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Sol com algumas nuvens. Chove 
rápido durante o dia e à noite.
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Redes Estadual e 
Municipal de Ensino 

iniciam ano letivo com 
aulas remotas

O ano letivo de 2021 começa como terminou 2020, com aulas online, por causa da pandemia 
da covid-19. Mas, gestores já iniciaram os preparativos para o ensino híbrido. >>PÁGINA 05

Intenção é concluir a imunização de remanescentes do grupo prioritário, como 
idosos acima de 80 anos e profissionais de saúde. >>PÁGINA 03

Município está na bandeira vermelha, com alta incidência de casos de dengue. 
>>PÁGINA 04

MS recebe quinta remessa e 
municípios podem retomar 
vacinação contra a covid-19

Com carro "fumacê", Saúde 
realiza 4º ciclo de trabalho 
em bairros de Corumbá

PLANO DE IMUNIZAÇÃO

COMBATE AO AEDES AEGYPTI
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ARTIGO

Caos organizado

O s seres hu-
manos, em 
sua indolên-
cia, se deixa-

ram alienar da vida 
real. Seduzidos pelas 
atraentes ilusões do 
materialismo, foram 
caindo no enrijeci-
mento, bloqueando 
sua essência espiritu-
al. Com o avanço da 
corrupção e da cobiça 
pelo poder, as nações 
foram perdendo as 
condições de se au-
tossustentarem e po-
derão ser riscadas do 
mapa e suas riquezas 
naturais absorvidas 
na geoeconomia.

É lei da Criação 
que o ser humano te-
nha a livre vontade; 
uma imposição contra 
isso é antinatural. Po-
derão ser criados ro-
bôs com inteligência 
artificial, mas jamais 
serão as criaturas 
humanas às quais foi 
dada a oportunidade 
de evoluir e beneficiar 
o planeta, encarnadas 
num perecível corpo 
de carne e sangue, 

(*) Benedicto Ismael Camargo Dutra é graduado 
pela Faculdade de Economia e Administração da USP.

Por: Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

pois o ser humano 
real é o espírito que 
foi posto para dormir, 
e se não despertar 
para a vida real, cava-
rá o seu abismo final.

Tudo que uma pes-
soa trouxe em sua 
alma, integrado com 
tudo que ela viu e vi-
venciou na infância, 
na família, na esco-
la, pela televisão e 
no convívio em geral, 
modelou o seu caráter 
e a sua forma de agir. 
Aí também entra a lei 
da atração da igual 
espécie, seja do bem 
ou não. A pessoa ge-
nerosa e compreensi-
va, que viu essas ati-
tudes na sua infância, 
tende a agir de forma 
nobre, a menos que 
deixe o egoísmo pre-
valecer atraindo for-
mas de pensamentos 
mais escuras. Deverá 
estar atenta à sua voz 
interior, à intuição, 
que dará avisos para 
que saia desse labi-
rinto trevoso.

Porém, se ao con-
trário, trouxer na 

alma marcas da des-
confiança e cobiça, 
e viu muito disso na 
infância, a tendência 
será a de se abrir ao 
egoísmo, atraindo a 
igual espécie maléfi-
ca. O egoísmo atinge o 
cérebro dominando-o, 
mas pode ser um espí-
rito decaído que per-
deu a ligação com o 
mundo espiritual e se 
deixa atrair pelo mal.

As baixarias ata-
cam a todos. A inveja, 
a cobiça, a vaidade, a 
desconfiança, a luxú-
ria, querem encobrir 
a bondade e a nobre-
za da alma para que 
o ego possa se satis-
fazer. Para não afun-
dar, cada ser humano 
tem de lutar para con-
servar puro o foco dos 
pensamentos e repelir 
e se libertar das influ-
ências das formas de 
pensamentos escure-
cidas pelo mal.

O Brasil tem sido 
conduzido para ca-
minhos sem Luz. O 
materialismo mantém 
as pessoas afastadas 

da real finalidade da 
vida. Os jovens desa-
prenderam a pesqui-
sar e investigar ob-
jetivamente os fatos 
com lógica, clareza e 
o bom senso intuitivo; 
precisam de incen-
tivos para que pes-
quisem seriamente 
o significado da vida 
e as leis da Criação. 
Por que e para que 
nascemos na Terra? 
Para aprimorar-nos e 
beneficiar o solo onde 
nascemos.

A classe média está 
encolhendo. O medo 
que possa faltar comi-
da e outros recursos 
naturais está mexen-
do com os preços. Os 
artificialismos do sis-
tema econômico ime-
diatista estão caindo, 
mas as nações perde-
ram as condições de 
se autossustentarem. 
Se não as recupera-
rem, correm o risco de 
sumir do mapa.

A questão essen-
cial é que o mun-
do está mergulhado 
em crise profunda. 

Como os indivíduos 
e as nações poderão 
encontrar um cami-
nho salutar? No pas-
sado, vários países 
e indivíduos conse-
guiram reunir forças 
para uma reviravolta, 
como escreveu Jared 
Diamond, professor 
da Universidade da 
Califórnia, autor de 
vários livros. A crise 
de agora é mais grave 
por encontrar os paí-
ses despreparados, e 
tudo pode ficar trava-
do pela grande inter-
dependência criada e 
aumento da corrup-
ção que visa riqueza e 
poder.

A vida se torna 
uma arena policiada. 
As ideias divergen-
tes são atacadas para 
que sejam esquecidas 
e jamais debatidas, 
mas por trás desse 
cenário de caos or-
ganizado está o atu-
ar da lei do semear e 

colher. Uma nova for-
ça está impulsionan-
do os fios do destino 
dos seres humanos. O 
pós-guerra insinuou 
melhoras gerais nas 
condições de vida. Po-
rém muitas pessoas 
nascidas após a guer-
ra se deixaram pren-
der pelas tentadoras 
ilusões materialistas, 
caindo na indolência.

As pessoas per-
deram a sensibilida-
de para perceber que 
são as causadoras de 
seu próprio destino. O 
mundo se acha diante 
da grande colheita, e 
vão desfilar pelos po-
vos os frutos da mes-
ma espécie que seme-
aram. Fazemos parte 
do povo dos seres hu-
manos; cada povo tem 
de se adaptar às con-
dições do solo onde 
nasceu, mas todos es-
tão sujeitos às leis da 
Criação que regem a 
vida e os astros.
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SAÚDE

MS recebe 49,5 mil doses para dar 
continuidade à vacinação contra a covid-19

Edemir Rodrigues

Municípios devem receber as vacinas até esta sexta-feira

NOTÍCIAS MS
www.noticias.ms.gov.br

Chegou ao Mato 
Grosso do 
Sul na última 
quarta- fe i ra , 

dia 24, o quinto lote 
de vacinas contra a 
Covid-19, com 35.700 
doses. São 22.500 do-
ses da AstraZeneca/
Oxford e mais 13.200 
doses da Coronavac.

Outras 13.848 do-
ses, que eram desti-
nadas à população 
indígena para imu-
nização, serão rema-
nejadas pelo Distrito 
Sanitário Especial In-
dígena (DSEI) para a 
Secretaria de Estado 
de Saúde (SES), que 
somadas as doses que 
desembarcaram no 
Estado, totalizamos 
49.548 doses dispo-
níveis para a imuni-
zação. Desse total, 22 

mil serão destinadas 
para dose dois e o res-
tante para os demais 
grupos.

Segundo o secretá-
rio de Estado de Saú-
de, Geraldo Resende, 
este quantitativo vai 
garantir que os mu-

nicípios concluam a 
vacinação de rema-
nescentes do grupo 
prioritário, como ido-
sos acima de 80 anos 
e profissionais de 
saúde. 

“Para aqueles mu-
nicípios que já con-

cluíram a vacinação 
de idosos acima de 80 
anos, podem iniciar 
para um novo público, 
de idosos acima de 75 
anos”.

Resende ainda des-
taca que novas remes-
sas de vacina signi-
ficam um alívio para 
o Estado para conti-

nuar a campanha de 
imunização. “Fizemos 
todas as distribuições 
em menos de 24 ho-
ras, a última chegou 
a 12 horas e isto co-
locou o nosso Estado 
em primeiro lugar na 
distribuição de doses 
no país. Acionamos a 
nossa logística para 
enviar as novas re-
messas das vacinas 
aos municípios”, pon-
tuou o secretário.

Em busca de me-
lhores resultados, Ge-
raldo Resende afirmou 
que mantém contato 
constante com os se-
cretários municipais 
onde cobra agilidade 
no processo de imu-
nização. “Quero que 
os municípios melho-
rem a performance 
de vacinação. Tenho 
procurado conversar 
com todos os secretá-
rios municipais para 
resolver as questões 
pontuais para que nós 

possamos garantir 
eficiência no proces-
so de imunização, já 
que figuramos entre 
estados bem mais co-
locados no ranking de 
vacinação nacional”, 
ressaltou.

A previsão é de que 
todos os municípios 
recebam as vacinas 
até esta sexta-feira 
(25). Cada cidade tem 
autonomia para de-
cidir a estratégia que 
será tomada, como a 
realização de mutirões 
no fim de semana. 

Em quatro outros 
carregamentos, Mato 
Grosso do Sul rece-
beu 222.746 doses 
de vacinas. Dados do 
“Vacinômetro”, mos-
travam na quarta-fei-
ra (24), que já foram 
aplicadas no Estado 
149.952 doses, o que 
representa o índice de 
3,85% da população 
total do Estado já va-
cinada.

Estado ainda não registrou 
casos da variante do coronavírus

Mato Grosso do 
Sul segue sem regis-
trar a presença da 
variante brasileira do 
coronavírus identifi-
cada em Manaus, no 
Amazonas. O Governo 
do Estado, por meio 
da Secretaria de Es-
tado de Saúde (SES), 
segue monitorando 
e realizando contro-
le de qualidade dos 
exames realizados 
pelo Laboratório Cen-
tral de Saúde Públi-
ca (Lacen), referência 
no Estado, que envia 
amostras para o Ins-
tituto Adolfo Lutz, em 
São Paulo.

A partir deste mês, 
amostras também se-
rão encaminhadas 
para Fundação Eze-
quiel Dias (Funed), 
em Minas Gerais. 
Atualmente, três ca-
sos suspeitos estão 
em análise no labora-
tório da Fiocruz. Um 
é de Corumbá.

Segundo o secretá-
rio de Estado de Saú-
de, Geraldo Resende, 

a SES está atenta 
quanto a possível 
chegada da variante. 
“Nós remetemos as 
primeiras amostras 
de casos suspeitos à 
referência nacional. 
Sabemos que estes 
laboratórios estão 
sobrecarregados. É 
um processo moro-
so, chamado de se-
quenciamento gené-
tico. Então, é preciso 
ter paciência porque 
pode demorar sema-
nas ou meses para 
um resultado defini-
tivo. Assim, nós não 
temos a presença 
da cepa P1 em Mato 
Grosso do Sul”.

Devido ao conges-
tionamento de exa-
mes que aguardam 
análise em São Paulo 
e para dar mais agi-
lidade nos processos 
de monitoramento de 
possíveis casos no 
Estado, a SES por 
meio do Lacen/MS, 
deve encaminhar a 
partir deste mês, 43 
amostras para a Fun-

dação Ezequiel Dias 
(Funed).

O pesquisador Jú-
lio Croda, que auxi-
liou o Estado neste 
processo, explica que 
serão enviadas amos-
tras com alta carga 
viral para a Funed e 
ressalta que é preciso 
estar vigilante quan-
to ao surgimento da 
nova cepa. “Nós pre-
cisamos ficar atentos, 
pois essa variante 
está perto e já se es-
palhou pelo interior 
de São Paulo. Então, 
a única forma da gen-
te saber sobre a pre-
sença desta variante 
é testando".

Assim, a SES reco-
menda que a popula-
ção continue fazendo 
o uso de máscara, 
mantenha o distan-
ciamento físico, hi-
gienize às mãos com 
álcool 70% ou em gel. 
A orientação também 
vale para aquelas 
pessoas que já foram 
imunizadas no Esta-
do.

Já são 179,1 mil casos de 
covid e 3.270 mortes em MS

ROSANA NUNES
rosana@diariocorumbaense.com.br

Mato Grosso do 
Sul registrou 894 no-
vos casos de covid-19 
de quarta para quin-
ta-feira, subindo para 
179.144 as notifica-
ções positivas desde 
o início da pandemia. 
Os dados são do bo-
letim epidemiológico 
divulgado ontem (25) 
pela Secretaria Es-
tadual de Saúde, da 
quinta-feira (25).  

As mortes somam 
3.270 no Estado. Dos 
179.144 casos positi-
vos em MS, 167.457 
pessoas estão recupe-
radas, 7.846 em iso-
lamento domiciliar e 
571 pacientes estão 
hospitalizados. Até 
ontem, a macrorre-
gião de Campo Gran-
de registra 86% de 
ocupação dos leitos 
de UTI (Unidade de 
Terapia Intensiva) do 
SUS (Sistema Único 

de Saúde); de Doura-
dos, 91%; macrorre-
gião de Corumbá, tem 
taxa de ocupação de 
84% e, na macrorre-
gião de Três Lagoas, 
76%.

Ainda de acor-
do com o boletim da 
SES, Corumbá tem 

9.527 notificações 
positivas. Desse to-
tal, 9.084 infectados 
estão recuperados e 
99 em isolamento do-
miciliar. 259 pessoas 
perderam a vida para 
a covid-19 no muni-
cípio até quarta-feira 
(24).
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GERAL

"Fumacê" vai a várias regiões de Corumbá 
para combater proliferação do Aedes aegypti

Anderson Gallo/Arquivo Diário

Carro do fumacê passa pelos bairros inseridos no cronograma da Saúde de Corumbá

N a bandeira 
vermelha, com 
alta incidência 
de casos de 

dengue neste segundo 
mês do ano, as ações 
de combate à prolifera-
ção do mosquito Aedes 
aegypti não param em 
Corumbá. Começou na 
quarta-feira, 24, o cro-
nograma do 4° ciclo de 
trabalho, com o carro 
"Fumacê".

A equipe já este-
ve no Jardim dos Es-
tados, área central e 
bairro Popular Nova. 
Hoje (26), pela manhã, 
o carro do fumacê pas-
sará pela rua Gene-
ral Dutra com Antônio 
Maria, terminando na 
rua Albuquerque com 
a Delamare. À tarde, 
será a vez do bairro Po-
pular Velha, com início 
na rua Gonçalves Dias 

com Major Gama e tér-
mino na rua Oriental 
com Pedro de Medeiros.

Já no final de sema-
na, os trabalhos serão 
intensificados no bair-
ro Guatós, no sábado 
(28), pela manhã, pas-
sando pela rua Vinte e 
Um de Setembro, com 
a rua Cerá, terminando 
na rua Tenente Mendes 
com anel viário. No pe-
ríodo vespertino será a 
vez do bairro Univer-
sitário, iniciando pela 
rua Albuquerque com 
General Dutra e térmi-
no na Avenida Nossa 
Senhora da Candelária 
com Avenida Rio Bran-
co.

Encerrando, no do-
mingo, 28 de fevereiro, 
último dia do mês, o 
bairro atendido será o 
Maria Leite, iniciando 
pela rua General Dutra 
com Barão de Melgaço 
e terminando na Ave-
nida Nossa Senhora da 

Candelária.

Bairros com maior 
incidência

Conforme dados da 
Secretaria Municipal 
de Saúde, os bairros 
com maior incidência 
da dengue, doença que 

pode levar a morte, são 
a região do Centro, com 
148 notificações e o 
bairro Cristo Redentor, 
com 134. Depois vem 
Popular Nova, com 104 
casos notificados.

Até o dia 13 de fe-
vereiro, na semana de 
nº 6, foram 709 casos 

suspeitos, 56 deles 
confirmados por exame 
laboratorial.

Sintomas e 
tratamento

Os sintomas da do-
ença são: febre alta com 
início súbito (entre 39º 

a 40º C); forte dor de 
cabeça; dor atrás dos 
olhos, que piora com 
o movimento dos mes-
mos; manchas e erup-
ções na pele, pelo cor-
po todo, normalmente 
com coceiras; extremo 
cansaço; moleza e dor 
no corpo; muitas dores 
nos ossos e articula-
ções; náuseas e vômi-
tos.

O Ministério da 
Saúde apenas reco-
menda o uso de para-
cetamol para o contro-
le da febre e da dor na 
suspeita de dengue, 
nunca ultrapassando o 
limite de 3 gramas por 
dia. No entanto, o uso 
de qualquer medica-
mento só deve ser feito 
após indicação de um 
médico.

É importante man-
ter-se hidratado e ficar 
em repouso para facili-
tar o combate ao vírus 
pelo organismo.

Condições de tráfego na BR-262 já haviam sido 
alertadas pelo prefeito de Corumbá

Clóvis Neto/PMC

Desde a estiagem do rio Paraguai, tráfego de caminhões cresceu na BR-262

Nos últimos dias, 
a condição ruim de 
tráfego na BR-262 
foi mostrada em di-
versos veículos de 
comunicação de 
Mato Grosso do Sul. 

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

O assunto também 
foi debatido na As-
sembleia Legislativa 
do Estado.

O problema tam-
bém já havia sido le-
vantado pelo prefeito 
de Corumbá, Marce-
lo Iunes, que no dia 
03 de fevereiro, en-

caminhou um ofício 
ao deputado federal 
Beto Pereira, líder 
da bancada sul-
-mato-grossense na 
Câmara dos Deputa-
dos, alertando sobre 
o aumento do tráfe-
go de caminhões e a 
falta de manutenção 

na BR-262, princi-
palmente no trecho 
entre Corumbá e Mi-
randa. O documento 
também foi encami-
nhado à Superinten-
dência Regional do 
DNIT/MS (Departa-
mento Nacional de 
Infra-Estrutura de 
Transportes/MS).

“Com o baixo nível 
do rio Paraguai, res-
tou inviabilizado o 
uso da hidrovia para 
escoar a produção 
das empresas mine-
radoras de Corumbá, 
sendo certo que es-
tas passaram a uti-
lizar o modal rodovi-
ário. O aumento do 
uso da BR-262 por 
caminhões com car-
ga pesada traz como 
consequência a ace-
leração do desgaste 
da massa asfáltica, 
com a ocorrência de 
buracos em alguns 

pontos da rodovia”, 
alertou o prefeito co-
rumbaense.

No ofício, o chefe 
do Executivo Muni-
cipal destacou ainda 
que a atual situação 
acaba por trazer cer-
to transtorno para a 
sociedade, seja pelo 
surgimento de de-
feitos na pista, seja 
pelo aumento no nú-
mero de veículos na 
estrada, o que pode 
gerar acidentes em 
caso de manutenção 
inadequada.

“As empresas mi-
neradoras da região 
empregam juntas 
mais de 1.000 pes-
soas, sendo certo 
que para a continui-
dade e viabilidade 
econômica de suas 
atividades torna-
-se necessário que 
o minério extraído 
chegue até seu des-

tino, devendo assim 
ser compatibilizada 
a geração de empre-
gos com a adequada 
manutenção da ro-
dovia, evitando-se 
assim a ocorrência 
de acidentes na es-
trada”, prosseguiu 
Marcelo Iunes, que 
completou:

“Assim sendo, 
tem o presente ex-
pediente o intuito 
de solicitar apoio da 
bancada federal do 
MS para a viabili-
zação de recursos e 
ao DNIT para a re-
alização de pronta 
intervenção nos tre-
chos em que houver 
necessidade, pre-
servando-se assim a 
subsistência de mais 
de 1.000 famílias 
com a vida das pes-
soas que transitam 
pela BR-262”, finali-
zou o ofício.
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CAMPO GRANDE NEWS
www.campograndenews.com.br
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EDUCAÇÃO

Rede Municipal de Corumbá inicia 
ano letivo na segunda-feira

Anderson Gallo/Arquivo Diário

Neste primeiro momento, aulas ainda serão remotas

C o n f i r m a d o 
para o dia 1° 
de março o re-
torno das au-

las na Rede Munici-
pal de Ensino (Reme) 
de Corumbá. Porém, 
como no ano passado, 
os estudantes terão 
as aulas no sistema 
remoto, podendo ser 
acompanhadas pela 
plataforma digital. O 
sistema foi implanta-
do devido à pandemia 
do novo coronavírus 
que causou a suspen-
são das aulas presen-
ciais.

A gerente de Ges-
tão e Políticas Educa-
cionais da Secretaria 
Municipal de Educa-
ção, Maria Aparecida 
Dias de Moura, expli-
cou ao Diário Corum-
baense que o retorno 

das aulas será ainda 
remoto e de forma 
gradativa, se encami-
nhando para o siste-
ma híbrido.

“A gente começa 
remoto. Desde se-
gunda, os professores 
contratados, estão 
fazendo a adequação 
dos termos de com-
promisso, estão pre-
parando acolhimento 
dos estudantes e as 
escolas estão fazendo 
acolhimento dos pro-
fessores retornando 
agora. A partir do dia 
1° de março, próxima 
segunda, os alunos 
vão conhecer as re-
gras de como vai ser. 
Os pais estão sendo 
chamados, para assi-
nar termo de compro-
misso, o que validará 
se os estudantes vol-
tam quando as aulas 
presenciais iniciarem 
ou se vão ficar no 

sistema remoto. Para 
cada situação há que 
se entender o com-
promisso deles (pais) 
com a escola”, falou 
Maria Aparecida.

 
Plataforma digital

O contato será pela 
plataforma digital o 
qual os estudantes e 
professores já esta-
vam utilizando desde 
o ano passado. “Dia 1° 
de março será o con-
tato com os alunos, 
na plataforma todos 
os meios de comuni-
cação serão disponi-
bilizados nesse pri-
meiro momento, onde 
haverá uma organiza-
ção, para assim, duas 
semanas após o pri-
meiro encontro virtu-
al, eles vão organizar 
agendamento diário, 
uma vez por semana 
na escola”, explicou 

Maria Aparecida.
Ela ainda mencio-

nou que cada turma 
vai ter diariamente 
atendimento de 20% 
da sua capacidade, 
número global de ma-
trículas, isso a partir 
do dia 15 de março. 
“Faremos atendimen-
tos presenciais agen-
dados em grupos de 
até cinco alunos por 
turma, diariamen-
te. Por exemplo, se 
a minha turma tem 
20 alunos, por dia, o 
professor vai atender 
de 04 a 05 estudantes 
de forma presencial, 
para fazer sondagem 
aos alunos. Um pro-
cesso normal quando 
há início do ano leti-
vo”, disse. Além disso, 
outras maneiras de 
contato também esta-
rão disponíveis, como 
pelo aplicativo What-
sApp. “Caso o alu-
no não tenha acesso 
à internet, como no 
ano passado, ele ou 

os pais poderão ir à 
escola para pegar as 
atividades deixadas 
pelos professores”.

Sistema híbrido

As aulas se enca-
minham para que o 
sistema híbrido fun-
cione, ou seja, mo-
dalidade de ensino 
que combina práti-
cas presenciais e re-
motas, por meio do 
uso de ferramentas 
digitais. Mas, isso só 
deve acontecer, de-
pendendo da situação 
em que a cidade esta-
rá frente à pandemia, 
como por exemplo, a 
diminuição de inter-
nações de casos posi-
tivos e mortes em de-
corrência da doença.

“Como ainda es-
tamos em plena pan-
demia, vamos colocar 
em prática o ensino 
híbrido, metodologia 
que combina a apren-
dizagem presencial 

e remota, permitin-
do que o aluno estu-
de sozinho de forma 
online ou em sala de 
aula interagindo com 
os colegas e com o 
professor, seguindo 
todos os protocolos 
de prevenção. Vamos 
dividir as turmas com 
50% de alternância 
semanal, metade da 
turma numa semana 
e outra na semana 
seguinte, porém, os 
que estejam na remo-
ta, atividades serão 
aplicadas a esses es-
tudantes”, esclareceu 
a gerente de Políticas 
Educacionais.

O ensino híbrido é 
a modalidade de ensi-
no, por meio do uso de 
ferramentas digitais. 
Nesse modelo, o estu-
dante pode ter acesso 
a aulas online ou pre-
senciais, já que a com-
binação delas pode 
estimular uma maior 
capacidade e interação 
social nos alunos.

Simted
O Sindicato Muni-

cipal dos Trabalha-
dores em Educação 
de Corumbá (Simted) 
informou a este Diário 
que o posicionamento 
em relação ao início 
do ano letivo segue o 
definido pela Fetems. 
A Federação dos Tra-
balhadores em Edu-
cação de Mato Grosso 
do Sul decidiu, em as-
sembleia geral, que o 
retorno das aulas pre-

senciais será somente 
com a vacina para os 
profissionais de Edu-
cação.

Na assembleia, a 
Fetems deliberou que 
as escolas não têm 
condições plenas de 
segurança para rece-
ber os trabalhadores 
em educação e os alu-
nos; faltam funcioná-
rios administrativos 
nas escolas para que 
os protocolos de segu-

rança sejam cumpri-
dos corretamente e o 
retorno das atividades 
presenciais só com 
a vacina. O Sindica-
to ainda argumentou 
que não quer ver no 
Mato Grosso do Sul o 
mesmo quadro enfren-
tado em Manaus (AM) 
e expressou a neces-
sidade de manter as 
aulas remotas até que 
os profissionais sejam 
imunizados. (LC)

Rede Estadual de Ensino terá 
aulas híbridas a partir de abril

As escolas estadu-
ais de Mato Grosso do 
Sul começarão o ano 
letivo em 1º de março 
com aulas online, mi-
grando para o mode-
lo híbrido a partir de 
abril, conforme anun-
ciou na tarde desta 
quinta-feira (25), a 
secretária de estado 
de Educação, Maria 
Cecília Amêndola da 
Motta e o superinten-
dente Hélio Daher. A 
conversa com a im-
prensa ocorreu na go-
vernadoria.

Apesar disso, nas 
duas primeiras sema-
nas de março haverá 
o chamado "acolhi-
mento", quando os 
estudantes serão re-
cebidos presencial-
mente nos colégios 
para conhecer e en-
tender como será a 

dinâmica híbrida, que 
mistura aulas online 
com o sistema pre-
sencial. “O aluno vai 
um dia só na escola 
na primeira semana 
para conhecer os pro-
fessores, eles pode-
rão tirar dúvidas com 
professores sempre 
que quiserem na es-
cola, isso avisado an-
tecipadamente”, disse 
Daher na coletiva.

Conforme a SED, 
o ensino híbrido a 
partir de abril está 
garantido, a não ser 
que o número de ca-
sos de covid-19 em 
Mato Grosso do Sul 
volte a subir. “Se con-
tinuarem os dados da 
covid como está ago-
ra, será híbrido, inde-
pendente de ameaças 
de greve dos professo-
res”, comentou o su-
perintendente sobre 
movimento da catego-
ria para que as aulas 

presenciais – ainda 
que híbridas – voltem 
somente depois que 
todos os professores 
estejam vacinados.

No caso dos estu-
dantes que tenham 
dificuldade de aces-
so à internet, os ma-
teriais da escola se-
rão impressos, assim 
como ocorreu em todo 
ano passado.

Bandeira

Somente municí-
pios que apresentem 
bandeira cinza no 
Prosseguir terão aulas 
100% remotas. Atual-
mente, nenhuma ci-
dade do Estado encon-
tra-se nesse estágio, 
sendo que em 31 mu-
nicípios, a bandeira é a 
vermelha. Ou seja, es-
tágio anterior ao cinza, 
em que as atividades 
devem ser restringidas 
mais fortemente. 
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ECONOMIA

Servidores da Prefeitura de Corumbá já podem 
agendar abertura de contas no Bradesco

Clóvis Neto/PMC

Atendimento agendado começou na terça-feira e vai até 19 de março

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

Conforme pro-
cesso licitató-
rio realizado 
pela Secretaria 

Municipal de Finanças 
e Gestão, o Bradesco 
será responsável pela 
prestação de serviço 
de gerenciamento da 
folha de pagamento 
dos servidores públi-
cos da Administração 
Direta e Indireta de 
todos os servidores da 
Prefeitura de Corum-
bá. A partir do mês de 
abril, funcionários da 
ativa, aposentados e 
pensionistas passarão 
a receber seus venci-
mentos mensais pelo 
Banco Bradesco.

Para facilitar o 
acesso aos funcioná-
rios municipais e evi-
tar aglomerações, o 
banco iniciou na ter-
ça-feira, 23, o atendi-
mento agendado para 
a abertura da conta. 
Todo processo está 
sendo realizado no 
Centro de Convenções 
do Pantanal e pros-
segue até o dia 19 de 
março. Só no primeiro 
dia, 227 servidores fo-
ram atendidos.

O prefeito Marcelo 
Iunes, acompanhado 
da secretária muni-
cipal de Assistência 
Social e Cidadania, 
Amanda Balancieri 

Iunes, esteve no Cen-
tro de Convenções na 
tarde desta quarta-fei-
ra, dia 24. Recebido 
pelo gerente regional 
do Bradesco, Roberto 
Costa, Iunes conhe-
ceu a estrutura mon-
tada e fez a abertura 
de conta na agência.

“Esse espaço, aqui 
no Centro de Conven-
ções, está sendo muito 
útil a todos os nossos 
funcionários. Ficou 
muito bom o atendi-
mento e facilitou bas-
tante para os servi-
dores do Município”, 
afirmou o chefe do 
Executivo Municipal.

Marcelo Iunes des-
tacou que o Bradesco 
vai dar todo o suporte 
para os servidores do 
Município e também 
ampliar a rede de ser-
viços em Corumbá. 
“Além de abrir um ban-
co especial lá na Pre-
feitura, com gerência, 
supervisor e três caixas 
eletrônicos, na agên-
cia (na rua Delamare) 
terá um setor exclusi-
vo para os funcionários 
públicos do Município. 
Ainda vão abrir caixas 
24 horas na cidade e 
isso nos tranquiliza 
bastante”, disse.

“Foi um processo 
licitatório. Acabaram 
os contratos do Ban-
co do Brasil e da Cai-
xa Econômica Federal 
com a Prefeitura. Am-

bos tiveram o direito 
de concorrer, mas o 
Banco Bradesco ga-
nhou a licitação e está 
dando todo o suporte 
aos funcionários com 
essa logística para os 
servidores se cadas-
trarem”, finalizou o 
prefeito.

Banco mobilizou 86 
funcionários

No primeiro dia, 
todo o procedimento 
demorou, em média, 
de 25 a 27 minutos. 
O banco mobilizou 86 
funcionários de outras 
praças, além de mais 
três da agência Co-
rumbá e outros tercei-
rizados, para atender 
aos servidores muni-
cipais. O agendamen-
to ainda pode ser feito 
pelo link: agendaban-
co.com.br/cliente ou 
ainda pelo telefone 
0800 208 0330.

O gerente do Bra-
desco na cidade, Ido-
mar Silva, destacou 
que é importante que 
os funcionários se 
atentem ao horário 
previamente marcado. 
Chegar na hora esta-
belecida evita espe-
ras desnecessárias e 
assegura agilidade do 
atendimento. O ban-
co é o maior pagador 
de folhas salariais do 
Brasil e está pronto 
para atender a Prefei-

tura corumbaense, se-
gundo ele.

Aposentados e 
cedidos

Servidores aposen-
tados, pensionistas e 
cedidos que estejam 
residindo em outras 
cidades devem pro-
curar a agência do 
Bradesco mais próxi-
ma para solicitarem 
a abertura da con-
ta. Quem residir em 
Campo Grande deve 
se dirigir até a agên-
cia 1902, localizada 
na rua Rio Branco – 
1582, Centro. Aposen-
tados e pensionistas 

podem obter mais in-
formações no Funprev 
pelo telefone 3232-
6765.

Licitação

A licitação, realiza-
da por meio de pregão 
presencial, obedeceu 
as recomendações 
dos órgãos de contro-
le externo. O certame 
foi devidamente pu-
blicado em órgão de 
Imprensa Oficial e no 
Portal da Transpa-
rência do Município, 
seguiu os trâmites e 
as legislações vigen-
tes, contendo as peças 
processuais obrigató-

rias. O Município con-
vidou todos os bancos 
públicos, privados e 
cooperativas financei-
ras a participarem de 
procedimento licita-
tório, sendo que, por 
meio de lances o ban-
co Bradesco sagrou-se 
o vencedor.

Portanto, após aná-
lise do procedimento 
licitatório pela Contro-
ladoria Geral do Muni-
cípio, a Secretaria Mu-
nicipal de Finanças 
e Gestão homologou 
o referido processo e 
encaminhou-se para 
a assinatura do con-
trato e cronograma de 
desembolso.

Receita Federal disponibiliza programa de 
declaração do Imposto de Renda 

AGÊNCIA BRASIL
www.agenciabrasil.ebc.com.br

Desde ontem (25), 
os contribuintes po-
dem baixar o pro-
grama de preenchi-
mento e de entrega 
da declaração do 
Imposto de Renda 
Pessoa Física 2021 
(ano-base 2020). O 
programa para com-
putador estará dis-
ponível na página da 
Receita Federal na 

internet.
O prazo de entre-

ga começará na pró-
xima segunda-feira 
(1º), às 08h, e irá 
até as 23h50min59s 
de 30 de abril. Nes-
te ano, o Fisco es-
pera receber até 
32.619.749 declara-
ções. No ano passa-
do, foram enviadas 
31.980.146 declara-
ções.

Pelas estimativas 
da Receita Federal, 

60% das declarações 
terão restituição de 
imposto, 21% não 
terão imposto a pa-
gar nem a restituir e 
19% terão imposto a 
pagar.

Assim como no 
ano passado, serão 
pagos cinco lotes 
de restituição. Os 
reembolsos serão 
distribuídos nas se-
guintes datas: 31 de 
maio (primeiro lote), 
30 de junho (segun-

do lote), 30 de julho 
(terceiro lote), 31 de 
agosto (quarto lote) 
e 30 de setembro 
(quinto lote).

Novidades

As regras para a 
entrega da declara-
ção do Imposto de 
Renda foram divul-
gadas ontem (24) 
pela Receita. Entre 
as principais novida-
des, está a obrigato-

riedade de declarar 
o auxílio emergen-
cial para quem re-
cebeu mais de R$ 
22.847,76 em outros 
rendimentos tribu-
táveis e a criação de 
três campos na ficha 
“Bens e direitos”, 
para o contribuinte 
informar criptomo-
edas e outros ativos 
eletrônicos.

Até esta sexta-
-feira (26), as em-
presas, os bancos, 

as demais institui-
ções financeiras e 
os planos de saúde 
estão obrigados a 
fornecer os compro-
vantes de rendimen-
tos. O contribuinte, 
no entanto, pode 
adiantar o trabalho 
e juntar documentos 
como contracheques 
e recibos, no caso de 
rendimentos, e no-
tas fiscais, usadas 
para comprovar de-
duções.
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IOP
INGLATERRA

ARREBATAMENTO
RELICARIO
ADERIRONU
CIBITOPIO
IEOCIDUO

MONTESRALHAR

INTERLUDIOS
AERRTUA

LIBRASGAZA
SAMEDIERIC

SERIALSL
MIDIAANSA

SACIEDADER
LOASMOSTRA

Marca as
atitudes da
pessoa a-
paixonada

Caixa para
guardar

objetos de
um santo

Diz-se de 
ser que não
tem partes

(Filos.)

Abraçar
causa
política

Matéria-
prima da
morfina

Vogais 
não prece-
didas de

"ç"

(?) Tauro, 
cordilheira
no sul da
Turquia

Intervalos
entre os

atos de pe-
ça teatral 

Marcou o
início da

derrota do
Eixo (Hist.)

A roupa re-
comenda-
da em dias

de calor
Língua de
sinais dos
surdos-
mudos

(?) Faria,
repórter
esportivo
da Globo

Agente
formador

de
opiniões

Agência
italiana de
notícias

Significa
"Recibo",
na sigla

RPA

Designa-
ção de

festivais
de Cinema

A mais importante
honraria jornalística

dos EUA 
Filólogo brasileiro, foi

ministro da
Cultura no
Governo
Itamar

Intenção da pessoa 
em retiro espiritual

O acordo não expres-
so formalmente

A beterraba, em re-
lação à sopa borsch
Bolo de milho e leite

de coco

A terra de
Boris 

Johnson
Ilógicos

Taxa, em
inglês

Operação
(Med.)

Jogo de
cartas

Ocidental
(poét.)

A 8ª parte
do byte

O fantásti-
co mundo
criado por

J.R.R.
Tolkien
(Lit.)

Cubo
numerado

De ti
(fem.)

Criatura
Repreen-
der em 
voz alta

"NCIS" e
"Black Mir-
ror" (TV)

Território
palestino

A segunda maior lua
de Saturno

Satisfação
completa
Elogios
(fig.)

Sábado,
em francês

Sequencial
(?)-estar,

sensação comum de
ansiosos

Facções

Internet,
na gíria

A cova
para

indigentes

3/bit — rea. 4/ansa — rate. 6/samedi. 10/terra média.

Solução
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R P M E
R E T I R A N T E

T O L E R A N C I A
L E V A N T A R
O E G A R O A

C C C D E E R
C O R P O A C E M

M A R G A R I D A
A P T O T E M O R

R E P A J E I
E R M O A N D O

I S A M A R T E
S C A T O D E

C O M E D I A O S
R A M A B A S E

Ação ou
resultado
de tolerar

Móvel
para

guardar
roupas

Buraco
formado 

pela queda
do meteoro

A favor
de; em
prol de

Sufixo de
"vinhedo"

Chefe
espiritual
indígena

O lugar
vazio;
desa-
bitado

Esse, em
espanhol

Poema
lírico 

para ser
cantado

Vitamina
encon-

trada na
cenoura

Esmalte
incolor 
para

unhas

Dispositivo de
circuitos eletrônicos

A fogueira
olímpica
Televisão

(red.)

Aumento do preço 
de um produto

Disparo
de arma

Vogais 
de "pera"

O planeta
vermelho
Os anos

do século

Erguer 
do chão
300, em
romanos

Hábil; 
capaz

Acusada de
um crime

Medo;
receio

Remédio
em creme

Faço cami-
nhadas
Gaivota,
em tupi

Chuva fina
Hot (?),

cachorro-
quente

Carne para
assados
Registro 

de reunião 
É coberto 
pela roupa
Tipo de flor
do campo

Apelido de
"Isabela"

Filme
divertido

Conjunto
de galhos
de uma
planta

Antecede
o "F"

Ventilar 
(o cômodo)

Iodo
(símbolo)
Acionam
as teclas

Migrante
do sertão

Máquina usada na
pavimentação de

estradas

Espécie de
cobertor

Roça 
(os dentes)

Malvada

(?)
Stevens,
músico

3/ati — cat — ese — ode. 4/pajé — relê. 6/arejar.

Solução Anterior

Povo das Águas atende 
ribeirinhos a partir deste sábado

Promovido pela 
Prefeitura de 
Corumbá, o 
Programa So-

cial Povo das Águas 
vai atender as famí-
lias residentes na re-
gião da parte alta do 
rio Paraguai e rio São 
Lourenço a partir do 
próximo sábado, 27 
de fevereiro.

Coordenada pela 
Secretaria Municipal 
de Assistência Social 
e Cidadania, a ação 
é realizada com equi-
pe reduzida em razão 
da pandemia do novo 
coronavírus. As equi-
pes multidisciplina-
res partem na noite 
desta sexta-feira, dia 
26, da Agência Portu-
ária de Corumbá. O 
retorno acontece no 
dia 04 de março.

Todos os servido-
res envolvidos no tra-
balho tomarão todos 
os cuidados necessá-
rios para o período, 
dentro das normas de 
biossegurança preco-
nizadas pela Anvisa. 
Todas as cestas bási-
cas são higienizadas 
e o contato com os ri-
beirinhos será feito de 
forma a evitar a proli-
feração do vírus, com 
a utilização de todos 
os EPIs necessários.

No sábado, dia 27, 
os atendimentos se-
rão na região do Por-
to Santa Catarina, 
das 08h às 12 horas, 
no Porto Santa Ca-
tarina. Das 14h às 
18h, as equipes vão 
atender na região do 

Paraguai Mirim, no 
Porto Parada Dura, 
na casa do senhor 
Gilcimar e dona Jocy.

No domingo, dia 
28, os serviços serão 
prestados aos mo-
radores das regiões 
São Francisco e Mato 
Grande, das 08h 
às 12h, no porto da 
casa do senhor Da-
niel. Das 15h às 17 
horas, o atendimento 
será no Porto Bonfim 
e Porto São Pedro.

A segunda-feira, 
1° de março, reserva 
atendimento para os 
moradores do Amo-
lar e Barra São Lou-
renço, das 08h às 
12 horas, na Escola 
Municipal Rural de 
Educação Integral – 
Pólo São Lourenço e 
Extensões. Na terça-
-feira, dia 02, os ser-
viços serão presta-
dos na região do rio 
São Lourenço e Porto 
Novo Horizonte, das 
09h às 13h no Porto 
Mangueiral e Porto 
Novo Horizonte.

No dia 03, quar-
ta-feira, as equipes 
multidisciplinares da 
Prefeitura vão aten-
der na região do Cas-
telo, das 10h às 14 
horas, no Porto do 
Zequinha. Na quin-
ta-feira, dia 04 de 
março, a prestação 
dos serviços será na 
região Domingos Ra-
mos, das 08h às 12 
horas, no Porto Ma-
racangalha.

No período vesper-
tino da quinta-feira, 

dia 04, acontecerão 
atendimentos nas 
regiões do Tagiloma, 
Tuiuiú, Piuval e Ca-
pim Gordura na des-
cida do rio.

Conforme o crono-
grama estabelecido 
pela Secretaria Mu-
nicipal de Assistên-
cia Social e Cidada-
nia, que coordena o 
programa Povo das 
Águas, a Prefeitura 
está completando as 
ações previstas para 
2020, mas que so-
freram alteração por 
causa da pandemia 
da Covid-19. No pe-
ríodo de 19 a 25 de 
janeiro os serviços fo-
ram direcionados aos 
ribeirinhos do Alto 
Pantanal. De 28 de ja-
neiro e 05 de fevereiro, 
as equipes atenderam 
aos moradores do Ta-
quari. De 12 a 18 de 
fevereiro, o serviço se 
concentrou na região 
do Baixo Pantanal. 
Agora, de 26 de feve-
reiro a 04 de março os 
trabalhos estão sendo 
levados para a popula-
ção do Alto Pantanal.

Povo das Águas

O Programa So-
cial Povo das Águas 
atende famílias que 
residem em regiões 
de difícil acesso do 
Pantanal corumba-
ense com ações mé-
dicas, odontológicas, 
sociais, assistenciais, 
educacionais e de fo-
mento a pequenas 
produções.
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