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Quarta cidade mais populosa do Mato Grosso do Sul, com 112.669 habitantes, Corumbá completa 243 anos de fundação 
na próxima terça-feira. Nesta sexta, o prefeito Marcelo Iunes anuncia mais de R$ 90 milhões em obras.
>>PÁGINAS 03 e 04
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Vamos seguindo em frente e 
pensando no bem comum

Na terça-feira, 
21 de setem-
bro, vamos 
celebrar os 

243 anos de Corum-
bá, cidade que é um 
dos orgulhos das be-
lezas naturais bra-
sileiras pelo imenso 
potencial que tem 
em meio ambiente. 
Corumbá é também 
o berço da cultura 
sul-mato-grossense 
e detentora de uma 
reserva mineral com 
capacidade para anos 
de exploração e forta-
lecimento econômico.

Porém, de 2020 
para cá, vivemos 

dias tensos, de per-
das de entes queri-
dos, de dificuldades 
econômicas, de dis-
tanciamento social, 
de incertezas. O que 
todos querem é que 
tudo volte à “norma-
lidade”. Mas não é 
tão simples assim. 
A pandemia da co-
vid-19 afetou o mun-
do inteiro e ainda 
não está controlada, 
embora a vacinação 
esteja avançando e 
os números de novos 
casos, internações e 
óbitos estão em que-
da.   

Este é um momen-

to para se fazer refle-
xões. É hora de fazer 
o balanço de tudo 
que vivemos nesses 
últimos meses para 
termos um parâme-
tro do que queremos 
para o futuro. 

É lógico que que-
remos uma cidade 
melhor, segura, com 
oportunidades de em-
prego e renda. Como 
alcançar essa meta 
é a grande pergunta. 
Além do Poder Públi-
co, cabe a nós, que 
aqui estamos, uma 
parcela de responsa-
bilidade nesse pro-
cesso. O que nos cabe 

é bastante simples. É 
uma mudança de ati-
tude, adotarmos uma 
postura de preocupa-
ção coletiva, de zelo 
com as pessoas e com 
o lugar que vivemos. 

Uma Corumbá 
melhor no futuro de-
pende da atuação co-
letiva e de um com-
portamento cidadão, 
em busca do bem 
comum. Corumbá 
brilha e causa ale-
gria, enche os olhos 
dos visitantes e ar-
ranca suspiros da-
queles que passam a 
ser amantes de sua 
beleza. É verdade que 

também vivemos tem-
pos difíceis provoca-
dos pela seca no Pan-
tanal, com boa parte 
do bioma queimando, 
animais que não re-
sistiram aos incên-
dios e o nosso rio Pa-
raguai que enfrenta a 
maior estiagem em 50 
anos. 

Mas, as páginas 
da vida vão virando, 
como num livro e as 
coisas vão acontecen-
do como enredo de 
histórias. Achar é o 
resultado de procurar 
e, na vida, encontra-
-se o que se plantou, 
às vezes flores, às 

vezes somente espi-
nhos.

Por isso, nesses 
243 anos vamos pra-
ticar ações de cons-
cientização, ter mais 
empatia com o próxi-
mo, fazer o bem sem 
ver a quem e continu-
ar lutando para que a 
nossa Corumbá siga 
em frente. Lutan-
do também para que 
essa pandemia seja 
controlada, mas para 
isso, é preciso que fa-
çamos a nossa parte: 
uso da máscara, hi-
gienização das mãos 
e distanciamento so-
cial.

EDITORIAL
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CIDADE

Anderson Gallo

Última estimativa do IBGE aponta que Corumbá tem 112.669 habitantes; é a quarta cidade mais populosa de Mato Grosso do Sul

Corumbá completa 243 anos 
mostrando recuperação na economia

ROSANA NUNES
rosana@diariocorumbaense.com.br

Q uarta ci-
dade mais 
p o p u l o -
sa do Mato 

do Sul, com                        
112.669 habitantes, 
segundo estimativa 
populacional deste ano 
do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatís-
ticas (IBGE), Corumbá 
completa 243 anos de 
fundação na terça-fei-
ra, 21 de setembro.

A economia local é 
bastante diversifica-
da. Nela, ainda se des-
tacam as atividades de 
comércio, mineração, 
pesca e turismo. Co-
mércio; serviços; cons-
trução civil e agro-
pecuária respondem 
pelo maior fluxo de 
contratações. Somen-
te nos primeiros sete 
meses de 2021, juntos 
criaram mais de 2,6 
mil postos de trabalho 
formal, segundo dados 
do Cadastro Geral de 
Empregados e Desem-
pregados (Caged), do 
Ministério do Traba-
lho.

Ao todo, no mesmo 
período, a economia 
corumbaense contra-
tou pouco mais de 
3,1 mil pessoas com 
carteira assinada. A 

retomada do desen-
volvimento econômico 
neste período de pan-
demia começa a ga-
nhar visibilidade.

O Atlas do Desen-
volvimento Humano 
Brasil 2013, divulga-
do pelo Programa das 
Nações Unidas para 
o Desenvolvimento 
(PNUD), classificou 
o Índice do Desen-
volvimento Humano 
Municipal (IDHM) de 
Corumbá em 0,700. 

Faixa apontada como 
alto grau de desen-
volvimento. Os dados, 
coletados em 2010, 
mostraram cresci-
mento de quase 20% 
no IDHM num período 
de dez anos. Original-
mente, o levantamen-
to é realizado a cada 
década.

De acordo com o 
Atlas do Desenvolvi-
mento Humano Bra-
sil, a Educação foi o 
indicador que mais 

evoluiu em Corum-
bá. Teve crescimento 
de 0,188 e saltou de 
0,398 em 2000 para 
0,586 em 2010. O 
IDHM ainda leva em 
consideração os cha-
mados "anos espera-
dos de estudo". Esse 
quesito indica o nú-
mero de anos que a 
criança que inicia a 
vida escolar no ano 
de referência tende a 
completar.

Houve redução 

de 18% nas taxas de 
mortalidade infantil 
(crianças com menos 
de um ano) em Co-
rumbá. O índice caiu 
de 21,9 por mil nas-
cidos vivos em 2.000 
para 17,8 por mil nas-
cidos vivos em 2.010. 

O município atingiu 
marca abaixo da que 
a Organização das 
Nações Unidas (ONU) 
estipula para alcance 
do Brasil em 2015, 
que deve estar abaixo 
de 17,9 óbitos por mil 
a partir daquele ano.

Por outro lado, a 
esperança de vida 
ao nascer aumentou 
7,4 anos nas últimas 
duas décadas em Co-
rumbá. De acordo 
com dados da dimen-
são Longevidade do 
IDHM, a expectati-
va de vida passou de 
67,7 anos em 1.991 
para 75,1 anos em 
2.010. No Mato Gros-
so do Sul, a esperança 
média de vida ao nas-
cer é de 75,0 anos. No 
país, é de 73,9 anos.

Os indicadores de 
Habitação revelam 
que em 2010, total de 
93,32% da população 
vive em domicílios com 
água encanada; outros 
97,47% têm energia 
elétrica nas casas e 
97,62% da população 
urbana é atendida pela 
coleta de lixo.

História: ocupação da região teve 
início no século 16

Corumbá em Números

População estimada 2021 - 112.669 pes-
soas
População Censo 2010 - 103.703 pesso-
as
Domicílios Censo 2010 - 32.259
IDH 2010 - 0,700
Densidade demográfica - 1,60 hab/km²
Área territorial - 64.438,363 km²
Ensino fundamental (2020) - 15.395 ma-
trículas
Ensino médio (2020) - 4.415 matrículas
Taxa de escolarização de 6 a 14 anos de 
idade (2010) - 94,7 % 
IDEB – Anos iniciais do ensino funda-
mental Rede pública (2019) - 5,1
IDEB – Anos finais do ensino fundamen-
tal Rede pública (2019) - 4,3 
Salário médio mensal dos trabalhadores 
formais (2019) - 2,7 salários mínimos
População ocupada (2019) - 15,4 % 
Automóvel (2020) - 21.500
Caminhão (2020) - 1.083
Motocicleta (2020) - 11.668
Ônibus (2020) – 283

*Fonte: IBGE

Com o nome de 
origem tupi-guarani 
– Curupah, que sig-
nifica “lugar distante” 
– e depois de ter ou-
tras denominações ao 
longo de sua história, 
Corumbá é conhecida 
como cidade branca, 
devido à cor clara de 
seu solo, rico em cal-
cário.

A ocupação da re-
gião teve início no sé-
culo 16 quando, com 
a expectativa de en-
contrar ouro, a área 
do atual município foi 
explorada pelos por-

tugueses, que come-
çaram a chegar em 
1524. Fundado em 
1778 para impedir 
os avanços dos espa-
nhóis pela fronteira 
brasileira em busca 
do mineral precioso, 
o Arraial de Nossa Se-
nhora da Conceição 
de Albuquerque, pri-
meira denominação 
do vilarejo, transfor-
mou-se no principal 
entreposto comercial 
da região.

Quando a passa-
gem de barcos bra-
sileiros e paraguaios 

pelo rio Paraguai foi 
liberada, e devido à 
importância comercial 
que passou a ter, a lo-
calidade foi elevada a 
distrito em 1838 e, em 
1850, a município.

A cidade iniciou 
atividades industriais 
na década de 1940, 
com a exploração das 
reservas de calcário 
– excelente para a in-
dústria do cimento – e 
de outros minérios. No 
fim dos anos 1970, o 
turismo passou a ser 
explorado, revelando 
nova infraestrutura e 

viabilizando a restau-
ração das construções 
históricas. Com o Pan-
tanal ocupando 60% 
de seu território, Co-
rumbá constitui-se no 
principal portal para o 
santuário ecológico.

A ata de fundação 
de Corumbá foi lavra-
da em 21 de setembro 
de 1778, com a deno-
minação de Albuquer-
que. Foi elevada a dis-
trito pela Lei nº 04, de 
19 de abril de 1838 e a 
município pela Lei nº 
712, de 05 de julho de 
1850. (RN)
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Marcelo Iunes anuncia mais de 50 obras 
durante celebração dos 243 anos de Corumbá

Renê Marcio Carneiro

"Se tudo cor-
rer dentro 
do progra-

mado, obras 
já serão en-
tregues em 

2022"

ROSANA NUNES
rosana@diariocorumbaense.com.br

O prefeito Mar-
celo Iunes 
anuncia nes-
ta sexta-fei-

ra, 17 de setembro, 
um pacote de obras 
estimado em mais de 
R$ 90 milhões para 
Corumbá. São mais 
de 50 ações nas áreas 
de infraestrutura ur-
bana e rural, saúde, 
meio ambiente, edu-
cação e assistência 
social. O ato será no 
Centro de Conven-
ções do Pantanal, às 
10h.

“Por causa da pan-
demia, ainda não va-
mos poder fazer a fes-
ta que queríamos e 
que nossa cidade me-
rece. Graças a Deus, 
avançamos muito na 
vacinação e estamos 
retomando aos pou-
cos a nossa rotina, 
mas ainda precisa-
mos seguir os proto-
colos de biosseguran-
ça contra essa terrível 
doença”, afirmou o 
prefeito.

Ao Diário Corum-
baense, Iunes desta-
cou as importantes 
decisões que preci-
sou tomar para con-
ter o coronavírus na 
cidade, sobre suas 
prioridades para os 
próximos anos na ad-
ministração da maior 
cidade do Pantanal e 
também o atual ce-
nário político da re-
gião e do Mato Gros-

so do Sul. “Estamos 
lançando obras em 
parceria com o Gover-
no do Estado, com a 
União e com emendas 
parlamentares, mas a 
grande maioria será 
executada com recur-
sos próprios. E são 
obras que, se tudo 
correr dentro do pro-
gramado, serão en-
tregues já em 2022”, 
afirmou o prefeito. 

Pavimentação em 
Albuquerque

“Na rua principal 
de Albuquerque, uma 
reivindicação antiga 
da comunidade que 
vive no distrito e dos 
turistas que movi-
mentam a região, va-
mos lajotar a avenida 
principal e o governa-
dor Reinaldo Azam-
buja, um grande par-
ceiro de Corumbá, vai 
pavimentar da BR-
262 até a entrada de 
Albuquerque”, desta-
cou.

Reformas e nova 
escola

Na Educação, além 
de reformar cinco 
unidades de ensi-
no, o prefeito deter-
minou a construção 
de mais uma escola 
para atender a comu-
nidade do bairro Pa-
dre Ernesto Sassida. 
“A deputada federal 
Rose Modesto, que é 
uma grande parceira 
nossa, conseguiu R$ 

9 milhões para cons-
truirmos uma escola 
modelo padrão, am-
pla e que vai atender 
toda aquela região”. 

Pandemia

No combate à pan-
demia, Iunes mais 
uma vez reiterou a im-
portância de aplicar 
os recursos recebidos 
diretamente na Santa 
Casa. “Não fizemos a 
besteira de montar um 
hospital de campa-
nha, que gastaria em 
torno de R$ 1 milhão 

só com estrutura e 
mais 1,5 milhão de re-
ais por mês de manu-
tenção. Pelo contrário, 
investimos dentro da 
Santa Casa, abrimos 
um CTI moderno com 
17 leitos e mais 15 lei-
tos clínicos, além de 
comprarmos 10 venti-
ladores mecânicos”.

“O hospital de Co-
rumbá gastava em 
torno de R$ 400 mil 
com medicamentos. 
Na pandemia passou 
a gastar R$ 1 milhão. 
Por isso, nós aumen-
tamos o repasse da 
Prefeitura de R$ 500 
mil para R$ 685 mil. 
Já o Estado passou 
para R$ 815 mil. A 
folha de pagamento 
fica em torno de R$ 
1 milhão para os 400 
funcionários e outro 
R$ 1 milhão para os 
médicos”, afirmou o 
prefeito. 

2022

No campo político, 
o prefeito de Corumbá 
acredita que o Pode-
mos, partido ao qual 
se filiou e assumiu a 
vice-presidência Es-
tadual, tem todas as 
condições para ser a 
grande surpresa das 
eleições do ano que 
vem. “Temos um par-
tido muito bem estru-
turado. Temos nomes 
fortes para a dispu-
ta do ano que vem e 
a expectativa é fazer 
pelo menos dois de-
putados estaduais”, 
finalizou o prefeito de 
Corumbá.

Nas eleições 2022, 
vão ser eleitos pre-
sidente da Repúbli-
ca, vice-presidente, 
governadores, sena-
dores, deputados fe-
derais e deputados 
estaduais. 
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Renê Marcio Carneiro/PMC

Novo equipamento vai dar maior celeridade aos exames

DA REDAÇÃO COM 
ASCOM PMC

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

Centro de Especialidades Médicas passa a contar 
com moderno raio-x para exames ambulatoriais

O Centro de Es-
pecialidades 
Médicas Dr. 
Fadah Sca-

ff Gattass, localizado 
na rua Cabral, entre 
a Sete de Setembro e 
Quinze de Novembro, 
passou a contar com 
moderno raio-x, mode-
lo Apolo D/Apolo, para 
ser empregado em 
exames ambulatoriais.

O raio-x tem mesa 
elevatória e flutuante 
que permite a realiza-
ção de exames reclina-
do, em pé ou sentado, 
proporcionando maior 
mobilidade e seguran-
ça ao paciente, além 
de atender crianças, 
adultos e pessoas com 
sobrepeso.

"Este é um equi-
pamento importan-
tíssimo, de primeira 
linha, capaz de emitir 
película digital, dando 

mais celeridade na re-
alização dos exames. 
Sempre buscamos 
medidas para pro-
porcionar o melhor, 
principalmente para 
os que mais precisam, 
queremos que o pa-
ciente realize o exame 
solicitado o mais breve 
possível”, disse o pre-
feito Marcelo Iunes, 
durante a entrega do 
equipamento, na últi-
ma quarta-feira. 

Durante a cerimô-
nia, o secretário de 
Saúde, Rogério Leite, 
disse que o CEM vai 
receber mais investi-
mentos da adminis-
tração. "Já está em 
andamento o proces-
so para a construção 
do segundo piso, para 
que possamos fazer 
pequenas cirurgias 
aqui. Isso é resultado 
de união, que traz re-
solutividade em saú-
de.”   

"A instalação do 

equipamento possui 
exigências próprias, 
tanto estruturais e 
de segurança, inclu-
sive uma rede elétri-
ca específica, na qual 
o vice-prefeito teve 
um papel fundamen-

tal para a resolução. 
Agradeço a toda a 
equipe que têm feito 
o melhor para a nossa 
população”, concluiu 
Marcelo Iunes.   

Além do vice-pre-
feito, também partici-

param da solenidade 
a primeira-dama e se-
cretária de Assistência 
Social e Cidadania, 
Amanda Balancieri Iu-
nes, o presidente da 
Câmara de Corumbá, 
Roberto Façanha, o 

vereador e presidente 
da Comissão de Saúde 
do Legislativo, Youssef 
El Sala, a secretária-
-adjunta da Saúde 
Mariluce Leão e a pre-
sidente do Conselho 
de Saúde, Leia Vilava.

Inscrições em processo seletivo da 
Secretaria de Saúde encerram hoje

A Prefeitura de 
Corumbá recebe 
até às 17h desta  
sexta-feira (17) ins-
crições para o pro-
cesso seletivo sim-
plificado destinado 
ao preenchimento 
imediato de 23 va-
gas na Secretaria 
Municipal de Saú-
de. A inscrição é ex-
clusivamente online 
e deve ser feita no 
link:  https://www.
corumba.ms.gov.br/
cidadao/escola-de-
governo/%20edital/. 

A Escola de Go-
verno (Egov) é a res-
ponsável pela divul-
gação das inscrições 
de todos os candida-
tos. Todas as etapas 
serão oficializadas 
por meio do Diário 

Oficial de Corum-
bá, sendo de inteira 
responsabilidade do 
candidato o acompa-
nhamento das infor-
mações publicadas. 
Não são utilizadas 
ligações, e-mail ou 
qualquer outro tipo 
de comunicação 
para a convocação 
dos candidatos. To-
das as informações 
são publicadas ape-
nas no DIOCORUM-
BÁ.

São 10 vagas para 
contratação imedia-
ta (10 para cadas-
tro de reserva) para 
o cargo de Técnico 
de Saúde Pública I 
(Atendimento e Re-
cepção). São requi-
sitos básicos para 
concorrer às vagas: 
diploma do Ensino 
Médio; conhecimen-
tos básicos de Infor-

mática – word, excel 
e acesso a internet; 
disponibilidade para 
cumprir a carga ho-
rária de 40 horas 
semanais, conforme 
a necessidade de lo-
tação na Secretaria. 
A remuneração é de 
R$ 1.405,27;

Quatro vagas 
para o cargo de Téc-
nico de Saúde Públi-
ca II (Técnico de La-
boratório), com mais 
3 vagas para cadas-
tro de reserva. Para 
concorrer é preciso 
possuir diploma de 
Ensino Médio e ca-
pacidade específica 
para exercer a fun-
ção. Os contratados 
vão atuar no Labo-
ratório Municipal 
e o salário é de R$ 
2.419,11, com carga 
horária de 40 horas 
semanais;

Três vagas (com 
outras 3 para cadas-
tro de reserva) para 
Agente de Serviços 
Operacionais (Moto-
rista). Como os se-
lecionados vão atuar 
no SAMU e na rede 
de atendimento dos 
serviços de trans-
porte municipal de 
pacientes, é exigido 
diploma do Ensino 
Médio, CNH catego-
ria “D” e Curso de 
Formação e Atuali-
zação de Veículos de 
Emergência. A carga 
horária é de 40 ho-
ras e a remuneração 
de R$ 1.405,27;

Uma vaga para 
Agente de Servi-
ços Operacionais II 
(Motorista de Zona 
Rural – Distrito de 
Albuquerque), onde 
os candidatos de-
vem apresentar En-

sino Médio Completo; 
Carteira Nacional de 
Habilitação catego-
ria “D”, curso de for-
mação e atualização 
de veículos de emer-
gência e residir na 
região de Albuquer-
que. O salário é de 
R$ 1.405,27 para ex-
pediente de 40 horas 
por semana. Há uma 
vaga para cadastro de 
reserva; Cinco vagas 
(mais 5 para cadas-
tro de reserva) para 
o cargo de Técnico de 
Saúde Pública (Au-
xiliar de Consultó-
rio Dentário). Podem 
concorrer a vaga can-
didatos com diploma 
do Ensino Médio e 
Curso de Auxiliar em 
Saúde Bucal com o 
Registro no Conselho 
de Classe. O salário 
é de R$ 1.912,19 e a 
carga horária de 40 

horas semanais.
O candidato que 

não apresentar do-
cumentação original 
e cópia para com-
provar, quando con-
vocado, a veracidade 
e exatidão das infor-
mações prestadas na 
sua inscrição online 
será automaticamen-
te desclassificado. 
Em seu lugar será 
convocado outro can-
didato, seguindo a 
classificação. O con-
corrente não pode 
possuir vínculo com 
a administração pú-
blica Municipal, Es-
tadual e/ou Federal, 
com exceção dos ca-
sos previstos em Lei. 
Se for estrangeiro, é 
obrigatória a apre-
sentação do visto de 
permanência válido 
em todo território na-
cional.
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POLÍCIA

Defron apreende 47 quilos de droga e 
detém sete pessoas em Corumbá

Divulgação/Defron

Quase 45 quilos de pasta base foram apreendidos no bairro Aeroporto

ROSANA NUNES
rosana@diariocorumbaense.com.br

A Defron (De-
legacia Es-
pec i a l i z ada 
de Repres-

são aos Crimes de 
Fronteira) deflagrou 
a "Operação Branca 
Pura" em Corum-
bá e apreendeu 46 
quilos de pasta base 
de cocaína e 1 quilo 
de cloridrato de co-
caína, na tarde de 
quarta-feira (15).  

Os policiais mo-
nitoravam uma casa 
no bairro Aeroporto, 
quando por volta das 
13h30, abordaram 
um automóvel, com 
placas da Bolívia. 
Dois indivíduos es-
tavam no carro, um 
boliviano e um brasi-

leiro, e confessaram 
que haviam atuado 
como "batedores" da 
carga de droga dei-
xada na residência 

monitorada. 
Com a informa-

ção, os policias en-
traram no imóvel 
e prenderam mais 

dois bolivianos e um 
brasileiro. Também 
apreenderam 44 qui-
los 950 gramas de 
pasta base. A droga 

está avaliada em R$ 
650 mil, segundo a 
Defron.

Os cinco homens 
flagrados disseram 
que apenas guarda-
vam a droga e que os 
verdadeiros donos 
do entorpecente mo-
ram na Bolívia. Os 
dois brasileiros pre-
sos eram monitora-
dos por tornozeleira 
eletrônica em razão 
de condenação por 
tráfico de drogas.

Outra apreensão

Já por volta das 
18h de ontem, em 
continuidade às 
ações, os policiais da 
Defron abordaram 
um VW Gol na área 
central de Corum-
bá, cujo motorista, 

um paulistano, era 
investigado por tráfi-
co de drogas. No au-
tomóvel, além dele, 
havia outro homem. 
Durante a revista, a 
equipe encontrou um 
tablete de cloridrato 
de cocaína e um de 
pasta base de coca-
ína, droga avaliada 
em R$ 50 mil.

Os dois indivídu-
os disseram que "não 
sabiam como a droga 
foi parar no carro”.

Os sete presos fo-
ram autuados em fla-
grante por tráfico de 
drogas e associação 
para o tráfico. Em 
caso de condenação, 
as penas variam de 5 
a 15 anos de prisão. 
Os veículos usados 
pelo grupo também 
foram apreendidos.

Presos em Corumbá nove condenados pela Justiça

LEONARDO CABRAL
leonardo@diariocorumbaense.com.br

Nove pessoas, 
sendo duas mulhe-
res com idades de 24 
e 34 anos e sete ho-
mens, de 33, 20, 39, 
34, 21, 34 e 33 anos, 
foram presos duran-
te ação conjunta 
de policiais do SIG 
(Setor de Investiga-

ções Gerais) da 1ª 
Delegacia de Polícia 
Civil de Corumbá e 
da Polícia Penal, na 
quarta-feira, 15 de 
setembro, durante a 
operação "Festum".

As prisões ocor-
reram nos bairros 
Guatós, Universitá-
rio, Popular Nova e 
Padre Ernesto Sas-
sida. Os detidos fo-

ram condenados pe-
los crimes de roubo, 
furto e tráfico de 
drogas.

Durante a abor-
dagem de um dos 
presos, ele correu 
para dentro de sua 
residência e durante 
a captura foi consta-
tado que o pai dele, 
também tinha man-
dado de prisão por 

pensão alimentícia, 
sendo também leva-
do ao Distrito Poli-
cial.

Os presos foram 
encaminhados para 
a 1ª DP, e posterior-
mente, para os Pre-
sídios masculino e 
feminino, ficando à 

disposição da Justi-
ça.

“Festum”

O nome da ope-
ração é uma alusão 
às comemorações ao 
mês de aniversário 
de Corumbá, onde 

os órgãos de segu-
rança pública es-
tão realizando ações 
de cumprimento de 
mandados de pri-
sões, recolhimento 
de evadidos e fugiti-
vos do sistema pri-
sional, e tentando 
prevenir delitos. 

Rapaz tem celular roubado, vai 
atrás do ladrão e é ameaçado

Foto montagem Diário Corumbaense

Sete homens e duas mulheres foram presos durante a ação

Rapaz de 22 anos 
ficou sob a mira de 
revólver durante rou-
bo de celular, por vol-
ta das 05h30, desta 
quinta-feira, 16 de 
setembro, no bairro 
Cravo Vermelho, par-
te alta de Corumbá. O 
ladrão estava em uma 
bicicleta e usava tor-
nozeleira eletrônica.

A vítima relatou 
que estava esperan-
do o ônibus que leva 
trabalhadores de mi-
neração, quando o 

autor surgiu apon-
tando o revólver em 
sua direção e disse: 
“só passa o dinhei-
ro”. O rapaz disse 
que não tinha e o 
bandido mandou que 
entregasse o celular, 
fugindo logo em se-
guida em direção à 
parte alta.

A vítima voltou 
para casa e com o 
apoio do pai saiu em 
busca do autor, des-
crito como moreno, 
magro, alto e usava 

boné nas cores ver-
melha e preta. Ele foi 
visto nas imediações 
de um projeto social, 
mas ao perceber a 
presença da vítima, 
subiu rapidamente o 
morro e lá de cima, 
gritou: “sei onde você 
mora e isso não vai fi-
car assim".

O roubo foi regis-
trado por meio do 
boletim de ocorrên-
cia 3425/2021, na 1ª 
Delegacia de Polícia 
Civil.  (LC)
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ROSANA NUNES
rosana@diariocorumbaense.com.br

NOTÍCIAS MS
www.noticias.ms.gov.br

GERAL

Rio Paraguai já atingiu nível 
negativo na régua de Ladário

Anderson Gallo

Ontem, rio Paraguai na régua de Ladário registrou altura de -12 centímetros 

Em 2020 o rio alcançou altura negativa somente em 1° de outubro

Pelo segundo 
ano consecu-
tivo, o rio Pa-
raguai atingiu 

nível negativo na ré-
gua de Ladário. Nes-
ta quinta-feira, 16 de 
setembro, a altura do 
rio chegou a -12 cen-
tímetros, segundo mo-
nitoramento feito pelo 

Centro de Hidrografia 
e Navegação do Oes-
te, organização militar 
subordinada ao Co-
mando do 6° Distrito 
Naval da Marinha do 
Brasil.

No ano passado, 
o rio alcançou altura 
negativa somente em 
1° de outubro, quando 
mediu -3 centímetros 
na centenária régua 
ladarense. Em 2020, 

houve a maior estia-
gem em 50 anos. O 
rio Paraguai atingiu a 
marca mínima de 32 
centímetros negati-
vos (-32 cm) nos dias 
23 e 25 de outubro. O 
maior ciclo de seca re-
gistrado no Pantanal 
foi de dez anos conse-
cutivos (1964 a 1973). 
Nesse ciclo, o nível mí-
nimo foi de 61 centí-
metros abaixo do zero 

da régua, ocorrido em 
1964, segundo a Em-
brapa Pantanal.   

O fato de a régua 
marcar altura abaixo 
do zero da régua não 
significa que as pesso-
as podem "atravessar 
a pé" o rio Paraguai. 
A explicação para isso 
é que a régua foi ins-
talada num local de 
fácil leitura (margem 
direita do rio), assim, 
o zero da régua não 
corresponde ao local 
mais profundo. Se o 
nível da água do rio 
Paraguai, em Ladário, 
atingisse a marca de 
zero centímetro, mes-
mo assim o rio nesse 
local teria uma largu-
ra de aproximadamen-
te 250 metros e uma 
profundidade média 
de 4 metros. 

Daí a explicação 
para o fato dessa régua 
já ter registrado valo-
res negativos, como 
ocorreu em 1964, 
quando o nível ficou 
61 centímetros abaixo 
do zero. 

Alturas ainda mais 
negativas

Monitoramento feito 
pelo Serviço Geológico 
do Brasil – CPRM indi-
ca marcas ainda mais 
baixas para os próximos 
dias. Para 24 de setem-
bro, pode chegar aos 31 
centímetros negativos; 
para a sexta-feira, 1° de 
outubro, a previsão é 
que o nível do rio em La-
dário alcance negativos 
39 centímetros. 

De acordo com o mo-
nitoramento dos níveis, 
pelo Serviço Geológico 
do Brasil, "os modelos 
indicam a tendência de 
declínio dos níveis dos 
rios da bacia em todas 
as estações. Conside-
rando que para as pró-
ximas semanas, as pre-
cipitações previstas na 
bacia não serão signifi-
cativas, o rio Paraguai 
apresentará tendência 
ao declínio do nível d’ 
água na maioria das 
estações de monitora-
mento situadas em sua 
calha”.

Nas estações de Bela 
Vista do Norte, Porto 
São Francisco, Ladário, 
Forte Coimbra e Porto 
Murtinho o nível d’ água 
continua na zona de 
atenção para mínimas 
(abaixo da cota de per-
manência de 90%), in-
forma o monitoramento 
hidrológico da estiagem 
na bacia do rio Para-
guai.

Dados do Serviço 
Geológico do Brasil – 
CPRM mostram que três 
das cinco vazantes mais 
rigorosas, em Ladário, 
aconteceram em setem-
bro e duas em outubro. 
Em 1964 o rio alcançou 
a menor marca, chegan-
do aos -64 cm (em se-
tembro). Em 1971 me-
diu -57 cm (setembro). 
Em 1967 alcançou -53 
cm (outubro). Dois anos 
depois, em 1969, a ré-
gua do 6º Distrito Naval 
registrou os mesmos -53 
centímetros (setembro). 
A quinta maior vazante 
aconteceu em 1910 com 
-48 cm (outubro). 

Projeto do Governo que reduz imposto da conta 
de luz é aprovado na Assembleia

O projeto do Go-
verno do Estado que 
reduz em três pontos 
percentuais o ICMS 
nas faturas de ener-
gia elétrica para to-
dos os consumido-
res, enquanto durar a 
bandeira de escassez 
hídrica, foi aprova-
do nesta quinta-feira 
(16), em primeira vo-
tação, na Assembleia 
Legislativa. 

Os deputados de-
ram aval à medida do 
governador Reinaldo 
Azambuja, que visa 
baratear a conta de 
energia, abrindo mão 

de R$ 36 milhões a 
cada trimestre, com 
esta redução de im-
posto. A proposta ago-
ra vai passar por uma 
segunda votação e de-
pois será encaminha-
da para sanção. 

“Trata-se de proje-
to de lei, que isenta 
totalmente a sobre-
taxa de escassez hí-
drica do ICMS, que é 
um imposto estadual 
e que é rateado pelos 
municípios. Sofremos 
pressão de 19 esta-
dos para não conce-
der, só que entende-
mos que estamos em 
um momento que todo 
mundo tem que fazer 
a sua parte”, declarou 

o governador Reinaldo 
Azambuja. 

Quando apresen-
tou o projeto aos de-
putados, o governa-
dor destacou que a 
proposta faz parte de 
um conjunto de ações 
para reduzir os efeitos 
negativos que ocorre-
ram devido a pande-
mia com a população 
do Estado. “Fomos o 
único Estado que teve 
coragem de enfrentar 
a questão”, ponderou. 

O governo do Esta-
do já zerou a cobrança 
de ICMS na conta de 
energia sobre a ban-
deira vermelha, e a 
nova proposta é mais 
um reforço na inten-

ção de contribuir com 
o cidadão sul-mato-
-grossense. 

Aprovados 

Os deputados tam-
bém aprovaram em 
primeira votação mais 
duas propostas do go-
verno do Estado. En-
tre elas o projeto que 
institui o programa 
“MS Alfabetiza – To-
dos pela Alfabetiza-
ção da Criança”, que 
entre seus principais 
pontos estabelece a 
política de fomen-
to à alfabetização de 
crianças na rede pú-
blica de ensino, além 
de criar o prêmio “Es-

cola Destaque”.   
O outro projeto al-

tera a Lei 4.640, que 
trata das Organiza-
ções Sociais. Um dos 
objetivos é aprimorar 
a legislação vigente 
sobre o tema, após 
seis anos em vigor. Os 

gestores públicos es-
taduais constataram 
que alguns disposi-
tivos da lei necessi-
tavam de mudanças, 
visando a segurança 
e atendimento às exi-
gências dos órgãos de 
controle externo.

Chico Ribeiro/Governo do Estado

Projeto isenta totalmente a sobretaxa de escassez hídrica do ICMS
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SAÚDE

Ministério da Saúde recomenda 
suspender vacinação de adolescentes

Em MS imunização vai continuar, afirmou secretário 
Marcos Maluf/Campo Grande News

Mais da metade dos adolescentes, de 12 a 17 anos, sem comorbidades, foram vacinados em MS, segundo dados 
da SES

CAMPO GRANDE NEWS
www.campograndenews.com.br

O Ministério da 
Saúde, por 
meio da Se-
cretaria Extra-

ordinária de Enfren-
tamento à Covid-19, 
recomendou a suspen-
são da vacinação de 
adolescentes sem co-
morbidades, de 12 a 17 
anos, contra a covid-19, 
em todo o Brasil. Em 
Mato Grosso do Sul, 
pouco mais da metade 
do público dessa faixa 
etária recebeu a primei-
ra dose de Pfizer, única 
permitida pela Anvisa 
(Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária).

A titular da secre-
taria, Rosana Leite de 
Melo, explicou à repor-
tagem que estados não 
deveriam nem ter co-
meçado essa etapa. Ela 
cita nota técnica feita 
há cerca de um mês, 
que orientava que a 
partir de 15 de setem-
bro, o País faria essa 
vacinação.

O Ministério da 
Saúde alega que a OMS 
(Organização Mundial 
da Saúde) não reco-
menda a imunização 
de adolescentes. No 
entanto, a entidade diz 
somente que a prio-
ridade não deve ser a 
desse grupo. Caso haja 
disponibilidade de do-

ses, essas vacinas po-
deriam ser aplicadas 
sim, de acordo com a 
OMS.

“A primeira nota 
técnica que fizemos 
foi há umas três, qua-
tro semanas. A nossa 
orientação era a partir 
do dia 15. Começaria 
agora, e os adolescen-
tes sem comorbidades 
seriam os últimos gru-
pos. Em tese, era para 
começar os adolescen-
tes daqui umas duas 
semanas”, disse Melo.

A situação verifica-
da em vários lugares 
brasileiros é a de falta 
de vacinas. São Pau-
lo está, há algumas 
semanas, com ampla 
falta de vacinas da As-
trazeneca. Essa falta, 
provocada pelo atra-
so na fabricação feita 
pela Fiocruz (Funda-
ção Oswaldo Cruz), fez 
com que se autorizasse 
usar doses de Pfizer 
para reforço.

A secretária do Mi-
nistério da Saúde tam-
bém destaca que há 
poucos estudos clíni-
cos sobre a imunização 
de adolescentes, assim 
como falta análises 
para outros grupos, 
tais como gestantes. 

Por fim, a reco-
mendação é de que a 
população continue 
buscando as vacinas 
disponíveis, sobretudo 

o uso da dose de refor-
ço, para pessoas acima 
de 70 anos. "Vimos que 
aumentou a internação, 
a imunidade diminuiu. 
Se pensar em adoles-
centes, a internação 
não aumentou. Mas é 
claro que a gente quer 
imunizar todo mundo".

MS continua com 
imunização

"Vamos manter, 
vamos continuar va-
cinando os adolescen-
tes", afirmou o secretá-
rio estadual de Saúde, 
Geraldo Resende. O ti-
tular da SES (Secreta-
ria Estadual de Saúde) 
destaca que pelo menos 
59% dessa faixa etária 
já recebeu a primeira 
dose, o que equivale a 

aproximadamente 164 
mil pessoas. Além dis-
so, outras cinco mil já 
receberam a segunda 
dose, de reforço.

"Não temos nenhum 
efeito adverso grave de 
vacinas aplicadas em 
Mato Grosso do Sul, 
nessa faixa etária", ga-
rante Resende.

O secretário enten-
de que a decisão do 
Ministério da Saúde foi 
tomada de forma iso-
lada, sem discussão 
com o Conass (Conse-
lho Nacional dos Se-
cretários Estaduais 
de Saúde), Conasems 
(Conselho Nacional de 
Secretários Municipais 
de Saúde), além de não 
consultar sociedades de 
infectologia, pediatria e 
imunologia."Especialistas 

não foram ouvidos", com-
pleta.

Ele diz que o próprio 
Cosems-MS (Conselho 
de Secretarias Munici-

pais de Saúde de Mato 
Grosso do Sul) já está 
ciente e concorda com a 
manutenção de vacinas 
a esses grupos.

"Há uma reação dos 
secretários em todo o 
País para que a gen-
te cobre do Ministério, 
que possa reavaliar 
essa decisão, para não 
trazer mais um ingre-
diente que preste des-
serviço à imunização no 
País", explica o secretá-
rio de Saúde, Geraldo 
Resende.

Por fim, ele também 
ressalta que o Esta-
do fica na expectativa 
de receber doses em 
quantidade suficiente 
para aplicar o reforço 
a quem já tomou a pri-
meira dose.
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EDITAL

 Mais da metade da população 
completou esquema vacinal em MS

NOTÍCIAS MS
www.noticias.ms.gov.br

L íder nacional 
em vacinação, 
Mato Gros-
so do Sul já 

completou o esque-
ma vacinal contra a 
covid-19 de mais da 
metade da popula-
ção (51,42% até esta 
quinta-feira (16). Fo-
ram 3.381.771 doses 

aplicadas nos 79 mu-
nicípios. 

C o n s i d e r a n d o 
apenas a população 
adulta e grupos prio-
ritários, 67,76% dos 
sul-mato-grossenses 

receberam as duas 
vacinas ou a dose 
única e 93,58% to-
maram a primeira 
dose. 

Já a terceira dose, 
de reforço, foi apli-
cada em 39.740 pes-
soas com 60 anos ou 
mais. E entre os ado-

lescentes, de 12 a 17 
anos sem comorbida-
des, foram 163.921 
doses aplicadas. 
Mais de 35% da po-
pulação brasileira foi 
totalmente imuniza-
da (com duas doses 
ou dose única). 

Apesar do avanço 

na vacinação, a Se-
cretaria de Estado 
de Saúde explica que 
é necessário manter 
os mesmos cuidados 
como uso de másca-
ras de proteção, dis-
tanciamento social 
e higienização cons-
tante das mãos.

Anderson Gallo
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ESPORTE

Corumbá recebe etapa Oeste 
classificatória da Liga MS de Voleibol
LEONARDO CABRAL
leonardo@diariocorumbaense.com.br

Corumbá rece-
be neste fim 
de semana a 
etapa Oeste 

da Liga MS de Vo-
leibol 2021 (Indoor), 
uma realização da 
Federação de Volei-
bol de Mato Grosso 
do Sul (FVMS) em 

parceria com o Go-
verno do Estado, por 
meio da Fundação de 
Desporto e Lazer de 
Mato Grosso do Sul 
(Fundesporte).

Os jogos serão rea-
lizados na quadra de 
esportes da Escola Te-
nir, localizada na rua 
Cuiabá, região central 
da cidade. Corumbá e 
Ladário entrarão em 

quadra em busca de 
uma vaga para a fase 
final, isso porque a 
Liga MS de Voleibol, 
foi dividida em cinco 
regiões e os primeiros 
colocados, no femi-
nino e no masculino, 
disputam as finais em 
Campo Grande.

Também estarão 
em quadra equipes 
de Jardim, Bodoque-

na, Bonito e Nioque. 
“Cada região terá uma 
equipe campeã, que 
vai para a fase final 
em Campo Grande, no 
mês de novembro. Os 
jogos aqui em Corum-
bá acontecem sábado 
e domingo”, explicou 
a técnica da equi-
pe masculina Maria 
José Nunes Siqueira, 
mais conhecida como 

“Mazé” que ainda 
completou: “Corumbá 
tem grandes chances 
de classificação”.  

As partidas terão 
início no sábado, dia 
18, a partir das 08h. 
As finais serão no do-
mingo, 19, às 09 ho-
ras. No masculino, os 
confrontos serão entre 
Corumbá, Bonito, Nio-
aque e Bodoquena. No 

feminino, as disputas 
serão entre Corumbá, 
Ladário e Jardim.

Os jogos poderão 
ser acompanhados 
pelo público, seguindo 
as medidas de bios-
segurança contra a 
covid-19, como uso 
obrigatório de más-
caras, não aglomera-
ção e uso de álcool 
em gel.

Circuito Funec Corrida de 
Rua abre inscrições para 

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

Estão abertas as 
inscrições para a 2ª 
etapa do “Circuito 
Funec de Corrida de 
Rua – Martins Soa-
res de Oliveira” de-
nominado “Corrida 
do Fogo” em home-
nagem ao Corpo de 
Bombeiros Militar. As 
vagas são limitadas 
devido aos protocolos 
de biossegurança. As 
inscrições podem ser 
realizadas por meio 
do link (https://www.
cen t ra l daco r r i da .
com.br/2a-etapa-cor-

rida-do-fogo-2021), 
com informações e re-
gulamento no site da 
Funec (www.funda-
caoesportecorumba.
com).

Para  fazer a ins-
crição, o atleta de-
verá preencher um 
formulário próprio. 
Cada atleta deve fazer 
a entrega dos alimen-
tos não perecíveis no 
valor mínimo de R$ 
40,00 (comprovado 
através de cupom fis-
cal). O alimento de-
verá ser entregue na 
Sede da Fundação de 
Esportes no prazo de 
48 horas e somente 

depois desse ato será 
efetivada a inscrição.

A entrega do kit de 
participação está pre-
vista para o sábado, 
25 de setembro, das 
14h às 18 horas na 
sede da Fundação de 
Esportes de Corum-
bá, rua 21 de setem-
bro (antiga Agetrat).

A segunda etapa 
será realizada no do-
mingo, 26 de setem-
bro, com largada do 
3º Grupamento de 
Bombeiros Militar, a 
partir das 07h30. A 
prova será disputada 
nas distâncias de 03 
km, 05 km e 10 km.
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ENTRETENIMENTO
COLUNA

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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BANCO 7

CTO
MODOVERBAL
IMPROFICUA

ALPISTEEGO
TAROOFICUS
OPENUMAS
NETWORKDOTAR

FLEMOV
GRAALGUAPO

IILUARIR
ENTRESEMANA
DEUSANEGO
MRSCOMECE
ANSEIODHP

ENEIDNOE
TAMOJUNTO

Medida de
resolução 
de imagem

digital

Que está
com uma
ideia fixa

Alimento
de pássa-

ros do-
mésticos

Arvoreta
usada em
ambiente
interno

(?) e ou-
tras: vá-

rias doses
de bebidas

Ordem
para parar
de remar

(Mar.)

Beneficiar
(com um

dom
natural)

Fernand
Léger,
pintor

francês

Exemplo
de prepo-

sição
essencial

Matéria
ejetada

pelo
cometa

Cálice
sagrado

de lendas
medievais

(?) Ríos,
província
argentina

(?) Santa:
finda com
a Páscoa

(Rel.)
Status de
Vesta na
Mitologia
romana

Eduardo
Portella,
crítico

literário 

Abreviatu-
ra em 

inglês para
"senhora"

A alta,
para o

paciente
internado

Declaração
de Habili-
tação Pro-
fissional

A mais
forte das
moedas
asiáticas

"Almoço
(?)", ro-

mance de
Burroughs

Imensu-
rável

período 
de tempo

País
asiático

 Líder do golpe militar
que derrubou Salva- 

dor Allende,
no Chile

Cineasta
de "Cida-
dão Kane"

Município do AM
Pedido na
campanha

política

Aquisição de 
produtos e serviços

no e-commerce
Nobel de Economia
de 1976

Vã; fra-
cassada

Indicativo
ou impe-

rativo
(Gram.)

Rato, em
inglês

Hiato de 
"cooperar"

Australian
(?), torneio
de tênis

Cartoon
(?), canal
de dese-
nhos (TV)

Instância
psíquica

Ponto
terminal

Gíria abreviada por
"tmj" na internet,
significa apoio ou

solidariedade

Oduvaldo Vianna,
dramaturgo

A batalha do Juízo
Final (Bíblia)

Maior
(síncope)

Bonito 
(o homem)

Satélite
natural

Pátria de
Bakunin

Caçoar
Exame do

ensino
médio

O sabor do
vinagre
Afirmo 

que não
Dê início a

(algo)
Erg

(símbolo)

 3/dpi — mrs — rat. 4/open. 5/entre. 6/arvora. 7/network. 9/armagedon. 14/milton friedman.

Solução

BANCO33
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C F
S U B L I N G U A L

V A S O N A C U O
N C C A SA R G U

A T U A L I D A D E S
O Z U S I N A A
S S A T R A I
J U N T A I DO N

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

D I C A AR R A S A R
N A D A C O N S T A

C O P O S L U A T
S I N A L A L V I

Ã I SO R I T V
R O S E O S A K A

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
primitiva Vinho 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 açúcar Aquisição
de bem móvel ou
imóvel pela posse
prolongada (jur.)

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

Solução Anterior

(*) Rosangela Villa da Silva, Profa. Titular da UFMS, Mestre e Dra. em Linguís-
tica pela UNESP, com Pós-Doutorado em Sociolinguística pela Universidade de 
Coimbra/Portugal.

O QUE LEITORES PENSAM DE 
PRONOME NEUTRO

Caríssimos, na edição nº 2653, de 20/08, deixamos uma questão aos leitores sobre 
um assunto que tem sido bastante discutido, atualmente, e em diversos espaços: o 
gênero neutro na língua portuguesa, nomeadamente o termo todes como variante da 
palavra todos. O pronome indefinido todos é de origem latina, e plural da expressão 
todo. Todos quer dizer  conjunto de coisas ou pessoas não especificadas ou determi-
nadas, ou seja, a palavra indica um público geral, diverso, não definido, portanto, sem 
necessidade da criação de sinônimo ou de nova palavra que o defina na língua. O arti-
go publicado pelo Diário Corumbaense foi compartilhado pela - Academia Feminina de 
Letras e Artes de MS, disponível em https://www.facebook.com/103212894481021/
posts/383439229791718/, e alcançou mais de seiscentos leitores. Agradecemos a to-
dos que aceitaram participar do debate sobre a proposta de inserção do gênero neutro 
no idioma. Na verdade, é bom lembrar que, em português, na maioria das vezes, o gê-
nero é definido pelo artigo que acompanha a palavra, e não pela vogal temática. Nessa 
esteira, há palavras terminadas em -a que são masculinas (poeta); outras terminadas 
em -e que são femininas (equipe) e outras, como mão, que são femininas, mas termi-
nam com -o. Deste modo, o que se registra é que o português não aceita gênero neutro. 
O assunto, contudo, é controverso e tende a relativizar opiniões. Mas, no final, após 
lermos os comentários, vimos que a maioria dos leitores não está convencida se de fato 
a atitude para tornar mais respeitoso e democrático o idioma se resume na inclusão 
da palavra todes no vernáculo. Vejamos algumas opiniões: “O assunto abordado é 
bastante interessante, uma vez que estamos presenciando novos termos na língua 
portuguesa, a fim de realizar a inclusão dos diferentes grupos existentes na nossa 
sociedade. Contudo, acho desnecessária essa introdução de novos termos para definir 
cada grupo, uma vez que já existe um termo que inclui todos (todas as pessoas).Gianni 
Aguiar. Acredito que o fato de apenas um pequeno grupo utilizar a linguagem neutra 
faz com que ela não seja passível de inclusão na gramática oficial, além disso, a impo-
sição acaba criando uma aversão a esse tipo de linguagem. Renata Opimi. Concordo 
plenamente com as mudanças na língua, apenas não concordo com a escrita todxs 
com "x" para neutralizar, pois acaba com a acessibilidade das pessoas que utilizam a 
assistente de voz, muitas vezes, porque são analfabetas ou cegas. Hanielly Beatriz. Sou 
da opinião que as mudanças na língua ocorrem, via de regra, de forma natural. A artifi-
cialidade do pronome neutro, por si só, como uma ideia exclusiva de um grupo, e tendo 
pouca aceitabilidade perante a comunidade, deve, com o passar dos anos, fazê-lo cair 
no esquecimento. Daniel Robbin. À língua nada se impõe, as mudanças linguísticas 
ocorrem num processo evolutivo e natural. A meu ver, é forçar a barra querer que 
nos adaptemos ao "todos e todas", bem como ao "todex". Vanessa Ayala.  Em minha 
humilde opinião de brasileira no estrangeiro, acho totalmente desnecessária essa 
introdução no nosso vocabulário, que, por sua vez, já é riquíssimo e variado. Digo de 
maneira bem popular que é pura "invenção de moda". Andyara Silva. Acredito que 
essa ideia de possibilidade de neutralização dos pronomes tenha ganhado forças por 
conta da tecnologia, onde as informações se espalham rapidamente. Fora dessa rea-
lidade virtual, porém, em minha perspectiva, a ideia de neutralização não terá conti-
nuidade, sendo mais um modismo criado no campo virtual. Elizandra Kelly.”  Ressal-
ta-se que esse assunto ganhou muita repercussão no estado, mas pouca aceitação, 
e, ao parar na Assembleia Legislativa, culminou no Projeto de Lei nº 212/2021, de 
9/09, do Deputado Estadual Marcio Fernandes (MDB), que proíbe o uso do gênero 
neutro em escolas e concursos de MS. Coisas da língua! Bom fim de semana.
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