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Sol com algumas nuvens. Chove 
rápido durante o dia e à noite
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Na primeira fase a intenção é vacinar de 800 a 
1.000 voluntários. >>PÁGINA 04

Foi durante abordagem na parte alta da 
cidade. >>PÁGINA 05

Crime aconteceu no último sábado e chocou 
a população de Corumbá. >>PÁGINA 06
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A partir do momento em que todos os focos sejam encerrados, as equipes de combate devem ser desmobilizadas em até 48 horas, o que deve ocorrer até semana que vem, 
caso as chuvas continuem. >>PÁGINA 03

Voluntários de MS já 
podem se cadastrar 
para teste da vacina 
contra a covid-19

Trio é preso com 
quase 30 quilos 
de droga; dois 
eram foragidos

Familiares e amigos 
de mulher morta 
com dez facadas 
pedem justiça

COOPERAÇÃO TÉCNICA TRÁFICO DE DROGAS DENUNCIOU ESTUPRO

15/10

Chuva extingue principais focos de incêndios 
no Pantanal, mas monitoramento continua
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ARTIGO

O paradigma do Ensino Híbrido

Recordar é vi-
ver: “é preci-
so aprender 
a aprender”. 

Ouvi muito essa frase 
quando era adolescen-
te. Foi um período em 
que surgia uma nova 
proposta de ensino, era 
preciso desconstruir 
para reconstruir, para 
dar oportunidade ao 
novo.

Mas ainda hoje, 
depois de algum tem-
po (não tanto assim), 
falamos de rupturas 
e abertura de espaço 
para o novo.

A tecnologia, que 
aproxima, fez parceria 
com a educação para 
levar conhecimento aos 

(*) Julio Cezar Bernardelli é mestre em Tecnologia 
e Sociedade, graduado em Administração, especialista 
em Gestão e Liderança e professor do Centro Universi-
tário Internacional Uninter.

Por Julio Cezar Bernardelli (*)

alunos em lugares mais 
diversos. Mas essa par-
ceria, que acontecia 
com uma aproxima-
ção em ritmo de flerte, 
precisou noivar e casar 
rapidamente para soli-
dificar seus resultados, 
devido ao inesperado 
que surgiu no início do 
ano de 2020.

Esse casamento, 
entre a tecnologia e a 
educação, gerou um fi-
lho chamado de ensino 
híbrido, que é aquela 
criança que tem a cara 
de educação, mas car-
rega os trejeitos da tec-
nologia. Não se sabe se 
a tecnologia moldou-
-se às necessidades da 
educação ou a educa-

ção adaptou-se à tec-
nologia. Mas que pa-
rece que uma nasceu 
para complementar a 
outra, isso parece.

Claro que isso não 
é novidade, já se fazia 
ensino hibrido há al-
gum tempo, mas o que 
impressiona é a veloci-
dade da mudança im-
posta por uma pande-
mia. Quem nunca quis 
precisou aceitar, quem 
era contra, precisou re-
pensar, quem já fazia, 
precisou melhorar.

Seja Ensino a Dis-
tância (EaD), semipre-
sencial ou telepresen-
cial, para se conseguir 
resultados satisfatórios 
que corroborem a qua-
lidade deste formato 
educacional, é neces-
sário o envolvimento e 
comprometimento de 
todos os atores do pro-
cesso.

Peguemos como 
exemplo o ensino se-
mipresencial, em que 
o aluno deve ser o ator 
principal de seu desen-
volvimento. O discen-
te deve ler e estudar o 
material antes da aula 
presencial, para que 
no encontro com o do-
cente e demais colegas 
possam sanar dúvidas, 
criar debates, trazer 
exemplos e enriquecer 
o momento através de 

suas experiências que 
são únicas e particula-
res devido ao trajeto de 
vida de cada um deles. 
O professor deve atuar 
como um mediador e 
instigador para refle-
xões e construção do 
conhecimento coletivo.

Mas o que se obser-
va nessa modalidade, 
que agora tem seus en-
contros presenciais via 
web, são dois grupos 
distintos de alunos. O 
primeiro grupo é da-
queles que não leem o 
conteúdo proposto, não 
participam dos encon-
tros virtuais e quando 
aparecem nas aulas, 
mantém suas câmeras 
e microfones bloque-
ados não proporcio-
nando nenhuma inte-
ração com os demais, 
felizmente esse grupo 
é composto por uma 
minoria. Já o segundo 
grupo é constituído por 
alunos comprometidos 
e que estão em busca 
de se tornarem bons 
profissionais, por isso 
usam de todos os ca-
nais disponíveis para 
buscar informações, 
debaterem os temas 
e agregarem conheci-
mentos aos seus estu-
dos.

Sabemos que o pa-
drão conhecido no en-
sino superior foi altera-

do, muitos torcem por 
sua volta e decidiram 
parar para esperar tudo 
se normalizar, mas 
quem não parou para 
esperar já está despon-
tando muito à frente de 
quem continua aguar-
dando a normalização 
do “status quo”.

Alunos e professores 
percebem que, se há 
envolvimento de ambos 
os lados, o ensino hi-
brido, as metodologias 
ativas, como sala de 
aula invertida, trazem 
benefícios para todos e 
mantém a qualidade da 
educação.

Estudar nos horá-
rios em que seu apren-
dizado é favorecido, 
permanecer no confor-
to e segurança de sua 
casa, ter a facilidade de 
contato com professo-
res e colegas de turma 
por diversos canais de 
comunicação, receber 
apoio da instituição 
onde estuda e ter seu 
diploma reconhecido 
pelo Ministério da Edu-
cação e Cultura (MEC) 
são apenas alguns dos 
benefícios da educação 
híbrida.

É normal do ser hu-
mano buscar conforto 
e facilidade para tudo 
o que faz, não seria di-

ferente na educação. 
Isso tem impulsiona-
do o ensino superior a 
investir cada vez mais 
em tecnologia e meto-
dologias diferenciadas 
para atrair seu público. 
Essas inovações ten-
dem a trazer profun-
das mudanças para a 
educação superior nos 
próximos anos, atrain-
do um número cada 
vez maior de estudan-
tes universitários com 
o perfil de uma geração 
que adotará o ensino 
híbrido como a melhor 
ferramenta de aprendi-
zagem. É o momento de 
“aprender a aprender”.

Para quem está 
imerso nessa modalida-
de de educação, por op-
ção ou porque não teve 
opção, é preciso saber 
que a magia do conhe-
cimento não acontece 
porque se tem um com-
putador de última ge-
ração ou uma internet 
de fibra ótica. É preci-
so dedicação, compro-
metimento, vontade, 
garra, determinação, 
suor e, algumas vezes, 
um pouco de lágrimas. 
Mas saiba que, no fim 
de tudo, as lágrimas 
serão de alegria por ter 
vencido e superado a si 
mesmo.
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MEIO AMBIENTE

Combate intenso e chuva extinguem maioria das 
queimadas, mas Estado mantém vigilância no Pantanal

Divulgação/Bombeiros 

Levantamento aponta que 27% do bioma Pantanal em MS e MT foram destruídos pelas chamas

SILVIO ANDRADE
ASSECOM GOVERNO DE MS

Com bombeiros 
e brigadistas 
ainda em com-
bate aos focos 

de calor que se concen-
tram já com menos in-
tensidade no Pantanal, 
a chegada das chuvas 
na região eliminou a 
maioria dos incêndios 
florestais. No entanto, 
a força-tarefa montada 
pelo Governo do Esta-
do redobra a vigilância 
em toda a área consi-
derada crítica para ga-
rantir com segurança 
a extinção do fogo, que 
destruiu mais de 27% 
da planície pantanei-
ra desde janeiro deste 
ano.

O controle dos in-
cêndios, com a ação 
intensiva da Operação 
Pantanal e a contri-
buição das chuvas, foi 
anunciado pelo secre-
tário Jaime Verruck, 

da Semagro (Secreta-
ria de Meio Ambiente, 
Desenvolvimento Eco-
nômico, Produção e 
Agricultura Alimentar), 
durante live na tarde 
desta quinta-feira (150. 
“São notícias que todos 
aguardavam, mas fica 
o alerta quanto à im-
portância do monitora-
mento dos focos extin-
tos, nos próximos dias, 
para evitarmos uma 
reincidência”, frisou.

Relatório apresenta-
do pelo tenente-coronel 
Moreira, do Corpo de 
Bombeiros de Mato 
Grosso do Sul, apon-
ta registro de focos de 
calor no entorno de Co-
rumbá e Ladário e nas 
regiões do Rio Negro 
e na divisa do Estado 
com Mato Grosso, onde 
choveu na tarde desta 
quinta-feira. As chu-
vas contribuíram para 
extinguir os incêndios 
no Parque Estadu-
al de Ivinhema, onde 

houve combate inten-
so com apoio de aviões 
Air Tractor nos últimos 
dias.

Plano de ação 
para 2021

O secretário Jaime 
Verruck agradeceu as 
ações de combate e 
prevenção ao fogo coor-
denadas pelo Corpo de 
Bombeiros do Estado e 
Marinha,  em nome do 
governador Reinaldo 
Azambuja. Foram mais 
de 400 homens e mu-
lheres à frente das cha-
mas. Também agrade-
ceu o apoio do governo 
federal e dos estados 
do Paraná e Santa Ca-
tarina e do Distrito 
Federal, que enviaram 
tropas de combate.

“A ajuda da União, 
com recursos finan-
ceiros e a presença da 
Força Nacional, e dos 
estados, foi fundamen-
tal para os resultados 

excepcionais alcança-
dos”, afirmou o secretá-
rio. Ele observou que se 
fosse estimada também 
a área não queimada 
no Pantanal, e não ape-
nas a destruída pelo 
fogo, “com certeza seria 
expressiva e demons-
traria a eficácia da 
força-tarefa e as ações 
integradas por várias 

forças de combate no 
período mais crítico da 
estiagem extrema”. 

Verruck reforçou 
que o Governo do Es-
tado já trabalha a for-
matação de um plano 
de trabalho preventivo 
de combate e controle 
aos focos de calor em 
2021, por meio de uma 
força permanente com 

toda estrutura pro-
posta pelo governador 
Reinaldo Azambuja ao 
ministro Ricardo Sal-
les, do Meio Ambiente. 
“Não podemos evitar o 
fogo, mas criando uma 
base com toda estrutu-
ra e ações conjuntas e 
eficazes certamente va-
mos conseguir êxito”, 
disse.

Volume de chuvas pode chegar a 110 milímetros 
na segunda quinzena de outubro

O clima seco e a 
falta de chuva por pe-
ríodos prolongados já 
estavam nos prognós-
ticos de monitoramen-
to do clima, e estão li-
gados ao La Niña que 
rege a primavera 2020 
e deixa a regularização 
da umidade tardia, se-

gundo especialistas.
A coordenadora do 

Centro e Monitora-
mento do Tempo e do 
Clima, Franciane Ro-
drigues explica que 
a promessa é que as 
chuvas retornem nes-
sa segunda quinzena 
de outubro com maior 

efetividade, no período 
entre 14 a 16 de outu-
bro, com acumulados 
de até 40 milímetros já 
possibilitando o fim da 
estiagem.

E depois de experi-
mentarmos tempera-
turas que quebraram 
recordes históricos, o 

esperado para o trimes-
tre, segundo Francia-
ne, é de que as tempe-
raturas fiquem até 2°C 
abaixo da média histó-
rica, podendo registrar 
índices de 22,5°C a 
27,5°C.

Com a previsão de 
que os próximos dias 

serão chuvosos, che-
gando a 110 milíme-
tros e podendo ocorrer 
eventos adversos como 
chuvas intensas, raios, 
ventos fortes e grani-
zo, serão necessários 
alguns cuidados como 
não estacionar embai-
xo de árvores, placas 

de propaganda e torres 
de transmissão; evitar 
pontos de alagamentos 
ou enxurradas tempo-
rárias; procurar local 
seguro e esperar a chu-
va passar ou acender os 
faróis e dirigir devagar 
mantendo distância se-
gura de outros veículos.



Diário Corumbaense - Corumbá - MS
16 de outubro de 2020 - ANO: XIII - Edição: 2629

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

twitter.com/diarionline facebook.com/diarionline

4

SAÚDE

Saúde assina convênio para testes de 
segunda vacina contra a covid-19 em MS

Edemir Rodrigues

Expectativa é de que a vacina esteja disponível para a população a partir de janeiro de 2021

NOTÍCIAS MS
www.noticias.ms.gov.br

O s e c r e t á r i o 
de Estado 
de Saúde, 
Geraldo Re-

sende, assinou nes-
ta quinta-feira (15) 
termo de cooperação 
técnica para a realiza-
ção dos testes de vaci-
na Coronavac contra 
a covid-19 em Mato 
Grosso do Sul.  “Mato 
Grosso do Sul, junto 
de outras unidades da 
federação está contri-
buindo nesse esforço 
para que se encontre 
uma vacina o mais rá-
pido possível para a 
população”, disse.

O termo de coo-
peração também foi 
assinado pelos pes-
quisadores Rivaldo 
Venâncio e Ana Lúcia 
Lyrio, que conduzem 
o estudo da Corona-
vac, parceria do Insti-
tuto Butantã e o labo-
ratório Sinovac.

A vacina Corona-
vac será testada em 
um grupo de mil vo-
luntários, todos pro-
fissionais de saúde. 
Para poder se can-
didatar, o voluntário 
precisa ter entre 18 
anos e 59 anos, não 
ter comorbidade e tra-
balhar onde tenha a 
circulação do corona-
vírus. Os profissionais 
de saúde interessados 
em serem voluntários 
podem se candidatar 
acessando a página 
do Instituto Butantã. 
Ele receberão duas 
doses da vacina com 
14 dias de intervalo 
entre a primeira e a 
última aplicação. 

Este é o segundo 
termo de cooperação 
firmado para estudos 
de testes de vacinas 
contra a covid-19 em 
Mato Grosso do Sul. 
Em 07 de outubro, 
foi assinado termo 
de cooperação para 
a realização de testes 

para estudo da vacina 
Janssen-Cilag. Estes 
testes também são 
conduzidos pelos pes-
quisadores Rivaldo 
Venâncio e Ana Lúcia 
Lyrio e serão aplica-
dos em 2 mil volun-
tários entre 18 anos e 
59 anos.

A Secretaria de Es-
tado de Saúde irá for-

necer estrutura física 
adequada para o bom 
funcionamento dos 
testes, como a Escola 
Técnica do SUS (ET-
SUS) e o Laboratório 
Central de Mato Gros-
so do Sul (Lacen). A 
responsabilidade pela 
execução do estudo 
cabe aos pesquisado-
res, não havendo ne-

nhum tipo de vínculo 
entre os voluntários 
da pesquisa e a SES. 
Não haverá repasse 
de recursos financei-
ros entre a SES e os 
realizadores da pes-
quisa.

Janeiro de 2021

De acordo com Ge-

raldo Rezende, a ex-
pectativa é de que a 
vacina esteja disponí-
vel para a população 
a partir de janeiro de 
2021. “Acredito que 
ela está adiantada. Na 
quarta-feira se previu 
que em 15 dias parte 
da pesquisa seja con-
cluída”, disse.

Além da Corona-
vac, outras três vaci-
nas contra a covid-19 
estão em processo de 
estudos no Estado.  
A Janssen-Cilag, da 
multinacional Joh-
son e Jhonson, que 
teve testes pausados, 
a desenvolvida pelo 
laboratório Sanofi e 
a do medicamento 
contra a BCG (usa-
da para prevenir a 
tuberculose). “Nos-
sa preocupação é ver 
qual das vacinas terá 
maior eficácia para 
que esteja à disposi-
ção da população o 
mais cedo possível”, 
concluiu o secretário.

MS registra mais de 76 mil casos de covid-19 e 1.469 mortes
ROSANA NUNES
rosana@diariocorumbaense.com.br

O boletim epide-
miológico da Secreta-
ria Estadual de Saúde 
divulgado ontem (15) 

informou que Mato 
Grosso do Sul tem 
76.001 notificações 
positivas da doença 
até a quinta-feira. O 
número de mortes 
chega a 1.469, desde 

o início da pandemia. 
Dos 76.001 ca-

sos positivos em MS, 
70.471 pessoas estão 
recuperadas, 3.697 
em isolamento domi-
ciliar e 366 interna-

das. 
O levantamento 

estadual também in-
formou que em Co-
rumbá são 4.466 no-
tificações positivas, 
sendo 4.112 pessoas 

recuperadas e 117 
em isolamento domi-
ciliar. São 144 óbi-
tos registrados pelo 
Estado no município 
em consequência do 
vírus, com taxa de le-

talidade de 3,2%. 
Em Ladário, são 

841 notificações po-
sitivas e 22 mortes. A 
taxa de letalidade é de 
2,6%, segundo o le-
vantamento estadual. 
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Dois dos seis carros aprendidos pela PF durante a Operação Cornucópia II

Delegado Wesley Amato, confirmou que 101 pessoas foram indiciadas

GERAL

Polícia Federal realiza segunda fase 
da Operação Cornucópia

A Polícia Federal 
deflagrou na 
qu inta- fe i ra , 
15, a Operação 

Cornucópia II, que in-
vestiga um esquema 
de desvios de recursos 
públicos na Prefeitura 
de Corumbá, entre o 
final da primeira e na 
segunda gestão do ex-
-prefeito Ruiter Cunha 
de Oliveira (falecido 
em 2017 e, por isso, a 
punibilidade foi extin-
ta), a partir de 2008. A 
primeira fase da ope-
ração, realizada pela 
PF e Ministério Público 
Estadual, aconteceu no 
dia 23 de novembro de 
2013, após um ano de 
investigação.

Cerca de 30 poli-
ciais federais cum-
priram mandados de 
busca e apreensão em 
Corumbá e um em 
Campo Grande, nas re-
sidências de ex-asses-
sores que, segundo a 
PF, integravam o grupo 
investigado. Não houve 
mandados para serem 
cumpridos na Prefeitu-
ra.

Ao Diário Corumba-
ense, o delegado da PF, 
Wesley Amato, respon-
sável pela operação, 
disse que Cornucópia 
II indiciou 101 pessoas 
acusadas de fazerem 
parte de um esquema 
de desvios de recursos 
públicos na Prefeitura 
de Corumbá. Os indi-
ciados eram servidores 
públicos que faziam 

empréstimos bancários 
em seus nomes com 
desconto em folha, a 
mando dos líderes da 
organização, que foram 
investigados durante a 
Operação Cornucópia 
I.

“A primeira opera-
ção, o delegado na épo-
ca teve que concluir a 
investigação porque 
o prazo estava termi-
nando e ele havia sido 
transferido, então, 
achou por bem relatar 
o inquérito da Cornu-
cópia I. Depois foi aber-
ta essa nova investiga-
ção, com a Cornucópia 
II, para fazer os levan-
tamentos dos bens e a 
participação dos 101 
servidores, já que na 
primeira fase só foram 
indiciados os líderes da 
organização crimino-
sa”, explicou. 

Além disso, afirmou 
que os mandados de 
busca e apreensão fo-
ram cumpridos nas ca-
sas de pessoas aponta-
das como “líderes dessa 
organização”. “Ao todo, 
foram cumpridos sete 
mandados de busca e 
apreensão, sendo um 
em Campo Grande e 
seis em Corumbá, tota-
lizando nove pessoas, 
porém, dos investiga-
dos diretamente nessa 
edição, dois deles fize-
ram colaboração pre-
miada e dois são apon-
tados também como os 
responsáveis em cau-
sar mais danos ao erá-
rio público”, afirmou.

Durante a operação 
desta quinta-feira, seis 

veículos foram apre-
endidos pelos policiais 
federais. “Dos carros, 
dois foram em Campo 
Grande e quatro em 
Corumbá”, esclareceu 
o delegado. “Além dis-
so, estamos realizando 
o sequestro bancário, 
onde depois de tudo 
analisado e apreendi-
do, será devolvido aos 
cofres públicos”, espe-
cificou o delegado Ama-
to, se referindo aos va-
lores sequestrados dos 
indiciados, mas sem 
confirmar o montante.

O esquema

Segundo a Polícia 
Federal, o esquema 
consistia no aumento 
ilegal da folha de pa-
gamento de servidores 
cooptados pelo grupo 
com consequente au-
mento na margem para 
contratação de emprés-
timos consignados.

Os empréstimos 
eram aprovados e, pos-
teriormente, os valores 
eram sacados na rede 
bancária e repassados 
à cúpula da organiza-
ção, gerando prejuízo 
aos cofres públicos. 

A equipe de inves-
tigação apurou que o 
montante obtido ile-
galmente foi de R$ 
60.608.424,58 e que 
o esquema começou a 
ruir a partir da mudan-
ça da administração 
em 2013, quando as 
gratificações foram ces-
sadas e os próprios ser-
vidores cooptados pas-
saram a ficar devedores 

porque todo o salário 
estava sendo compro-
metido com as parcelas 
dos empréstimos. Os 
alvos responderão pe-
los crimes de peculato 
e associação criminosa.

O nome da opera-
ção, Cornucópia, é o 
símbolo da abundância 
na mitologia grega e faz 
alusão à riqueza su-
postamente obtida pe-
los envolvidos, além da 
abundância de recur-
sos públicos disponibi-
lizados de forma ilícita.

Prefeitura se 
pronuncia

Em nota, a Prefei-
tura de Corumbá re-
forçou que não é alvo 
da operação deflagra-
da nesta quinta-feira, 
pois os possíveis ilíci-

tos ocorreram bem an-
tes da atual gestão. "O 
Executivo Municipal 
reitera seu compro-
misso com a legalida-
de, a transparência, a 
justiça e o respeito ao 

erário público e está 
à disposição das au-
toridades para qual-
quer esclarecimento 
que faça prevalecer a 
verdade", completa a 
nota.

Durante abordagem a 
suspeitos, PM apreende 

quase 30 quilos de droga

Equipe do Getam 
(Grupamento Especia-
lizado Tático de Motos) 
da Polícia Militar, apre-
endeu quase 30 quilos 
de pasta base e cocaína 
na noite de quarta-feira 
(14). Os pm's faziam 
patrulhamento osten-
sivo na rua José Ma-
ciel de Barros, na parte 
alta da cidade, quando 
avistaram dois indiví-
duos em um veículo, 
um Ford Ka, que se 

ROSANA NUNES
rosana@diariocorumbaense.com.br

mostraram nervosos ao 
perceberem a presença 
policial.

A guarnição deu 
ordem de abordagem, 
mas o condutor fugiu. 
A equipe iniciou acom-
panhamento tático e 
em certo momento, os 
dois homens, de 28 e 
38 anos, pararam o ve-
ículo e tentaram fugir a 
pé, mas acabaram deti-
dos. Ambos eram fora-
gidos da Justiça.

Na revista ao carro, 
os policiais encontra-
ram tabletes de coca-

ína. A dupla informou 
que iria entregar o en-
torpecente a um ho-
mem que estaria espe-
rando no anel viário, 
próximo ao conjunto 
Corumbella. No local 
indicado, a guarnição 
encontrou o indivíduo, 
de 36 anos, que aca-
bou confessando que 
iria receber a droga e 
guardá-la na casa da 
irmã dele, no conjunto 
Flamboyant, onde tam-
bém havia mais entor-
pecente, para revenda. 

A mulher autorizou 
a entrada do Getam, 
com apoio da Força Tá-
tica, no imóvel, e pasta 
base de cocaína em for-
mato de tijolos estava 
dentro de duas malas.

Os três homens e o 
entorpecente apreendi-
do, que pesou mais de 
29 quilos, foram enca-
minhados para a De-
legacia de Polícia Civil, 
onde foi feito o flagran-
te por tráfico de drogas. 

Divulgação/PM

Droga pesou mais de 29 quilos
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Morte de mãe que denunciou estupro da 
filha chocou a população de Corumbá

Reprodução

Anizielly chegou a ficar internada no CTI da Santa Casa, mas não resistiu 

LEONARDO CABRAL
leonardo@diariocorumbaense.com.br

Com gritos de 
Justiça, fami-
liares e amigos 
de Anizielly Er-

robidart, de 28 anos, 
morta com 10 golpes 
de faca, realizaram 
uma manifestação em 
frente a 1ª Delegacia 
de Polícia Civil de Co-
rumbá, na rua Luiz 
Feitosa Rodrigues, 
Centro no final da 
tarde de quarta-feira 
(14).

Os familiares não 
quiseram gravar en-
trevista, mas uma 
amiga de infância de 
Anizielly, Verônica 
Romero da Costa, res-
ponsável por organizar 
a manifestação, disse 
ao Diário Corumba-
ense que além de Jus-

tiça, eles também cha-
maram a atenção para 
a agressão contra a 
mulher.

“Um dos principais 
objetivos da nossa ma-
nifestação aqui, é pe-

dir que o homem que 
tirou a vida da minha 
amiga, seja condena-
do com pena máxima, 
que vá a júri popular. 
Que esse crime não fi-
que impune. Também 

estamos pedindo para 
que as mulheres não 
tenham medo de de-
nunciar as agressões 
físicas, verbais, psico-
lógicas. Que se encora-
jem e lutem pelos seus 
direitos e denunciem 
crimes que aconteçam 
com ela ou os próprios 
filhos. A minha amiga 
morreu defendendo 
a filha dela, isso não 
pode ficar assim”, de-
sabafou Verônica.

“Ela se foi deixan-
do três filhos, uma 
tristeza ver as crian-
ças se despedindo da 
mãe daquela forma. 
Uma mãe e amiga ma-
ravilhosa”, reforçou 
Verônica. Todos que 
participaram da mani-
festação usavam más-
caras e estavam se-
gurando cartazes com 
fotos da vítima.

O crime

O crime, na tarde de 
sábado (10), no bairro 
Aeroporto, chocou a 
população de Corum-
bá. Luciano de Oliveira 
Pinto, que está preso, 
deu ao menos 10 golpes 
de faca em Anizielly, 
que ainda foi socorri-
da e ficou internada no 
Centro de Tratamen-
to Intensivo da Santa 
Casa até a manhã de  
segunda-feira (12), 
quando não resistiu 
aos ferimentos na re-
gião lombar, tórax, an-
tebraço, perna e pesco-
ço e veio a óbito.

Luciano é sobri-
nho do ex-marido da 
vítima. A família dele 
mora próximo da casa 
da avó de Anizielly. 
Os dois praticamente 
cresceram juntos, ti-

nham boa convivência 
e até saíam juntos. As 
desavenças tiveram 
início, após a vítima 
denunciar o pai de Lu-
ciano, pelo crime de 
estupro de vulnerável, 
contra a filha dela, de 
apenas 08 anos. Por 
não aceitar as acusa-
ções contra o pai, que 
está preso desde agos-
to, quando a denúncia 
foi feita, Luciano ma-
tou Anizielly.

Ele foi indiciado por 
homicídio qualificado 
e pode pegar de 12 a 
30 anos de cadeia, se 
condenado. Luciano 
foi transferido para o 
Estabelecimento Penal 
Masculino de Corum-
bá, segundo informou 
a este Diário a dele-
gada Tatiana Zingier e 
Silva, responsável pelo 
inquérito do caso. 

Reprodução/Facebook

Anderson Gallo

Luciano é sobrinho do ex-marido da vítima; ele confessou que matou por vingança

Familiares e amigos da vítima durante protesto em frente à delegacia 
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BANCO 29

ZFS
APENINOSM

TURBULENCIA
GIRARAÇO

RUNASDANAR
ESCODRNI

TIMBRAGEM
OPERADORA
DILIGENCIA

NEOORION
CAPPIORRA
ATACARPL

EM
PINARPOLI

GOVER
NADORES

SOLENIDADE
ASAELOS

Resultado 
inesperado
no futebol

(bras.)

Neozelan-
dês de
origem

polinésia
Trepidação
do avião

devido aos
ventos

A fêmea
alada da

saúva
(bras.)

Letras do
antigo

alfabeto
nórdico

(?) queen:
participa

da Parada
Gay

Produto 
comercia-
lizado pelo
apicultor

Maio, em
francês

Utensílio 
de protesto

do povo
argentino

Rio do
qual o
Tietê é

tributário

Corte
(galhos de
plantas)

Alegre;
contente

El. comp.
de "poli-
cromia":
muitos

Figuras da
bandeira
olímpica

Filho, em inglês
Detector de armas e
explosivos instalado

em aeroportos

Cão
brasileiro
Aluno apli-
cado (gír.)

Poeta con-
cretista

brasileiro

Cadeia 
montanhosa

da Itália

Substância responsável 
pelo efeito
do medica-

mento

Velame,
em inglês
Discreto
no vestir

Produto 
da CSN

Gás do ar-
co da solda

Enfurecer
Abraçar
(causa

religiosa)

Método 
de investi-
gação do
psiquismo

com
objetivo 

terapêutico
(pl.) 

Tecla de
micros

Processo
de

impressão
em relevo

Veículo 
do Velho

Oeste

Empresa 
de telefonia

Ouvir, em
espanhol
Número
(abrev.)

Pequeno
pião

Itens da
feijoada

Agredir;
hostilizar

Fazer subir
(a pipa)

"Novo", em
"neologia"

Boné, 
em inglês

Cerimônia que cerca
um ato oficial

Fátima 
Bezerra e 

Flávio
Dino 

(2020)
Índice de sensibili-

dade do filme fotográfico à luz

3/cap — mai — oír — rig — son. 6/piorra. 9/timbragem.

Solução
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E F L M
N O R T I S T A

A F R O N T A M
R A T R I F A
A O C O A D
Q F O T I E

G U E L R A X I
E V A P O R A R
C D O C A A

P I C O E N E M
D A M T A C O

B O R D A R R Ç
M A N I V E L A

V A S O C A R

Debilitado;
fraco

Forma
de venda
de gaso-

lina

"(?) de
Baixo",

antigo hu-
morístico

Nascido
na maior
região

brasileira

Vem na em-
balagem de
remédios
genéricos

Ofensa
contra
uma

pessoa

Antônio
Dias,
pintor

Órgão dos
peixes
para a

respiração

"Do Seu
(?)", su-
cesso do 

Jota Quest

Gravata,
em inglês

11, em 
algarismos
romanos

Passar do
estado

líquido ao
gasoso

O da
Neblina é

o mais alto
do Brasil

Internet
(red.)

Exame de
acesso a 

universida-
des (sigla)

Roçar
com as
unhas 

Daniel
Alves,

jogador
(fut.)

Ornamen-
tar (tecido)

com fios 

Peça que
aciona o
moedor
manual

Compo-
nente da

louça
sanitária

Stock (?), 
competi-
ção de
carros

Garrafinha
provida de

chupeta
Letra "eme"

A parte
externa
Esfarra-

pado

Espécie 
de sorteio
É coberto 
com roupa

Vazio por
dentro

Fevereiro
(abrev.)

Rato, em
francês 
Primeira

vogal

Operação
bancária
Destino
(pop.)

Irmão
(fam.)

De + as
(Gram.)

Repercute
(o som)

Bastão de
sinuca

Conso-
antes de
"vício"

3/car — rat — tie. 6/bordar — guelra. 7/afronta. 8/nortista.

Solução Anterior

PUBLICIDADE
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