falta muito 
para termos um car-
naval sem erros, mas 
se os grandes centros 
têm, não seria dife-
rente aqui. Mas des-
taco como positiva a 
festa que segue um 
caminho para o ano 
que vem, onde acre-
ditamos que seja me-
lhor ainda. Corumbá 
consolida uma rota 
para a folia de momo 
cada vez mais posi-
tiva. Todos estão de 
parabéns: o Poder 
Público, que inves-
tiu; a Liga, as esco-
las de samba que fi-
zeram sua parte; e, 
sobretudo, o povo de 
Corumbá que, mais 
uma vez, se envol-
veu, se dedicou gran-
diosamente com nos-
sas escolas de samba 
e com o Carnaval”.

Martinez também 
reconheceu que a 
avaliação de alguns 
jurados não condiz 

com a realidade mos-
trada na avenida. O 
júri, foi composto por 
16 pessoas de uma 
empresa especializa-
da de São Paulo, con-
tratada pela Liesco. 
"É como sempre digo, 
nunca se sabe o que 
se passa na cabeça 
dos jurados", comen-
tou.

P a r a b e n i z a n d o 
a escola campeã, o 
prefeito Marcelo Iu-
nes também desta-
cou o carnaval como 
investimento para 
cidade. “Quero aqui 
parabenizar A Pesa-
da pelo título e pelo 
desfile na avenida e 
também agradecer a 
nossa população que 
ajudou a  fazer da 
nossa folia mais uma 
vez uma festa linda e 
segura para a famí-
lia. Um evento que 
é um investimento, 
pois é através dele, 
que conseguimos fo-
mentar a economia, 
gerar renda, emprego 
e trazer para algu-
mas famílias a opor-
tunidade de uma 
renda extra”, desta-
cou Iunes.

A Pesada obteve 
157,9 pontos, com 
cinco notas dez nos 
quesitos: bateria; 
enredo; fantasia; co-
missão de frente. O 
enredo que a agre-
miação levou para a 
avenida foi o Jubileu 
de Ouro, descendo 
para a passarela do 
samba com mais de 
mil componentes.
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ZS
CORCOVADO

MORUBIXABA
URBELENA
ROEREON
ONEOTIPO
CDSEMAS
AMAPAPTA
BARATEAR

CEDIÇOBRIM
LAOEROMA

AZULCTLOG
DESENGANO

SONOLENCIA
ALAULAR

Poeta 
nicara-

guense de
"Rimas"

Morro
carioca

do Cristo
Redentor 

Que tem
muito

tempo de
vida (fem.)

Chefe
temporal
de tribos
indígenas

Extenso
rio da Fe-
deração
Russa

"Ab (?)
Condita",
livro de

Tito Lívio

Tipo de
sangue 

do doador
universal

Não exis-
te como
número
perfeito

Duro de
(?): difícil; 
trabalho-
so (fam.)

Os
nhandus,
para os

indígenas
Oferenda

feita a 
um orixá

(Rel.)

Corrupto;
corrom-

pido

Tecido de
uniformes
de mecâ-

nicos

Logaritmo
decimal

(símbolo)

Desilusão;
desespe-

rança

Tecla de
micros
(Infor-

mática)

Refúgio
inviolá-
vel do

cidadão

Efeito colateral 
do antialérgico

Divindade inspira-
dora do Alcorão

Língua da
Tailândia
A cor da

safira

Melindrar

Molécula
de ener-

gia (sigla)

Lago, em
francês
Antílope
africano

Baixar os
preços de

Vitamina
do kiwi
Estado

fronteiriço
à Guiana
Francesa

Maria (?),
seguidora
de Jesus

Sobre ele 
se rees-

creve uma
espécie
(Biol.)

Don Diego 
De La Vega

Parte do corpo
atacada pela tinha

"(?) Você", álbum de
Leo Gandelman

Motivo de
indenizações

A primei-
ra carta
figurada 

do baralho

Limite virtual de
comunicação na

internet

Aposento
de frades
Divindade

asteca

"Desejo
ardente",
em "eró-

geno"

3/ebó — lac — lao. 4/lena — urbe.
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V C C
C A T O L I C O S

P A R O X I T O N A
S R A M A N T A
T E B A L E A R

B A R C O O D A
N A L A A V E

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

D C V I O L A
M O B I L I A E R

P I A D A S E F E
A L O I R O L

T R A N S T O R N O
A C T A L O E S

Que segue
a religião
do papa

(pl.)

Fruto da
região
Norte

Limpar a
área com
vassoura 

Maior
deserto

do mundo

A palavra
acentuada
na penúlti-
ma sílaba

Senhora
(abrev.)

Meio de
transporte

pelo rio

Antônio
Dias,
pintor

brasileiro

Time da
Cruz de
Malta
(RJ)

Cor do
losango
da Ban-

deira (pl.)

Olavo (?),
autor do
Hino à

Bandeira

Érbio
(símbolo)

Histórias
contadas

pelo
humorista

É causado
por obras
públicas

Sílaba de
"barro"

Ato, em
inglês

Planta
usada em
xampus

(pl.)

Italiano

Condição
do tempo
À (?): sem

motivo
Forma 
do funil

Fatura do celular
pós-pago

Certo
cobertor
Peças da
sinuca

Atirar em
alguém
Afago; 
carinho

Animal
de asas

"(?) Garcia",
romance

Carne pa-
ra assar

Ida à casa 
de alguém

Paulinho da
(?), cantor
Os do cubo
são seis

Material de
desenho
Conjunto 

de móveis 

Ouvir, em
espanhol

Consoantes
de "nato"

Nome da 
6a letra
Relação 

(de coisas)

Cada setor
do hospital

Amapá
(sigla)

Antecede
o "O"

Criador de
enigmas

3/act — oír. 5/bilac — clima. 7/mobília. 10/transtorno.
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