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Reprodução

Com maior seca em 47 anos, técnicos 
definem estratégias para evitar 

desabastecimento de água  na região

Os impactos dessa seca podem ser observados no nível de afluentes e em alguns pontos do rio Paraguai. Apesar da chuva dos 
últimos dias, a projeção apresentada é de que as  condições de seca permaneçam pelas próximas três semanas.  >>PÁGINA 04

>>PÁGINA 05

Cada partido político ou coligação pode solicitar o 
registro de um candidato a prefeito e um a  
vice-prefeito. Somente partidos podem requerer 
o registro de candidatos a vereador >>PÁGINA 03

Delegacia de Trânsito 
é incendiada após 
policial embriagado 
matar três pessoas 
atropeladas

Polícia Civil 
desarticula grupo 
que furtava carne 
de açougue e de 
frigorífico

TSE encerra 
amanhã prazo 
para registro de 
candidatura

PUERTO SUÁREZ

LADÁRIO

ELEIÇÕES 2020

>>PÁGINA 06
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ARTIGO

Faça feliz para ser feliz!

M
uitos casa-
mentos não 
dão certo 
porque um 

dos cônjuges, ou am-
bos, se casam na espe-
rança de que o outro o 
faça feliz. Ledo engano, 
pois todos os que pen-
sam dessa forma, mais 
cedo ou mais tarde, 
acabam se frustrando 
com a relação e se não 
mudam de atitude, 
logo se separam.

Aqueles que insis-
tirem com a relação 
dessa forma, de depen-
dência do outro, come-
çam a colher os maio-
res dissabores da vida 
a dois, que resultam 
não apenas em frus-
tração, mas também 
em desentendimentos, 
cobranças indevidas 
constantes, brigas e 
até a vias de fato, a vio-
lência, especialmente 
contra a mulher, que é 
mais frágil fisicamente 
em relação ao homem, 
que ainda se vale de 
falsos e inconcebíveis 
conceitos machistas.

Muitos homens e 
mulheres custam a 
entender que o segre-
do para ser feliz no (*) Wilson Aquino é jornalista e professor. 

Wilson Aquino(*)

casamento está em se 
despir da ideia de que 
é o outro quem tem a 
obrigação de fazê-lo fe-
liz. Não é assim que as 
coisas funcionam.

A felicidade se ma-
nifesta em todo aque-
le que se esforça para 
fazer o outro feliz, sem 
pensar em compensa-
ção de qualquer natu-
reza por esse trabalho, 
que deve ser natural, 
constante e prazeroso.

Se houvesse uma 
lei que regesse a feli-
cidade, não apenas no 
casamento, mas em 
absolutamente tudo 
na vida, certamente o 
texto de seu principal 
argumento seria esse: 
“Faça feliz para ser fe-
liz”. Sábios os homens 
e mulheres que enten-
dem a natureza dessa 
“lei” e a praticam sem 
esperar nada em troca.

É o mesmo princí-
pio da caridade. Pois, 
quem você acha que 
é o maior beneficiário 
em um ato de carida-
de? Quem dá o pão ou 
quem o recebe?

Muito embora nesse 
processo ocorra uma 
gratidão imensurável 

de quem recebe a aju-
da, quem faz a doação 
é sim o maior bene-
ficiário. Pois além do 
profundo sentimento 
de amor ao próximo e 
da satisfação em po-
der atender àquela 
necessidade, ele é en-
volvido por um grande 
sentimento de realiza-
ção e alegria em poder 
cumprir com tão nobre 
missão.

Sente também que 
a obediência a esse 
que é o segundo gran-
de mandamento de 
Deus (amar ao próxi-
mo como a ti mesmo) 
proporciona uma tre-
menda paz, alegria e 
segurança espiritual, 
além de compreender 
que esse é o caminho 
para a verdadeira e du-
radoura felicidade.

Maryssa Dennis 
e Carlotte Larcabal, 
numa publicação em 
revista de A Igreja de 
Jesus Cristo dos San-
tos dos Últimos Dias, 
afirmam que há mui-
tas maneiras de de-
sencadear um pico 
emocional no indiví-
duo – contar piadas 
com amigos, disputar 

um jogo divertido ou 
até comer um pedaço 
de torta – mas nunca 
dura muito. “Com fre-
quência acabamos pu-
lando de uma fonte de 
prazer para outra, em 
uma tentativa de retor-
nar àquele pico emo-
cional. Mas há uma 
felicidade que dure? 
Há sim, mas é bem 
mais sutil do que você 
pensa, e é por isso que 
geralmente erramos o 
alvo. O mundo nos diz 
que uma vida digna 
de ser vivida deve ser 
repleta de aventuras, 
que seus dias devem 
ser uma sequência in-
terminável de emoção, 
descendo por uma via 
fácil repleta de praze-
res. Mas a verdade é 
que não precisamos 
constantemente de 
sensação fortes para 
viver segundo o padrão 
de felicidade. A felici-
dade duradoura – que 
poderíamos chamar 
de verdadeira felicida-
de – é mais um sereno 
e constante senso de 
bem-estar, e não um 
sentimento evidente de 
euforia. A diversão e o 
prazer se desvanecem, 

mas a verdadeira felici-
dade não é um estado 
de humor passageiro. 
Ela dura muito mais. 
Em outras palavras, 
se os sentimentos de 
prazer e euforia elevam 
suas emoções acima 
do equilíbrio, a verda-
deira felicidade, quan-
do alcançada, é como 
se fosse elevar o pró-
prio equilíbrio”.

O Élder Ulisses So-
ares, da presidência 
dos Setenta, da mesma 
igreja, ensinou: “A feli-
cidade é determinada 
por hábitos, condutas 
e padrões de pensa-
mentos que podemos 
controlar por meio de 
ações intencionais”.

Enfim, a felicidade 
é muito mais do que 
apenas um estado de 
bom humor ou livre 
de preocupação. É 
um modo de pensar e 
de viver que podemos 
controlar.

Assim como a fé, 
a felicidade pode ser 
enfraquecida ou for-
talecida, dependendo 
de nossas ações. Se 

despendermos nosso 
tempo em buscar ape-
nas diversões momen-
tâneas, nossa felicida-
de será, como diz em 
Efésios (4:14): “leva-
dos em roda por todo 
vento”. Porém, se nos 
esforçarmos para viver 
em retidão, dentro dos 
princípios e manda-
mentos de Deus, de-
senvolveremos um fir-
me sentimento de paz 
interior e bem-estar 
que podem acalmar 
qualquer tempestade.

E quando o indi-
víduo alcança esse 
estágio de grandiosi-
dade espiritual, num 
relacionamento con-
jugal ou de qualquer 
outra natureza, ele 
terá sempre sabedoria 
e segurança para pro-
ceder sempre dessa 
maneira, pensando na 
felicidade de seu pró-
ximo e de todos à sua 
volta, sem o desejo de 
obter absolutamente 
nada em troca, pois ao 
procurar fazer o seu 
próximo feliz, mais fe-
liz ele será.
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Anderson Gallo

Ex-vereador disse que está sendo "perseguido"

POLÍTICA

MPE entra com representação contra 
ex-vereador por campanha eleitoral antecipada

ROSANA NUNES
rosana@diariocorumbaense.com.br

O Ministério Pú-
blico Eleitoral 
entrou com 
representação 

contra o ex-vereador 
Augusto do Amaral, po-
pularmente conhecido 
como "Buxexa Amaral" 
por campanha eleitoral 
antecipada (em período 
vedado). Buxexa, que 
tenta voltar ao Legisla-
tivo Municipal nas elei-
ções de 2020, é acusa-
do de pedir votos dentro 
do prédio do MPE onde 
buscava atendimento 
sobre demanda de seu 
interesse na 5ª Pro-
motoria de Justiça de 
Corumbá (Patrimônio 
Público. A multa pode 
chegar aos R$ 10 mil.

A representação do 
MPE, assinada pelo 
promotor eleitoral Lu-
ciano Bordignon Conte, 
tramita na 50ª  Zona 
Eleitoral de Corumbá - 
órgão julgador. O pro-
cesso traz a informação 
de que a propaganda 
eleitoral antecipada 
aconteceu por volta das 
18h20 da quinta-feira, 
17 de setembro, no "in-
terior da recepção do 
prédio público do Mi-
nistério Público Esta-
dual de Corumbá, loca-

lizado na rua América, 
n° 1880".

De acordo com a Pro-
motoria Eleitoral, que 
ofereceu a denúncia, 
"depois de ser atendido 
pelo servidor responsá-
vel, e antes de deixar o 
referido recinto público, 
o representado (Buxexa 
Amaral) se deparou na 
recepção com o servidor 
público federal Anselmo 
Nina Júnior, chefe do 
Cartório Eleitoral da 7ª 
Zona Eleitoral, que foi 
até a sede do Ministério 
Público entregar pro-
cessos ao promotor elei-
toral. Nesse momento, 
o representado abordou 
e cumprimentou o ser-
vidor Anselmo e disse 
a ele e a todos os pre-

sentes no local, 'eu sou 
candidato'. Ainda dis-
se, por duas vezes, seu 
número de candidato a 
vereador.

Segue a denúncia in-
formando que "ao ouvir 
os dizeres, o servidor 
Anselmo questionou se 
Augusto tinha certeza 
que iria pedir voto den-
tro do Órgão Público, 
tendo como resposta do 
representado a seguin-
te frase: 'Tenho sim!'. 
(...) O referido pronun-
ciamento pedindo voto 
emanado pelo represen-
tado (Buxexa Amaral) 
atingiu três eleitores/
servidores públicos que 
se encontravam no lo-
cal, Anselmo, Douglas 
Ruffo Carrelo Reis e o 

PM Ramires, que lavrou 
o registro de ocorrência 
em Livro de Ocorrências 
Policiais Militares".

A Promotoria enten-
deu que "nesse contex-
to, o representado fez 
pedido explícito de voto 
fazendo alusão à pre-
tensa candidatura e a 
seu número de urna, e 
ainda mediante uso de 
forma proscrita durante 
o período oficial de pro-
paganda, pois realizou 
a propaganda em órgão 
público, especificamen-
te na recepção da sede 
do Ministério Público 
Estadual de Corumbá". 
Ressaltou o MP que Bu-
xexa fez " menção ex-
pressa à sua condição 
de candidato (mesmo 
sem ainda sê-lo), ex-
pondo seu número de 
urna (mesmo ainda sem 

registro de sua candi-
datura)".

O promotor Luciano 
Conte, esclarece que a 
Emenda Constitucional 
nº 107, de 02 de junho 
de 2020, adiou, em ra-
zão da pandemia da Co-
vid-19, as eleições mu-
nicipais de outubro de 
2020 e os prazos eleito-
rais respectivos. Assim, 
"a propaganda eleitoral, 
a teor da Emenda Cons-
titucional supramen-
cionada, só é permitida 
após 26 de setembro do 
ano da eleição. Antes 
disso, qualquer mensa-
gem levada ao conheci-
mento do eleitor, com 
pedido de voto, carac-
teriza a infração cível 
eleitoral tipificada no 
artigo 36, §3º, da Lei 
9.504/97, sancionada 
com multa".

De acordo com a 
denúncia do MPE, "a 
alusão de que seria 
candidato com a men-
ção de número de urna 
seguido também de pe-
dido de voto, tudo isso 
em prédio público, con-
siste em conduta que 
deve ser rechaçada pela 
Justiça Eleitoral, por se 
tratar de evidente pro-
paganda extemporânea. 
Em razão das pecu-
liaridades do caso, da 
gravidade da conduta e 
da intensidade do dolo, 
em que o pedido de voto 
foi feito dentro de órgão 
público, para servidores 
públicos, em período 
vedado, a multa deverá 
ser aplicada em pata-
mar acima do mínimo 
legalmente previsto, não 
inferior a R$ 10.000,00 
(dez mil reais)". 

Perseguição e 
representação no CNMP
Ao Diário Corumba-

ense, Buxexa Amaral ne-
gou a conduta e afirmou 
estar sendo vítima de 
perseguição. O ex-verea-
dor disse também que irá 
ingressar no Conselho 
Nacional do Ministério 
Público (CNMP), com re-
presentação contra atos 
do promotor de Justiça, 
Luciano Conte.

"É conversa fiada 
desse homem, é mentira 
dele. Armaram para mim 
lá. Estava indo pegar se-
nha de um processo con-
tra o promotor. Estou 
entrando no Conselho 
Nacional do Ministério 
Público contra o Luciano 
Bordignon Conte, com 
uma representação con-
tra esse promotor. Estão 

forjando contra mim e 
vou representar contra 
ele. Está me perseguin-
do demais aqui em Co-
rumbá. (...) Como que 
vou pedir votos dentro 
de uma repartição públi-
ca?”, afirmou. 

Buxexa confirmou 
que foi notificado do pro-
cesso e tinha até o final 
da tarde de ontem (24) 
para apresentar defesa. 
Ele está em busca de 
uma vaga na Câmara 
Municipal pelo MDB.

Foi voluntariamente 
ao MPE

Também procurado 
por este Diário, o pro-
motor Luciano Bordig-
non Conte, disse não 

existir qualquer tipo de 
perseguição contra o ex-
-vereador. “Perseguição 
não existe e quem vai 
decidir se aquilo aconte-
ceu ou não é a Justiça, 
não teve nenhum tipo de 
flagrante, ele veio volun-
tariamente, ninguém o 
convocou e acabou fa-
zendo ato de campanha 
extemporânea”, comen-
tou.

Sobre a representa-
ção que Buxexa disse 
que irá apresentar, o 
promotor afirmou que: 
“qualquer cidadão tem 
o direito de reclamar no 
Conselho Nacional do 
Ministério Público. Es-
tou tranquilo quanto à 
minha atuação”, finali-
zou. (RN)

Prazo para registro de candidaturas 
termina neste sábado

ROSANA NUNES COM 
INFORMAÇÕES DO TSE

O Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) alerta 
que este sábado, 26 de 
setembro, é o último dia 
para os partidos políticos 
e as coligações apresen-
tarem à Justiça Eleitoral 
o requerimento de regis-
tro de seus candidatos. 
O prazo está previsto na 
Lei nº 9.504/1997, artigo 
11, caput.

Para ser candidato, a 
Constituição Federal exi-
ge do cidadão a naciona-
lidade brasileira, o pleno 
exercício dos direitos po-
líticos, o alistamento elei-
toral, o domicílio eleitoral 
na respectiva circunscri-
ção, a filiação partidária 
– portanto, as candidatu-
ras avulsas estão proibi-
das – e a idade mínima fi-
xada para o cargo eletivo 
almejado.

A Resolução TSE nº 
23.609/2019 estabele-
ce que qualquer cidadão 
pode concorrer às elei-
ções desde que cumpra 
as condições constitucio-
nais e não esteja impe-
dido por qualquer causa 
de inelegibilidade pre-
vista em lei. Pelo texto, 
para disputar o pleito, o 
candidato deverá pos-
suir domicílio eleitoral na 
respectiva circunscrição 

e estar com a filiação de-
ferida no partido político 
pelo qual pretende con-
correr seis meses antes 
das eleições.

Cada partido político 
ou coligação poderá soli-
citar à Justiça Eleitoral o 
registro de um candidato 
a prefeito e um a vice-
-prefeito. Somente par-
tidos poderão requerer 
o registro de candidatos 
a vereador, no limite de 
uma vez e meia o número 
de vagas disponíveis na 
Câmara Municipal.

Os pedidos de regis-
tro de candidatura de-
vem ser apresentados 
pelos partidos políticos 
e coligações aos respec-
tivos juízes eleitorais. O 
pedido será elaborado 
no Módulo Externo do 
Sistema de Candidatu-
ras (CANDex), disponível 
nas páginas eletrônicas 
dos tribunais eleitorais. 
No caso de o partido po-
lítico ou coligação não 
solicitarem o registro 
de seus candidatos, es-
tes poderão requerer o 
registro no prazo máxi-
mo de dois dias após a 
publicação do edital de 
candidatos do respectivo 
partido ou coligação no 
Diário de Justiça Eletrô-
nico (DJe).

A Resolução TSE nº 
23.609/2019 traz todo o 

rito da tramitação do pe-
dido de registro de can-
didatura nas instâncias 
da Justiça Eleitoral.

Corumbá e Ladário

Até a tarde desta 
quinta-feira (24), cinco 
candidatos já haviam 
solicitado o registro de 
candidaturas: Anísio 
Guilherme da Fonseca, 
do PSOL (chapa pura); 
o vereador Gabriel Alves 
de Oliveira, do PSD, com 
a coligação “Corumbá, 
quem ama leva a sério”; 
Elano Holanda de Almei-
da, do PSL (chapa pura); 
o atual prefeito Marcelo 
Aguilar Iunes, do PSDB, 
com a coligação “Juntos 
por Corumbá” e o ex-
-prefeito Paulo Roberto 
Duarte, do MDB e coli-
gação “Corumbá merece 
respeito”.  Todos os pe-
didos de registro aguar-
dam julgamento. 

Em Ladário, já cons-
tavam no sistema os no-
mes de Cristiane Ferrei-
ra Verlaine de Oliveira, 
do PSL (chapa pura); o 
atual prefeito Iranil de 
Lima Soares, do DEM, 
com a coligação “Ladário 
não pode parar” e Mu-
nir Sadeq Ramunieh, do 
MDB, com a coligação 
“Renovação e mudança 
por Ladário”. 
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GERAL

Com rio Paraguai abaixo de 10 cm, Agência 
Nacional de Águas monitora estiagem 

Anderson Gallo

Ontem, na régua de Ladário, o nível do rio Paraguai estava em 0,09 metro

ROSANA NUNES
rosana@diariocorumbaense.com.br

Os impactos 
da seca na 
Região Hi-
drográfica do 

Paraguai são moni-
torados pela Agência 
Nacional de Águas e 
Saneamento Básico 
(ANA), que instalou, no 
início da semana (dia 
22), a Sala de Crise do 
Pantanal. A primeira 
reunião avaliou as in-
formações sobre a seca 
na região e o prognós-
tico de chuvas para as 
próximas semanas. 

Desde 2010, há o 
registro de  chuvas 
abaixo da média. Es-
pecialmente no ciclo 
hidrológico de 2019-
2020, o período de 
chuvas foi mais des-
favorável e chegou a 
aproximadamente 70% 
da média esperada en-
tre outubro de 2019 e 
o momento atual. 

Apesar das chuvas 
dos últimos dias, a 
projeção apresentada 

é de que as condições 
de seca permaneçam 
pelas próximas três 
semanas.  A formação 
do fenômeno La Niña 
também vem sendo 
observada e ele pode 
se estender até o início 
de 2021, o que pode 
retardar o início das 
chuvas na região.

Os impactos dessa 
seca podem ser ob-
servados no nível de 
afluentes e em alguns 
pontos do rio Paraguai. 
Em algumas estações 
de monitoramento, os 
níveis registrados es-
tão abaixo do normal 
para este período do 
ano. Isso tem se re-
fletido sobre o uso da 
água, sobretudo no 
que se refere às con-
dições de navegação. 
Captações para siste-
mas de abastecimento 
de água, como para a 
cidade de Corumbá, 
também se aproximam 
de níveis de risco e de-
mandam medidas de 
adaptação. 

Na quinta-feira, 24 

de setembro, o rio Pa-
raguai atingiu nível de 
0,09 metro na régua de 
Ladário, localizada no 
Centro de Hidrografia 
e Navegação do Oeste, 
do 6° Distrito Naval da 
Marinha do Brasil.

Realizada em 22 de 
setembro, a primeira 
reunião da Sala de Cri-
se do Pantanal contou 
com representantes da 
Diretoria Colegiada da 

ANA, de Mato Grosso 
do Sul, Mato Grosso 
e de servidores do go-
verno federal ligados 
às áreas de gestão 
dos recursos hídricos, 
meio ambiente, sane-
amento, proteção e 
defesa civil, monitora-
mento e previsão cli-
mática, pesquisa agro-
pecuária, navegação 
e geração de energia. 
Também participaram 

parlamentares dos 
dois estados.

Região Hidrográfica 
do Paraguai

A Região Hidro-
gráfica do Paraguai 
ocupa 4,3% do ter-
ritório brasileiro 
(363.446km²), abran-
gendo parte de Mato 
Grosso e Mato Grosso 
do Sul, o que inclui 

a maioria do Panta-
nal, maior área úmida 
contínua do planeta. 
Os principais cursos 
d’água são: rio Pa-
raguai, Taquari, São 
Lourenço, Cuiabá, Iti-
quira, Miranda, Aqui-
dauana, Negro, Apa e 
Jauru.

Na RH do Paraguai 
moram 2,39 milhões 
de pessoas, segun-
do dados do Institu-
to Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística 
(IBGE), sendo 87% 
em áreas urbanas. A 
maior das 78 cidades 
da RH do Paraguai 
é a capital de Mato 
Grosso: Cuiabá. Ou-
tras cidades também 
possuem contingente 
populacional signifi-
cativo, como: Várzea 
Grande (MT), Rondo-
nópolis (MT), Corum-
bá (MS), Cáceres (MT), 
Tangará da Serra (MT) 
e Aquidauana (MS). 

Com informações 
da Agência Nacional 
de Águas e Sanea-
mento Básico (ANA).

Governo e Sanesul adotam medidas preventivas 
para garantir abastecimento de água

Anderson Gallo

Simulação será feita na ponte de captação com bombas que já estão em Corumbá

NOTÍCIAS MS
www.noticias.ms.gov.br

Com a maior seca 
dos últimos 47 anos 
atingindo Mato Gros-

so do Sul, o rio Pa-
raguai registrou, ra-
pidamente, níveis 
hídricos críticos. 
Com isso, o Governo 
do Estado, por meio 

da Semagro (Secre-
taria de Estado do 
Meio Ambiente, De-
senvolvimento Eco-
nômico, Produção e 
Agricultura Familiar) 

e a Sanesul (Empre-
sa de Saneamento de 
Mato Grosso do Sul) 
definiram medidas 
estratégicas de pre-
venção para evitar o 
desabastecimento em 
Corumbá e Ladário.

Em reunião rea-
lizada nesta quinta-
-feira (24) na sede 
da Sanesul, o titular 
da Semagro, Jaime 
Verruck, e o diretor-
-presidente da insti-
tuição, Walter Car-
neiro Junior, deram 
destaque ao trabalho 
em conjunto das ins-
tituições e debate-
ram as ações que es-
tão sendo realizadas 
nos municípios. “O 
Governo do Estado 
decretou emergên-
cia ambiental e nós 
montamos uma sala 

de crise hídrica coor-
denada pela Agencia 
Nacional de Águas e 
Saneamento na qual 
estamos monitoran-
do a questão crítica”, 
ressaltou Verruck.

O secretário deu 
ênfase ao atual cená-
rio. “O que me pre-
ocupa é que ainda 
não chegamos ao ní-
vel crítico de redução 
do nível do rio, que 
poderá baixar ainda 
mais. Por isso, preci-
samos construir ini-
ciativas preventivas”, 
salientou Verruck 
que reforçou que as 
réguas de mediação 
estão sendo revistas. 

“Estamos com 
duas ações já pontu-
ais iniciais que acon-
tecem a partir de 
hoje, destinando para 

Corumbá um equi-
pamento de bomba 
flutuante, que será a 
nossa primeira ten-
tativa, onde vamos 
produzir 500 metros 
cúbicos de água. Va-
mos monitorar dia a 
dia para ver se resol-
ver”, disse o diretor-
-presidente Carneiro 
Junior que afirmou, 
ainda, que tal inicia-
tiva já foi implemen-
tada em Ladário.

O dirigente acres-
centou ainda que 
caso a medida não 
surta efeito e o rio 
baixe ainda mais, 
serão implantados 
no local as bombas 
antifibrias e bombas 
submersíveis. “Va-
mos trabalhar com o 
plano A e com o pla-
no B”.
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FRONTEIRA

Em Puerto Suárez, delegacia e veículos são 
incendiados após morte de três pessoas

Reprodução/Internet

Reprodução/Clave 300

Delegacia ficou destruída pelo incêndio provocado por grupo de moradores

Carros que estavam no pátio da Diprove também foram incendiados

O policial Her-
nando Lau-
ra Cruz, 
que causou 

acidente de trânsi-
to que terminou com 
três mortes, na noite 
de quarta-feira (23), 
na cidade de Puerto 
Suárez, que faz fron-
teira com Corumbá, 
foi transferido para o 
presídio de Palmaso-
la, em Santa Cruz de 
la Sierra. Ele também 
vai responder a pro-
cesso administrativo 

e pode ser demitido 
da função que ocupa 
no Comando Frontei-
riço da Polícia. 

A decisão da trans-
ferência para Palma-
sola foi informada 
logo após a audiência 
cautelar, que aconte-
ceu nesta  quinta-fei-
ra, 24 de setembro.

Outro processo irá 
apurar quem são as 
pessoas que incen-
diaram a Delegacia 
de Trânsito de Puerto 
Suárez, além de ve-
ículos apreendidos, 
viatura da própria 
Polícia e o carro do 

policial preso. A sede 
da Direção de Inves-
tigação e Prevenção 
ao Roubo de Veículos 
(Diprove) também foi 
atingida pelas cha-
mas, que ainda quei-
maram documentos, 
móveis e computado-
res.

“Neste caso serão 
abertos dois proces-
sos, um contra o au-
tor das três mortes e 
outro contra os que 
atacaram a delega-
cia. Queremos fazer 
um apelo à popu-
lação para que não 
faça  justiça com as 

próprias mãos. Ago-
ra o que se vai fazer 
é cumprir a lei”, dis-
se o vice-ministro do 
Regime do Interior da 
Bolívia, Javier Issa, 
durante coletiva de 
imprensa. 

Fogo na Delegacia 

Testemunhas dis-
seram que a revolta 
começou depois que 
policiais que atende-
ram o caso, ao iden-
tificarem o acusado, 
que estaria embria-
gado no momento do 
acidente, teriam ten-
tado escondê-lo. Uma 
parte da população foi 
até a Delegacia exigir 
a prisão do motorista, 
levando dois policiais. 
Os ânimos saíram do 
controle e o grupo 
acabou incendiando o 
prédio. 

Alguns carros 
apreendidos que es-
tavam no pátio da 
Diprove, que fica ao 
lado da Delegacia de 
Trânsito, também fo-
ram destruídos pelo 
fogo. No entanto, o 
vice-ministro afirmou 
que até o momento, 

não se sabe a propor-
ção dos danos causa-
dos aos prédios e nem 
a quantidade de veí-
culos perdidos devido 
ao incêndio. Javier 
Issa também confir-
mou que na confu-
são, cinco policiais 
ficaram feridos, mas 
não apresentam qua-
dro grave. 

O sargento Her-
nando não estava de 
serviço quando atro-
pelou um casal que 
estava de moto, e um 
pedestre,  na Avenida 
Mariscal Sucre, em 
Suárez Arana Para-
dero. Socorristas fo-
ram acionados, mas 
as vítimas morreram 
no local do acidente. 
Eles foram identifi-
cados como Carlos 
Ulloa, Aline Antelo e 
Judember Peña. Com 
informações do jornal 
El Deber.

Não é a primeira 
delegacia incendiada

Essa não foi a pri-
meira vez que a po-
pulação da fronteira 
incendiou prédio de 
uma Delegacia de Po-
lícia da Bolívia. Em 
2014, por causa da 
morte do comercian-
te Mario Parada Aja-
la, de 46 anos, a sede 
e veículos da Polícia 
Nacional foram in-
cendiados por um 
grupo de pessoas que 
se revoltaram com o 
caso no dia 31 de ou-
tubro daquele ano.

O comerciante foi 

socorrer um motoci-
clista que teria sido 
atropelado por um 
policial. Ao indagar 
o porquê de o poli-
cial não socorrer a 
vítima, o militar se 
irritou e começou a 
agredir o comercian-
te junto com mais 
policiais. A casa da 
família de Mário fi-
cava ao lado da sede 
da Polícia Nacional. 
Com tantas panca-
das, o comerciante 
teve a coluna verte-
bral quebrada e fi-

cou 'arrebentado' por 
dentro.

Levado para San-
ta Cruz de la Sierra, 
Mario não resistiu 
aos ferimentos, so-
freu uma parada car-
díaca e morreu. Na 
mesma noite, quando 
soube da morte, um 
grupo de moradores 
se enfureceu e ateou 
fogo na sede e viatu-
ras da Polícia Nacio-
nal. As instalações 
ficaram destruídas e 
três presos fugiram 
na ocasião. (LC)
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POLÍCIA

Grávida tenta entregar 
cebola "recheada" com 
maconha em presídio

Divulgação/Agepen

Cebolas estavam "recheadas" com maconha

Mulher de 
43 anos foi 
presa por 
tráfico de 

drogas, por volta das 
14h, de quarta-feira, 
23 de setembro, após 
ser flagrada por agen-
tes penitenciarias ten-
tando enviar maconha, 
escondida em cebolas, 
para o filho, que cum-
pre pena no Estabele-

LEONARDO CABRAL
leonardo@diariocorumbaense.com.br

cimento Penal Mascu-
lino.

As agentes realiza-
vam revista nas entre-
gas de pertences dos 
presos, quando veri-
ficaram algo estranho 
em uma sacola com 
cinco cebolas. Elas 
estavam mais leves e 
com aspecto mais fofo. 
Em quatro cebolas, a 
superfície estava fácil 
para retirar. Foi aí, que 
se constatou que elas 
estavam recheadas de 

trouxas de maconha.
Ao ser indagada, a 

mulher, que está ges-
tante, afirmou que as 
cebolas seriam para o 
filho. A droga totalizou 
peso de 109 gramas.

A mãe do detento, 
foi presa e levada para 
a Delegacia de Polícia 
Civil, juntamente com 
as cebolas, onde o bo-
letim de ocorrência 
3308/2020 foi regis-
trado como tráfico de 
drogas.

Piloteiro é agredido com 
remo de barco

Ladário: Polícia Civil prende 
grupo que furtava carne

Homem de 40 
anos, que trabalha 
como piloteiro em um 
hotel na região do 
Porto da Manga, foi 
vítima de tentativa de 
homicídio, na tarde de 
quarta-feira, 23 de se-
tembro. O caso foi re-
gistrado pela irmã da 
vítima, na Delegacia 
de Polícia Civil de Co-
rumbá.

Conforme relatos 
da comunicante, o ir-
mão estava se deslo-
cando para o trabalho 
quando foi surpreen-
dido e atacado pelo 
autor com um remo de 

barco. O acusado deu 
vários golpes no rosto 
da vítima, que caiu de-
sacordada no chão.

Ainda assim, o 
agressor continuou 
desferindo golpes 
contra o homem e só 
parou após algumas 
pessoas contê-lo. A 
irmã da ferido ainda 
contou que ele foi so-
corrido por uma equi-
pe do Serviço Móvel 
de Urgência e Emer-
gência (SAMU) e que 
apresentava muitas 
lesões no rosto e in-
chaço.

Ainda segundo ela, 

a médica da equipe 
de socorro teria dito 
que o irmão passaria 
por uma tomografia 
para verificar a exten-
são das lesões. A víti-
ma teria dito que não 
sabia o motivo das 
agressões e testemu-
nhas informaram que 
o autor já teria tenta-
do matar uma outra 
pessoa e que é usuá-
rio de drogas.

O caso foi regis-
trado como homicídio 
simples na forma ten-
tada (BO 3311/2020), 
o qual este Diário teve 
acesso. (LC)

Divulgação/Polícia Civil de Ladário

Três dos quatro presos; um responderá em liberdade por não ter sido preso em flagrante

Três homens, com 
idades de 47, 28 e 20 
anos, foram presos 
pelo crime de fur-
to de gado abatido, 
classificado como 
abigeato, em Ladá-
rio. O trio foi detido 
em flagrante durante 
a operação “SARX”, 
deflagrada pela Po-
lícia Civil ladaren-
se, nesta quinta-fei-
ra, 24 de setembro. 
Aprox imadamente 
82 quilos de carnes 
foram apreendidos, 
conforme apurou o 
Diário Corumbaen-
se. Um quarto inves-
tigado foi interroga-
do e responderá pelo 
crime em liberdade, 
por não ter sido pre-
so em flagrante.

Segundo a inves-
tigação, funcionário 
de um açougue lo-
calizado na Avenida 
14 de Março, atuava 
junto com três fun-
cionários de um fri-
gorífico no furto do 
produto. Os policiais 
passaram a monito-
rar o grupo e consta-
tou que em diversos 
dias da semana, no 
momento em que a 
carne era entregue 
ao açougue, geral-
mente por volta das 
06h, os envolvidos 
desviavam parte dela 
e escondiam em sa-
cos de lixo e traziam 
de volta para o cami-
nhão.

O furto estava 
sendo praticado há 
mais de sete meses. 

"Eles disseram que 
pegavam a carne e 
rateavam entre eles, 
mas há suspeita de 
que também reven-
diam", disse o dele-
gado Luca Venditto, 
informando ainda 
que não há uma es-
timativa do total de 
carne furtada duran-
te o tempo em que o 
crime foi praticado. 
"As investigações 
prosseguirão para 
esclarecer toda a di-
nâmica e o 'modus 
operandi' dos auto-
res, assim como para 
quantificar o produ-
to subtraído sem a 
autorização do pro-
prietário do açougue 
e da distribuidora de 
carnes", disse.

Os investigados 
responderão pelos 
crimes de furto qua-

lificado de gado (abi-
geato), concurso de 
agentes e abuso de 
confiança, com pe-
nas de reclusão de 2 
a 5 e, 2 a 8 anos, e 
associação crimino-
sa, com pena de 1 a 
3 anos de reclusão.

A população pode 
denunciar via apli-
cativo WhatsApp 
qualquer prática de 
crime. O sigilo da 
identidade e número 
telefônico são manti-
dos. O número para 
denúncia é: (67) 
99668-1679.

Operação “SARX”

O nome da ope-
ração, denominada 
“SARX”, de origem 
grega, faz menção 
à palavra carne, em 
português. (LC)
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BANCO 21

Técnica
usada em 
tratamento
de coluna

Museu
de Arte

Moderna
(RJ)

Imbuia,
jacarandá
ou cedro

Rondônia
(sigla)

Semente
da qual se 
extrai óleo
de rícino

Região do
rio Xingu
(abrev.)

Tira que dá
o acaba-
mento da
costura

Francis (?),
fundador
do empi-

rismo

Tamanho
médio

Selo de 
padroniza-
ção inter-
nacional

Levantar;
erguer 

Parte do
pé acome-

tida por
cravos

Mágica,
em inglês

Pão de (?),
bolo de
massa

bem leve

Redundou
em

fracasso
(pop.)

Campo so-
viético de
trabalhos
forçados

Elemento
gráfico

típico do
Windows

Única atriz brasileira
já indicada ao Oscar
"(?) Te Ching", livro

de Lao-tse

"De novo!" (interj.)
Colaborador dos ho-
landeses executado
por traição (Hist.)

Que se
encontra
no início

Glândula 
que produz
o hormônio
do cresci-

mento

Habilita-
das

Navio de
médio

porte da
Marinha,
usado pa-
ra escolta

Refeição
(pop.)
Ave do

Pantanal

Primeira
linha do

parágrafo

Fruto citado nos
romances
de Jorge
Amado

Texto
redigido
a punho

Reserva
biológica
localizada 
na Baixada
Fluminense

Parte alon-
gada do
cotonete

Pronome
masculino

(?)
Cheadle,
ator (EUA)

Dose (de
remédio)

 Igreja
episcopal

Noel
Nutels,
médico 

sanitarista
Conjunção

aditiva
(?)-shirt:
camiseta

HBPF
INCIPIENTE

APTASLAR
OLMAMONA

FRAGATAN
AIOBMEDIDA

SATSEM
DEBRUMISO

AIÇARN
CACAUHASTE

LOIMDON
TINGUAELE

NORGULAG
ENOCIER

MANUSCRITO

3/tao. 5/bacon — ícone — magic. 6/tinguá. 10/incipiente.

Solução

BeijiNhos BeijiNhos
Gi

DA

 Os livros dos irmãos 
mais queridos do Brasil!

/editorapixel@editorapixel
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S P P
C A P I V A R A

C R U T O N I
S I T E C O S A

M S R A Ã S
M I L M E T R O S

N A F I A D O
S A H L E V O E L

L O T E I U V A
I L T A P E
D A N T O N N B

C A D E R N E T A
D E I A R U

M E S M O T R E S

O maior
dos

roedores
(bras.)

Post-(?),
adesivo

para
recados

Dificul-
dade de
evacuar 

Arrasa;
devasta

O som
emitido

em garga-
lhadas

Letra
não usada
antes de
"P" e "B"

(?) Mello,
ator 

brasileiro

Caixa do
tesouro do
pirata (pl.)

Boletim
com notas
e faltas do

aluno

Napoleão
Bonaparte,
imperador 

Aquilo que
é exata-
mente
igual

Rumava;
caminhava

Sílaba de
"rubro"

"Os (?) Por-
quinhos",

conto
infantil

Completei a
capacidade
Sufixo de
"febril"

Fêmeas de
carneiros
(?) Salva-
dor, país

Pronome 
possessivo

Senhora
(abrev.)

Que
não está
cozido

Grave
problema
nas me-
trópoles

brasileiras

Coisa, em
espanhol
Sala para
refeições

(?) Garrido,
cantor

Cosmético 
para unhas

Página 
(na internet)

Um
quilômetro

Amolado
Natural

dos Países
Baixos

Fita, em
inglês

"P.S. Eu (?)
Amo", filme

Base
do vinho

"(?) Júlia",
hit

Material de trabalho
da costureira

Costuma vir entre
vírgulas, na frase

2/it. 4/cosa — site — tape. 5/mesmo. 6/assola. 8/holandês.

Solução Anterior

COLUNA

Autores: Regina Baruki-Fonseca é professora do Curso de Letras do CPAN. Tem 
Mestrado em Língua Inglesa pela UFRJ e Doutorado em Educação pela UFMS

Naudir Ney Carvalho da Silva é acadêmico do Curso de Letras Português/Inglês 
do CPAN.

Soap operas
Na língua inglesa, chamamos de soap operas as produções serializadas, 

exibidas diariamente, por meio televisivo. O nome lembra a dramaticidade 
das óperas, devido aos arquétipos e ao melodrama, evidentes na maioria 
das tramas. E faz também alusão ao sabão (soap) porque, inicialmente, as 
novelas de TV tinham o intuito de servir como vitrine para os produtos dos 
patrocinadores – um dos maiores dos quais era uma empresa de sabão. Para 
abreviar, ouvimos, às vezes, referência ao gênero como soap(s).

Na língua portuguesa, o termo traduz-se por telenovela. A nossa forma 
de produzir o gênero televisivo difere de muitos países – aproxima-se, mui-
tas vezes, dos dramalhões mexicanos ou dos doramas sul-coreanos, com 
histórias fechadas, que acabam sendo refeitas para um novo público. Para 
se ter uma ideia da audiência, a soap opera Days of our Lives, por exemplo, 
está no ar nos Estados Unidos desde 1965, é exibida diariamente e já soma 
mais de 13.900 capítulos. Ainda que não seja o principal produto consumido 
pelos americanos – isso fica por conta dos seriados semanais –, é um tipo 
de produto que perdura por várias décadas, passando por trocas de elenco e 
adaptações ao público. Além dos seriados, temos visto, recentemente, uma 
mudança de paradigma, com os lançamentos em streaming.

No Brasil, raramente há novelas que duram mais que 300 capítulos. To-
davia, é o nosso produto televisivo de maior relevância, com impacto clara-
mente perceptível na moda, em cortes de cabelo, na adoção de bordões e no 
sucesso de trilhas sonoras.

Até mesmo bordões em inglês já foram adotados em nosso país, por in-
fluência de novelas. Em A Indomada, de 1997, de Aguinaldo Silva e Ricardo 
Linhares, a vilã Maria Altiva foi apresentada ao público brasileiro. Eva Wilma 
encarnava uma figura caricata, que adotava termos em inglês para infernizar 
a vida dos moradores do fictício condado anglo-brasileiro Greenville – com 
pérolas como “Oxente, my God!”. Outros exemplos: “Agora, now!”; “How dare 
you? Quanta petulância!”; “Meninas, come on! Follow me!”. Em sua despedi-
da, Maria Altiva saiu de cena com “I’ll back!”...

Em termos de trilha sonora em inglês, em Laços de Família, de 2000, es-
crita por Manoel Carlos e colaboradores, assistimos à clássica cena em que 
a personagem de Carolina Dieckmann precisa cortar o cabelo devido ao tra-
tamento de uma doença. A cena foi embalada pela música Love by Grace, da 
cantora belga Lara Fabian. Curiosamente, o Brasil foi um dos únicos países 
em que a música se tornou um fenômeno e é reconhecida, até hoje, por ter 
sido o fundo musical da cena que, à época, marcou números expressivos no 
IBOPE. Muitas outras músicas internacionais embalaram casais e ficaram 
famosas.

Um exemplo marcante da cultura estadunidense foi a novela América, 
de Glória Pérez, que procurou abordar assuntos como imigração ilegal e de-
sigualdade social. Os cenários eram as cidades de Miami, Rio de Janeiro e 
a fictícia Boiadeiros. Em sua abordagem, a autora imprimiu uma curiosa 
disparidade de tons: cenas que passavam do inglês para o português e, em 
seguida, para o espanhol. As músicas alternavam entre a bossa nova e o 
country, o sertanejo e a música hispânica. 

Por meio das novelas, a televisão traz ao público uma experiência que 
favorece um escapismo diário, um assunto a se discutir e uma nova visão de 
um mundo mais vasto. 
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