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Sol com muitas nuvens durante 
o dia. Períodos de nublado, com 
chuva a qualquer hora.
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Covid-19: cepa mais "potente" 
é detectada em paciente 

de Corumbá 

Apesar da confirmação, secretário de Saúde, Rogério Leite, disse que “ainda não há circulação da cepa. Todos 
os exames estão sendo feitos e não foi identificada a disseminação da nova variante". >>PÁGINA 03

Denúncia anônima levou à prisão de Rafael 
Moreira da Silva, de 25 anos, que estava sendo 
procurado pela Polícia Civil, desde o assassinato 
de  Luzinete Fernandes Pedro. >>PÁGINA 05

A Secretaria de Saúde alerta que há fake news circulando nas redes 
sociais com um falso calendário de vacinação. >>PÁGINA 03

São 38 vagas para Perito Papiloscopista, 100 
para Agente de Polícia Científica, 67 para Perito 
Oficial Forense Perito Criminal e 45 para Perito 
Médico-Legista.
>>PÁGINA 05

Idosos a partir de 76 
anos são imunizados em 
drive thru e ponto fixo 
no ginásio Poliesportivo 

Preso homem 
que matou 
mulher a facadas 
em  Ladário 

Governo do Estado 
anuncia concurso 
com 250 vagas para 
a Polícia Civil

VACINAÇÃO

FEMINICÍDIO

CONCURSO PÚBLICO
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ARTIGO

250 mil mortes e argumentos de poder

A grande maioria 
dos brasileiros 
não tinha nas-
cido quando 

Hiroshima e Nagasaki 
foram destruídas por 
duas bombas atômi-
cas. Acredito, porém, 
que esse episódio é 
bem conhecido. Calcu-
la-se que, nesses dois 
ataques nucleares, o 
número de vítimas foi 
da ordem de 250 mil. 
Análises estratégicas, 
éticas e políticas ainda 
estudam essa catás-
trofe, pois o uso mili-
tar da energia nuclear 
e o dano que causou 
são temas recorren-
tes devido, em parte, à 
resultante magnitude 
da perda de vidas. Até 
hoje não existe clareza 
se o elemento decisivo, 
que levou à rendição 
do Japão em 1945, foi 
de fato a bomba atô-
mica ou a invasão da 
Manchúria pela União 
Soviética.

Pois bem. Neste ano 
que passou morreu de 
covid-19 um núme-
ro de brasileiros que 
equivale aos que per-
deram a vida por cau-
sa do bombardeio nu-
clear. A sensação que 
me invade é a de que, 
apesar de a magnitude 
dos eventos ser essen-
cialmente equivalente, 
boa parte dos brasilei-
ros ainda não tem di-
mensão da tragédia.

Os eventos somente 
são comparáveis pelo 
número de vítimas, 

(*) Hernan Chaimovich é professor Emérito do Ins-
tituto de Química da USP e ex-presidente do CNPq

Por Hernan Chaimovich (*)  

pois vírus e bombas 
são elementos mui-
to diferentes. Mas se 
no pandêmico Brasil 
a magnitude da tra-
gédia causa espécie, 
o espanto decorre da 
presunção de que boa 
parte das mortes pode-
ria ter sido evitada por 
elementos que, lem-
brados com frequên-
cia, não parecem estar 
socialmente interiori-
zados, e, portanto, de-
vem ser repetidos.

Um dos elementos 
que poderiam ter sido 
usados para mitigar a 
pandemia é o SUS, e 
mais precisamente as 
Unidades Básicas de 
Saúde (UBS). As UBS, 
em parceria com os 
municípios, permiti-
ram que metade dos 
domicílios brasileiros 
recebessem, pelo me-
nos, uma visita men-
sal de um agente de 
saúde. À época, 2013, 
eram 44 mil unidades. 
Para esclarecer a im-
portância deste fato, 
mundialmente inédi-
to para um país con-
tinental, é adequado 
explicar a natureza de 
uma UBS. 

Tomo como exem-
plo uma UBS da zona 
leste de São Paulo, que 
tem a responsabilida-
de de atender uma re-
gião com 15 mil habi-
tantes. A estrutura da 
UBS conta com cinco 
médicos, cinco enfer-
meiros, 10 auxiliares 
de enfermagem e 25 

agentes comunitários. 
Médicos, enfermeiros 
e auxiliares atendem 
cidadãos na unidade, 
a menos que os casos 
necessitem de visita 
domiciliar. A respon-
sabilidade dos agentes 
comunitários é distin-
ta. Eles se deslocam 
até os domicílios, num 
rodízio que garante 
que cada família rece-
ba, pelo menos, uma 
visita mensal. Os re-
latórios das visitas 
dos pacientes à UBS, 
bem como aqueles dos 
agentes comunitários, 
permitem que este 
universo seja detalha-
damente conhecido. 
Esta relação, pessoal 
e de confiança, entre 
instituições de saúde 
do Estado e as famí-
lias residentes na área, 
permite contar com 
completas informações 
sobre o estado de saú-
de desses cidadãos. Na 
pandemia presente, 
isso permitiria identi-
ficar portadores, con-
tatos, bem como os in-
dicadores referentes à 
doença.

As UBS começaram 
a informar às famílias 
sobre a covid-19 já no 
começo de março de 
2020. Diversos mem-
bros das UBS reconhe-
cem que a informação 
era reduzida e pouco 
regular, mas que se fez 
um esforço importante 
de divulgação. Apesar 
da familiaridade exis-
tente entre os trabalha-

dores das UBS e os mo-
radores da região e das 
mortes por covid-19 já 
ocorridas, ainda hoje 
há vizinhos que insis-
tem em entrar na UBS 
sem máscaras, que 
participam de festas 
clandestinas e continu-
am a se infectar. Como 
explicar este fato?

Uma explicação 
possível passa pela 
análise das fontes de 
informação da popula-
ção atendida pela UBS, 
pois é possível que a 
fonte primária de in-
formação seja a tele-
visão. Segundo dados 
de 2018, das 69 mi-
lhões de casas consul-
tadas no Brasil, 97% 
têm uma TV ou mais. 
Apesar de o índice de 
cidadãos conectados à 
internet crescer a cada 
ano, ainda está distan-
te de atingir o núme-
ro de brasileiros com 
TV em casa. Portanto, 
pode-se assumir que, 
em 2021, a TV ainda é 
mais influente do que 
a internet.

E aqui, desafortu-
nadamente, é neces-
sário se repetir que o 
líder máximo do País, 
seu presidente da Re-
pública, aparece todos 
os dias na televisão 
contradizendo com ve-
emência as recomen-
dações que essa UBS 
passa para as 15 mil 
pessoas que bem co-
nhecem. É evidente 
a opção do morador 
frente a um conflito de 

versões que opõe o mé-
dico (ou o enfermeiro, 
o auxiliar ou o agente 
comunitário) ao pre-
sidente da República 
Federativa do Brasil. 
Quando ouve do jovem 
agente comunitário 
que a covid-19 é peri-
gosa e, à noite, escu-
ta do presidente que 
essa doença não passa 
de uma “gripezinha”, 
qual versão vai preva-
lecer nessa família? O 
vizinho que, vindo do 
médico da UBS que o 
examinou por uma dor 
abdominal, e que nos 
15 minutos da con-
sulta aproveitou para 
lembrá-lo de que não 
existem remédios pre-
ventivos que curem o 
Sars-Cov-2, escuta à 
noite que a cloroqui-
na mata o vírus. É re-
almente possível que 
esse vizinho ou não 
volte à UBS, pois passa 
a não acreditar no seu 
médico, ou exija trata-
mento que acredita ser 
preventivo. Todo o es-
forço do enfermeiro de 
convencer os cidadãos 
dessa UBS de que de-
vem usar máscara para 
tomar o ónibus que de 
manhã os conduzem 
ao trabalho, vem por 
água abaixo se o presi-
dente da República in-
sinua que as máscaras 
podem causar doen-
ças. Que dizer, então, 

de um deputado fede-
ral que aparece na TV 
insultando a policial 
federal que insiste em 
não permitir o ingresso 
em um recinto médico 
sem máscara? 

Argumentos emiti-
dos com base no poder 
de quem os emite, ou 
argumentos de auto-
ridade, são facilmen-
te aceitos por aqueles 
que não foram treina-
dos para, ao analisá-
-los, poder refutá-los. 
No Brasil, infelizmen-
te, a qualidade do en-
sino garante que esse 
treinamento não pre-
valeça. Assim a luta 
pela informação tam-
bém pode ser percebi-
da como uma demons-
tração de que o poder 
do argumento se dá, 
somente, pelo poder de 
quem o emite.

A ciência claramen-
te demonstrou que po-
demos enfrentar, ainda 
que a um custo muito 
alto, esta pandemia. 
Enfrentar as futuras e 
prováveis pandemias 
vai requerer ainda 
mais ciência. Mas, sem 
uma educação que 
permita aos cidadãos 
julgar se argumentos 
efetivamente se sus-
tentam em evidências, 
ou apenas no poder 
de quem os emite, até 
mesmo a ciência pode 
perder força.



Diário Corumbaense - Corumbá - MS
05 de março de 2021 - ANO: XIV - Edição: 2638

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

twitter.com/diarionlinefacebook.com/diarionline

3

SAÚDE

Saúde de MS confirma primeiro caso da 
nova variante em paciente de Corumbá

Anderson Gallo

Secretário de Saúde de Corumbá, Rogério Leite

LEONARDO CABRAL COM
NOTÍCIAS MS

A Secretaria de 
Estado de Saú-
de (SES) con-
firmou esta se-

mana o primeiro caso 
de infecção da nova 
variante do coronaví-
rus em Mato Grosso 
do Sul. Denominada 
de P1, a nova variante 
do vírus causador da 
covid-19 foi registrada 
em um paciente, de 37 
anos, morador de Co-
rumbá.

Este caso, faz parte 
dos três suspeitos que 
estavam em investiga-
ção, sendo um já con-
firmado e dois (Campo 
Grande e Fátima do 
Sul) que ainda perma-
necem à espera de re-
sultado pela Fiocruz, 
sem data para envio.

O secretário de 
Saúde de Corumbá, 
Rogério Leite, disse 
que “ainda não há cir-
culação comunitária 

da cepa. Todos os exa-
mes estão sendo feitos 
e não foi identificada a 
disseminação da nova 
variante”, esclareceu 
ao Diário Corumba-
ense.

A variante foi de-
tectada em paciente 
que foi passar o fim de 
ano em Manaus com 
familiares. “O paciente 

foi notificado no dia 09 
de janeiro, ficou intu-
bado na UTI Covid do 
Hospital de Corumbá, 
e teve alta hospitalar”, 
informou o secretário. 
Ele tem imunossu-
pressão e obesidade 
como comorbidades.

Também esclareceu 
que o homem mora 
sozinho. “Os contatos 

laborais (de trabalho) 
foram monitorados e 
permaneceram assin-
tomáticos. O caso foi 
considerado como im-
portado”, destacou o 
secretário Municipal 
de Saúde, ao relatar 
que outras amostras 
aleatórias de Corumbá 
foram enviadas pela 
Secretaria de Estado 

para análise de geno-
tipagem para rastrear 
uma eventual dissemi-
nação da nova varian-
te.

Rogério Leite refor-
çou que a população 
deve seguir todas as 
orientações das medi-
das de biossegurança, 
para evitar o contá-
gio da covid-19, como 
o uso obrigatório de 
máscaras ao sair de 
casa, evitar aglome-
ração e a higienização 
das mãos com álcool 
em gel. 

Vigilância

A Secretaria de Es-
tado de Saúde  infor-
ma que tem se man-
tido vigilante quanto 
ao surgimento da nova 
variante. O Lacen/
MS havia encaminha-
do 148 amostras de 
controle para sequen-
ciamento genético no 
Instituto Adolfo Lutz, 
em São Paulo. Des-

tas, foram recebidas 
28 amostras cujo os 
resultados foram ne-
gativos para a nova 
variante, as demais 
foram descartadas. A 
partir deste mês, mais 
43 amostras de contro-
le serão encaminhadas 
para a Fundação Eze-
quiel Dias (Funed), em 
Minas Gerais.

A P1, identificada 
em Manaus é a mesma 
detectada em viajantes 
japoneses que estive-
ram no Amazonas, é 
mais transmissível e 
por isso, além de pos-
sivelmente já estar dis-
seminada na capital 
amazonense, há evi-
dências de que já te-
nha se espalhado pelo 
País. E mais, ninguém 
estaria livre de se con-
taminar, porque quem 
já pegou a covid-19 
pode ter anticorpos so-
mente contra a outra 
cepa, a B.1.1.28, mais 
predominante no Bra-
sil.

MS registra 185.112 casos de 
covid-19; já são 3.393 óbitos

ROSANA NUNES
rosana@diariocorumbaense.com.br

O boletim epidemio-
lógico divulgado pela 
Secretaria Estadual de 
Saúde, ontem, 04 de 
março, informou que 
Mato Grosso do Sul já 
185.112 notificações 
positivas de covid-19 
desde o início da pan-
demia. Os óbitos so-
mam 3.393 no Estado.

Dos 185.112 casos 
confirmados, 172.455 
pessoas estão recupe-
radas e 8.581 em iso-
lamento domiciliar. O 
número de pacientes 
hospitalizados conti-
nua subindo e, ontem, 
somava 683. A ma-
crorregião de Campo 
Grande registrava 91% 
de ocupação dos lei-
tos de UTI (Unidade de 
Terapia Intensiva) do 
SUS (Sistema Único de 
Saúde); de Dourados, 
94%; macrorregião de 

Corumbá, tem taxa de 
ocupação de 75% e, na 
macrorregião de Três 
Lagoas, 88%.

Ainda de acor-
do com o boletim da 
SES, Corumbá tinha 
até esta quinta-feira 

9.927 notificações po-
sitivas. Desse total, 
9.416 infectados estão 
recuperados e 183 em 
isolamento domiciliar. 
266 pessoas perderam 
a vida para a covid-19 
na cidade. 

Idosos a partir de 76 anos 
já podem ser imunizados

Anderson Gallo

No Poliesportivo, funcionam drive thru e ponto fixo de vacinação

Corumbá abre nesta 
sexta-feira (05) imuni-
zação contra a covid-19 
para pessoas com 76 
anos ou mais. A vaci-
nação é realizada no 
drive thru,  no Polies-
portivo da Avenida Por-
to Carrero, das 07h30 
às 16h, sem intervalo 
para almoço. Também 
há ponto fixo de vaci-
nação no mesmo local, 
que vai funcionar no 
sábado  e domingo. 

Os acamados ca-
dastrados na rede de 
saúde serão imuni-
zados em domicílio. 
Quem irá receber a pri-
meira dose deve reali-
zar o cadastro no site 
http://vacina.corum-
ba.ms.gov.br/corona-
virus/.

No Poliesportivo, 
também acontece apli-
cação da segunda dose 
para idosos e profis-
sionais de saúde. A 
segunda dose da Coro-

navac deve ser no in-
tervalo de 2 a 4 sema-
nas; já a Covishild de 8 
a 12 semanas. 

Até ontem (04), o 
município recebeu 
7.822 doses e aplicou 
6.662 (4.464 primeira 
dose e 2.198 segunda 
dose). A Secretaria de 
Saúde alerta que há 
fake news circulando 
nas redes sociais com 

um falso calendário 
de vacinação para as 
faixas etárias de 58 a 
74 anos. As pessoas 
devem checar informa-
ções no site oficial da 
Prefeitura ou em veí-
culos de comunicação 
que atuam na cidade. 

Informações podem 
ser obtidas no Núcleo 
de Imunização, pelo 
telefone 3907-5425.
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SAÚDE

Município manifesta interesse na 
compra de 20 mil doses de vacina

Anderson Gallo

Prefeito quer priorizar vacinação de professores da Rede Municipal de Ensino

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

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

O prefeito de Co-
rumbá, Marce-
lo Iunes, quer 
viabilizar, com 

recursos próprios do 
Município, a compra de 
20 mil doses de vacina 
contra a covid-19. Com 
o quantitativo, o chefe 
do Executivo munici-
pal espera imunizar 10 
mil pessoas na cidade 
(cada indivíduo preci-
sa receber duas doses), 
com prioridade para 
os professores da Rede 
Municipal de Ensino 
(Reme). 

“Temos acompa-
nhado os Projetos de 
Lei que estão tramitan-
do em Brasília e esta-
mos confiantes que, 
em breve, Estados e 

Municípios poderão 
comprar as vacinas já 
aprovadas pela Anvisa. 
Hoje, só a União pode 
fazer isso, o que tem 
provocado alguma de-
mora na vacinação dos 
grupos prioritários”, 
afirmou o prefeito.

Marcelo Iunes afir-
mou ainda que já de-
terminou ao secretário 
municipal de Saúde, 
Rogério Leite, e ao se-
cretário municipal de 
Finanças e Gestão, 
Luiz Henrique Maia de 
Paula, que sejam feitos 
todos os esforços para 
que a compra dos imu-
nizantes aconteça tão 
logo seja legalmente 
possível. Laboratórios 
de todo País, inclusive, 
já foram comunicados 
pela Prefeitura da in-
tenção de compra.

“Vamos priorizar a 
vacinação dos profes-
sores da Reme, e depois 
estender a outros gru-
pos. E também já con-
versamos com os de-

putados federais Beto 
Pereira, Rose Modesto e 
Vander Loubet que nos 
asseguraram recursos 
para comprar mais 10 
mil frascos, cada um 

com duas doses”, com-
pletou o chefe do Exe-
cutivo municipal.

O prefeito lembrou 
que o distanciamento 
social ainda é o princi-

pal meio de prevenção 
ao novo coronavírus. 
“A gente pede à popu-
lação que se conscien-
tize, que evite aglome-
rações, use máscaras, 
faça a higienização das 
mãos com água e sabão 
e também usando álco-
ol em gel”, pontuou.

“Nós precisamos 
ter a consciência de 
não levar para casa 
esse vírus maldito da 
covid-19. A pandemia 
ainda não acabou e 
precisamos fazer nos-
sa parte. Peço a po-
pulação, que se cuide, 
não só de vocês, mas 
também dos seus fa-
miliares e seus amigos, 
evitando aglomerações 
e fazendo sempre a hi-
gienização das mãos”, 
finalizou o prefeito 
Marcelo Iunes.

Pagando com recursos próprios há dois meses, 
Prefeitura aguarda União para retomar adicional

Divulgação

Saúde também aguarda posicionamento sobre custeio de leitos da UTI Covid

Publicado na edição 
de segunda-feira, 1º de 
março, do DIOCORUM-
BÁ, o Decreto N° 2507 
estabeleceu a suspen-
são do pagamento do 
adicional para situ-

ações de emergência 
e calamidade pública 
aos servidores públicos 
municipais de Corum-
bá. Recebiam a verba 
todos os funcionários 
que estão trabalhando 
na linha de frente do 
combate à covid-19.

No decreto, o pre-

feito Marcelo Iunes e o 
secretário municipal de 
Saúde, Rogério Leite, 
explicam que a medida 
foi necessária porque o 
Governo Federal ainda 
não repassou a verba 
destinada ao enfrenta-
mento da emergência 
de saúde pública de-

corrente da covid, refe-
rente a 2021.

“Mesmo diante da 
ausência de repasse da 
verba destinada ao en-
frentamento da covid 
pelo Governo Federal, a 
Prefeitura de Corumbá 
custeou por dois me-
ses o pagamento com 

recursos próprios, res-
tando inviabilizada, por 
questões orçamentá-
rias, a continuidade de 
tal pagamento”, reite-
rou o documento.

Conforme esclare-
ceu o secretário mu-
nicipal de Finanças e 
Gestão, Luiz Henrique 
Maia de Paula, o adi-
cional era pago entre 
10%, 15% e 20% do 
salário do servidor, va-
riando conforme o grau 
de atuação do mesmo. 
Ele reiterou que o adi-
cional de plantão conti-
nuará sendo pago pelo 
Município, inclusive 
para os integrantes do 
Grupo de Fiscalização 
Integrada (GFI).

“A Prefeitura de Co-
rumbá tem pleiteado 
junto ao Ministério da 
Saúde, o custeio para 
o funcionamento dos 
17 leitos de UTI (Uni-
dade de Terapia In-
tensiva) implantados 
na Santa Casa, assim 
como os 15 leitos clí-

nicos de suporte venti-
latório Covid-19 desde 
o início da pandemia”, 
explicou Rogério Leite.

“Até o mês passa-
do, o Município man-
tinha 10 leitos, ao 
custo mensal de R$ 
480 mil, e 7 eram fi-
nanciados pelo SUS. 
Caso o Governo Fede-
ral entenda que não 
há a necessidade de 
se manter a estrutura 
atual, a manutenção 
dos leitos será feita 
com recurso próprio 
para garantir o aten-
dimento à pessoa que 
precisa do atendimen-
to”, completou o se-
cretário de Saúde.

Conforme o boletim 
municipal da covid di-
vulgado ontem, dia 
04, a cidade contabi-
lizava 38.280 casos 
notificados do novo 
coronavírus, com 41 
suspeitos, 28.347 
descartados, 9.892 
confirmados e 266 
óbitos.
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POLÍCIA

EDITAL

Após denúncia, Polícia Civil prende homem 
acusado de matar mulher a facadas em Ladário

Divulgação/Polícia Civil de Ladário

Rafael foi preso em uma casa, no bairro Cervejaria, em Corumbá

D enúncia anô-
nima levou 
à prisão, na 
manhã des-

ta quinta-feira, 04 
de março, de Rafael 
Moreira da Silva, de 
25 anos, que esta-
va sendo procurado 
pela Polícia Civil. Ele 
é acusado de matar a 
facadas, Luzinete Fer-
nandes Pedro, de 47 
anos, em Ladário.

A prisão aconteceu 
em ação conjunta do 
Serviço de Investiga-
ção Geral da Polícia 
Civil de Ladário e Co-
rumbá. Rafael foi pre-
so em uma residência, 
no bairro Cervejaria, 
em Corumbá. De acor-
do com o delegado ti-
tular da Delegacia de 
Ladário, Luca Vendit-
to Basso, ele manti-
nha relacionamento 
afetivo com a vítima 
há alguns meses.

“Após o crime, ini-
ciamos diligências e 
apuramos que o au-
tor era o companheiro 
de Luzinete. O Rafael, 
é natural da cidade 
de Rio Verde de Mato 
Grosso, veio morar em 
Ladário e, logo, man-

teve relacionamento 
com a vítima. Relatos 
de testemunhas in-
formaram que o casal 
discutia e tinha brigas 
constantes, mas não 
se sabe como os dois 
se conheceram”, rela-
tou o delegado.

Ainda segundo ele, 
no dia do crime, ocor-
rido na madrugada, os 
dois discutiram. “Após 
essa discussão, no 
meio da rua, o Rafael, 
abraçou a vítima e sa-
cou a faca, desferindo 
golpes no peito e nas 
costas. Testemunhas 
disseram que não per-
ceberam o crime, pois 
parecia que os dois 
estavam se abraçan-
do”, mencionou Luca 
Venditto.

Depois das oitivas 
(depoimentos), o de-
legado pediu a prisão 
de Rafael, que desde o 
dia do assassinato de 
Luzinete, estava fora-
gido. “Ficou escondido 
em Corumbá. Nós re-
cebemos denúncias de 
onde ele poderia estar, 
mas nunca encontrá-
vamos, porém, nesta 
manhã, recebemos a 
denúncia e consegui-
mos prendê-lo, pois 
já estava com manda-
do de prisão expedido 

pela Justiça”, disse o 
delegado.

Rafael Moreira res-
ponderá pelo crime de 
feminicídio (homicí-
dio qualificado), com 
pena prevista de 12 
a 30 anos de prisão. 
“Ele responderá pre-
so e teremos prazo de 
10 dias para concluir 
o inquérito. A investi-
gação está bem 'fecha-
da', temos até filma-
gens do momento em 
que ele cometeu o as-
sassinato. Após o pra-
zo, iremos encaminhar 
ao Ministério Público, 
para dar início à ação 
penal”, concluiu o de-
legado Luca Vendito.

A morte

Luzinete Fernan-
des Pedro, de 47 anos, 
foi morta a golpes 
de faca, por volta da 
01h45 do dia 21 de fe-
vereiro. Ela foi encon-
trada, com perfuração 
na região das costas e 
peito, na rua Eucalip-
to, entre as ruas Cam-
baru e Aroeira, bairro 
Alta Floresta II, em 
Ladário.

Na época, o bo-
letim de ocorrência 
728/2021 informou 
que a vítima não porta-

va documentos quan-
do a equipe do Serviço 
de Atendimento Móvel 
de Urgência chegou ao 
local. Os socorristas 
ainda tentaram reali-

zar os procedimentos 
de primeiros socorros, 
mas Luzinete já esta-
va morta.

A área foi isolada 
até a chegada da Pe-

rícia da Polícia Civil 
para o levantamento 
das circunstâncias do 
crime. Uma das irmãs 
da vítima fez a identi-
ficação dela.

Governo vai abrir concurso 
público com 250 vagas para 

a Polícia Civil em MS

Por meio de decreto, 
o governador Reinaldo 
Azambuja autorizou a 
realização de concur-
so público de provas e 
títulos com 250 vagas 
nas categorias de Perito 
Papiloscopista, Agente 
de Polícia Científica e 
Perito Oficial Forense, 
nas funções de Perito 
Criminal e Perito Mé-
dico-Legista da Polícia 
Civil.

São 38 vagas para Pe-
rito Papiloscopista, 100 
para Agente de Polícia 

Científica, 67 para Peri-
to Oficial Forense Perito 
Criminal e 45 para Peri-
to Médico-Legista.

Conforme a publica-
ção, caberá à Secretaria 
de Administração e Des-
burocratização (SAD), 
em conjunto com a Se-
cretaria de Estado de 
Justiça e Segurança Pú-
blica (Sejusp), a realiza-
ção do concurso público, 
estabelecendo as nor-
mas e os procedimentos 
para o recrutamento e 
seleção dos candidatos.

Editais específi-
cos vão estabelecer as 
atribuições das comis-

sões organizadoras dos 
concursos públicos e 
informar as fases e os 
requisitos para aprova-
ção, conteúdo e formas 
de avaliação, além dos 
requisitos legais para 
investidura nos car-
gos e funções e prazo 
de validade. Também 
assinam o documen-
to os secretários Ana 
Carolina Nardes (Ad-
ministração e Desbu-
rocratização) e Antonio 
Carlos Videira (Justiça 
e Segurança Pública). 
O decreto foi publicado 
na página 2 do Diário 
Oficial do Estado.
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EDITAIS

Edital de Convocação

O presidente do GRES Estação Primeira do Pantanal, no uso de 
suas atribuições e de conformidade com o artigo 17, parágra-
fo único, do Estatuto da Estação Primeira do Pantanal, convo-
ca os associados fundadores para deliberarem sobre alteração 
parcial do estatuto do GRES, em atendimento às exigências e 
adequações à Lei 13019/2014 que trata do regime jurídico das 
parcerias voluntárias firmadas pela administração pública com 
organizações da sociedade civil. A assembleia geral extraordi-
nária será realizada no dia 15/03/2021, às 19h, em primeira 
convocação e em segunda chamada, às 19h30, com no mínimo 
2/3 dos associados fundadores, na sua sede, situada na rua 
São Judas Tadeu, nº 210, bairro Maria Leite. 
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DCG
ESTATICA
CARREGAR

ARRANCADA
EITORG
SASSARE

ICARAIEM
FILACAM

MAMORES
MEMSARAU

NEMNOIR
TDAOPD

COASTRIO
SAIAMS

Limpeza
de roça

com
enxadas

"Amigo"
do fulano

e do
beltrano

O sono com
atividade
onírica
(sigla)

Famosa
praia de
Niterói
(RJ)

"Ar", 
em 

"aeronave"
Sigla do
Atlético
Mineiro

(fut.)

Usuários
da

linguagem
dos sinais

Aperitivo
servido

com carne
do sol

Reunião
noturna

de caráter
literário 

(?) de Sá, 
adminis-

trador
português

Gênero 
de filme
policial

(fr.)
"(?) tudo
que reluz
é ouro"
(dito)

Plácido Do-
mingo, um
dos Três
Tenores

Grande (?), 
escola de
samba de 
Caxias (RJ)

Costa, em
inglês

Peça de
roupa que
compõe o
"tailleur"

Sua capital
é Campo
Grande
(sigla)

Gaivota,
em tupi

Renque
Confluen-
te do rio
Madeira

Município
cearense
Avenidas 

arborizadas

Veste de
indianas

Cuidaram
do doente 

A fruta de polpa
espessa

Diminui-
ção pro-
gressiva

Partida
violenta
(carro)

Parte da
Mecânica

(Fís.)
Repor a

bateria do
celular

Software
usado por
arquitetos 

Abrigo para automóveis
Canoa

usada por
índios 

Técnica
(abrev.)

3/ati — cad. 4/noir. 5/coast. 6/assaré.
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I O P
I NG L A T E R R A

A R R E B A T A ME N T O
R E L I C A R I O
A D E R I R O N U
C I B I T O P I O
I E O C I D U O

M O N T E S R A L H A R

I N T E R L U D I O S
A E R R T U A

L I B R A S G A Z A
S A M E D I E R I C

S E R I A L S L
M I D I A A N S A

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

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.
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