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 >>PÁGINA 05

Anderson G
allo

D
ivulgação

Ministério Público Estadual move ação civil pública 
contra empresa.  >>PÁGINA 06

Entrega será para pais ou responsáveis que se 
cadastraram. >>PÁGINA 06

Convite partiu do presidente regional do partido, Sérgio Murilo.
>>PÁGINA 03

Em Corumbá, vacinação é no Centro de Saúde da 
Ladeira Cunha e Cruz. 
>>PÁGINA 04

Na quarta-feira, 35 policiais cumpriram mandados de busca e apreensão em Corumbá e Campo 
Grande. Obra foi realizada na gestão do ex-prefeito Paulo Duarte. >>PÁGINA 05

Oi deve cumprir 
serviços contratados 
por consumidores, 
determina Justiça

Prefeitura inicia 
entrega de kit 
de alimentação 
escolar dia 19

Após convite, prefeito 
Marcelo Iunes anuncia 
filiação ao Podemos 

Grávidas com 
comorbidades são 
imunizadas com 
vacina da Pfizer

REDE MUNICIPAL 

POLÍTICA

COVID-19 AÇÃO DO MPE

Polícia Federal  investiga 
obra de requalificação do 
Jardim da Independência
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ARTIGO

Dinheiro não traz felicidade, mas a falta 
dele pode acarretar em depressão

A discussão se 
dinheiro traz 
ou não felicida-
de é um tema 

de debate recorrente e 
é difícil chegar a uma 
conclusão, já que a 

(*) Larissa Brioso é educadora financeira da Mobills.

Por Larissa Brioso (*)

felicidade depende de 
muitos fatores. Mas 
uma coisa que pode-
mos afirmar é que a 
falta de dinheiro gera 
inúmeros problemas 
para a saúde mental 

das pessoas.
Segundo a pesqui-

sa, realizada nos Es-
tados Unidos, "The 
Employer’s Guide to 
Financial Wellness", 
de 2019, pessoas com 
constante preocupação 
com falta de dinheiro 
são 4 vezes mais pro-
pensas à depressão e 
têm 3,4 mais chances 
de ter ataques de pâ-
nico ou ansiedade. O 
levantamento anali-
sou dados de mais de 
10 mil trabalhadores e 
constatou também que 
quem sofre com a falta 
de dinheiro (ou insegu-
rança financeira) têm 8 
vezes mais chances de 
passar noites em claro.

Se deparar com dí-
vidas e perder o con-
trole das finanças pode 
gerar sensações como 
ressentimento, des-

confiança, decepção e 
estresse. Por isso, to-
mar o controle da sua 
vida financeira te trará 
bem-estar e estabilida-
de para conquistar so-
nhos e objetivos.

Para começar a or-
ganizar as finanças, é 
preciso entender o seu 
cenário atual analisan-
do ganhos e gastos. 
Um médico não pode 
oferecer um tratamen-
to sem ter um diagnós-
tico do problema, com 
as finanças o raciocínio 
é o mesmo. É preciso 
entender como utiliza o 
dinheiro para analisar 
onde é possível econo-
mizar e reduzir custos.

Ao mesmo tempo, é 
importante definir ob-
jetivos, depois de feito, 
separe eles por obje-
tivos de curto, médio 
e longo prazo. Alguns 

exemplos de objetivos 
são sair das dívidas, 
conquistar a indepen-
dência financeira, co-
meçar a investir, com-
prar uma casa ou fazer 
uma viagem. Depois 
de saber os objetivos é 
necessário se planejar 
para alcançá-los crian-
do algumas metas. 

Suas metas serão 
sempre o maior fator 
de motivação para con-
tinuar firme e disci-
plinado em seguir seu 
planejamento financei-
ro. Elas têm um papel 
essencial para garan-
tir o sucesso, já que se 
manter dentro do or-
çamento normalmente 
não é uma tarefa fácil, 
exigindo sempre muito 
autocontrole e foco.

Por isso, colocar 
seus objetivos no pa-
pel e deixá-los sempre 
à vista o ajudarão a ter 
êxito. Algumas dicas 
práticas são: colocar 
um post-it das suas 
metas em seus cartões 
de crédito; alterar o 
fundo do papel de pa-
rede do celular para 
uma imagem do seu 
objetivo; compartilhar 
suas metas com ami-
gos e familiares.

É importante res-
saltar que é preciso 
muita disciplina, es-
tudo e paciência para 
alcançar uma vida fi-
nanceira equilibrada, 
mas com certeza seu 
esforço valerá a pena 
ao colher frutos no 
futuro.
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GERAL

Sérgio Murilo anuncia Governo Presente e visita 
obras do Pronto-socorro e de recapeamento

Divulgação

Secretário Sérgio Murilo (2º à direita) e o prefeito Marcelo Iunes, em vistoria à obra do Pronto-Socorro

NOTÍCIAS MS
www.noticias.ms.gov.br

Com investimen-
tos que somam 
mais de R$ 400 
milhões em 

seis anos do governo 
de Reinaldo Azambuja, 
Corumbá e região se-
rão contemplados com 
mais recursos para 
obras de infraestrutura 
e outros setores a serem 
anunciados durante a 
realização do Governo 
Presente na históri-
ca cidade pantaneira, 
entre maio e junho. O 
anúncio foi feito pelo 
secretário de Governo e 
Gestão Estratégica (Se-
gov), Sérgio Murilo, em 
visita técnica à cidade, 
nesta quinta-feira (13).

Murilo informou que 
o governo se instala-
rá em Corumbá para 
discutir com o prefeito 
Marcelo Iunes, demais 
lideranças políticas e 
com a população, pro-
jetos relevantes para a 
região, incluindo a ci-
dade vizinha de Ladá-
rio. Ele adiantou que 
o governador Reinal-
do Azambuja assina-
rá ordens de serviço e 
abertura de licitação 

de importantes obras, 
beneficiando também 
o turismo e a pecuária 
pantaneira.

“O governador Rei-
naldo Azambuja dei-
xará um legado muni-
cipalista, a história vai 
concluir essa grande 
obra de seu governo”, 
disse o titular da Se-
gov, ao afirmar que 
Mato Grosso do Sul 
continua em franco de-
senvolvimento porque 
tem um governo com 
responsabilidade fiscal 
e tomou medidas anti-
populares para garan-
tir uma equação finan-
ceira equilibrada. “Os 
salários estão em dia e 
vamos investir R$ 3,5 
bilhões em obras es-
truturantes até 2022”, 
disse.

Governo mais social

Sérgio Murilo dis-
se se sentir gratificado 
pelo convite de Rei-
naldo Azambuja para 
substituir um dos 
principais arquitetos 
da gestão, o secretário 
Eduardo Riedel, hoje 
na Infraestrutura, e 
contribuir para que 
obras e serviços conti-

nuem sendo entregues 
à população. Engenhei-
ro civil, lembrou que 
ainda estudante viajava 
de trem para Corumbá 
como representante co-
mercial, emprego que 
pagou sua faculdade.

O secretário desta-
cou também a sensi-
bilidade do governador 
em lançar programas 
de alcance social e eco-
nômico para reduzir os 
impactos da pandemia 
do coronavírus na po-
pulação e no comércio, 
citando o Mais Social e 

um plano de financia-
mento que vai atender 
o setor da microempre-
sa, além de ações que 
estão sendo desenvol-
vidas nas áreas da cul-
tura e do turismo. “Não 
podemos ser um celeiro 
de alimentos com pes-
soas ainda passando 
fome”, disse.

Saúde e asfalto

Acompanhado do 
prefeito Marcelo Iunes 
e dos vereadores Ma-
noel Rodrigues, Geníl-
son José e Alexandre 

Vasconcellos, o secre-
tário de Governo e Ges-
tão Estratégica visitou 
obras em execução pela 
parceria do Estado com 
a Prefeitura. A mais 
emblemática é a cons-
trução do novo sistema 
de saúde, que consiste 
em um amplo e mo-
derno pronto-socorro e 
uma ala para 30 leitos, 
com investimento de 
quase R$ 12 milhões. 
Os recursos foram libe-
rados para a Prefeitura 
executar o projeto.

Murilo percorreu 
as dependências do 

pronto-socorro, que 
está sendo edificado 
ao lado da Santa Casa, 
no centro da cidade, e 
ressaltou a importân-
cia da regionalização 
da saúde pública em 
implementação pelo 
governador Reinaldo 
Azambuja. “Esta obra 
vai atender uma região 
carente, com alta de-
manda pela proximida-
de da fronteira. Com a 
nova estrutura as pes-
soas deixarão de deslo-
car para a Capital em 
busca de atendimento”, 
comentou.

O prefeito Marcelo 
Iunes informou que a 
obra física do pronto-
-socorro deve ser en-
tregue em setembro 
e a ala dos leitos, que 
sofreu atraso devido a 
existência de solo ro-
choso com minadou-
ros, será concluída no 
fim de ano. O secretário 
visitou ainda as obras 
de restauração asfálti-
ca dos bairros Univer-
sitário e Maria Leite, 
com recursos (R$ 10 
milhões) do Fundersul 
liberados pela Agesul 
(Agência Estadual de 
Gestão de Empreendi-
mentos) ao município.

Iunes anuncia filiação ao Podemos e diz que 
continua alinhado com Reinaldo

Divulgação

Convite partiu do presidente regional do Podemos, Sérgio Murilo; Iunes se filia no dia 28 de maio

ROSANA NUNES
rosana@diariocorumbaense.com.br

O prefeito de Co-
rumbá, Marcelo Iunes, 
anunciou na tarde des-
ta quinta-feira (13), 
que vai deixar o PSDB 
e ingressar no Pode-
mos. Filiado no Partido 
da Social Democracia 
Brasileira, partido do 
governador Reinaldo 
Azambuja desde 31 de 
janeiro de 2018, Iunes 
aceitou o convite de fi-
liação do presidente 
regional do Podemos, 
Sérgio Murilo, secretá-
rio Estadual de Gover-
no, que esteve hoje em 
Corumbá. 

"Depois de muitas 
conversas e análises 
de conjuntura, resolvi 

aceitar o convite dele 
para fazer parte do 
time do Podemos 19, 
que pretende trazer 

protagonismo e cons-
truir políticas públicas 
eficientes para nossa 
região pantaneira", 

confirmou o prefeito 
em sua rede social. 
Iunes ressaltou que 
a decisão vem em um 

momento importante 
de sua trajetória polí-
tica.

"Acredito que o Po-
demos é, atualmente, 
o partido que está mais 
alinhado e em harmo-
nia com os nossos an-
seios de construção de 
uma sociedade melhor 
para todos", frisou.

Marcelo Iunes ain-
da reforçou que a ida 
dele para o Podemos 
não muda em nada 
a relação com o go-
vernador Reinaldo 
Azambuja, a quem 
sempre chamou de 
parceiro de Corumbá. 
"Continua sendo meu 
grande aliado, é um 
verdadeiro amigo de 
Corumbá", disse ao 
Diário Corumbaense 

ao ressaltar que o Po-
demos integra a base 
de apoio ao Governo 
Estadual.

A filiação, que tem 
o aval da direção na-
cional do Podemos, 
está marcada para o 
dia 28 de maio, em 
Campo Grande.

Iunes já foi vere-
ador por três man-
datos consecutivos e 
presidente da Câmara 
Municipal no biênio 
2013/2014. Em 2016, 
foi eleito vice-prefeito 
na chapa do ex-prefei-
to Ruiter Cunha. Com 
a morte dele, em no-
vembro de 2017, as-
sumiu o comando da 
Prefeitura de Corum-
bá. Em 2020, foi ree-
leito prefeito. 
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GERAL

MS recebe 21º lote com mais de 
50 mil doses de vacinas

Divulgação/Arquivo

Divulgação

Doses das vacinas serão entregues nesta sexta-feira aos municípios

Em Corumbá, Centro de Saúde da Ladeira faz a imunização de gestantes com comorbidades

NOTÍCIAS MS
www.noticias.ms.gov.br

O Governo do 
Estado rece-
beu no come-
ço da noite de 

desta quinta-feira (13) 
um novo lote de vaci-
nas contra a Covid-19 
enviado pelo Ministério 
da Saúde.  O secretá-
rio de Estado de Saú-
de, Geraldo Resende, 
destacou que as doses 
recebidas são impor-
tantes para completar 
o esquema vacinal da 
população. “Vamos 
distribuir os imuni-
zantes aos municí-
pios nesta sexta-feira. 
Orientamos os gesto-
res municipais para 

que apliquem as vaci-
nas no final de sema-
na e também durante 
o período noturno”, 
completou.

O 21º lote é com-
posto por 26.400 do-
ses da vacina da Coro-
navac e 24.500 doses 
da vacina da AstraZe-
neca. Com a chegada 
do novo carregamento, 
Mato Grosso do Sul so-
mará 1.044.320 de do-
ses recebidas do imu-
nizante.

As doses de Coro-
navac serão destina-
das para as pessoas 
que aguardam a se-
gunda aplicação do 
imunizante. A nova re-
messa de AstraZeneca 
é destinada para se-

gunda dose e também 
para continuidade da 
aplicação da primeira 
dose dos grupos prio-
ritários.

A orientação do Mi-
nistério da Saúde é 
que a população deve 
tomar a segunda dose 
da vacina mesmo que 
a aplicação ocorra fora 
do prazo recomenda-
do, para completar 
o esquema vacinal e 
assegurar a proteção 
adequada contra a Co-
vid-19.

Mato Grosso do 
Sul vacinou até ontem 
872.075 pessoas, sen-
do 631.079 com a pri-
meira dose e 240.996 
com a segunda dose. 
De acordo levanta-

mento nacional, Mato 
Grosso do Sul está 
entre os estados bra-

sileiros com melhor 
desempenho na vaci-
nação. Aqui, 22,46% 

da população adulta 
receberam a 1ª dose do 
imunizante.

Grávidas com comorbidades são imunizadas 
com vacina da Pfizer

DA REDAÇÃO COM
ASCOM PMC

Em Corumbá, as 
gestantes com comor-
bidades que ainda não 
receberam a primeira 
dose da vacina con-
tra a covid-19, podem 
procurar o Centro de 
Saúde da Ladeira de 
segunda a sexta, das 
07h30 às 10h30 e 

das 13h30 às 16h30 
para tomar a primeira 
dose da vacina Pfizer. 
O regime de duas do-
ses deve ser dado com 
intervalo de 12 sema-
nas.

No ato da imuniza-
ção, as gestantes de-
verão apresentar soli-
citação médica e termo 
de aceite. A Secretaria 
de Saúde informa que 

as gestantes também 
estão sendo vacinadas 
nas unidades de saú-
de, mediante agenda-
mento feito na própria 
unidade básica.

Suspensão da 
AstraZeneca

A Sociedade Bra-
sileira de Imunização 
(SBIm) reforça que não 

há motivo para que as 
gestantes que já rece-
beram a vacina Astra-
Zeneca tenham medo, 
a suspensão é uma 
medida de precaução, 
já que a própria gra-
videz representa risco 
de trombose. Quem 

não teve reação nas 
primeiras semanas (4 
a 28 dias), não tem 
com que se preocupar.

As que já tomaram 
a primeira dose da 
AstraZeneca devem 
aguardar o posiciona-
mento do Programa 

Nacional de Imuniza-
ções (PNI) para saber 
como proceder em re-
lação à segunda dose. 
É importante que toda 
reação adversa a qual-
quer vacina deve ser 
notificada às autori-
dades da saúde.

Casos positivos de covid 
ultrapassam 261,2 mil em MS

De acordo com o 
boletim epidemiológi-
co divulgado na quin-
ta-feira (13), pela Se-
cretaria Estadual de 
Saúde, Mato Grosso 
do Sul tem 261.210 
notificações positivas 
de covid-19 desde o 
início da pandemia. 
O Estado contabiliza 
6.123 vidas perdidas 
para o coronavírus. 

Do total de 
261.210 infectados, 

ROSANA NUNES
rosana@diariocorumbaense.com.br

243.926 pessoas es-
tão recuperadas e 
9.957 em isolamento 
domiciliar. Até on-
tem, 1.204 pacientes 
estavam internados, 
640 em leitos clíni-
cos e 564 em leitos de 
UTI.

O boletim da SES 
informou que a ma-
crorregião de Campo 
Grande estava com 
117% de taxa de ocu-
pação de leitos de 
UTI (Unidade de Te-
rapia Intensiva) do 
SUS (Sistema Único 

de Saúde); Dourados, 
90%; Três Lagoas, 
84% e a macrorregião 
de Corumbá, 100% 
dos leitos ocupados.

Também até quin-
ta-feira, Corumbá re-
gistrou 12.425 casos 
confirmados de co-
vid-19. Desse total, 
11.921 pessoas se 
recuperaram, 125 es-
tavam em isolamento 
domiciliar e 39 inter-
nadas. A cidade con-
tabiliza 348 mortes 
em consequência do 
coronavírus. 
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ROSANA NUNES

GERAL

Reforma do Jardim da Independência é 
alvo de operação da Polícia Federal

Diário Corumbaense

Policiais federais em um dos endereços alvos da operação em Corumbá

LEONARDO CABRAL

A Polícia Fede-
ral cumpriu 
oito manda-
dos de busca 

e apreensão na casa 
de empresários e fun-
cionários públicos da 
Prefeitura Municipal 

vinculados à adminis-
tração de 2013 a 2016 
(gestão do ex-prefeito 
Paulo Duarte), duran-
te a Operação Inde-
pendência, deflagrada 
na quarta-feira, 12 de 
maio.

O objetivo da ope-
ração é apurar possí-
veis crimes previstos 

na Lei de Licitações 
praticados pela Fun-
dação do Instituto 
do Desenvolvimento 
Urbano e Patrimônio 
Histórico de Corum-
bá, então Fuphan, 
vinculada à Prefeitura 
Municipal, em razão 
de contratação de ser-
viços de engenharia 

para a obra de Refor-
ma do Jardim da In-
dependência.

As investigações fo-
ram iniciadas a partir 
de denúncia recebida 
pelo Ministério Públi-
co Federal. O MPF en-
caminhou a documen-
tação à Polícia Federal 
e solicitou à Controla-
doria Geral da União 
a realização de ação 
de controle com rela-
ção à Concorrência nº 
04/2015, que tinha 
por objeto a requali-
ficação do Jardim da 
Independência, um 
ícone da história e do 
paisagismo de Corum-

bá, com valor final de 
R$ 2.060.353,02. A 
obra foi executada 
durante a gestão de 
Paulo Duarte, que foi 
prefeito de Corumbá 
de 2013 a 2016.

A obra de requa-
lificação faz parte do 
programa PAC das Ci-
dades Históricas, do 
Governo Federal para 
revitalizar o patrimô-
nio histórico de 44 
localidades no Brasil. 
O único município do 
Mato Grosso do Sul 
contemplado foi Co-
rumbá, sendo previs-
to o envio de um total 
de R$ 19.690.000,00 

Investigações apuram 
favorecimento em licitação 

e falsidade ideológica

para esse fim.
De acordo com o 

Iphan (Instituto do 
Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional), 
foram concluídas, até 
agora, apenas duas 
das 10 obras previstas 
para o município: re-
qualificações das Pra-
ças da Independência 
e da República. As de-
mais estão em anda-
mento ou serão inicia-
das. Em consulta ao 
Portal da Transparên-
cia do Governo Fede-
ral, já foram transfe-
ridos R$ 9.303.203,89 
desde o início do pro-
grama, em 2014.

Deflagrada pela PF, 
com apoio da CGU 
(Controladoria Geral da 
União), a Operação In-
dependência, investiga 
a atuação de empresa 
e funcionários públi-
cos na prática de cri-
mes previstos na lei de 
licitações. Segundo as 
investigações, o grupo 
teria sido favorecido na 
celebração do procedi-
mento licitatório, além 
de não entregar, ou ter 
entregue apenas em 
parte, a obra de refor-
ma do Jardim da Inde-
pendência.

Os mandados ex-
pedidos pela Justiça 
Federal em Corumbá 
buscaram reforçar os 
indícios de corrupção 
identificados até ago-
ra e individualizar a 

conduta de cada in-
vestigado. A investiga-
ção apontou restrições 
à competitividade do 
certame, indicativo de 
fraude processual, fal-
sidade ideológica e a 
existência de vínculos 
entre integrantes da 
empresa contratada e 
agentes públicos muni-
cipais diretamente re-
lacionados com a con-
tratação e a execução 
da obra, considerada 
um ícone na história e 
no paisagismo de Co-
rumbá.

Um dos endereços 
alvos da operação da 
PF, foi residência no 
bairro Centro Améri-
ca, em frente à escola 
Municipal Fernando de 
Barros. No local, foram 
aprendidos documen-

tos. Outra casa alvo foi 
na rua Ladário, região 
central. 

Os investigados 
poderão responder 
pelos crimes de pecu-
lato e frustração do 
caráter competitivo 
do processo licitató-
rio. O nome da ope-
ração faz referência 
à Praça da Indepen-
dência, objeto urbano 
centenário localizado 
no centro da cidade 
de Corumbá e que re-
presenta um ícone no 
paisagismo e na his-
tória da cidade.

A ação contou com 
o emprego de 35 po-
liciais federais e ser-
vidores da CGU, que 
seguiram as medi-
das de biossegurança 
contra a covid-19.

Ex-prefeito diz que não 
é investigado por PF 

nem pela CGU
Arquivo Diário

Ex-prefeito Paulo Duarte, durante visita ao Jardim da Independência

O ex-prefeito de 
Corumbá, Paulo Du-
arte, se manifestou 
por meio de nota, so-
bre a Operação Inde-
pendência, deflagrada 
pela Polícia Federal e 
Controladoria Geral 
da União.

No texto, o ex-pre-
feito diz: "inicialmente 
não sou alvo, nem in-
vestigado, na referida 
operação. Não tenho 
conhecimento, muito 
menos acesso, ao pro-
cesso investigatório. 

Pelo que foi divulgado, 
as situações investi-
gadas ocorreram há 7 
(sete) anos. Aguardo, 
de forma tranquila e 
serena, o desenrolar 
dos procedimentos e 
espero que os esclare-
cimentos necessários 
ocorram o mais rápido 
possível".

Porte ilegal de 
arma de fogo

A Polícia Federal 
apreendeu um revól-

ver, munições e pren-
deu uma mulher por 
porte ilegal de arma 
de fogo em Corumbá, 
durante a Operação 
Independência.

Por ser crime afian-
çável, ela pagou fiança 
e foi liberada. A ope-
ração  ainda apreen-
deu arquivos de com-
putador e documentos 
que agora serão ana-
lisados e periciados. 
Não houve apreensão 
de valores relevantes, 
de acordo com a PF.



Diário Corumbaense - Corumbá - MS
14 de maio de 2021 - ANO: XIV - Edição: 2644

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

twitter.com/diarionline facebook.com/diarionline

6

GERAL

Em ação do MPE, Justiça determina que Oi cumpra 
contratação de serviços em Corumbá e Ladário

Anderson Gallo/Diário Corumbaense

Promotoria apurou que desde 2014, a empresa tem continuamente violado os direitos dos consumidores

ROSANA NUNES COM
ASCOM MP/MS

A empresa Oi S/A 
terá que manter 
o fornecimento 
adequado dos 

serviços de telefonia 
e de internet móvel e 
banda larga (fixa) nas 
cidades de Corumbá e 
Ladário, satisfazendo 
as condições de regula-
ridade, continuidade e 
eficiência. A decisão, de 
11 de maio, é da Vara 
de Fazenda e Registros 
Públicos de Corumbá 
que atendeu pedido de 
tutela provisória de ur-
gência antecipada, feito 
pelo Ministério Públi-
co do Estado de Mato 
Grosso do Sul (MPE/
MS). A pena estipula 
multa de R$ 1.000,00 
(mil reais), por hora, 
em caso de interrupção 
de serviço.

Além do forneci-
mento adequado de 
seus serviços de tele-
fonia e de internet mó-
vel e banda larga (fixa), 
a Justiça determinou 
também que a Oi for-
neça assistência técni-
ca de qualidade para a 
reparação e instalação 
de serviços, oferecendo 
pacotes apropriados ao 
consumidor, no prazo 
máximo de 48 horas, 
em conformidade com 
a resolução vigente e 
legislação consumeris-
ta, sob pena de multa 
diária de R$ 1.000,00 
(mil reais), por consu-
midor lesado, em caso 
de descumprimento.

Ainda por determi-
nação judicial, a em-
presa deverá promover 
a avaliação da existên-
cia de portas disponí-
veis e da aferição da 
velocidade passível de 
ser entregue ao usuá-
rio antes da oferta do 
serviço e da celebra-
ção de contratos com o 
consumidor, sob pena 
de multa diária de R$ 
1.000,00 (mil reais), 
por consumidor lesado, 
em caso de descumpri-
mento.

O Inquérito Civil 
instaurado pela 5ª Pro-
motoria de Justiça apu-
rou que, desde 2014, a 
Oi tem continuamente 
violado os direitos dos 
consumidores residen-
tes nas cidades de Co-

rumbá e de Ladário, 
fornecendo serviços de 
telefonia, internet ban-
da larga e móvel e sinal 
de TV digital de forma 
precária, além de in-
correr em práticas abu-
sivas.

Segundo o MPE, di-
versos consumidores 
relataram ao Procon 
de Corumbá falhas na 
prestação do suporte 
técnico oferecido pela 

empresa para a rea-
lização de reparos no 
serviço de TV por as-
sinatura. Em alguns 
casos, embora os fun-
cionários da empresa 
não tenham realizado 
a primeira visita para 
avaliar o problema que 
causou a interrupção 
do serviço de TV, os 
consumidores continu-
aram sendo cobrados 
de forma integral.

Quanto ao serviço 
de internet banda larga 
e móvel, a 5ª Promo-
toria de Justiça apon-
tou má qualidade, ou 
seja, é prestado muito 
aquém do que é oferta-
do e contratado com os 
consumidores, haven-
do constantes falhas. 
Para o Ministério Públi-
co Estadual, a empresa 
tem enriquecido de for-
ma indevida, “pois per-

cebe vantagem pecuni-
ária dos consumidores, 
sem ao menos disponi-
bilizar ou restabelecer 
o serviço de telefonia, 
privando seus usuários 
de serviço público es-
sencial à dignidade hu-
mana”. No inquérito (nº 
06.2018.000001941-
5), também foi apurado 
que a velocidade dispo-
nibilizada é inferior a 
40% (quarenta por cen-
to) da internet banda 
larga contratada.

Rompimentos da 
fibra óptica

“O que beira as 
raias do absurdo são 
as reiteradas escusas 
do rompimento da fi-
bra óptica, com a con-
sequente suspensão 
do serviço de internet 
banda larga para todos 
os munícipes, que po-
deria ser evitado caso 
a requerida adotasse 
alguma providência 
para melhoria de sua 
infraestrutura. Isso 
porque alterações cli-

máticas (chuvas, ven-
tos), fatores naturais 
(quedas de árvores, 
etc.) e ações humanas 
(passagens de cami-
nhões, etc.) são parti-
cularidades que envol-
vem o fornecimento da 
internet banda larga 
e prejudica também o 
serviço de internet mó-
vel, fazendo parte do 
risco do negócio. Nes-
se sentido, fatores já 
conhecidos não podem 
servir como desculpa 
para eximir a empresa 
de sua responsabilida-
de perante os consu-
midores, notadamente 
porque tais motivos se 
prolongam por anos, 
sem que nada de efeti-
vo tenha sido feito pela 
requerida para corri-
gir tais problemas ou  
preveni-los”, relatou 
o Promotor de Justi-
ça Luciano Bordignon 
Conte.

A reportagem não 
conseguiu contato com 
a assessoria de impren-
sa da Oi em Mato Gros-
so do Sul. 

Kit de Alimentação Escolar começa a ser 
entregue dia 19 aos alunos da Reme

DA REDAÇÃO COM
ASCOM PMC

A Prefeitura de Co-
rumbá inicia a entrega 
dos kits de alimenta-
ção escolar a partir do 
dia 19 de maio, nas es-
colas dos alunos devi-
damente matriculados 
na Rede Municipal de 
Ensino (Reme). Nesta 
etapa serão assistidos 
os estudantes da Edu-
cação Infantil (Cre-
che e Pré-escola) e do 
Ensino Fundamental 
I (1º e 2º ano) que re-
quereram o benefício.

Cada kit é acompa-
nhado de uma cartilha 
explicativa e contém 
um quilo de arroz, um 
quilo de feijão, dois pa-
cotes de biscoitos, um 
pacote de 500 gramas 
de macarrão e um pa-
cote de 400 gramas de 
leite em pó. Os alunos 
da Educação Infantil 

ainda vão receber doze 
frutas, nove legumes e 
seis unidades de ovos. 
Já os estudantes do 
Ensino Fundamental 
I, além dos seis itens 
não perecíveis, levarão 
para casa treze fru-
tas, dez legumes e seis 
unidades de ovos.

Nas escolas da 
zona urbana, a entre-
ga será feita nos dias 
19 e 20 de maio. Já os 
estudantes da região 
do Campo receberão 
os kits nos dias 26 e 
27 deste mês. Na re-
gião das Águas, onde 
a logística para aces-
so é mais complexa, a 
entrega começa no dia 
26 e prossegue até que 
a última escola seja 
atendida.

“Esses kits foram 
montados com os 
materiais que a Se-
cretaria Municipal de 
Educação tinha em 

estoque. Outra cesta, 
com mais alimentos, 
está em licitação e a 
previsão é de entrega 
para junho”, explicou 
o secretário Municipal 
de Educação, Genilson 
Cavanarro de Abreu, 
lembrando que o kit 
será entregue a todos 
os alunos que solicita-
ram o benefício.

“O kit é por aluno, 
ou seja, se a família 

tem cinco filhos e ma-
nifestou o interesse, 
ela receberá 5 kits. 
Com essas ações, o 
prefeito Marcelo Iu-
nes busca amenizar 
os efeitos da pande-
mia no cotidiano dos 
nossos alunos da Rede 
Municipal e também 
de suas famílias”, 
completou o secretário 
municipal.

A secretária-adjun-

ta de Educação, Maria 
do Carmo Provenzano 
de Arruda Brum, re-
forçou que cada um 
dos kits será acompa-
nhado por uma carti-
lha explicando a forma 
correta de higienizar 
e armazenar os ali-
mentos em casa e da 
assepsia das mãos 
durante este período 
de pandemia de Co-
vid-19.

Anderson Gallo/Arquivo Diário

Retirada será na escola onde o aluno da Reme estiver regularmente matriculado
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DALCN
U

MESTIÇAGEM
RIFAMREDE

LEUIPRR
LICENCIADO

GOTICADAF
ROARU

DEA
MI

FTEILN
VENDASROSA

REBFATAL
NETUNOAID

CAL
ARGARUP

A

NARDUOL
DATAEBOLA
EOMTEC

ESTRIDENCIA

Medidas
jurídicas 

provisórias

Mulher
paga para
chorar em
funerais 

Cada
metade 
de uma

dobradiça 

Divisória
da quadra
de tênis

Principal
serviço
secreto
dos EUA

A Terra
dos

Pinheirais
(sigla)

Figura
da letra
"Q", no
baralho

Feira de
Utilidades 
Domésti-

cas (sigla)

Flor
exportada
por Barba-
cena (MG)

Aban-
donou o 
recinto

Veículo
de lança-
mento de
satélites

Terceira
pessoa do
discurso
(fem.)

Que leva
à morte 

(o acidente)

Ajuda, 
em inglês

"Falar é
prata, (?)
é ouro"
(dito)

Que é difí-
cil de ser
realizado
(trabalho)

O mais
conhecido

mantra
hindu 

Última
casa da a-
marelinha
Grosseiro

Parte do corpo do
cavalo onde se monta

Fibra com a qual 
se faz barbante

Legião da (?) Vontade: 
a LBVEvaristo

Costa, apresenta o 
"CNN Séries Originais"

Formato do ângulo
de 90 graus
Assunto das 

aulas de Direito

Qualidade
do som
agudo

Informa-
ção inicial
da anota-

ção no
diário

Mistura
de raças
Tipo de
sorteio

Problema resolvido por
assistências técnicas
Escritor que criou o

tabloide "O Pasquim"

Tipo de
vírus letal 
que causou
epidemia
no oeste
da África
em 2014

Critério utilizado para
o rodízio de veículos

paulistanos
Dá existência a

(?)
Corbusier,
arquiteto

Situação
do carro

com a do-
cumenta-

ção em dia 

Corte com
os dentes

A Catedral
de Milão,
por sua 
arqui-
tetura

Acusador; difamador

O consumo  de 
carne bovina, para a

cultura hinduísta

Encher
totalmente
(o teatro)

"Bel (?) – O
Sedutor",
filme com

Robert
Pattinson 

Ato prati-
cado pelo
comerci-
ante (pl.)
Planeta
das luas
Tritão e
Nereida

3/aid — ami. 5/ebola. 6/vendas. 8/detrator. 9/liminares. 10/carpideira — licenciado. 11/estridência.
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G S
G U N T E R G R A S S

E L E R R I R A T A
P E R M I S S I V E L

N E E A P E L O
T N I A S X E L I M

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

S E P I A A N D E S

R E D U N D A N T E S
I D A C H A M

F E I A M O R T A L
F L A V O N A L I R A

O A C OM P A C T O
V U L C A N O A E S

Maurice
(?):

compôs
"Bolero"

Fobos e
Deimos
(Astr.)

Pediu a
cabeça de
João Batis-
ta (Bíblia)

Escritor de
"Descas-
cando a
Cebola"

(?)-book,
livro

publicado
na internet

(?)
Gerritsen,
escritora
dos EUA

Check-(?),
registro 

de entrada
no hotel

País da
Indochina
sem litoral

Substância
cristalina
presente
nas flores

O pecado
tido como 
gravíssimo

(Rel.)

Planeta
natal do

Dr. Spock
(TV)

Pó (?),
cosmético

facial

Algoritmo de
criptogra-
fia (sigla

em inglês)

El Cid Atriz ga-
nhadora do Globo de
Ouro de 2019 pelo
filme "A Esposa"

Número de lados do
hexágono (Geom.)

Porto italiano
no mar Adriático

Pandemia que, no iní-
cio do século XX, ma-
tou milhões de pes-

soas em todo o mundo

Mancada
(pop.)

Que é de
pedra

Chave de
circuitos
elétricos

(?) Moritz,
cidade
suíça

Gargalhada
Cromo

(símbolo)
Artifícios
retóricos

Pedido de
auxílio
Moeda

queniana

Aceitável;
lícito

Não é?
(pop.)

Árvore, 
em inglês
Rejeição

(jur.)

Passado,
em inglês

Miséria;
penúria
Molusco 

cefalópode

Deus
egípcio

Instrumen-
to do aedo

Encontram
por acaso
Quadril;
cadeira

Vergonho-
sa (fig.)Disse

Que repetem informa-
ções dadas anterior-

mente 

(?) Neto,
político
baiano

Habitat da
vicunha e
do condor

Telúrio
(símbolo)

Origem da
migração

das
baleias 
jubarte

3/aes. 4/past — tess — tree. 5/sáxeo. 7/flavona — trieste. 10/glenn close. 11/gunter grass.

Solução Anterior

Profa. Dra. Rosangela Villa da Silva.
Professora titular Curso de Letras - Português/Inglês e de Letras - Português/
Espanhol - Câmpus do Pantanal.
Contato para sugestões: coisasdalingua@diariocorumbaense.com.br.

A ÚLTIMA FLOR DO LÁCIO

Caros leitores, a 
Língua Portuguesa, 
como símbolo de iden-
tidade nacional, re-
presenta mais de 260 
milhões de falantes 
do idioma espalhados 
pelo mundo, e aponta 
os brasileiros como os 
praticantes da varie-
dade mais conhecida 
internacionalmente. 
Isso se deve ao grande 
contingente de brasi-
leiros que a têm como 
língua materna, dos 

LÍNGUA PORTUGUESA  (Olavo Bilac)

Última flor do Lácio, inculta e bela,
És, a um tempo, esplendor e sepultura:
Ouro nativo, que na ganga impura
A bruta mina entre os cascalhos vela...

Amo-te assim, desconhecida e obscura,
Tuba de alto clangor, lira singela,
Que tens o trom e o silvo da procela
E o arrolo da saudade e da ternura!

Amo o teu viço agreste e o teu aroma
De virgens selvas e de oceano largo!
Amo-te, ó rude e doloroso idioma,

Em que da voz materna ouvi: “Meu filho!”
E em que Camões chorou, no exílio amargo,
O gênio sem ventura e o amor sem brilho!

falantes da CPLP- Co-
munidade dos Países 
de Língua Portuguesa, 
e daqueles que a uti-
lizam como segunda 
língua ou como língua 
de trabalho. Conside-
rada como a última 
flor do Lácio, ou seja, 
a última das filhas 
do Latim, Olavo Bilac 
exalta de forma poéti-
ca a história da nossa 
língua. Pertencente ao 
conjunto das línguas  
neolatinas, assim 

como o Espanhol, Ita-
liano, Francês, Cata-
lão, Romeno, Galego e 
Provençal, o Português 
integra a família das 
línguas Indo-Euro-
peias. Contudo, foi de 
Lácio, região central da 
Itália, que tem Roma 
como principal cida-
de, de onde partiram 
os soldados romanos 
carregando a varieda-
de do latim que chegou 
à Península Ibérica e 
se tornou português, 
e se espalhou para a 
África, o Oriente e a 
América, a partir das 
conquistas marítimas 
dos portugueses, tor-
nando-se língua oficial 
em suas colônias. Esse 
latim, antes apenas 
um modesto dialeto de 
pastores, e sem rigor 
gramatical, tornou-se, 
então, a Língua Portu-
guesa, a última flor do 
Lácio – pois ao mesmo 
tempo que difundia a 
nova variedade da lín-
gua, por isso esplen-
dor, também registra-
va a última filha do 
latim vulgar, daí ser, 
igualmente, sepultura.

Coisas da língua! 
Bom fim de semana!
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