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Sol com aumento de nuvens ao 
longo do dia. À noite ocorrem 
pancadas de chuva.

Fonte: 
CLIMATEMPOmáx.25º

mín.18º

EDIÇÃO IMPRESSA

Nível do rio Paraguai
(Ladário)
ÚLTIMOS 3 DIAS

SEXTA-FEIRA Edição: 2654|  Ano: XIV
Preço: R$ 1,00Corumbá,  27 de agosto de 2021

25/0824/08
0,30 m0,36 m0,38 m
26/08

Polícia investiga 
assassinato de 
motorista de aplicativo

CAUTELA 

ECONOMIA

Restrição na circulação de pessoas é da meia-noite às 05h; 
cidade está na bandeira laranja do Prosseguir. >>PÁGINA 03

>>PÁGINA 06
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Idosos do Asilo São José foram os primeiros imunizados com a terceira dose da vacina contra a covid-19. 
Nesta sexta-feira, a dose de reforço será aplicada em pessoas acima de 80 anos.  >>PÁGINA 04

D
ivulgação

Corumbá começa a aplicar 
dose de reforço em idosos

HOMICÍDIO 

Corpo de Lucas Matheus Mendoza foi encontrado no rio Paraguai.  
>>PÁGINA 05

Encerrado pelo 
Estado, Prefeitura 
mantém toque 
de recolher 

Caged mostra 
desempenho 
positivo na geração 
de postos de 
trabalho
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Por Bruno Lara (*) 

Democracia é mais e mais direitos

Vez ou outra, 
eu ouço críti-
cas à Consti-
tuição Federal 

de 1988, no sentido 
de ela ter “muitos di-
reitos”. Cada vez que 
alguém fala isso, pen-
so que Ulysses Gui-
marães deve se revirar 
onde estiver. Conside-
ro a nossa atual Carta 
muito boa. São esses 
direitos que dão ao 
documento o apelido 
de Carta Cidadã, em-
bora tenha sido bas-
tante mexida desde 
então. Houve alguns 
importantes avanços 
em benefício do povo, 
mas também houve 
retrocessos que limi-
tam a democracia e a 
cidadania.

Se retomarmos o fi-
lósofo francês Claude 
Lefort, vamos perce-
ber que a criação de 
direito é um conceito 
central e fundante da 
sociedade democrá-
tica. Sem a constan-
te criação de direitos, 
aperfeiçoando o siste-
ma, não há democra-
cia. Simples assim. 
A democracia real é, 
necessariamente, po-

pular. Não é aristocrá-
tica, meritocrática e 
nem tecnicista.

Nesse sentido, não 
há, de maneira algu-
ma, que se falar em 
“direitos demais na 
Constituição”. Um 
direito escrito não é 
garantia do usufruto 
desse direito. Apenas 
abre caminho para 
as lutas em busca da 
efetivação dos direitos 
registrados na Car-
ta e nas leis. Quando 
alguém fala sobre “di-
reitos demais”, que “o 
trabalhador está cus-
tando muito caro”, 
que “é melhor para a 
economia acabar com 
o 13º salário”, que 
(antigamente) a escra-
vidão pode prejudicar 
a economia, significa 
que esses emissores 
querem vender a ideia 
de que a sociedade e o 
Estado não têm como 
dar conta de vida dig-
na a todos. É mais ou 
menos aquele clichê 
do cobertor curto do 
orçamento do Estado 
brasileiro (ai, que pre-
guiça!), cujo Produto 
Interno Bruto (PIB) é 
quase 7,5 trilhões de 

reais – e muitas vezes 
a gente fica mendigan-
do R$ 1 bi pra lá e R$ 
1 bi pra cá.

A nossa Consti-
tuição garante, por 
exemplo, que o salá-
rio-mínimo deve dar 
conta da alimentação, 
transporte, lazer, es-
cola, saúde, moradia, 
higiene etc. Dada a 
história e o contexto 
brasileiros, é uma pia-
da. Se a gente tiver um 
Estado neoliberal, que 
transfere aos cidadãos 
responsabilidades que 
seriam de políticas pú-
blicas, o potencial de 
consumo do salário, 
claro, é drasticamente 
reduzido. O valor do 
plano de saúde, por 
exemplo, é uma ofen-
sa, uma afronta, um 
deboche e uma cruel-
dade.

Foucault chamou 
de “empresário de si” 
essa ideia sobre o in-
divíduo contar menos 
com o Estado e muito 
mais com a sua pró-
pria força. É a pes-
soa entendida como 
“capital humano”, a 
economia no DNA do 
indivíduo. Houve uma 

radicalização e distor-
ção da noção liberal 
de indivíduo, desuma-
nizando a pessoa, ten-
tando desconectá-la da 
coletividade o quanto 
possível, além de des-
valorizar a importância 
do Estado, de políticas 
públicas e da solidarie-
dade. 

Após quatro déca-
das sob um Estado 
fortemente neolibe-
ral, o povo chileno não 
aguentou: exigiu uma 
nova Constituição, que 
agora deve ser elabora-
da por forças sociais, 
mais plurais, solidárias 
e inclusivas. A vida sa-
crificada e dura é um 
projeto político, que 
para ter sucesso de-
pende de base social. 
Para isso, é preciso 
uma estratégia muito 
eficiente de comunica-
ção, de forma a conven-
cer a população de que 
medidas prejudiciais 
a si mesma devem ser 
adotadas em favor do 
bem comum (o tal do 
“remédio amargo”). Daí 
a importância da de-
mocracia, também, na 
imprensa e na comuni-
cação.

Suponhamos que 
não houvesse “tantos 
direitos” na Constitui-
ção de 1988. Antes de 
lutarmos por direitos, 
teríamos que gastar dé-
cadas ou mesmo sécu-
los de tempo e energia 
(ou seja, vida) para, pri-
meiro, inserir conceitos 
e previsões sociais em 
documentos. Seria um 
imenso atraso nas lutas 
sociais. Pensa o quanto 
de luta não foi feita até 
a efetivação da bendita 
Carta de 88 e da Decla-
ração Universal dos Di-
reitos Humanos.

A própria luta por 
direitos é um direito 
da democracia ao qual 
jamais podemos renun-
ciar. Lefort nos conta 
que o regime democrá-
tico é o único da histó-
ria que legitima o con-
flito. O conflito é uma 
construção coletiva 
que, necessariamente, 
integra a democracia, 
não é uma anormalida-
de que deve ser extinta 

por ameaçar a ordem. 
Muitas vezes, em de-
bates políticos rasos, 
há comentários de que 
“a sociedade está divi-
dida”. É óbvio, sempre 
estará, desde que seja 
democrática. No totali-
tarismo, seja ele de qual 
fundamento ideológico 
for, aí sim, não há di-
visão. Estado, partido, 
dirigente e sociedade se 
confundem, são “har-
moniosos”, uníssonos, 
são um corpo só.

Quando alguém dis-
ser que o Estado não 
tem condições de per-
mitir a você aposenta-
ria ou saúde pública 
respeitosas, por exem-
plo, possivelmente é a 
manifestação do exercí-
cio de limitar o desen-
volvimento da demo-
cracia e da vida plena 
e em abundância. Lem-
bremos que direitos 
não caem do céu enro-
lados com fitas verme-
lhas e embrulhados pra 
presente.

(*) Bruno Lara é jornalista da UnBTV, pes-
quisador de pós-doutorado em Ciência da In-
formação pela UnB e editor do blog Disserta-
ção Sobre Divulgação Científica. 
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GERAL

Anderson Gallo/Arquivo Diário

Saul Schramm/Governo do Estado

Restrição na circulação de pessoas é da meia-noite às 05h

Dados foram apresentados pelo presidente do Prosseguir, Eduardo Riedel

Pregando cautela, Prefeitura ainda 
mantém toque de recolher em Corumbá

ROSANA NUNES
rosana@diariocorumbaense.com.br

A P r e f e i t u r a 
de Corumbá 
mantém, por 
tempo inde-

terminado, o toque de 
recolher no município. 
O decreto nº 2.648, 
publicado na edição 
de segunda-feira, 23 
de agosto, do DIOCO-
RUMBÁ, não especi-
fica data de vigência 
para reavaliações pe-
riódicas das medidas 
de biossegurança.

O Governo de Mato 
Grosso do Sul acabou 
com a medida que li-
mita o trânsito de pes-
soas em horários es-
pecíficos, desde o dia 
23 de agosto, mas os 
municípios têm au-
tonomia para legislar 
sobre o assunto, de-

pendendo das parti-
cularidades locais.

O decreto, assina-
do pelo prefeito Mar-
celo Iunes, determina 
o toque de recolher 
da zero hora às 05h. 

O documento desta-
ca "a necessidade de 
cautela no presente 
momento, tendo em 
vista que, embora seja 
verificada redução na 
taxa de ocupação de 

leitos e na curva de 
contágio como conse-
quência da vacinação, 
existem novas varian-
tes virais circulando, 
sem resposta conclu-
siva dos órgãos espe-

cializados sobre a efi-
cácia dos imunizantes 
disponibilizados para 
as novas cepas". 

Ainda de acordo 
com a determinação, 
ficam inalterados o 
horário de funciona-
mento e capacidade 
de lotação estabele-
cidos no Decreto nº 
2.627/2021, com 
nova redação dada 
pelo Decreto 2.631/ 
2021, exceto bares, 
restaurantes e simi-
lares, que podem fun-
cionar todos os dias 
até zero hora, com 
capacidade limitada a 
50% do total; praças e 
equipamentos públi-
cos, diariamente até 
às 22h.

Também fica per-
mitida a prática es-
portiva amadora em 
qualquer recinto, limi-

tada a 50% da capaci-
dade do local, obser-
vadas as medidas de 
biossegurança aplicá-
veis à atividade.

Números da covid-19 
em Corumbá

O município soma 
15.409 notificações, 
com 14.921 pessoas 
recuperadas, 91 em 
isolamento domiciliar 
e 6 internadas. São 
460 óbitos, com taxa 
de letalidade de 3%, 
até esta quinta-feira, 
26 de agosto.

De acordo com o 
Vacinômetro da Saú-
de Municipal, Corum-
bá já recebeu 117.750 
doses de vacinas e 
aplicou, até a quinta-
feira, dia 26 de agos-
to, total de 114.814 
doses. 

Corumbá é bandeira laranja no Prosseguir
O Comitê Gestor do 

Prosseguir (Programa 
de Saúde e Seguran-
ça na Economia) di-
vulgou esta semana o 
novo bandeiramento 
dos 79 municípios de 
Mato Grosso do Sul. 
Corumbá e Ladário fo-
ram classificadas na 
bandeira laranja, con-
siderada de grau mé-
dio para transmissão 
da covid-19 e que reco-
menda funcionamento 
de atividades essen-
ciais e não essenciais 
de baixo e médio risco.

No novo bandeira-
mento do Prosseguir 

19 municípios foram 
classificados na ban-
deira vermelha, 39 na 
laranja, e 21 na ama-
rela e nenhuma cida-
de na bandeira verde 
e nem  bandeira cinza 
(grau extremo). As no-
vas definições do pro-
grama levam em conta 
a análise de indicado-
res da semana epide-
miológica 32, referen-
te ao período de 26 de 
agosto a 08 de setem-
bro. 

Comparando com o 
levantamento anterior, 
41 municípios perma-
necem na bandeira, 23 

progrediram e 15 re-
grediram. 

As bandeiras bali-
zam os gestores mu-
nicipais também em 
relação à capacidade 
limite de estabeleci-
mentos comerciais. 
"Este novo Mapa apon-
ta que, com o avanço 
da vacinação, 39 mu-
nicípios estão na ban-
deira laranja, conside-
rada de grau médio", 
informou o presidente 
do Prosseguir, o secre-
tário de Infraestrutura, 
Eduardo Riedel.  Com 
informações do Portal 
Notícias MS. 
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Mutirão de combate à dengue vai aos bairros 
Beira Rio e Universitário hoje e amanhã

Clóvis Neto/PMC/Arquivo

Moradores são convocados a participar do mutirão

DA REDAÇÃO COM
ASCOM PMC

Nos dias 27 e 28 de 
agosto, sexta e sába-
do, os agentes de en-
demias da Secretaria 
de Saúde de Corumbá 
estarão nos bairros 
Beira Rio e Universi-
tário para o mutirão 
de combate à dengue. 
A ação visa a elimi-
nação de pequenos e 

grandes depósitos de 
proliferação do mos-
quito transmissor da 
doença, colocação de 
telas em caixas d'água 
e campanhas educati-
vas.

Conforme o último 
Boletim da Dengue, 
publicado em 20 de 
agosto, a cidade tem 
3.478 notificações de 
casos suspeitos, sen-
do 1.366 casos confir-

mados e 2 óbitos.
Os bairros com 

mais casos confirma-
dos são: Centro, com 
189 casos; Cristo Re-
dentor, 188; Aeropor-
to, 146; Maria Leite, 
114 e, Dom Bosco, 
com 90.

A Prefeitura solicita 
ajuda dos moradores 
da região que ajudem 
a eliminar os criadou-
ros.

Veja o roteiro:

Dia 27: das 07 às 13h – Ruas Manoel Cavassa, Antô-
nio João e Ladeira Dona Emília.

Dia 28: das 07 às 11h – Ruas Batista das Neves, Ma-
noel Pereira, Silva Jardim e Comandante Wanderley.

Saúde de Corumbá começa a aplicar dose 
de reforço contra a covid em idosos 

Divulgação

Secretário de Saúde, Rogério Leite, aplicou dose de reforço no seu Jorge da Silva, de 72 anos

ROSANA NUNES
rosana@diariocorumbaense.com.br

A Secretaria de 
Saúde de Co-
rumbá come-
çou a apli-

car a terceira dose 
de vacina contra a 
covid-19 em idosos 
nesta quinta-feira 
(26). Os primeiros 
a receberem a dose 
de reforço, da Pfizer, 
foram 58 idosos do 
Asilo São José, entre 
eles, o seu Jorge da 
Silva, de 72 anos. 

“As vacinas re-
manescentes que 
tínhamos aqui, con-
seguimos iniciar a 
vacinação no asilo, 
aproveitando que 
nossas equipes esta-
vam realizando ação 
conjunta de saúde 
na instituição”, dis-
se ao Diário Corum-
baense o secretário 
de Saúde, Rogério 
Leite. 

O Ministério da 
Saúde liberou a nova 

dose do imunizan-
te para idosos que 
tomaram a segunda 
dose há mais de seis 
meses. “Isso trará 
uma maior seguran-
ça para a população, 
já que as taxas de 
transmissão estão 
diretamente relacio-
nadas ao surgimento 
de novas variantes. 
Quanto mais o vírus 
se multiplica, mais 
variantes surgem. 
A terceira dose visa 
reduzir ainda mais a 
sobrecarga potencial 
com uma onda Delta 
que certamente virá 
nos próximos meses 
(ou semanas)”, des-
tacou Rogério Leite, 
que  também é pre-
sidente do Conselho 
dos Secretários Mu-
nicipais de Saúde de 
Mato Grosso do Sul.

Vacinação

Nesta sexta-feira, 
27 de agosto, o dri-
ve thru e ponto fixo 

montados no Po-
liesportivo da Porto 
Carrero vão funcio-
nar das 07h30 às 
16h para a imuniza-
ção da terceira idoso 
em idosos acima de 
80 anos. Lembran-
do que são aqueles 
que completaram as 
duas doses há mais 

de seis meses. 
A segunda dose 

da Coronavac tam-
bém será aplicada 
em quem tomou a 
primeira há mais 
de 14 dias e D2 da 
Pfizer, estará dispo-
nível para quem foi 
imunizado até 03 de 
julho, de acordo com 

o cronograma infor-
mado pela Saúde 
Municipal. 

O secretário Ro-
gério Leite, ressaltou 
que mais doses de 
vacinas devem che-
gar à cidade na tar-
de desta sexta-feira. 
“Continuaremos com 
a dose 1 dos adoles-

centes e no sábado, 
provavelmente, con-
seguiremos concluir 
a dose de reforço das 
pessoas de 80 anos 
acima e abrir para 
novo grupo”, afir-
mou, ao destacar que 
profissionais de saú-
de também integram 
o grupo prioritário.
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Leonardo Cabral

Corpo foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros no final da manhã de quarta-feira

Motorista de aplicativo encontrado morto 
saiu de casa para buscar passageiro

LEONARDO CABRAL
leonardo@diariocorumbaense.com.br

A Polícia Civil in-
vestiga o assas-
sinato de Lucas 
Matheus de 

Souza Mendoza, de 22 
anos, encontrado mor-
to, no rio Paraguai, na 
manhã de quarta-feira 
(25). Um dia antes de o 
corpo ser resgatado, ele 
tinha saído na compa-
nhia de um indivíduo 
para fazer corrida de 
aplicativo. É o que re-
vela o boletim de ocor-
rência 3068/2021, re-
gistrado no 1º Distrito 
Policial de Corumbá, o 
qual o Diário Corum-
baense teve acesso. 

Um irmão de Lucas 
relatou que, na tarde de 
terça-feira (24), ele es-
tava em casa, no bairro 

Boa Esperança, em La-
dário, quando saiu por 
volta das 14h, na com-
panhia do indivíduo, 
para fazer uma corrida. 
Ainda conforme o ir-
mão da vítima fatal, o 
indivíduo que o acom-
panhava, relatou que 
eles levaram o suposto 
passageiro até próximo 
ao rio, até a bomba, 
conforme o “amigo”, 
não sendo mencionado 
o local exato. 

O indivíduo ainda 
contou que como ele 
não queria ficar no lu-
gar, voltou para sua 
casa, enquanto Lucas 
Matheus ficou e não foi 
mais visto pelos fami-
liares.  

Já na quarta-feira 
(25), sua irmã viu uma 
notícia publicada em 
rede social relatando 

que o Corpo de Bom-
beiros havia encontra-
do um corpo no rio. Por 
conta disso, a família 
foi ao Instituto Médico 
Legal para reconheci-

mento e confirmou que 
o corpo era de Lucas.

O irmão da vítima 
também afirmou que 
o veículo dele, um Gol 
ano 1997, de cor ver-

melha, e o aparelho ce-
lular, de cor roxa, não 
foram encontrados. O 
boletim de ocorrência 
também traz o nome do 
suspeito do homicídio, 

mas até o fechamento 
desta edição, a Polícia 
Civil apenas informou 
que está investigando o 
crime. 

O caso

O corpo de Lucas 
Matheus de Souza 
Mendoza (22), foi en-
contrado na região da 
Boca do Paraguai Mi-
rim, distante cerca de 
15 quilômetros de Co-
rumbá, nas proximida-
des da Base Naval do 
Rabicho, da Marinha 
do Brasil.

O corpo estava 
boiando no rio Para-
guai e apresentava cor-
te no pescoço (esgorja-
mento), várias lesões 
no rosto, ferimento pro-
fundo na cabeça e um 
corte no abdômen.

Boliviano considerado “herdeiro” de Pablo Escobar 
é condenado a 14 anos de prisão

Ricardo Veizaga

Primeiro à esquerda, Lobo sendo entregue à Polícia Federal de Corumbá em maio deste ano

LEONARDO CABRAL COM 
JORNAL EL DIA

O boliviano Jesús 
Einar Lima Lobo Do-
rado foi condenado 
a 14 anos de prisão 
pela Justiça Brasi-
leira, por tráfico de 
drogas. Foi o que in-
formou a agência de 
notícias EFE.

Lima Lobo foi en-

tregue às autorida-
des brasileiras, no 
dia 05 de maio, em 
cumprimento a um 
pedido de extradição 
da Justiça do Brasil. 
A operação foi lidera-
da pelo comandan-
te nacional, Jhonny 
Aguilera. Desde en-
tão, cumpre prisão 
preventiva em um 
presídio de Campo 

Grande.
“Quando concor-

daram em extraditá-
-lo, as autoridades 
bolivianas chegaram 
a dizer que ele seria o 
herdeiro do narcotra-
ficante colombiano 
Pablo Escobar devi-
do a sua importante 
participação em um 
grupo de traficantes 
de drogas e que era 

considerado um rival 
no auge do chefe do 
cartel de Medellín", 
diz nota do Ministé-
rio Público, citado 
pela EFE.

Lima Lobo foi 
acusado de operar 
uma rede de aviões 
em que eram des-
pachados remédios 
enviados da Bolívia 
e do Peru, que eram 
entregues em pistas 
clandestinas em fa-
zendas em áreas de 
fronteira. O Ministé-
rio Público acrescen-
ta que ele tinha vín-
culos com um grupo 
liderado por Valéria 
Silveira da Cruz, que 
distribui cocaína em 
todo o Brasil.

Quando Lima 
Lobo foi entregue ao 
Brasil em maio pas-
sado, o ministro do 
Governo da Bolívia, 
Eduardo del Castillo, 
destacou que a ex-
tradição havia sido 
autorizada pela Jus-
tiça desde dezembro 

de 2019, mas acusou 
o governo de Jeanine 
Añez de não executá-
-la.

"Selo Vermelho"

Acusado de narco-
tráfico, ele foi extra-
ditado para o Brasil 
na noite do dia 05 
de maio deste ano, 
após um ano e meio 
de prisão domiciliar 
em Santa Cruz de 
la Sierra, na Bolívia. 
Forte esquema de se-
gurança por parte da 
Polícia Boliviana foi 
montado, para que o 
narcotraficante fosse 
trazido até a frontei-
ra de Corumbá com a 
Bolívia, onde foi en-
tregue pelas autori-
dades do país vizinho 
aos agentes da Polí-
cia Federal, na ponte 
que liga os dois paí-
ses, no Posto Esdras.

Lobo é natural da 
cidade boliviana de 
Beni e segundo in-
vestigações policiais 

era o líder de um clã 
familiar que man-
tinha vínculos com 
organizações dedi-
cadas ao narcotráfi-
co na Colômbia e no 
Brasil. Seu nome ga-
nhou notoriedade em 
2017, quando a Jus-
tiça brasileira soli-
citou sua extradição 
com “Selo Vermelho” 
pelo crime de tráfico 
internacional de dro-
gas.

A Felcn, Polícia 
da Bolívia, o classifi-
cou como o líder de 
uma organização que 
controlava o tráfico 
de drogas em toda a 
Amazônia. O então 
diretor da Felcn, Ma-
ximiliano Dávila, ga-
rantiu que o domínio 
incluía áreas como 
San Joaquín, San-
ta Ana del Yacuma, 
Guayaramerín, Ribe-
ralta, Santa Cruz e 
até cidades dos esta-
dos de Mato Grosso e 
Mato Grosso do Sul, 
no Brasil.
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GERAL

Caged: economia de Corumbá tem desempenho 
positivo na geração de postos de trabalho

Anderson Gallo

No acumulado do ano, Corumbá registra 3.168 admissões e 2.230 desligamentos

ROSANA NUNES
rosana@diariocorumbaense.com.br

Corumbá regis-
trou saldo de 
1.198 novos 
trabalhadores 

contratados com car-
teira assinada nos úl-
timos 12 meses – entre 
agosto de 2020 e julho 
de 2021. O saldo é o 
resultado de um total 
de 4.856 admissões e 
3.658 desligamentos. 
Os dados foram divul-
gados nesta quinta-fei-
ra, 26 de agosto, pelo 
Ministério do Trabalho 

com base em informa-
ções do Cadastro Ge-
ral de Empregados e 
Desempregados (Novo 
Caged).  

No acumulado des-
te ano – levando em 
conta dados referentes 
ao período de janeiro 
a julho de 2021 – o 
município registra sal-
do de 938 empregos, 
decorrente de 3.168 
admissões e de 2.230 
desligamentos.  Ao 
longo de 2021, o setor 
econômico da cidade 
com maior saldo foi o 
de Serviços, com 489 

postos de trabalho, 
decorrentes de 1.203 
contratações e 714 de-
missões.

O Comércio con-
tratou 964 pessoas 
com carteira assina-
da e dispensou 786 
(saldo positivo de 178 
vagas). A Indústria de 
Transformação teve 
saldo de 129 postos de 
trabalho (foram 522 
admitidos e 393 desli-
gados). Na sequência, 
de acordo com o Novo 
Caged, aparecem os 
setores da Construção 
com saldo positivo de 

79 vagas formais cria-
das (201 contratados e 
122 demitidos) e o da 
Agropecuária, que no 
período temporal con-
tabilizou 278 admis-
sões e 215 dispensas 
(saldo positivo de 53 
vagas).  

Somente em ju-
lho deste ano (agosto 
ainda não encerrou), 
Corumbá registrou 
495 contratações com 
carteira assinada e 
372 demissões. O sal-
do positivo foi de 123 
postos de trabalho. O 
segmento econômico 
de Serviços repetiu o 
desempenho anual, li-
derando com saldo po-

sitivo de 140 postos de 
trabalho. Por sua vez, 
o setor da Indústria 
de Transformação teve 
desempenho negativo 
no mês passado, com 
o índice de demissões 
superando as contra-
tações. Foram 59 ad-
missões e 121 desli-
gamentos, gerando o 
saldo negativo de -62 
vagas.  

Caged   

O Novo Caged é 
a geração das estatísti-
cas do emprego formal 
por meio de informa-
ções captadas dos sis-
temas eSocial, Caged 
e Empregador Web. 

Desde janeiro de 2020, 
o uso do Sistema do 
Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempre-
gados (Caged) foi subs-
tituído pelo Sistema de 
Escrituração Digital 
das Obrigações Fiscais, 
Previdenciárias e Tra-
balhistas (eSocial) para 
parte das empresas, 
conforme estabelecido 
pela Portaria SEPRT nº 
1.127, de 14/10/2019. 
Permanece a obriga-
toriedade de envio das 
informações por meio 
do Caged apenas para 
órgãos públicos e orga-
nizações internacionais 
que contratam celetis-
tas. 

Marinha publica editais 
para concursos públicos 

com salário de até R$ 5,6 mil
LEONARDO CABRAL
leonardo@diariocorumbaense.com.br

Editais para con-
curso público da Mari-
nha do Brasil já estão 
disponíveis. Serão dois 
concursos realizados 
pela instituição mili-
tar. Um para Ingres-
so no Quadro Técnico 
de Praças da Armada 
(QTPA) e para o Cor-
po Auxiliar de Praças 
(CAP).

O edital do QTPA 
conta com 20 vagas e 
as inscrições abriram 
no dia 24 de agosto e 
vão até 26 de setem-
bro. Já o edital do CAP, 
informa 39 vagas de 

nível médio técnico e 
as inscrições abrem no 
dia 08 de setembro.

Os principais requi-
sitos para o concurso 
QTPA são: brasileiro 
nato ou naturalizado, 
sexo masculino, ter 
entre 18 e 25 anos, ter 
concluído o curso téc-
nico de nível médio re-
lativo à área técnica a 
que concorre nas áreas 
de Eletroeletrônica e 
Mecânica.

Durante o curso de 
formação, o aluno re-
ceberá R$ 1.414,82, 
além de outros benefí-
cios. Caso o candidato 
seja aprovado na pri-
meira etapa, ocupará a 

graduação de Terceiro 
Sargento, e os rendi-
mentos chegam a R$ 
5.699,25.

Já no concurso do 
CAP, que é para ambos 
os sexos, os candida-
tos também precisam 
ter entre 18 e 25 anos. 
Se for aprovado, ao fi-
nal do curso, será no-
meado cabo do CAP e 
passará a receber R$ 
3.625,26.

Ambos os editais 
estão disponíveis no 
site www.marinha.mil.
br/sspm.

Com informações 
da assessoria de im-
prensa do 6º Distrito 
Naval. 

Governador sanciona lei 
zerando impacto da bandeira 

vermelha na conta de luz
NOTÍCIAS MS
www.noticias.ms.gov.br

Para reduzir o im-
pacto nos setores pro-
dutivos e nos gastos 
domésticos, o gover-
nador Reinaldo Azam-
buja sancionou a lei 
que reduz o ICMS in-
cidente na conta de 
energia elétrica para 
zerar o impacto na 
bandeira vermelha. 
A lei, proposta pelo 
próprio governador, 
foi aprovada pela As-
sembleia Legislativa 
e publicada no Diário 
Oficial do Estado. 

A decisão atende a 
pedido de sindicatos e 
federações represen-
tativas do setor pro-
dutivo, mas beneficia 
todos os consumido-
res do Estado. “Des-
de maio o Brasil está 
na bandeira vermelha 
por causa da crise hí-
drica. A energia cara 
acaba impactando os 
custos de produção 
de alguns segmentos 
econômicos e também 
o orçamento domésti-
co”, explicou o gover-
nador.  

Essa redução do 
imposto faz parte do 
conjunto de ações 
do Governo de Mato 
Grosso do Sul para 

minimizar os efeitos 
negativos da pande-
mia de covid-19 na 
economia. Pelos cál-
culos da Secretaria 
de Estado de Fazen-
da (Sefaz), o impacto 
na arrecadação men-
sal do Estado será de 
uma redução de R$ 
18,4 milhões.  

Conforme o texto, 
a cobrança do ICMS 
será reduzida em dois 
pontos percentuais 
quando o Brasil esti-
ver no bandeiramento 
vermelho, considera-
do o mais caro para a 
produção de energia 

elétrica. Nesse cenário 
mais agressivo para a 
produção de energia, 
a cobrança reduzida 
do ICMS será da se-
guinte forma: de 17% 
para 15% para comer-
ciantes, industriais, 
produtores e residen-
ciais cujo consumo 
seja de 1 a 200 quilo-
watts/hora (kWh); de 
20% para 18% para 
consumidores cujo 
consumo mensal seja 
de 201 a 500 kWh; e 
de 25% para 23% para 
consumidores cujo 
consumo mensal seja 
acima de 501 kWh.
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CF
SUBLINGUAL

VASONACUO
NCCASARGU

ATUALIDADES
OZUSINAA
SSATRAI
JUNTAIDON

SUSTENTART
NUROIELE

DICAARRASAR
NADACONSTA

COPOSLUAT
SINALALVI

ÃISORITV
ROSEOSAKA

Antônio,
Pedro e

João
(Catol.)

Últimos
jogos de
um cam-
peonato

Significado
do "G", em

"FGTS"

Agrupa-
mento, em

inglês

Enfeite
comum em
varandas

Medo do
solteirão
convicto

(?) mole: 
descuidar-
se (gíria)

Temas co-
muns em 

redações de
vestibular 

Milho do
prato

votivo de
Oxum

Conquista
por meio

de
sedução

Região  
dos Alpes

Suíços

(?) Vito
Corleone: 
o Poderoso

Chefão 

Coloca em 
proemi-
nência

(?) de
filmes,
assunto 

do cinéfilo

Nome
popular da 
certidão
negativa

(?) qual: 
exatamen-
te igual a

(?) de cer-
veja: tulipa,

lager e
caneca

(?) Norte,
bairro de
Brasília 

"(?) em 
Columbi-
ne", filme

(EUA)
Castelo de
(?), monu-

mento
japonês

Rei, em
francês

Arruinar;
destruir

Amante de 
Afrodite
(Mit.)

Boleia
A cheia

desperta o 
lobisomem

O ponto
mais alto

Ferramenta didática que une o
quadro comum à tecnologia

touchscreen e o
acesso à internet

L
Que ocor-
rem a cada
365 dias

(?) de fumaça, 
forma de comuni-

cação
primitivaVinho que

pode ser
obtido da

mistura do
branco

com o tinto

Fornecer
recursos 

financeiros

Doce de tapioca com
leite de coco (Cul.)
Lina (?) Bardi: pro-

jetou a sede do Masp

Grupo de
médicos
que as-

sistem um
paciente

Via de ad-
ministra-
ção de 

comprimi-
dos de alta
absorção

(?) Angeles,
cidade 

El. comp.:
"alviverde"

Encurralo
A brinca-
deira que

não ofende

Estabele-
cimento
como o
engenho

de açúcarAquisição
de bem móvel ou
imóvel pela posse
prolongada (jur.)

3/ado — roi. 5/osaka — tirol. 7/cluster. 10/sublingual. 15/lousa interativa.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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R S I
E M B O S C A D A

E S P E C T A D O R
E B I S I S O
R C A A A O
V A I N S S AN

P A R E N T E S E S
T I N A R E G A
O T A R I E L

A R R E P I O S
I A E T E N T A

C O N T R A D A I
C E U Z N R

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

Grande
depósito
de água 

Estilo
musical
de Maria

Rita

Berílio
(símbolo)

O limite
da cesta
de bas-
quete

Aquele que
assiste 

ao espe-
táculo

Evanildo
Bechara,
gramático

Relativo
ao nariz

"Devagar
se (?) ao

longe"
(dito) 

Sentimen-
to daquele
que não
perdoa

Formato
da coluna
vertebral 

do homem

Buenos
(?), a

Capital 
do Tango

(?) Santa-
na, ídolo 
do Flumi-

nense

O disco
rígido do
compu-
tador

Nota do
Redator
(abrev.)

Dígrafo
de "osso"
(Gram.)

Os passageiros que
têm lugares

especiais nos ônibus
Prorroga (a data) 

Parceira
comercial
Sílaba de
"casco"

Sucede
ao "Q"
Arma-
dilha

O dente 
do juízo
Formiga,
em inglês

São, em
espanhol
Tenho co-
nhecimeto

Para o
Ferramen-
ta do car-
pinteiro

Erva, em
tupi

(?) Peixoto,
jornalista

Os sinais 
( )

Calafrio

Antiga
vasilha

para lavar
roupas

Molha (as
plantas)
Grito de

dor
A Pequena
Sereia (Cin.)
Cabeleira
postiça

Então 
(pop.)

Zoológico
(red.)

Hiato
de "miar"
Em opo-
sição a

Neste
lugar

Pequeno
colchão
portátil

A (?) aberto: ao ar
livre

Enjoado
(a bordo)

Infor-
mado;

avisado

Experi-
menta

(?) marra:
à força
(pop.)

3/ant — caá — san. 7/mareado. 10/espectador.

Solução Anterior

Circuito Funec de Stand up 
Paddle acontece domingo 

com 50 participantes

C
om duas eta-
pas previs-
tas, o Circui-
to Funec de 

Stand up Paddle vai 
ser retomado no do-
mingo, 29 de agos-
to, nas modalidades 
Kids, Open, Amador 
e Profissional. A pro-
va terá largada às 07 
horas na Prainha do 
Porto Geral. Promo-
vido pela Prefeitu-
ra de Corumbá, por 
meio da Fundação de 
Esportes de Corum-
bá (Funec), o Circui-
to Funec de Stand up 
Paddle terá 50 atle-

tas participantes. É 
a maior quantidade 
de participantes de 
uma competição de 
Stand Up já realiza-
da em Corumbá.

Com percursos de 
500 metros, 3 km, 6 
km e 9 quilômetros, 
a etapa terá premia-
ção com medalhas 
da seguinte forma: 
profissional feminino 
e masculino e Ama-
dor, que só tem mas-
culino, as medalhas 
vão para os cinco 
primeiros colocados 
de cada uma delas. 
Para os iniciantes 
serão entregues me-
dalhas para os três 
primeiros colocados 

também no feminino 
e masculino. O Kids 
é só medalha de par-
ticipação. Há tam-
bém a categoria Mas-
ter, que é de 40+, e 
a Super Master que 
é 50+, dentro da Pro-
fissional, da Amado-
ra e da Open também 
serão premiados três 
primeiros de cada de 
uma dessas subcate-
gorias.

A realização do Cir-
cuito Funec de Stand 
up Paddle tem apoio 
do Exército Brasilei-
ro, Marinha do Bra-
sil, 3° Grupamento 
de Bombeiros Militar, 
Agetrat e Secretaria 
Municipal de Saúde.

 
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 REQUERIMENTO 
 
 

EDITAL DE REQUERIMENTO 
EXPORTADORA SANTIAGO EIRELI torna público que requereu junto à Fundação de Meio 

Ambiente do Pantanal a LICENÇA DE OPERAÇÃO, para a atividade de DEPOSITO DE 

MATÉRIA PRIMA E/OU MANUFATURADO EM GERAL, EXCETO PRODUTOS 

PERIGOSOS Localizada na Rua Monte Castelo, 2445 - Aeroporto, Corumbá-MS. 

 
 
Obs: Utilizar Letra Tamanho 12, Fonte ARIAL, Largura do Texto 14 cm. 
O edital de requerimento deve ser publicado no Diário Oficial do Estado e/ou em jornal de circulação local 
de circulação diária. 

Mineração Corumbaense Reunida S/A
torna público que requereu ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis-IBAMA a renovação de sua Licença de Operação até a data de 02 de janeiro  de 
2026, para continuidade do programas de recuperação de áreas degradadas  e demais 
programas de monitoramento ambiental da mina São Domingos, localizada no Morro do 
São Domingos, municípios de Corumbá/MS.
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