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Sol o dia todo sem nuvens no 
céu. Noite de tempo aberto 
ainda sem nuvens.
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Corumbá registra baixos 
índices de umidade 
relativa do ar; é preciso 
atenção com a hidratação 

Primeira parcela do IPTU 2021 vence dia 30 de julho; 
pagamento à vista com 30% de desconto vai até 10 de agosto

CUIDADO REDOBRADO

IMPOSTO PREDIAL

Esta semana, cidade registrou umidade abaixo do recomendado, inter-
calando entre 18% e 11%.  Ontem, ficou em 12%.
>>PÁGINA 05
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Prefeitura pede 
reavaliação do 
Prosseguir e 
prorroga 
decreto por 
mais 14 dias

Boletos podem ser impressos pela internet; o contribuinte que não concordar com valores lançados, ainda pode entrar com requerimento de contestação.  >>PÁGINA 06

Corumbá estava classificada na bandeira laranja, com grau médio de contágio da covid-19. Agora, foi para a bandeira vermelha, que indica alto grau de risco de contágio.  >>PÁGINA 03
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ARTIGO Por Iran Coelho das Neves (*)

A dança dos Insensatos: festas 
clandestinas "celebram" a morte

Com a ‘média 
móvel’ de mor-
tes e de novos 
casos caindo 

de forma lenta, mas 
consistente, a pande-
mia de Covid-19 dá 
mostras de arrefeci-
mento no Brasil.

Não é, porém, o 
caso de nos deixar 
envolver, como que-
rem muitos, pela fal-
sa sensação de que o 
‘pior já passou’. Nada 
mais perigoso. Seja 
pelo fato de que ain-
da temos um número 
baixo de brasileiros 
completamente imu-
nizados, seja porque 
os especialistas ainda 
não podem dimensio-
nar plenamente o pe-
rigo representado pela 
variante delta. 

Mais transmissível 
que outras mutações 
do coronavírus, essa 
variante, que já cau-
sou mortes no Brasil, 
até agora foi registra-
da em mais de noventa 
países, e pode se tor-
nar a dominante no 
mundo, segundo a Or-
ganização Mundial de 

Saúde (OMS).
Com sintomas mui-

to semelhantes aos de 
um resfriado comum – 
não é frequente a per-
da de paladar e olfato, 
por exemplo –, a delta 
pode ser dissemina-
da por quem suponha 
estar apenas levemen-
te gripado. O que leva 
grande preocupação 
às autoridades sanitá-
rias, que temem uma 
escalada der contá-
gio sem precedentes. 
Ainda que as pessoas 
imunizadas com duas 
doses – ou dose única 
– corram menos riscos 
de hospitalização por 
conta dessa variante.

Lamentavelmente, 
quando o Brasil ainda 
não alcançou vinte por 
cento de sua popula-
ção totalmente imuni-
zada, vemos ampliar a 
criminosa irresponsa-
bilidade que se mate-
rializa, a cada semana, 
em dezenas de festas 
que, mais ou menos 
clandestinas, reúnem 
centenas ou até mi-
lhares de pessoas, sem 
qualquer respeito às 

regras sanitárias.
Contagiados de in-

sensibilidade huma-
na e tomados por um 
egoísmo que é feito de 
escárnio às mínimas 
regras de respeito à 
coletividade, esses mi-
lhares de baladeiros 
presumem “celebrar a 
vida” em seus festins 
insensatos, quando 
na verdade cultuam a 
morte ao se expor – e 
aos próximos, como 
pais, irmãos, avós – ao 
risco de contágio. Mui-
to além de total ausên-
cia de empatia, esse 
comportamento traduz 
falta de senso de hu-
manismo e, no extre-
mo, afronta o próprio 
instinto de sobrevivên-
cia, um ‘dom’ primário 
comum até aos irracio-
nais.

Não há como deixar 
de fazer ‘julgamento 
moral’ dessa impe-
nitente e irrefreável 
tendência que empur-
ra milhares de jovens 
– outros muitos nem 
tão jovens assim – à 
essa exposição ‘volun-
tariosa’ ao contágio 

de uma doença poten-
cialmente mortal. São 
pessoas a quem falta, 
no mínimo, um funda-
mento civilizatório pri-
mário: o que reza que 
nenhum ser humano 
de posse de suas fa-
culdades mentais pode 
se eximir de seu com-
promisso com a vida 
e o bem estar de seus 
semelhantes. 

Aflige ainda mais 
saber, pelas próprias 
autoridades policiais, 
que, para cada festa 
clandestina flagrada e 
fechada, pelo menos 
outras três se desen-
rolam sem que seus ir-
responsáveis ‘convivas’ 
sejam perturbados. 
Ou seja, por mais que 
a fiscalização se des-
dobre, não é possível 
impedir totalmente as 
chamadas ‘festas se-
cretas’. Que de secre-
tas nada têm, pois em 
sua maioria são am-
plamente divulgadas 
pelas redes sociais.

Neste momento, 
quando o avanço da 
vacinação tem permi-
tido às autoridades a 

redução gradual das 
restrições sanitárias, 
estendendo os horários 
de funcionamento para 
comércio e serviços, a 
fiscalização sobre es-
sas aglomerações clan-
destinas deve ser ainda 
mais rigorosa, punindo 
com o máximo rigor 
possível seus inescru-
pulosos organizadores. 
Do contrário, corremos 
o risco de que todo o 
cuidado dos sensatos 
seja anulado pela sa-
nha dos que tiram pro-
veito da “coragem” dos 
que se julgam invencí-
veis ante o coronavírus.

O lucro carreado 
para os bolsos dos pro-
motores desses even-
tos criminosos cobra 
uma taxa perversa que 
recai sobre toda a co-
letividade – que além 
do aumento exponen-
cial do risco de contá-
gio, banca os custos da 
rede pública de saúde 

– e sobre as famílias. 
Muitíssimas delas têm 
pago o pior e mais do-
loroso preço: a dor in-
dizível de quem perde 
um ente querido para 
a Covid-19.

Mais do que para 
todos os outros, para 
essas famílias as fes-
tas clandestinas são 
escárnio a sua dor e vi-
tupério a seu luto.

Logo nos primórdios 
da pandemia dizíamos 
que se a humanida-
de iria sair melhor ou 
pior dela, dependeria 
de como cada um de 
nós iria se comportar 
diante desse flagelo de 
escala planetária.

Definitivamente, os 
que promovem e par-
ticipam dessas fes-
tas clandestinas não 
contribuem para que 
o conjunto dos seres 
humanos saia engran-
decido dessa provação. 
Muito pelo contrário.

 (*) Iran Coelho das Neves é presidente do 
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso 
do Sul. (artigo publicado no site Campo Gran-
de News)
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GERAL

Prefeito pede reavaliação do Prosseguir 
e prorroga decreto por mais 14 dias

Anderson Gallo/Arquivo Diário

Comércio e serviços podem continuar funcionando até 19 horas

ROSANA NUNES COM
ASCOM PMC

O prefeito de 
C o r u m b á , 
Marcelo Iu-
nes, pror-

rogou por mais 14 
dias as medidas do 
Decreto Nº 2.614, de 
07 de julho de 2021, 
que estabelece res-
trições temporárias 
em razão da covid-19 
em Corumbá. Ao Di-
ário Corumbaense, 
o prefeito confirmou 
que tomou a decisão 
por não concordar 
com a nova avaliação 
do programa Pros-
seguir, divulgada na  
quarta-feira (21) e que 
entrou em vigor nesta 
quinta-feira (22) até o 
dia 04 de agosto. 

No levantamento 
anterior, Corumbá 
estava classificada 
na bandeira laranja, 
com grau médio de 
contágio da covid-19. 
Agora, foi para a ban-
deira vermelha, que 
indica alto grau de 
risco de contágio. A 
classificação orienta 
a forma de combate à 
pandemia, sinalizan-
do horário de toque 
de recolher e abertu-
ra ou fechamento de 
atividades essenciais. 

"Entendemos que 
todas as ações de vi-
gilância e combate 
ao coronavírus, vêm 
sendo tomadas pelo 
Município. Além dis-
so, acabamos de fazer 
a vacinação em mas-
sa e temos indicado-
res que mostram a 
redução no número 
de casos positivos, 
de óbitos e de inter-
nações. Então, na 
nossa avaliação, não 
cabe bandeira verme-
lha nesta fase atual. 
Estamos pedindo à 
coordenação do Pro-
grama Prosseguir 
uma reavaliação dos 
indicadores", disse o 
prefeito.

Com a prorrogação 
do decreto municipal, 
a contar de 21 de ju-
lho, continua permi-
tido o funcionamento 
do comércio geral de 
bens e serviços até às 

19 horas e estabeleci-
do o toque de recolher 
no período das 22 às 
05 horas no perímetro 
urbano do município. 
De forma excepcio-
nal, o funcionamento 
do comércio e servi-
ços, nos segmentos 
elencados abaixo são 
regrados da seguinte 
forma:

I- Supermercados, 
hipermercados, açou-
gues, padarias, co-
mércio de hortifruti e 
congêneres, todos os 
dias até às 21h;

II- Distribuidoras 
de água mineral e 
gás, todos os dias até 
às 21h;

III- Hospitais e 
estabelecimentos de 
serviços de saúde de 
pronto atendimen-
to e alto risco e seus 
acessórios poderão 
funcionar ininterrup-
tamente;

IV – Farmácias, 
diariamente até às 
22h, excetuando des-
te dispositivo os esta-
belecimentos que es-
tiverem em regime de 
plantão, estes poden-
do funcionar durante 
o período do toque de 
recolher;

V – Serviços de 
transporte comple-
mentar de passa-
geiros, inclusive por 
aplicativos, poderão 
realizar corridas e 
viagens normalmente 
até às 22h, após esse 
horário é permitido o 
transporte somente 
em casos de urgência 
ou emergência;

VI – Postos de com-
bustíveis, até às 22h, 
exclusivamente para 
abastecimento, po-
dendo funcionar dois 
estabelecimentos em 
regime de plantão du-
rante o período do to-
que de recolher;

VII – Serviços de 
entrega de comi-
da pronta (delivery) 
até às 23h, devendo 
os estabelecimentos 

manterem suas por-
tas fechadas;

VIII – Serviços fu-
nerários, normalmen-
te até às 22h, poste-
riormente, somente 
em regime de plantão;

IX – Serviços médi-
co-veterinários de ur-
gência e emergência, 
normalmente até às 
22h, posteriormente, 
somente em regime 
de plantão;

X – Borracharias 
para o atendimento 
de emergências li-
gadas às atividades 
previstas no presen-
te decreto poderão 
funcionar até às 22h, 
podendo operar em 
regime de plantão du-
rante o período do to-
que de recolher.

XI – restaurantes, 
lanchonetes e bares 
que forneçam refei-
ções: todos os dias, 
até às 22h;

XII – conveniên-
cias e congêneres: 
todos os dias, das 
07 às 21h, autoriza-
da a venda apenas 
via gradil, proibido 
o consumo no local, 
calçada ou imedia-
ções, devendo ser re-
cusada a venda caso 
seja observada esta 
prática, sendo de res-
ponsabilidade do es-
tabelecimento evitar 
a ocorrência de aglo-
meração, passível de 
multa e/ou interdição 
da atividade em caso 
de descumprimento.

Está permitida a 
prática esportiva co-
letiva amadora em 
qualquer recinto, com 
capacidade máxima 
limitada a 50% (cin-
quenta por cento) do 
total permitido. Tam-
bém ficam permitidas 
aulas presenciais em 
estabelecimentos de 
ensino regular priva-
dos, inclusive, cre-
ches e cursos prepa-
ratórios em geral.

Por outro lado, 
fica vedado o funcio-
namento de serviços 
não essenciais de alto 

risco, assim especifi-
cados: Clubes sociais; 
Sinuca e similares. Já 
os salões de beleza, 
barbearias, cabelei-
reiros e afins terão o 
seu funcionamento 
até às 19 horas, po-
dendo funcionar so-
mente com horário 
marcado e garantindo 
total observância às 
medidas de biossegu-
rança efetivadas.

Também está per-
mitida a realização de 
eventos privados em 
salões de festa, como 
batizados, casamentos, 

aniversários e simila-
res, sem a cobrança 
de ingressos, com ocu-
pação máxima de 50% 
da capacidade total, li-
mitado ao total de 150 
pessoas, respeitadas as 
medidas de biossegu-
rança em vigor. O fun-
cionamento das feiras 
livres, de acordo com o 
protocolo de biossegu-
rança aplicável à ativi-
dade, está autorizado.

Os órgãos do Poder 
Público Municipal re-
tomarão com seu fun-
cionamento normal, 
das 07h30 às 13h30, 

inclusive prestando 
regular atendimento 
ao público externo. 
Fica permitida a rea-
lização de celebrações 
religiosas remotas ou 
presenciais, com 30% 
da capacidade do lo-
cal, sendo limitadas 
ao máximo de três 
reuniões por dia e 
com capacidade limi-
tada a 100 (cem) pes-
soas, independente 
do tamanho da insti-
tuição religiosa, man-
tidas as medidas de 
biossegurança aplicá-
veis ao caso.

Casos positivos de covid 
passam de 350 mil em MS

Segundo boletim 
epidemiológico divul-
gado na quinta-feira, 
22 de julho, pela Se-
cretaria Estadual de 
Saúde, Mato Grosso 
do Sul tem 350.611 
casos positivos de 
covid-19 desde o iní-
cio da pandemia. São 
8.779 vidas perdidas 
para o vírus.

Do total de 
350.611 infectados 
no Estado, 333.199 

estão recuperados; 
em isolamento do-
miciliar, 8.000 e 633 
pessoas estão hos-
pitalizadas: 287 pa-
cientes em leitos clí-
nicos e 346 em leitos 
de UTI.

A macrorregião de 
Campo Grande es-
tava até ontem com 
81% de ocupação 
de leitos de UTI pelo 
SUS (Sistema Único 
de Saúde); Dourados, 

54%; Três Lagoas, 
57% e Corumbá, tem 
59% de ocupação.

O levantamento 
estadual informou 
que Corumbá con-
tabiliza 15.196 no-
tificações positivas, 
com 14.556 pessoas 
recuperadas, 140 em 
isolamento domici-
liar e 25 internadas. 
O município já regis-
trou 448 mortes por 
covid. (RN)
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Anderson Gallo/Arquivo Diário

Modelo da carteira digital de vacinação contra a covid

Para governo, cenário é reflexo das diversas medidas implementadas aliadas ao avanço da imunização dos 
sul-mato-grossenses

GERAL

Corumbá cria carteira digital de vacinação contra o coronavírus
ASSESSORIA DE
COMUNICAÇÃO DA PMC
www.corumba.ms.gov.br/

A Prefeitura de Co-
rumbá, por meio da 
Secretaria Municipal 
de Saúde, desenvol-
veu o documento digi-
tal de vacinação, que 
é disponibilizado aos 
usuários que se va-
cinaram contra a co-
vid-19.

O prefeito de Co-
rumbá, Marcelo Iu-
nes, explicou que a 
carteirinha foi criada 
para dar ainda mais 
transparência ao pro-
cesso de vacinação. 
"Após a pessoa rece-
ber a primeira dose, 
poderá conferir a sua 
carteira digital no 
mesmo sistema em 
que ela se cadastrou. 
Também terá mais in-

Maioria dos municípios está nas 
bandeiras laranja e amarela do Prosseguir

NOTÍCIAS MS
www.noticias.ms.gov.br

formações sobre qual 
vacina foi aplicada”, 

disse.
O secretário de 

Saúde, Rogério Leite, 
reforçou que a ideia é 

dar segurança a toda 
a população ao utili-
zar os mais diversos 
serviços na cidade. 
“Com a vacinação em 
massa, diversos locais 
estão permitindo a 
entrada somente me-
diante a apresentação 
do cartão de vacina. 
Além disso, muitas 
vezes a pessoa perde 
o comprovante de va-
cinação e o compro-
vante digital poderá 
ser salvo no celular 
ou ser impresso logo 
após a pessoa receber 
a primeira dose”, es-
clareceu.

Para ter acesso, o 
usuário deve acessar 
o site http://vacina.
corumba.ms.gov.br/
coronavirus (na mes-
ma página do cadas-
tro da vacinação), fa-

zer o login com o CPF 
e a senha do cadastro 
da vacinação, ou com 
CPF e data de nasci-
mento no link ‘Cartei-
rinha Digital’.

Ao emitir a cartei-
rinha confira os dados 
pessoais e da vaci-
nação. Caso consta-
te alguma incorreção 
nos dados, procure o 
NIS (Núcleo de Infor-
mações em Saúde) na 
rua 13 de Junho nº 
1620, Centro, ou ligue 
no telefone (67) 3907-
5243, ou alternativa-
mente procure o Nú-
cleo de Imunização no 
Centro de Saúde da 
Ladeira (telefone (67) 
3907-5425). É impor-
tante levar a carteira 
de vacinação (física) 
e um documento com 
foto.

A S e c r e t a r i a 
de Estado de 
Saúde (SES) 
anunciou na 

quarta-feira (21) o 
novo bandeiramento 
dos 79 municípios de 
Mato Grosso do Sul no 
Programa de Saúde e 
Segurança na Econo-
mia (Prosseguir). 

Na nova classifi-
cação 32 municípios 
estão na bandeira 
vermelha, 41 na la-
ranja, e 6 na amarela. 
Nenhum município foi 
classificado no grau 
de extremo risco sina-
lizado pela bandeira 
cinza. A atualização 
leva em conta os da-
dos referentes a 28ª 
semana epidemioló-
gica e as recomenda-
ções são válidas para 
o período de 22 de ju-
lho a 04 de agosto de 
2021. 

Na avaliação do 
secretário de Infra-
estrutura e também 
presidente do Comitê 
Gestor do Prosseguir, 
Eduardo Riedel, o 
novo cenário é refle-

xo das diversas me-
didas implementadas 
pelo Governo do Es-
tado aliadas ao avan-
ço da imunização dos  
sul-mato-grossenses. 
"O que estamos verifi-
cando neste relatório 
é o resultado do avan-
ço da vacinação e das 
atitudes dos gestores 
municipais diante das 
orientações do Pros-
seguir e realidades lo-
cais", destacou. 

Na bandeira ver-
melha, onde a reco-
mendação é para o 
funcionamento ape-
nas de atividades es-
senciais e não essen-
ciais de baixo risco, 
estão a capital Campo 
Grande, Água Clara, 
Anastácio, Antônio 
João, Aral Moreira, 
Bataguassu, Batay-
porã, Bonito, Cara-
col, Chapadão do Sul, 
Corguinho, Corumbá, 
Costa Rica, Coxim, 
Dois Irmãos do Bu-
riti, Figueirão, Guia 
Lopes da Laguna, 
Inocência, Jaragua-
ri, Jardim, Ladário, 
Maracaju, Miranda, 
Mundo Novo, Nova 
Andradina, Paraíso 

das Águas, Paranaí-
ba, Pedro Gomes, Ri-
bas do Rio Pardo, São 
Gabriel do Oeste, Si-
drolândia e Terenos.

Pela classificação 
laranja do Prosse-
guir que recomenda 
atividades essenciais 
e não essenciais de 
baixo e médio risco, 
estão: Alcinópolis, 
Amambai, Anaurilân-
dia, Angélica, Apa-

recida do Taboado, 
Aquidauana, Bandei-
rantes, Bela Vista, 
Bodoquena, Brasi-
lândia, Caarapó, Ca-
mapuã, Cassilândia, 
Coronel Sapucaia, 
Deodápolis, Doura-
dos, Eldorado, Fati-
ma do Sul, Iguatemi, 
Itaporã, Itaquiraí, Ivi-
nhema, Japorã, Juti, 
Laguna Carapã, Na-
viraí, Nioaque, Nova 

Alvorada do Sul, Pa-
ranhos, Ponta Porã, 
Porto Murtinho, Rio 
Brilhante, Rio Negro, 
Rio Verde de Mato 
Grosso, Santa Rita do 
Pardo, Selvíria, Sete 
Quedas, Sonora, Ta-
curu, Três Lagoas e 
Vicentina.

Elencada como 
grau tolerável, na 
bandeira amarela que 
propõe o funciona-

mento de atividades 
essenciais e não es-
senciais de baixo, mé-
dio e alto risco, estão 
Douradina, Glória de 
Dourados, Jateí, Novo 
Horizonte do Sul, Ro-
chedo e Taquarussu.

No comparativo 
com o quadro anterior 
do Prosseguir, apenas 
13 cidades regredi-
ram de bandeira, 31 
progrediram e 35 per-
maneceram na mes-
ma classificação.

O secretário de 
Saúde, Geraldo Re-
sende enfatizou que 
ao longo da semana 
os 79 municípios se-
rão reavaliados e ex-
cepcionalmente será 
feita uma nova atua-
lização do Prosseguir 
em razão da volta às 
aulas na rede estadu-
al de ensino a partir 
de 02 de agosto. 

“Nós faremos a di-
vulgação excepcional 
na próxima semana 
para que nós possa-
mos, dentro daquilo 
que discutimos com 
o setor da educação, 
municiar as informa-
ções para o retorno 
das aulas”, afirmou.

Anderson Gallo
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GERAL

Corumbá está entre as cidades com menor 
umidade relativa do ar nos últimos dias 

Anderson Gallo

Garrafa de água é indispensável nesse período de tempo seco e baixa umidade

M esmo com 
os termô-
metros re-
g i s t r a n d o 

temperaturas abaixo 
dos 20°C, no início 
das manhãs de in-
verno em Corumbá, 
ao longo das horas, 
o calor vai aumen-
tando. Com isso, a 

umidade relativa do 
ar também oscila e 
pode ocasionar indis-
posição em algumas 
pessoas. 

Por conta da eleva-
ção na temperatura e 

o tempo seco, predo-
minante nesta época 
do ano, aliado aos fo-
cos de queimadas na 
região, Corumbá vem 
registrando baixos 
índices de umidade 
relativa do ar; muitas 
vezes abaixo do reco-
mendado. dias, 20 e 
21 de julho, Corumbá 
registrou a umidade 
abaixo do recomen-
dado, intercalando 
entre 18% e 11%. 
Na quinta-feira (22), 
o índice no municí-
pio chegou a 12%. O 
ideal, de acordo com 
a Organização Mun-
dial da Saúde (OMS), 
é que a umidade do 
ar varie entre 50% e 
80%. 

É por isso que, 
quando os níveis es-
tão entre 20% e 30%, 
as regiões entram 

em estado de aten-
ção e neste caso, 
abaixo dos 12%,  
caracteriza-se emer-
gência estadual, ex-
plica o meteorologista 
da Uniderp, Natálio 
Abrão.

Além de Corumbá, 
outras cidades do Es-
tado também regis-
traram umidade abai-
xo do recomendado 
nesses últimos dias. 
Entre elas, Campo 
Grande, com 7% ape-
nas, com emergência 
hídrica, nesta quinta. 
Ribas do Rio Pardo 
também teve 7%; já 
Água Clara, registrou 
nível de 8% na umi-
dade relativa do ar. 
Paranaíba foi a cidade 
com maior registro, 
24%, mesmo assim, 
abaixo do recomenda-
do pela OMS.

Alerta e 
recomendações 

Com umidade muito 
baixa, alergias, sinu-
sites, asmas e outras 
doenças tendem a se 
agravar, além da pele, 
olhos, nariz e garganta 
secos e indisposição.

Entre as recomen-
dações mais comuns 
para aliviar o descon-
forto e amenizar a se-
cura estão: aumentar 
a ingestão de líquidos, 
procurar umedecer 
ambientes seja com 
aparelho umidificador 
ou com uma toalha mo-
lhada, evitar exposição 
direta ao sol, fazer re-
feições leves, usar soro 
fisiológico nas narinas 
e olhos, evitar queima 
de lixo e entulho, e não 
jogar bituca de cigar-
ro em vegetação.

Queimadas no Pantanal
Um dos fatores 

que colaboram para 
o tempo seco na re-
gião são os focos de 
queimadas que se-
guem no Pantanal, 
mesmo de forma 

controlada. Equipes 
do Corpo de Bombei-
ros Militar estão se 
deslocando para a 
região da Nhecolân-
dia, onde fica a fa-
zenda da Embrapa. 

No local, há focos de 
incêndio em vegeta-
ção, conforme infor-
mou o major BM Fá-
bio Pereira de Lima, 
que é comandante da 
Operação Hefesto. 

Segundo informa-
ções, seria um in-
cêndio na divisa da 
Nhumirim e as equi-
pes querem evitar 
que o foco avance e 
entre na Reserva Le-

gal.
Conforme o Ins-

tituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais 
(Inpe), Corumbá 
segue liderando o 
ranking de queima-

das por cidades no 
Brasil. Já são 481 
focos nestes quase 
sete meses do ano. 
Desse total, 323 fo-
ram registrados só 
em julho. (LC)

ROSANA NUNES
rosana@diariocorumbaense.com.br

Divulgação/PMA

Fogo destruiu 821,57 hectares, segundo a PMA

PMA multa fazendeiro em mais de R$ 246 mil por 
incêndio em vegetação nativa no Pantanal

Dono de uma fa-
zenda no Pantanal foi 
multado em R$ 246,6 
mil pela Polícia Militar 
Ambiental (PMA) de Co-
rumbá na quarta-feira, 
21 de julho. Foram 
821,57 hectares de área 
de vegetação nativa 
queimados, segundo a 
PMA. Ele pode respon-
der por crime ambien-
tal e se for constatado 
que o incêndio foi dolo-
so (intencional) a pena 
é de até quatro anos de 
prisão. Caso seja culpo-
so (sem intenção), como 

relatou, a pena varia de 
seis meses a um ano de 
detenção.

O incêndio, de gran-
de proporção, foi visto 
durante operação da 
PMA na rodovia MS-
325, conhecida como 
Estrada Carandazal, 
aproximadamente 150 
quilômetros da área 
urbana de Corumbá. 
Vistoria policial, após 
o fim do foco de quei-
mada, constatou que o 
fogo havia atingido seis 
fazendas. O capataz, da 
propriedade que origi-
nou as chamas, disse 
que durante a limpe-
za da vegetação teria 

acontecido um inciden-
te.

O proprietário da fa-
zenda entrou em con-
tato com a PMA, após 
a conclusão do rela-
tório, e informou que 
durante a limpeza das 
pastagens, acidental-
mente o operador de 
máquinas teria derru-
bado uma árvore sobre 
o fio de sustentação do 
poste de energia, oca-
sionando a queda do 
poste. Segundo ele, no 
mesmo momento teria 
sido acionada a empre-
sa concessionária de 
energia, que não enviou 
manutenção ao local. O 

produtor relatou ain-
da que, um dia após 

o ocorrido houve uma 
explosão e o fogo teria 

começado e se alastrar 
para fazendas vizinhas.
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ASSESSORIA DE
COMUNICAÇÃO DA PMC
www.corumba.ms.gov.br/

Primeira parcela do IPTU 2021 vence dia 30 de julho
Arte: Anderson Gallo

Pagamento à vista tem 30 por cento de desconto

O cont r i bu in -
te que optou 
pelo parce-
lamento do 

Imposto Predial e Ter-
ritorial Urbano (IPTU 
2021) tem até o dia 30 
de julho para quitar 
a primeira parcela e 
manter-se em dia com 
o Fisco Municipal. 
Neste ano, a Prefeitu-
ra de Corumbá ofere-
ce desconto de 10% 
no valor total do IPTU 
para quem aderir ao 
pagamento parcelado, 
uma forma de ameni-
zar os efeitos provoca-
dos pela pandemia na 
economia.

Já quem optou 
pelo pagamento à vis-
ta (cota única) tem 
até o dia 10 de agosto 
para usufruir do des-
conto de 30%. “E dife-
rente do que era feito 
em anos anteriores, 
esse ano o descon-
to contempla o IPTU 
e também a Taxa de 
Serviços, o que dá um 
valor final bem menor 
para o contribuinte”, 
explicou o prefeito 
Marcelo Iunes. “Des-
ta forma, a economia 
é ainda maior para a 
população”, comple-

tou o chefe do Execu-
tivo municipal.

Quem paga R$ 1 
mil de IPTU, por exem-
plo, vai poder quitar 
seu débito anual por 
R$ 700,00 se optar 
pela cota única. Mas, 
se esse mesmo contri-
buinte que paga R$ 1 
mil de imposto aderir 
ao parcelamento, ele 
pagará seis parcelas 
de R$ 150,00, o que 
totaliza o valor de R$ 
900,00 (10% de des-
conto do valor total).

Vale lembrar que, 
por Lei, a parcela não 
pode ser inferior a R$ 
50 mensais. Sendo as-
sim, pode haver casos 
em que a quantidade 
de parcelas seja me-
nor para adequar ao 
valor mínimo. Outras 
possibilidades de pa-
gamento do IPTU 2021 
são: 20% de desconto, 
com vencimento único 
em 10 de setembro, e 
o pagamento com 10% 
de desconto, que ven-
ce em 10 de outubro 
deste ano.

Carnês

Os carnês do IPTU 
2021 estão disponí-
veis através do site da 
Prefeitura Municipal 
de Corumbá (www.

corumba.ms.gov.br) 
ou pelo link http://
nfse.corumba.ms.gov.
br:8080/servicosweb/
home.jsf. Os paga-
mentos deverão ser 
efetuados, exclusiva-
mente, nas agências 
do Banco do Brasil, 
Caixa Econômica Fe-
deral ou Casas Loté-
ricas.

Caso o contri-
buinte prefira pode-
rá solicitar sua guia/
carnê de IPTU 2021 
pelo e-mail: atendi-
mento.iptu@corumba.
ms.gov.br ou solicitar 
pelo WhatsApp pelo 
telefone 3231-8573. 
E, em último caso o 
contribuinte poderá 
dirigir-se à sede do 
CAC – Centro de Aten-
dimento ao Cidadão, 
localizado na rua Frei 
Mariano nº. 66 – Cen-
tro, telefone para con-
tato e/ou agendamen-
to: (67) 3907-5428.

Em razão da pan-
demia da covid-19, o 
horário de atendimen-
to aos munícipes fica 
condicionado às deter-
minações constante 
nos decretos munici-
pais. Os contribuintes 
que não concordarem 
com os valores lança-
dos do Imposto Pre-
dial e Territorial Ur-

bano, bem assim, com 
o referente à cobrança 
da Taxa de Serviço de 
Coleta de Remoção 
de Resíduos Sólidos 
do exercício de 2021, 
poderão impugná-los, 
em conjunto ou sepa-
radamente.

As impugnações 
poderão ser protocoli-
zadas, gratuitamente, 
até o dia do vencimen-
to do IPTU 2021, atra-
vés do e-mail: atendi-
mento.iptu@corumba.
ms.gov.br. E, em úl-
timo caso na sede do 
CAC, localizado na 
rua Frei Mariano nº. 
66 – até a data de ven-
cimento dos tributos.

Há mais de duas semanas internada, jovem baleada 
pelo companheiro dá à luz uma menina

LEONARDO CABRAL
leonardo@diariocorumbaense.com.br

A jovem de 18 
anos, que estava 
grávida e foi bale-
ada pelo compa-
nheiro, de 20 anos, 
em Corumbá, deu 
à luz uma menina, 
nas primeiras ho-
ras da manhã desta  
quinta-feira, 22 de 
julho. Ela está in-
ternada há mais de 
duas semanas na 
Santa Casa de Cam-
po Grande. 

Ao Diário Corum-
baense a assessoria 
do hospital confir-
mou o nascimento 
da criança por parto 

normal, sem compli-
cações ou necessi-
dade de intervenção. 
Ainda de acordo com 
as informações, mãe 
e filha estão está-
veis. As equipes es-
pecializadas agora 
vão realizar, em con-
junto, demais pro-
cedimentos referen-
tes aos ferimentos 
sofridos pela jovem. 
Foram dois tiros, um 
atingiu a cabeça e o 
outro, o antebraço 
esquerdo.

Ela foi transferi-
da em estado grave 
para a Santa Casa 
de Campo Grande, 
numa UTI aérea, em 
05 de julho. A víti-

ma foi baleada pelo 
companheiro nesse 
mesmo dia. O agres-
sor, teve a prisão em 
flagrante convertida 
em prisão preventiva 
durante audiência 
de custódia realiza-
da no dia 06 de ju-
lho.

Em depoimento, 
ele disse que os dis-
paros foram aciden-
tais. Mas testemu-
nhas desmentiram 
a versão e contaram 
que horas antes dos 
disparos, o casal 
estava brigando e 
o motivo teria sido 
uma suposta desco-
berta de traição por 
parte do autor.

Divulgação/Santa Casa de Campo Grande

Jovem está internada na Santa Casa da Capital desde o dia 05 de julho
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PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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BANCO 31

TAT
VENEZUELA
AMADURECER

EMPIRISMO
OPEROSONC

IRCPARA
FRACASSADO

OTOTOUROS
SUTHERLAND

ROMAAAA
AIAVMCVR

RAIAAGIR
SAMARITANO

RECLÃCB
TANATOLOGIA

Carnívoro
peludo 

do Hemis-
fério Norte

Conceito
da Geome-

tria dos
Fractais

Estado
sulista 

de origem
do MST

Difícil;
traba-
lhoso

Ave 
citada em
"Romeu e
Julieta"

Fluxo de
dados em 
um sistema
(Inform.) 

Que não
alcançou

seus
objetivos

Símbolo
usado em
e-mails

(Inform.)

Homem de
costumes
austeros

Pequena
pilha de

controles
remotos

 Estudo
científico
sobre a
morte

(?) totêmi-
co, unida-
de antro-
pológica

Charles
Babbage,
cientista
inglês

Fazem uso do tear
Gênio renascentista,
autor do desenho "O
Homem Vitruviano"

Os frutos do mirtilo,
pela cor

(?) de Tefé, cartu-
nista fluminense

Atrativo climático de
cidades serranas

Seres caçados por
Van Helsing (Cin.) 
Pátria 

de Juan
Guaidó

Doutrina
filosófica
de Hume

Tornar-se 
ponderado

(?) I, 
rei da

Germânia 

Sede da
FAO

Kiefer (?),
ator 

Cidade natal do
cantor Tom Zé (BA)

Pista do 
hipódromo
Caridoso

(fig.)

Apupo
Formato

da abóba- 
da (Arquit.)

Tomar pro-
vidências
Doente,

em inglês

Não vai
adiante
Alma, 

em inglês

Som harmô-
nico (Mús.)
Bois não
castrados

3/ill. 4/soul. 5/irará. 6/stream. 10/sutherland.

Solução
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L U P E
A D I V I N H A D O

E M I L I A R C
T U P I Ã C A I

S O C O C O O
D C O U N S

M A N O B R I S T A
B O M I A T P
E E R MA I L E

C L A R O E T E R
E T B I D U T
Z I C O RU I V O

F A V O S Ç Ã
A R T E S Ã O S

J U R A I D O S A

Desco-
berto por
intuição;
decifrado

Apolo,
para os
gregos
(Mit.)

Haroldo
de An-
drade,

radialista 

"Selva 
de (?)",
antiga
novela

Tempo
que se

passa de-
socupado

A boneca
do sítio de

Lobato
(Lit.)

A lei
maior do

Brasil

Cobertura
(abrev.)

Principal
língua

indígena
no Brasil

Sabão de 
(?): é ideal
para lavar 
roupa clara

Elemento 
necessá-
rio à vida
(símbolo)

Situação
difícil
(pop.)

Líquido 
anes-
tésico

O maior
ídolo da 

história do
Flamengo

Fúteis;
inúteis

Nele a
abelha

deposita 
o mel

O cabelo
louro-

averme-
lhado

Tenho 
conheci-
mento de

Sílvio de
Abreu,

novelista

A mulher
da terceira

idade

Aquilo que
faz a for-
ça (dito)

7, em romanos

Livre 
de impu-

rezas

Tomba
Vasilha

para tomar
chimarrão

Alimentar-
se 

Laço
apertado

Alguns;
certos

Recurso
do verso

Está aí
(red.)

Sucede
ao "O"

O humor 
do otimista

Desabi-
tada 

Acionar o 
mecanismo

Cão do
Franjinha

(HQ)
Ruboriza

Terreiro
(Rel.)

Grosseiro;
indelicado
Consoantes
de "soda"

Promes-
sa; jura-
mento

Sozinho 
Aquele que
estaciona

carros

A quinta
letra

Passar a
noite em
(?): não
dormir

Substitui
o homem
na fábrica

Trabalhadores de ofí-
cio manual

Som
da vaia

3/Ilê. 4/ócio — vãos. 5/limpo — pedra. 8/artesãos. 10/adivinhado.

Solução Anterior

 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ 
FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL 

SISTEMA MUNICIPAL DE LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL 
 

MODELO PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE RECEBIMENTO DE LICENÇA  
 

EDITAL DE RECEBIMENTO 
LOJAS AMERICANAS S. A. torna público que recebeu da Fundação de Meio Ambiente do 

Pantanal – FMAP a LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA Nº 010/2021, com validade de 

48 meses, a contar de 22/06/2021, para a atividade de SUPERMERCADO, COM DEPÓSITO 
DE PRODUTOS NÃO PERIGOSOS, localizada na Rua Delamare, 780, Centro, Município de 

Corumbá-MS.  
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