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Sol e aumento de nuvens de 
manhã. Pancadas de chuva à 
tarde e à noite.
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Saúde intensifica mutirões 
nos bairros com maior 

registro de casos de dengue

Moradores têm papel fundamental na prevenção, não deixando recipientes que acumulem água em suas casas. 
>>PÁGINA 04

Cadastramento 
para Kit 
de Alimentação 
Escolar começa 
segunda-feira

Unicesumar 
anuncia bolsas 
de estudo para 
moradores de 
Corumbá

MS recebe 12º lote de 
vacinas; Corumbá retoma 
imunização nesta 
sexta-feira no drive thru

ALUNOS DA REME

FACULDADE DE MEDICINA

CORONAVAC E ASTRAZENECA

>>PÁGINA 05

>>PÁGINA 05

Atenção para o cronograma de atendimento.
>>PÁGINA 03
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ARTIGO

Covidofobia ou Síndrome do Pânico?

Nestes tempos 
de pandemia 
da transmis-
são do novo 

coronavírus, desen-
volvendo a COVID-19, 
houve um aumento do 
número de pessoas 
com Síndrome do Pâ-
nico, confundida com 
o Transtorno Hipocon-
dríaco e com um qua-
dro que tem sido cha-
mado, popularmente, 
de Covidofobia. Este 
último é muito pare-
cido com as crises de 
pânico, que configu-
ram como caracte-
rísticas principais do 
Transtorno de Pânico; 
este também é chama-
do de Ansiedade Paro-
xística Episódica. 

Trata-se de uma do-
ença que se caracteriza 
pela ocorrência ines-
perada, repentina e de 
forma inexplicável pelo 
paciente, de crises de 
ansiedade aguda mar-
cadas por sintomas 
como medo intenso, 
desespero, sintomas 
físicos e emocionais 
aterrorizantes, como, 
por exemplo, aperto 
no peito, aceleração 
dos batimentos car-
díacos, sensação níti-
da de morte iminente, 

(*) José Carlos Rosa Pires de Souza é psiquiatra, 
PhD em saúde mental, especialista em Medicina do 
Sono e professor do curso de Medicina da Universida-
de Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) e Eduardo 
de Sousa Martins e Silva é acadêmico do curso de Me-
dicina pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro 
(UFTM). 

Por José Carlos Rosa Pires de Souza e Eduardo de Sousa Martins e Silva (*)  

perda do controle de 
si mesmo, suor frio, 
despersonalização (pa-
rece que a pessoa está 
saindo do próprio cor-
po), desrealização (pa-
rece que a realidade 
externa é estranha), 
tremores intensos, di-
ficuldade em respirar 
ou falta de ar, sensa-
ção de estar sofrendo 
asfixia, tonturas, sen-
sação de fraqueza e de 
calor, calafrio, formi-
gamentos, sensação de 
entorpecimento, perda 
de controle sobre os 
seus pensamentos, ne-
cessidade urgente de 
correr para um pronto-
-socorro. Muitas vezes 
a pessoa pensa que 
está tendo um infarto 
agudo do miocárdio.

Entre as princi-
pais teorias etiológi-
cas, isto é, as teorias 
que expliquem as 
suas causas, existem 
aquelas que defen-
dem a existência de 
fatores familiares e 
ambientais, estresse 
acentuado, uso abu-
sivo de certas drogas 
como anfetamina, co-
caína e álcool. Ainda 
podem estar envolvi-
dos determinados fa-
tores relacionados à 

deficiência de neuro-
transmissores, como 
a serotonina, noradre-
nalina e dopamina em 
certas regiões do Sis-
tema Nervoso Central; 
esses neurotransmis-
sores também podem 
estar comprometidos 
nas depressões.

Uma vez feito o 
diagnóstico o paciente 
precisa ser convencido 
de que o seu problema 
não é no seu coração, 
mas sim neuroquími-
co e cerebral. Esta é 
a parte mais difícil do 
tratamento, pois não 
há exames laborato-
riais disponíveis para 
mostrarem, objetiva-
mente, ao paciente a 
deficiência destas três 
endorfinas ou neuro-
transmissores (seroto-
nina, noradrenalina e 
dopamina). 

Obviamente, an-
tes de tudo, deve-se 
descartar qualquer 
alteração física para 
se comprovar o diag-
nóstico de Síndrome 
do Pânico. No míni-
mo são feitos, por 
exemplo, um eletro-
cardiograma (ECG) e 
uma avaliação clíni-
ca cardiológica. Uma 
vez descartadas as 

causas orgânicas dos 
sintomas relatados, 
pede-se que o pacien-
te leia sobre Síndrome 
do Pânico (psicoedu-
cação), em textos es-
critos por médicos e/
ou psicólogos. A se-
guir, dá-se início ao 
seu tratamento que 
deve ser multidisci-
plinar e integral, fei-
to por profissionais 
qualificados, através 
de medicamentos an-
tidepressivos, desde 
os antigos tricíclicos 
como a Clomipramina 
até os inibidores se-
letivos da recaptação 
de serotonina (IRSRs), 
ansiolíticos e hipnóti-
cos se necessário, de 
acordo com os sin-
tomas apresentados; 
psicoterapia cogniti-
vo-comportamental 
na qual há a exposi-
ção a situações que 
provoquem pânico de 
forma sistemática, 
gradual e progressiva, 
até que ocorra a des-
sensibilização diante 
dos fatores e agentes 
agressores. 

Não obstante, é 
importante uma dieta 
sem cafeína, nicotina 
e álcool (atrapalham o 
sono e interferem nos 

três neurotransmis-
sores citados acima), 
atividades físicas, 
culturais, sociais e re-
ligiosas, que possam 
dar entretenimento 
ao paciente; a família 
deve ser avisada so-
bre o diagnóstico e o 
tratamento, a fim de 
colaborar da melhor 
maneira possível com 
os mesmos. O tempo 
de tratamento varia 
de paciente para pa-
ciente; porém, o mí-
nimo que se pede é 
entre 6 a 12 meses, 
mesmo que clinica-
mente a pessoa este-
ja bem. Este tempo é 
necessário para que, 
quimicamente, haja 
um restabelecimento 
dos índices necessá-
rios e fisiológicos dos 
neurotransmissores 
comprometidos. 

Portanto, as pesso-
as que apresentarem 
os sintomas parecidos 
da crise de pânico, e 

que já não estejam 
sob cuidados médi-
cos, devem procurar 
um serviço de saúde 
de emergência, a fim 
de descartar os diag-
nósticos diferenciais 
em questão, como In-
farto agudo do miocár-
dio, Pânico ou Covi-
dofobia. Embora esta 
última possa evoluir, 
também, com falta de 
ar intensa, diminuição 
do paladar e olfato, 
há sempre a necessi-
dade de um acompa-
nhamento profissio-
nal para que se saiba 
corretamente a causa 
do problema. Da mes-
ma forma, ressalta-se 
que o autodiagnóstico 
de tais patologias deve 
ser evitado a todo cus-
to por leigos, pois abre 
brechas perigosas de 
autotratamento, o 
qual pode ser ineficaz 
e prejudicial à saúde, 
e da piora do quadro 
clínico.

Anderson Gallo
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GERAL

Corumbá recebe 3.986 doses de vacinas e 
retoma imunização nesta sexta e sábado

Anderson Gallo

Drive thru e ponto fixo vão funcionar no Poliesportivo da Porto Carrero nesta sexta e sábado para públicos 
específicos

ROSANA NUNES COM
ASCOM PMC

Corumbá rece-
beu ontem (08) 
o 12º lote de 
vacinas contra 

a covid-19 com 3.986 
doses. 1.047 são para 
segunda dose da Co-
ronavac; 485 para se-
gunda dose da Astra-
Zeneca; 2.124 doses 
para ribeirinhos, 65 
para indígenas não al-
deados e 265 para ser-
vidores da segurança 
pública. 

No total, a Secre-
taria de Saúde do Es-
tado recebeu 65.617 
doses para distribuir 
entre os 79 municí-
pios. Além do envio 
pelo Ministério da 
Saúde de 53.600 do-
ses, a SES  recebeu 
12.017 monodoses da 
vacina Coronavac, por 
meio de termo de pac-
tuação com o Distrito 
de Saúde Indígena.

Em Corumbá, para 

aplicação das doses, 
o drive thru no Po-
liesportivo da Porto 
Carrero, estará aber-
to nesta sexta-feira e 
sábado, das 07h30 às 
16h.

Os indígenas que 
vivem na cidade, serão 
imunizados no Centro 
de Saúde da Ladeira, 
nos dias 12 e 13 (se-
gunda e terça), das 
07h30 às 10h30 e das 
13h30 às 16h, me-
diante apresentação 
do Registro Adminis-
trativo de Nascimento 
de Indígena (RANI), 
documento adminis-
trativo fornecido pela 
Funai.

Os ribeirinhos se-
rão imunizados du-
rante as expedições 
do Programa Povo das 
Águas. O município 
também busca parce-
rias com o Exército e a 
Marinha, por causa da 
data de aplicação da 
segunda dose e da lo-
gística. As datas ainda 

serão divulgadas.
O município refor-

ça que faz parte do 
programa Vacinação 
Solidária. No drive 
thru há um ponto de 
coleta de alimentos 
não perecíveis, que se-
rão doados às famílias 
atendidas pela Secre-
taria de Assistência 
Social e Cidadania.

Cadastro e vacinados

Para receber a pri-
meira dose é necessá-
rio realizar cadastro 
no site http://vacina.
corumba.ms.gov.br/
coronavirus/. Além do 
drive thru, no Polies-
portivo também have-
rá ponto fixo de vaci-
nação.

Até o dia 07 de 
abril, o município re-
cebeu 18.506 doses 
e aplicou 18.311 em 
idosos com mais de 63 
anos; trabalhadores 
da saúde; pacientes 
oncológicos; pessoas 

Confira a programação de vacinação 
no drive thru e ponto fixo

Dia 09/04 (sexta-feira)

Segunda dose da CoronaVac para idosos que tomaram a pri-
meira até o dia 20/03

Primeira dose para profissionais de Segurança Pública.

Dia 10/04 (sábado)

Segunda dose da AstraZeneca para profissionais de saúde que 
tomaram a primeira dose entre os dias 28/01 a 01/02

Primeira dose para profissionais de Segurança Pública.

com lúpus e síndrome 
de down; renais crôni-
cos; indígenas e qui-
lombolas; forças de se-
gurança e salvamento, 
além de pessoas com 
18 anos ou mais que 
são autistas; trans-
plantados de órgãos 
sólidos ou de medu-
la óssea; com anemia 
falciforme; síndromes 
genéticas com altera-
ções cromossômicas e 

paralisia cerebral.
A Secretaria de 

Saúde de Corumbá 
reitera que está se-
guindo o Plano Na-
cional de Vacinação 
e que a imunização 
dos grupos prioritá-
rios está ocorrendo de 
forma gradativa. Con-
forme o recebimento 
de vacinas, será aber-
ta a imunização para 
novas idades e demais 

comorbidades. 
Corumbá já re-

gistrou 11.225 casos 
positivos de covid-19 
desde o início da pan-
demia. Desse total, 
10.760 pessoas se re-
cuperaram, 114 estão 
em isolamento domi-
ciliar e 42 internadas. 
São 317 vidas perdi-
das para a doença, de 
acordo com a Saúde 
Municipal. 

Governador cobra mais agilidade 
na compra do "kit intubação"

NOTÍCIAS MS
www.noticias.ms.gov.br

O governador Rei-
naldo Azambuja co-
bra mais agilidade 
do governo federal na 
compra e distribuição 
de medicamentos do 
chamado “kit intuba-
ção”, utilizado em pa-
cientes com covid-19 
em leitos de UTI. Na 
próxima semana, ele 
deve se reunir com 
o ministro Marcelo 
Queiroga para cobrar 
o envio desses remé-
dios a Mato Grosso do 
Sul.

“Existe falta de in-
sumos nas empresas 
pelo aumento da de-
manda. Temos várias 
atas de compras, mas 
o Ministério requisi-
tou essas atas, pois 
está centralizando as 
compras”, explicou.

Os últimos carre-
gamentos com medi-

camentos do “kit in-
tubação” enviados a 
Mato Grosso do Sul 
pelo Ministério da 
Saúde chegaram no 
mês de março. Foram 
12,6 mil ampolas de 
bloqueadores neuro-
musculares e 18,3 mil 
sedativos.

Na reunião que 
pediu com Marcelo 
Queiroga, Reinaldo 
Azambuja também vai 
expor a situação dos 
municípios na faixa 
de fronteira de Mato 
Grosso do Sul, que 
além de atender bra-
sileiros tem que pres-
tar socorro aos imi-
grantes paraguaios e 
bolivianos.

“Queremos que o 
Ministério de atenção 
especial nessa faixa 
de fronteira”, pontuou 
o governador sobre o 
combate à pandemia 
de covid-19. O secre-
tário estadual de saú-

de, Geraldo Resende, 
vai acompanhar as 
discussões.

Recorde no número 
de óbitos

Ontem (08), Mato 
Grosso do Sul regis-
trou 87  óbitos - um 
novo recorde de mor-
tes em apenas um 
dia. Até agora, já são 
4.717 mortes, e a taxa 
de letalidade que por 
muito tempo se man-
teve em 1,9 agora já 
chega a 2,1%. Foram 
301 mortes apenas 
nestes oitos primeiros 
dias do mês de abril.

São 225.992 casos 
confirmados desde o 
início da pandemia. 
Os casos ativos so-
mam 15.524. 14.036 
estão em isolamento 
domiciliar e outros 
1.218 precisaram de 
internação até esta 
quinta-feira. 

Chico Ribeiro/Governo do Estado

Reinaldo também vai pedir reforço na imunização de cidades que fazem fronteira com a Bolívia e o Paraguai
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GERAL

Casos prováveis de dengue chegam a 
quase 2 mil, informa boletim da SES

Anderson Gallo/Arquivo Diário

Anderson Gallo

Doença é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti

Perímetro programado vai atender vinte quarteirões

LEONARDO CABRAL
leonardo@diariocorumbaense.com.br

Corumbá se apro-
xima de 2 mil 
casos suspei-
tos de dengue. 

Na bandeira vermelha, 
com alta incidência da 
doença, acima de 300 
casos por 100 mil ha-
bitantes, o município 
pantaneiro já contabi-
liza 1.937 casos pro-
váveis, conforme bole-
tim epidemiológico da 
Secretaria Estadual de 
Saúde, divulgado na 
quarta-feira (07).

Até agora, 421 pes-
soas foram diagnostica-
das com dengue. Com 
isso, Corumbá está en-
tre as três cidades com 
maior número de casos 
da doença transmitida 
pelo mosquito Aedes 

aegypti, que também 
transmite a zika vírus 
e febre chikungunya. 
O município fica atrás 
somente de Três Lago-
as, que tem 732 con-
firmações. Em terceiro 
está Rio Brilhante com 
210. A Capital do Es-
tado, Campo Grande, 
tem 161 casos.

Em relação a mor-
tes, o município con-
tabiliza um óbito, o 
de uma mulher, de 
29 anos, que faleceu 
no dia 15 de janeiro. 
Conforme o boletim 
do Estado, Dourados, 
Campo Grande, Três 
Lagoas e Caarapó tam-
bém contabilizam uma 
morte cada, sendo cin-
co no total em MS.

Para conter a doen-
ça, a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde in-

tensifica as ações de 
combate ao mosquito 
Aedes aegypti. Bairros 
são percorridos pelos 
agentes de endemias, 
com trabalhos de mu-

tirão e uso do carro 
fumacê. Os moradores 
têm papel fundamental 
na prevenção, não dei-
xando recipientes que 
acumulem água em 

suas casas.

Denúncias

A dengue não é 
transmitida de pessoa 

para pessoa. A trans-
missão ocorre através 
da picada do mosqui-
to Aedes aegypti. Por 
isso, as autoridades 
em saúde reforçam a 
importância de a po-
pulação tomar medi-
das que evitem a pro-
liferação do mosquito 
transmissor.

A Secretaria de 
Saúde de Corumbá 
disponibiliza telefo-
nes para moradores 
também denunciarem 
locais, como terre-
nos baldios e imóveis 
abandonados, com 
possíveis focos. O ano-
nimato é garantido. O 
número é 3233-2783 
e funciona das 08h às 
18h, sem horário de 
almoço, aos sábados, 
domingos e pontos fa-
cultativos.

Cristo Redentor recebe mutirão até amanhã

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

Até sábado, 10 de 
abril, os agentes de 
endemias estarão no 
Cristo Redentor para 
realizar o mutirão de 
combate à dengue. O 
bairro tem mais ca-
sos positivos da do-
ença na cidade, com 
51 registros.

O perímetro pro-
gramado atenderá 20 
quarteirões para eli-
minação de pequenos 
e grandes depósitos, 
colocação de telas, 
campanhas educati-
vas e tratamento em 
caixas d’água e cal 
em fossas abertas.

Após o Cristo Re-
dentor, os bairros 
com mais casos con-

firmados são: Centro 
com 48 casos, Po-
pular Nova com 37, 
Aeroporto com 36 e 
Guatós com 28. A 
Prefeitura solicita a 
colaboração dos mo-
radores da região, 
para que sejam eli-
minados os cria-
douros do mosquito 
transmissor Aedes 
aegypti. 

Veja o roteiro abaixo:

08/04/2021 (Quinta-Feira) – Ruas: Tiradentes, Santa Catari-
na, Rio Grande do Sul e Rua Frei Mariano.

09/04/2021 (Sexta-Feira) – Ruas: Rio Grande do Sul, Antônio 
Maria, Alameda Monteiro Lobato e Rua 15 de Novembro.

10/04/2021 (Sábado) – Ruas: Santa Catarina, Paraná, 07 de 
Setembro e José Maciel de Barros.

Anvisa alerta para riscos 
da automedicação

AGÊNCIA BRASIL
www.agenciabrasil.ebc.com.br

A automedicação, 
especialmente nesse 
momento de pande-
mia, tem preocupado 
autoridades sanitárias 
em todo o mundo. “É 
preciso que as pesso-
as se conscientizem 
dos riscos reais dessa 
prática, que pode cau-
sar reações graves, in-
clusive óbitos", alertou 
a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária 

(Anvisa) em comunica-
do.

Ainda segundo a 
Agência, essa avalia-
ção é feita a partir de 
critérios técnico-cien-
tíficos, de acordo com 
o paciente e o conheci-
mento da doença: "todo 
medicamento apresen-
ta riscos relacionados 
ao seu consumo, que 
deve ser baseado na 
relação benefício-risco. 
Ou seja, os benefícios 
para o paciente devem 
superar os riscos asso-

ciados ao uso do pro-
duto”.

Para se ter uma 
ideia da dimensão e 
da gravidade do pro-
blema, a Organiza-
ção Mundial da Saú-
de (OMS) estima que 
mais de 50% de todos 
os medicamentos são 
prescritos, dispensa-
dos ou vendidos de for-
ma inadequada. Além 
disso, metade de todos 
os pacientes não faz 
uso dos medicamentos 
corretamente.
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ROSANA NUNES COM
ASCOM PMC

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

Renê Marcio Carneiro/PMC

Pró-reitor da Unicesumar esteve no gabinete do prefeito Marcelo Iunes

GERAL

Faculdade de Medicina anuncia bolsas 
de estudo para moradores de Corumbá

Em reunião com 
a direção da 
Unicesumar , 
que adminis-

tra a Faculdade de 
Medicina privada im-
plantada em Corum-
bá, o prefeito Marcelo 
Iunes foi informado 
pelo pró-reitor de Pla-
nejamento e Desen-
volvimento, Marcos 
Antonio Silva, que a 
instituição de ensi-
no vai oferecer cinco 
bolsas de estudo inte-
grais para alunos que 
estudaram em esco-
las da cidade e que 
moram no município.

“Essa iniciativa 
é muito importante 
para as pessoas de 
poder aquisitivo me-
nor, que agora, com 
esse incentivo, vão 
poder cursar Medici-
na aqui em Corum-
bá”, disse o prefeito. 
Todo o processo para 
as bolsas integrais 
tem critérios que pre-
cisam ser observados 
pelos interessados.

“O curso de me-
dicina, que já está 
funcionando, era um 

anseio antigo da po-
pulação de Corumbá 
e agora, a Unicesu-
mar valoriza ainda 
mais a comunidade 
disponibilizando es-
tas cinco bolsas so-
ciais para quem mora 
e estudou aqui”, dis-
se Marcelo Iunes. 
“É muito importante 
para a cidade, reflete 
no fomento à nossa 
economia”, afirmou.

O pró-reitor deta-
lhou como será o pro-
cesso para estas bol-
sas de estudo sociais. 
“Aquele aluno que 

mora em Corumbá, 
que estudou em esco-
la pública, tem uma 
renda de até um sa-
lário mínimo e meio, 
pode concorrer a uma 
bolsa 100% gratuita, 
para estudar no cur-
so de medicina. Isso 
é extensivo também 
à cidade de Ladário”, 
explicou Marcos An-
tonio Silva ao afirmar 
que ao disponibilizar 
as cinco bolsas de es-
tudo, a universidade 
cumpre um de seus 
papéis sociais.

Ainda de acordo 

com o pró-reitor de 
Planejamento e De-
senvolvimento os can-
didatos a bolsistas 
vão prestar normal-
mente o vestibular da 
instituição de ensino. 
“Durante o vestibu-
lar, ele tem a possibi-
lidade de se inscrever 
para bolsa, desde que 
atenda aos critérios 
estabelecidos. Ele 
participa do vestibu-
lar normal, mas sai a 
classificação específi-
ca só para os alunos 
que estão concorren-
do às bolsas. Se ele 

estiver entre os cinco 
primeiros, é chama-
do, assina a intenção 
da bolsa e começa a 
estudar”, complemen-
tou. O vestibular para 
ingresso em 2022 
está programado para 
acontecer em agosto. 
“Embora nós esteja-
mos em pandemia, a 
faculdade já começou 
as suas atividades, 
observando todas as 
medidas e protocolos 
de biossegurança”, 
ressaltou.

Base policial no 
parque Zumbi dos 

Palmares

Cumprindo o ter-
mo que formalizou a 
transferência de área 
do parque Zumbi dos 
Palmares para a Uni-
cesumar, a institui-
ção de ensino privado 
realiza a manutenção 
do espaço. “Breve-
mente vamos iniciar a 
construção do nosso 
novo campus. Mas, 
a Unicesumar já faz 
a reforma para ins-
talação de uma base 
da Polícia Militar ali 
no Parque. Alinha-
mos com o prefeito 

algumas situações 
específicas dentro da 
conservação, de pro-
jetos e organização do 
espaço para que aten-
da também à comuni-
dade”, frisou Marcos 
Silva. A Prefeitura vai 
executar ações ex-
ternas para garantir 
acessibilidade ao lo-
cal.

“A chegada da Uni-
cesumar com o curso 
de medicina em Co-
rumbá, só foi possí-
vel porque o municí-
pio se habilitou para 
oferecer o curso. A 
Prefeitura tem sido 
muito parceira, no 
sentido de garantir 
essa estrutura junto 
com a Unicesumar, 
para funcionamento 
do curso”, concluiu o 
pró-reitor.

O chefe do Execu-
tivo também foi in-
formado sobre o an-
damento dos cursos 
de residência médi-
ca que o Centro de 
Ensino Superior de 
Maringá Ltda – man-
tenedor da universi-
dade – está implan-
tando para realização 
na Santa Casa de Co-
rumbá.

Prefeitura inicia cadastramento para recebimento do 
Kit Alimentação Escolar na segunda-feira

A Prefeitura de 
Corumbá, por meio 
da Secretaria Muni-
cipal de Educação, 
inicia na segunda-
-feira (12), o cadas-
tramento das famí-
lias interessadas em 
receber o “Kit Ali-
mentação Escolar”. 
Segundo a pasta, 
não é uma cesta bá-
sica, mas um com-
plemento que busca 
compensar cerca de 
30% das necessida-
des nutricionais dos 
alunos nesse período 
de pandemia e sem 

aulas presenciais.
As famílias in-

teressadas deverão 
procurar a escola 
municipal em que 
o filho é matricula-
do, para assinatura 
do cadastro junto à 
equipe gestora, de 
12 a 16 de abril, de 
acordo com o cro-
nograma de cada 
unidade de ensino 
para evitar aglome-
rações. As escolas 
divulgarão, a par-
tir desta sexta-feira 
(09), por meio das 
redes sociais, carta-
zes, grupos internos 
de comunicação, o 
próprio cronogra-

ma para que pais/
responsáveis façam 
adesão ao kit.

O cadastro é 
simples e rápido, 
com preenchimento 
dos dados pessoais 
como: nome do(s) 
responsável(is); en-
dereço e contato 
telefônico. Todos 
deverão levar docu-
mentos de identifi-
cação com foto. So-
mente receberão o 
“Kit de Alimentação 
Escolar”, os alunos 
regularmente ma-
triculados em 2021 
e participantes das 
atividades propostas 
pelas unidades esco-

lares.
No ano passado, 

por meio do FMIS 
(Fundo Municipal de 
Investimento Social), 
foi entregue um kit 
alimentação e infor-
mados à Assistência 
Social do Município 
os nomes dos alunos 
que não recebiam ne-
nhum benefício so-
cial e as famílias que 
viviam em vulnera-
bilidade. Essas famí-
lias receberam todo 
o apoio da Secretaria 
de Assistência Social.

A Secretaria de 
Educação ainda não 
informou quais itens 
irão compor os kits. 
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Hidronave South American Logistics S.A –
CNPJ: 02.300.951/0001-01 
Balanço Patrimonial em 31 de dezembro 
em milhares de reais 
 

 

2020 

 

2019 

 

 2020 2019 
Ativo      Passivo e patrimônio líquido   
Circulante      Circulante   
 Caixa e equivalentes de caixa   587  81   Fornecedores e outras contas a pagar  7.144 5.075 
 Contas a receber  7.872  7.108   Empréstimos 239 278 
 Tributos a recuperar  654  443   Obrigações trabalhistas  108 87 
    Outros créditos   55  58   Obrigações fiscais e sociais 457 1.017 
    Empréstimo  5.200  4.200   Outros passivos 269 303 
 Despesas antecipadas  22  22   8.217 6.760 

 
 

14.390 
 

11.912 
  

Não circulante   
Não circulante       Contingências Judiciais 426 10 
   Empréstimos     Empréstimos - 185 
   Imobilizado  795      832   Outros passivos 58 58 
  795  832   484 253 
      Patrimônio líquido   
       Capital social  2.695 2.367 
       Reserva de lucros 3.789 3.364 
       6.484 5.731 

Total do Ativo 
 

15.185 
 

12.744 
 Total do passivo e do patrimônio 

líquido  15.185 12.744 

Hidronave South American Logistics S.A. CNPJ: 02.300.951/0001-01 - Demonstração mutações patrimônio líquido - milhares de reais   
 Capital social  Reservas de lucros     

 

Subscrito    
A 

integralizar  
Reserva 
Legal   Retenção   

Lucros a 
distribuir  

Lucros 
acumulados  

 

Total 

 

 

Em 31 de dezembro de 2018 8.000  (6.183)  207  2.606  42     4.672 
  Integralização de Capítal    550      (550)         
  Lucro líquido do exercício           1.059   1.059 
  Constituição da reserva legal     53      (53)    
 Constituição da reserva de     
retenção de lucros       1.006    (1.006)  

 
 

Em 31 de dezembro de 2019 8.000  (5.633)  260  3.062  42     5.731 
  Integralização de Capital   328    (328)        
  Lucro do exercício           753   753 
  Constituição da reserva legal     38      (38)    
  Constituição da reserva de 
retenção de lucros       715    (715)  

 
 

Em 31 de dezembro de 2020 8.000  (5.305)  298  3.449  42     6.484 

Hidronave South American Logistics S.A. 
CNPJ: 02.300.951/0001-01 –  
Demonstração do resultado 
Exercícios findos em 31 de dezembro 
Em milhares de reais, exceto quando 
indicado de outra forma 
 2020 2019 

 Hidronave South American Logistics S.A. 
CNPJ: 02.300.951/0001-01 
Demonstração dos fluxos de caixa 
Exercícios findos em 31 de dezembro 
Em milhares de reais 

 
Fluxos de caixa das atividades 
operacionais 

 
 
 
 
 
 

2020 

  
 

 
 
 
 

2019 

Receita líquida 6.583 6.093       Lucro antes do IR e da CSLL 1.048  1.381 

   Custo dos serviços prestados (3.797) (3.118) 
      Ajustes 

     Depreciação 
 

398 
  

277 

Lucro bruto 2.786 2.975 
      Juros sobre Empréstimos 

     Variação Cambial Líquida 
25 

(329) 
 29 

29 

 Despesas administrativas (2.837) (1.707) 
      Outras Perdas 

      
316 

 
 102 

 
   Outras receitas/despesas operacionais 836 198   1.458  1.818 
    Variações no capital circulante     
Lucro operacional 785 1.466      Contas a receber (764)  (2.104) 
          Tributos a recuperar (211)  111 
 Receitas financeiras 328 1        Outros créditos 3  45 
 Despesas financeiras (65) (86)        Despesas antecipadas -  (8) 

        Fornecedores 2.069  1.137 

Lucro antes do IR e da CSLL 1.048 1.381    Obrigações fiscais e sociais (265)  (628) 

      Obrigações trabalhistas          21  3 
   Imposto de renda e contribuição social (295) (322)    Outros passivos (69)  5 

 
Lucro Líquido do exercício 753 1.059 

 
Caixa gerado nas operações 

 
2.242 

  
379 

Qtde de ações no fim do exercício – Em 
milhares 2.695 2.367 

 
      Juros pagos 

 
(25) 

  
(29) 

Lucro por lote de mil ações no final do 
exercício – Em reais 0,27 0,44 

 Caixa líquido gerado pelas atividades 
operacionais 

 
2.217 

  
350 

Hidronave South American Logistics S.A   
  

Fluxos de caixa atividades investimentos 
   

CNPJ: 02.300.951/0001-01           Empréstimos concedidos (1.000)  (200) 
Demonstração do resultado abrangente 
Exercícios findos em 31 de dezembro 
Em milhares de reais   

 

  Aquisição de imobilizado 

 
 

(362) 

  
 

(170) 

 

 
 

2020 2019 

 
Caixa líquido aplicado nas atividades de 
investimentos 

 
 

(1.362) 

  
 

(370) 

Resultado líquido do período 753 1.059 

  
Fluxos de caixa das atividades de 
financiamentos 

   

Resultados abrangentes 0 
            

0 

 
  Amortizações de empréstimos 
      

                     
(349) 

  
(277) 

Resultados abrangentes do período 753 1.059 
 Caixa Liquido aplicado nas atividades de 

financiamento 
           

(349) 
  

(277) 
PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA – CPF 

846.917.197-68 - DIRETOR   
 

Aumento liquido e equivalentes de caixa 
 

506 
  

(297) 

FÁBIO ARAÚJO DELGADO – CPF 
580.083.141-68 – CONTADOR CRC/MS 

6409/O-8   

 

Caixa e equivalentes no início exercício 

                  
 

81 

  
 

378 
    Caixa e equivalentes no final do exercício 587  81 
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ENTRETENIMENTOEDITAIS

GERAL

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 10

MEQ
LUADESANGUE

PSICOLOGIA
ACIONARMAS

NOIUVAS
CITARAEGIDE

XEQUEMATE
ADUMBRAOLA

ODOILBRIM
REFLUIRIVO

LENUTAR
PASGARROTE

AOMANESSE

ODERFODOG
ANGLICANISMO
ROROGATO

Raro
fenômeno
astronô-

mico

Texto
filosófico
anexado

aos Vedas

(?) de
imagem: 

"feedback"
(Eletrôn.)

Prática an-
ticultural
do regime

nazista

(?) Ya,
deusa da
fertilidade

(?) Analí-
tica, cria-

ção de
Carl Jung

Herói
vivido por
Brad Pitt

em "Troia"

Ingrediente
alcoólico

do drinque
mojito

O senhor,
para o

Gênio da
Lâmpada

Elemento
do grupo
dos halo-

gênios

País
africano

de capital
Kigali

(?) Mozart,
cantor de 
"Vagalu-

mes"

Trabalho
final do

doutorado

Extinta 
ave da
Nova

Zelândia

Santo do
pau (?):
sonso
(fam.)

Ligação
elétrica 

clandesti-
na (gíria)

Porém
Planta 

aquática da
Amazônia

Mover
ação judi-
cial contra

Instru-
mento de
cordas de
formato 

trapezoidal

Urubu
(fut.)

502, em
romanos

Ovo, em
inglês

País es-
candinavo

Escultora com obra 
no Palácio dos Arcos,

do Ministério das
Relações Exteriores

Divisão de
museus 
Merlot e
Malbec

Escudo de 
Atena (Mit.)
Habitat da

rêmora

Saudação
informal
Tecido de

toldos

Ogro de série de ani-
mação brasileira (TV)

Luta pela reforma
agrária (sigla) 

Nome da
letra S

Status da
WWF

Religião
oficial da
Inglaterra
desde que 
Henrique
VIII rom-
peu com 
o Papa 

Sorteio
típico 

de quer-
messes

Delineia;
esboça

Jogada do
xadrez que
significa 

"o rei está
morto"

Não 
(advérbio),
em francês

Retornar ao ponto de
partida

Decifra a
escrita

Verbo
associado
à topiaria

Hesitar
entre

opiniões

Torniquete
para

estancar
hemor-
ragia

3/egg — pas. 5/asase — égide — nutar. 7/adumbra. 9/godofredo — upanixade. 11/sonia ebling.

Solução

BANCO40

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
www.coquetel.com.br© Revistas COQUETEL

B P
A P E L A V E L

A B O R I G I N E
A R O M A C I
E N D R A I A

H
E L O I S

A F L N
E D A M H T
T I A A V A I

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

U N I D A T A U
I E L P A I S
C R A V A P T
A L L A N P O E

E
S

Função
extra da 

TV para as
crianças

Conteúdo
adulto e
popular
da web

Estado
da rocha 

desgastada
pelo vento

A decisão
judicial de 
que se pode

recorrer

O maori,
em

relação à
Austrália

A Mãe do
Mato, no
Folclore
nacional

Frente da 
Libertação
Nacional
(sigla)

Abelardo
e (?),

amantes
históricos

Erva de 
uso medici-
nal comum
na Europa

Erva de
saladas,
sopas e
molhos

Principal
jornal

espanhol

Partido 
de maior
militância
no Brasil

Solteirona
(fam.)

Estado de
Xapuri

Cada item
do atlas
Ampla;
extensa

Time ca- 
tarinense
Parte, em

inglês

A 19
a
 le-

tra grega
Evento de 
2007 (Rio)

Muito boas
Ordem (?),
atividade

militar

O do
hippie é
"paz e
amor"

Decâmetro
(símbolo)

Ser do
Himalaia

Saldar 
(a dívida)

Limite
(abrev.)Arrear (a cavalgadura)

Regra jurídica que visa reprimir
a associação entre empresas

que tenham por objetivo o
monopólio

"A (?)
Isaura",
antiga
novela

Precursor
do conto
policial
(EUA)

O buquê
do vinho
Fim, em
inglês

Cláudia
(?), atriz
(?)-delta,
aparelho

2/ci. 3/end — tau. 4/iéti — part. 6/el país. 8/allan poe.

Solução Anterior

Mineração Corumbaense Reunida S/A- MCR
Torna público que requereu à Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis-IBAMA a renovação de sua licença de Operação até a data 5/2028, para a 
extração de 4.000.000 t/ano de minério de ferro no Grupamento Mineiro localizado nas 
morrarias Grande e Sana Cruz, no município de Corumbá/MS.

Prefeitura de Corumbá 
alerta para falsa convocação 

A P r e f e i t u r a 
de Corum-
bá, por meio 
da Secretaria 

Municipal de Finan-
ças e Gestão, aler-
ta aos participantes 
do Processo Seletivo 
Simplificado aberto 
para preencher 52 
vagas na Secretaria 
de Assistência Social 
e Cidadania que toda 
e qualquer comuni-
cação é feita exclusi-
vamente por canais 
oficiais do Executivo 
Municipal.

O alerta é feito 

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

depois da circula-
ção de uma falsa 
convocação.“Todas 
as etapas do Pro-
cesso Simplificado 
são publicadas no 
Diário Oficial de Co-
rumbá (DIOCORUM-
BÁ) e no site oficial 
da Prefeitura (www.
corumba.ms.gov.br), 
bem como nas redes 
sociais do Executi-
vo municipal. Nes-
te momento, não há 
necessidade de apre-
sentar cópias ou ori-
ginais de nenhum 
documento”, expli-
cou a responsável 
pela Escola de Go-
verno (Egov), Romy 

Vasconcelos Canto 
Rupp.

Seguindo o cro-
nograma pré-esta-
belecido pela EGov, 
o edital com a pon-
tuação dos inscritos 
deve ser publicado 
na próxima sema-
na. Somente depois 
dessa etapa é que 
será feita a chama-
da para a entrevista 
e comprovação dos 
dados apresentados 
pelos inscritos. “Não 
solicitamos nenhum 
dado dos candidatos 
por telefone ou e-
-mail, seja ele pesso-
al ou profissional”, 
reforçou Romy.
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