
Área no Coronel  Antonino preocupa
e atrapalha empresários
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Foi em busca de uma ‘vida 
nova’ que o português Adriano 
Borges Toscano desembarcou 
no Brasil, 13 de dezembro  
de 1962.

O novo estabelecimento educacional irá 
substituir a atual estrutura que funciona em um 
imóvelda associação de moradores.

ALERTA: comidas natalinas são
tóxicas os cães e gatos

A saga de um 
português: 

a história de 
Adriano Toscano

Ceinf Nascente
do Segredo 
fica para 2019
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Mais de 8 mil crianças aguardam, 
ansiosamente, a conclusão dos 
Centros de Educação Infantil 
(Ceinfs) que estão em construção 

em várias regiões de Campo Grande, um 
destes está no bairro Nascente do Segredo, 
atendendo também aos moradores do Campo 
Novo, Cerejeira e Jardim Presidente. A obra 
deveria ser entregue neste mês de dezembro, 
após ficar quase cinco anos parada, 
entretanto, erros no projeto original e a 
demora na chegada dos materiais acabaram 
proporcionando um novo e inesperado 
atraso.

O jornal Cenário Capital esteve no 
canteiro de obras, com exclusividade, como 
mostra a reportagem na página 11. Conforme 
relatou um dos operários, que acompanhou a 
nossa visita, ainda falta de 15 a 10% para a 
conclusão. As estruturasdas salas, berçário, 
refeitório, cozinha e banheiros já estão 
praticamente finalizadas, inclusive, com a 
pintura nas paredesconcluída.

O material usado no empreendimento 
aparenta ser de boa qualidade, em especial 
as portas das salas, que são bem mais 
grossas e resistentes do que as dos outros 
dois Ceinfs inaugurados no decorrer deste 
ano pela Prefeitura Municipal. O grande 
ponto da construção, ou o charme deste 
Centro Educacional, está na torre que 
sustenta a caixa da água, proporcionado 
uma bela vista do alto, destacando também o 
anfiteatro e o salão principal.

O novo atraso é consequência de falhas no 
projeto original, como a falta de uma fossa, 
já que a região não conta com rede de esgoto, 
e de uma rampa para a acessibilidade.A 
expectativa é que o Ceinf fique pronto até o 
final de janeiro e comece a funcionar já em 

fevereiro, aumentando o número de vagas 
existentes no Ceinf antigo, que funciona 
ao lado da obra em um imóvel cedido pela 
associação de moradores daquele bairro.

A grande maioria dos Ceinfs que estão 
em fase de acabamento hoje na Capital 
começaram a ser construídos nos anos de 
2011 e 2012, de lá para cá, as obras ficaram 
paradas de quatro a cinco anos até serem 
retomadas no ano passado, além do Ceinf 
Nascente do Segredo, também ficaram 
para o próximo ano a entrega das unidades 
dos bairros Vespasiano Martins e Jardim 
Radialista. 

A demora no processo fez a demanda 
por vagas aumentar, já é necessário que a 
administração municipal procure por novos 
projetos (e não estamos falando dos projetos 
antigos e que ainda seguem parados, caso 
da Vila Nasser) de Ceinfs para atender aos 
novos bairros que surgiram na cidade ao 
longo desses últimos anos. Até  
quando os pais e responsáveis irão  
esperar pelas vagas?
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Sobre tesãoAté quando esperar?

O grande ponto da constru-
ção, ou o charme deste Centro 
Educacional, está na torre 
que sustenta a caixa da água, 
proporcionado uma bela vista 
do alto, destacando também o 
anfiteatro e o salão principal.

É preciso ter‘tesão’ 
para superar os 
obstáculos que a 
vida impõe nesta 
longa caminhada, 
saber que muitas 
vezes vão olhar 
para você, apontar 
o dedo como um 
juiz de Direito, e 
condenar-te ao 
insucesso.

Faça o que lhe dá 
‘tesão’. Sim, digo isso 
no sentido literal da 

palavra que, conforme o 
dicionário online de Português 
significa força, intensidade, 
ímpeto. O amor é o mais 
autêntico combustível da vida, 
o único capaz de dar impulso 
para a realização dos sonhos, 
seja este qual for.Aqueles 
que têm ‘tesão’ naquilo que 
fazem produzem os melhores 
trabalhos, consequentemente, 
obtêm maiores resultados. A 
paixão é como um gás que, 
quando inalado, faz explodir a 
autoconfiança.

É preciso ter‘tesão’ para 
superar os obstáculos que 
a vida impõe nesta longa 
caminhada, saber que muitas 
vezes vão olhar para você, 
apontar o dedo como um juiz 
de Direito, e condenar-te ao 
insucesso. Caros leitores, 
não sigam a direção de tais 
dedos indicadores, sejam 
apaixonados pelas tuas 
próprias ideias, defensores 
dos próprios sonhos e 
construtores do caminho que 
levará a realização destas 
metas.

Sejam apaixonados 
pelas tuas próprias ideias, 
defensores dos próprios 
sonhos e construtores 
do caminho que levará a 
realização destas metas.

Sintam o ‘tesão’ de cada 
vitória conquistada no 
percurso rumo ao objetivo 
final. A desistência e o 
fracasso serão assombrações, 
fantasmas terríveis que 
ficarão sussurrando 
palavras negativas aos pés 
dos teus ouvidos. Sejam 
poemas, metaforizando tudo, 
resolvendo os problemas 
com versos e rimas; ou então 
dançarinos de ballet, girando 
dentro do ritmo da melodia, 
equilibrando-se sem medo de 
cair.

Vivam, meus amigos, sem 

se preocupar com o que vão 
dizer sobre aquilo que faz. A 
humilhação do fracasso não 
é estar sentado no caixa de 
um supermercado carregando 
um diploma de nível superior 
debaixo do braço ou mudar de 
ofício mesmo tendo uma longa 
experiência na profissão que 
exercia até então. Tenham 
‘tesão’ pela vida fazendo o que 
realmente lhes dá prazer.

Nada é mais gratificante do 
que estar bem consigo mesmo, 
já diz a sabedoria popular. 
A verdadeira derrota é viver 
a ilusão de uma felicidade 
plena, compartilhando 
sorrisos falsos enquanto sofre 
em silêncio. “O que importa é 
a nossa alegria”, cita a música 
do Charlie Brown Júnior, e 
com essa receita descrita 
deixo aqui os meus votos de 
um feliz Natal e um próspero 
ano novo para todos vocês, 
e que em 2019 possamos 
estar juntos em outras 
oportunidades.

Att.
André Farinha
Jornalista e escritor
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Dois ministros de Mato Grosso do Sul para o Brasil
Fotos: Divulgação

Dirceu Martins

São dois ministros 
indicados do Mato 
Grosso do Sul; Tereza 

Cristina, coordenadora da 
Frente Parlamentar Agro-
pecuária (FPA) e deputada 
federal pelo DEM, para o 
ministério da Agricultura; 
e Luiz Henrique Mandetta, 
ex-secretário de Saúde 
do Município de Campo 
Grande, na gestão de seu 
primo Nelsinho Trad, de-
putado federal eleito entre 
2010 e 2018, pelo DEM, e que 
não concorreu nas eleições 
de 2018.

Perfil: Tereza Cristina 
Corrêa da Costa Dias
Atual deputada federal, 

ministra da Agricultura in-
dicada pelo presidente eleito 
Jair Messias Bolsonaro, ex-
-secretária de Estado de 
Desenvolvimento Agrário, 
Produção, Indústria, Co-
mércio e Turismo de Mato 
Grosso do Sul (Seprotur) 
– supersecretária - entre 
2007 e 2014, acredita que a 
questão é saber priorizar.

Sua posição
Acredita que na inicia-

tiva privada faz-se a coisa 
acontecer, já no governo 
a coisa não é bem assim, 
pois demora mais tempo 
entre tomar a decisão e a 
realização. “É importantís-
simo para o Brasil trabalhar 
com tecnologia de ponta, 
mas com a atual situação 

de crise, onde não há di-
nheiro para nada, não há 
dinheiro para a saúde, não 
há dinheiro... São coisas 
completamente diferentes, 
mas a questão é saber se é 
prioridade”, disse.

Como deputada federal, 
Tereza Cristina define que 
os deputados não podem 
pensar apenas em seus 
mandatos, têm de ter a 
grandeza para resolver 
problemas cruciais para 
o Brasil e acredita que a 
sociedade tenha essa per-
cepção e provocado a reno-
vação e mudança nos rumos 
da governabilidade.

Sobre o agronegócio no 
Brasil, diz que é assunto 
que teoricamente tem 
que saber, não só para o 
Centro-Oeste, mas para o 
desenvolvimento do país. 
“Nós precisamos parar de 
o governo querer se meter 
em tudo. Nós temos que 
deixar os elos da cadeia, se 
ajustarem. Nós temos que 
adequar a nossa legislação 
para que ela possa ser cum-
prida. Por vezes, criamos 
leis que são impossíveis de 
serem obedecidas”, disse.

Na questão indígena, a 
ministra acredita que a de-
marcação, a partir da apro-
priação do Congresso ao 
tema vai torna-la mais mo-
rosa, mas é favorável. Opro-
blema é que o Brasil não tem 
uma política pública para a 
questão indígena. Existe um 

desmando na Funai, ONGs 
internacionais que palpitam 
sobre nosso território.

A decisão passando ao 
Congresso dará mais se-
gurança jurídica às pes-
soas que aqui investem e 
ao produtor rural, temos 
que resolver como outros 
países já resolveram. Nós 
temos que dar condições 
de manter sua cultura, dar 
saúde, dar educação.Não 
existe uma política deter-
minante no Brasil, e não 
pode ser uma política única 
porque as situações são di-
ferentes, existem diversos 
“Brasis”. Como ajustar a 
cultura indígena? Poucos 
são os que têm a cultura de 
produzir, e os poucos, como 
os Terena, produzem para 
subsistência. 

A respeito da morosi-
dade da máquina, a ministra 
Tereza Cristina entende que 
ogoverno é um elefante de 

difícil mobilidade. Caso ela 
precise de um estudo, o CNA 
pode lhe fornecer, afinal é 
uma entidade que se profis-
sionalizou, tem gente muito 
capacitada e tem condições 
de, se necessário, contratar 
mais profissionais também 
muito capacitados para au-
xiliar o Ministério da Agri-
cultura. “Eu sei que posso 
ajudar trazendo empresá-
rios, abrindo portas.”

(Entrevista concedida 
ainda como deputada fe-
deralao jornalista Dirceu 
Martins e editada).

Perfil: Luiz Henrique
Mandetta

Médico formado pela 
Universidade Gama Filho 
(UGF), com especialização 
em Ortopedia pelo serviço de 
Ortopedia da Universidade 
Federal de Mato Grosso do 
Sul UFMS, e sub especiali-
zação em Ortopedia Infantil 

pelo ScottishRite Hospital 
for Children em Atlanta. Foi 
médico militar, no posto de 
tenente, no Hospital Central 
do Exército (HCE). 

Mandetta é investigado 
por fraude em licitação, trá-
fico de influência e caixa 
dois na implementação de 
um sistema de prontuário 
eletrônico enquanto era se-
cretário de Saúde da capital 
sul-mato-grossense no go-
verno de Nelson Trad Filho 
(PTB). 

Bolsonaro afirmou que a 
denúncia não seria motivo 
para impedir a sua nome-
ação, que Mandetta não é 
réu e que só uma acusação 
‘robusta’ o tiraria do minis-
tério.  Agora, com a indi-
cação para ministro, ganha 
foro privilegiado.À frente 
da Saúde, Mandetta terá à 
disposição 128,19 bilhões 
de reais.

Um dos poucos minis-

tros que não apresentou, 
até o presente momento, 
projetos para sua pasta, 
portanto uma incógnita de 
como desenvolverá a “cura” 
da Saúde Pública caótica 
no país. 

O que temos?
Tereza Cristina vem 

sendo criticada pela defesa 
do uso de agrotóxicos, no-
minada “Musa do Veneno”, 
ou acusada de receber 
doações de executivos li-
gados aos agrotóxicos na 
sua campanha de reeleição. 
Comanda a FPA, a bancada 
ruralista que representa 
44% dos deputados e 33% 
dos senadores, o que indica 
que terá relevância no trato 
com o Congresso. Uma vez 
que o Brasil e Mato Grosso 
do Sul tem sua economia 
alicerçada na produção 
rural, a sua gestão frente 
ao Ministério deve ser de 
grande impulsionamento, e 
Mato Grosso do Sul deve ser 
valer desse incentivo.

Luiz Henrique Mandetta 
vai gerir de forma buro-
crática. Apenas uma ne-
cessária negociação com o 
DEM, que possui bancada 
expressiva e costuma votar 
uníssono em apoio ao go-
verno, qualquer que seja. 
Sequer a bancada acredite 
que ele permaneça após 
a primeira reestruturação 
ministerial, comum aos 
governos republicanos. É 
esperar para ver.

Ministros Luiz  Henrique 
Mandetta e ministra 
Tereza Cristina



André Farinha

O Conselho Central de 
Campo Grande da So-
ciedade São Vicente de 

Paulo (SSVP) celebrou no dia 
08 de dezembro a tradicional 
Festa Regulamentar 
da Imaculada Con-
ceição de Maria, 
santa padro-
eira dos vi-
centinos. O 
encontro fes-
tivo marcou 
o encerra-
mento das ati-
vidades oficiais 
de 2018, além da 
apresentação dos 
novos confrades e consó-
cias proclamados pelas suas 
respetivas conferências e da 
renovação do compromisso vi-
centino por parte de todos os 
membros.

A celebração aconteceu na 
sede da SSVP. Conforme o pre-
sidente do Conselho Central 

de Campo Grande, Anatalicio 
Fernandes de Souza, atual-
mente são 700 vicentinos na 
cidade atuando em 56 con-
ferências, divididas em nove 
Conselhos Particulares. “Todo 
o ano nós celebramos o dia de 

Imaculada Conceição. É 
uma das três festas 

regulamentares 
do nosso ca-
lendário, que 
começa com a 
festa de São 
F r e d e r i c o 
Ozanam, em 

abril, e depois 
com a de São Vi-

cente de Paulo, no 
mês de setembro. Isso 

no mundo todo.”, explicou.
Apesar de ser a última con-

fraternização do ano, o tra-
balho dos vicentinos não para. 
“Nós, vicentinos, não tiramos 
férias nunca. Os nossos traba-
lhos continuam dentro das con-
ferências, atendendo famílias 
com as cestas básicas, doando 

roupas e fornecendo medica-
mentos, além das visitas espi-
rituais.”, destacou Anatalicio.

A Festa Regulamentar de 
Imaculada Conceição começou 
com uma grandiosa missa e 
ficou marcada pela apresen-
tação de 10 novos confrades 
e consócias. Houve ainda uma 
pequena palestra sobre a tra-
jetória de São Vicente de Paulo 
e do beato Antoine Frédéric 
Ozanam. No final, os vicentinos 
que prestigiaram o encontro 
puderam saborear uma deli-
ciosa lasanha, preparada pelos 
próprios membros da SSVP.
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Vicentinos de Campo
Grande celebram o
dia da Imaculada 
Conceição de Maria

Ganhadores do bingo da
Paróquia São Pedro Apóstolo 

recebem a motocicleta

Foto: Divulgação

Nós, vicentinos, não ti-ramos férias nunca. Os nossos trabalhos conti-nuam dentro das conferên-cias, atendendo famílias com as cestas básicas, do-ando roupas e fornecendo medicamentos, além das visitas espirituais

Missa de celebração ao dia 
da Imaculada Conceição de 
Maria na sede da SSVP

Emoção e alegria mar-
caram a entrega da motoci-
cleta ao adolescente Victor 
Araújo Azarias, de 12 anos, 
que venceu sozinho o grande 
prêmio do bingo da Paróquia 
São Pedro Apóstolo, realizado 
no dia 11 de novembro. A so-
lenidade aconteceu na terça-
-feira (20), na Cometa Moto 
Center.O pai do menino sor-
tudo, Márcio Rogério Azarias, 
recebeu as chaves da moto, 
modelo Honda CG 160 Fan, 
zero quilômetros.

Foi a primeira vez que ga-
nharam em um bingo. “Nós 
não temos essa afinidade de 
participar de bingos, ainda 
mais naquele dia, com a igreja 
cheia, não tínhamos a expec-
tativa de ganhar o prêmio. 
Mas graças a Deus ficamos 
até o final, nos divertimos 
bastante na festa da Paró-

quia São Pedro Apóstolo, e 
acabamos contemplados.”, 
comentou Márcio. Segundo 
ele que, como Victor ainda é 
menor de idade, a motocicleta 
será vendida e o dinheiro 
arrecadado para o melhor 
usufruto do filho. 

Representando a Paróquia 
São Pedro Apóstolo, o vice-
-coordenador da Comunidade 
Matriz, Marcos Camargo, des-
tacou que a festa, além de 
marcar os 16 anos da Pa-
róquia, também ajudou na 
arrecadação de fundos para 
a reforma do salão. “O salão 
é de toda a comunidade e 
precisa ser reformado para 
que possamos continuar pro-
movendo nossos eventos e até 
para que a própria comuni-
dade possa realizar suas ce-
lebrações, como casamentos, 
aniversários e outros.”, disse.

Victor e seu pai, Márcio, 
receberam a chave da 
motocicleta

Foto: Divulgação

‘Confira as fotos aqui’
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Oportunidade: sítio em Bandeirantes é
garantia de retorno para novo proprietário

À venda: casa no Monte Castelo é aconchegante e encantadora

André Farinha

Procurando por um exce-
lente local para plantar, 
passear nos finais de se-

mana e feriados e/ou que lhe 
permita até mesmo morar? O 
Sítio Santa Inês, localizado na 
estrada Barreirão, em Bandei-
rantes (MS), está sendo vendido 
pela Imobiliária Nova House, de 
Campo Grande. A propriedade 
rural está numa região de terra 
vermelha, propícia para a plan-
tação de soja e demais cerais e 
alimentos, além de ter em sua 
área belezas naturais como a 
nascente de um riacho e uma 
pequena reserva ambiental.

Ao todo, são 41 hectares 
de terra. A propriedade tem 
porteira de madeira, cerca de 
arame e está divida em quatro 
partes: o curral, que tem 180 
metros quadrados; embarque 
e corredor de vacinação dos 
animais; pastagem de baque-
aria; e a praça de alimentação, 
que conta com o sistema de 
água encanada diretamente nos 
tanques.

Além disso, o sítio dispõe 
de uma reserva ambiental de 
cinco hectares de mata pre-
servada, com árvores e uma 
nascente, que conta com um 

poço de abastecimento que for-
nece água para a sede e para 
a ramificação no pasto e no 
chiqueiro. Em outra área, de 
quatro hectares, há a plantação 
de soja. O local tem terra ver-
melha, cujo medidor aponta 
para um PH 4.0.

A sede da propriedade rural 
tem 65 metros quadrados e 

dispõe de dois quartos tipo 
suítes, cozinha, sala, banheiro 
social e varanda, podendo a sua 
estrutura ser expandida pelo 
novo proprietário. Há também 
um salão pequeno, de 40 me-
tros quadrados, onde o atual 
dono guarda os produtos con-
feccionados e usados no sítio, 
além de um barracão maior, 

de 80 metros quadrados, onde 
existe uma fábrica de ração 
com maquinário completo e em 
funcionamento.

“É um sítio bem grande e 
que permite um significativo 
retorno para o investidor, seja 
através do plantio de cereais, 
criação de animais ou ainda 
para quem deseja trabalhar 

com o ecoturismo. Uma ótima 
oportunidade de negócio e que 
não costuma aparecer sempre, 
tendo em vista a sua localização 
privilegiada e a qualidade da 
terra que tem.”, destacou o cor-
retor responsável pela venda, 
Alfredo Farinha, da Imobiliária 
Nova House.

Interessou-se? Então não 
perca mais tempo e venha con-
ferir de perto esta maravilhosa 
propriedade rural hoje mesmo. 
Agende o seu horário com o 
corretor responsável Alfredo 
Farinha (CRECI/MS-8147), da 
Imobiliária Nova House (CRECI 
8379 J), pelo telefone (67) 
99108-4078//99291-4663. O valor 
da fazenda é de R$ 1.250.000,00, 
entretanto, o proprietário está 
aberto à negociação. Faça a sua 
proposta!

Procurando por uma casa 
que seja bonita, aconchegante 
e encantadora? O corretor de 
imóveis Luiz Emídio (CRECI/
MS – 6925)está vendendo uma 
belíssima residência no bairro 
Monte Castelo, em Campo 
Grande – uma das regiões 
mais valorizadas e que mais 
cresce na cidade atualmente. 
O imóvel é grande, com ter-
reno de 576 metros quadrados 
e área construída de 256 me-
tros quadrados.

Ao todo, são três quartos, 
sendo uma suíte, cozinha com 

varanda, banheiro e sala, além 
de uma garagem que comporta 
até quatro carros. “Todos os 
quartos já possuem sistema 
de ar-condicionado instalado e 
armários embutidos. Também 
há lustres e luminárias que 
dão um toque especial na 
casa.”, detalhou o corretor.

Ainda segundo ele, o ter-
reno tem espaço o suficiente 
para que o proprietário possa 
investir e construir uma área 
de lazer ou espaço gourmet. 
“A área interna do imóvel é 
bastante ampla, o que per-

mite ao proprietário construir, 
por exemplo, uma piscina, ou 
ainda uma edícula pequena.”, 
complementou. 

Se interessou pelo imóvel 
e quer conhecer de perto? 
Então não perca mais tempo 
e agende um horário com 
o corretor responsável, Luiz 
Emídio, pelo telefone (67) 
99249-4479. Faça uma simu-
lação e saia hoje mesmo do 
aluguel, passando a pagar por 
algo que é seu. (Para saber 
o valor do imóvel, consulte o 
corretor).

Casa no Monte Castelo tem toda 
a infraestrutura básica, asfalto, 
iluminação pública e está próxima de 
mercados, posto de saúde e escolas

Sítio Santa Inês tem espaço de 
sobra para novas construções 
e ampliação da sede

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

‘Confira as fotos aqui’
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A saga de um português: A história de Adriano Toscano
André Farinha

Foi em busca de uma 
‘vida nova’ que o 
português Adriano 

Borges Toscano desem-
barcou no Brasil, no dia 
13 de dezembro de 1962, 
no porto de Santos (SP). 
Com o espírito repleto 
de energia, ainda aos 17 
anos, enfrentou o desafio 
de morar, sozinho, em um 
lugar completamente des-
conhecido. O gajo veio em-
pregado, contratado para 
trabalhar na renomada 
distribuidora Dias Martins 
como carregador e descar-
regador de caminhões. O 
oficio, humilde, era apenas 
o primeiro passo de uma 
vida promissora no ‘novo 
mundo’ e que mais tarde 
renderia ao ‘destemido’ 
o reconhecimento de ter 
fundado uma das mais 

importantes e tradicionais 
panificadoras de Campo 
Grande, a Padaria Tos-
cano.

“Meu pai sempre teve 
esse instinto de responsa-
bilidade e de encarar de-
safios, tanto é que aos 12 
anos saiu da casa dos seus 
pais na sua cidade natal 
de Aldeia dos Bispos para 
ir morar com a irmã mais 
velha, em Lisboa, capital 
de Portugal. E depois, aos 
17, veio para o Brasil e, em 
Araçatuba (SP), passou a 
trabalhar na empresa Dias 
Martins.”, conta o filho 
do empresário, Adriano 
Borges Toscano Júnior, de 
49 anos.

Após um período, 
Adriano Toscano passou 
a ‘pegar pastas’, ou seja, 
tornou-se um represen-
tante comercial da em-
presa, trabalhando prin-

cipalmente nos interior 
paulista e no sul de Mato 
Grosso. Foi numa dessas 
viagens de trabalho que 
conheceu Sebastiana Fer-
reira, a mulher de sua 
vida. Filha de portugueses 
mas nascida em SP, ela pe-
gava o mesmo ônibus que 
Adriano, na região de Tupi 
Paulista, e acabaram se 
apaixonando. “Eles se ca-
saram em 1967 e tiveram 
dois filhos. Eu, Adriano 
Júnior, e minha irmã mais 
nova Andrea Toscano, que 
mora em Ivinhema e é 
minha sócia hoje na pa-
daria.”.

O surgimento da
Padaria Toscano

A saga de Toscano 
ainda lhe renderia ou-
tras surpresas. Em 1974, 
mudou-se para Campo 
Grande, a promissora 
cidade do sul de Mato 

Grosso (Uno). “Nossa pri-
meira casa era próxima 
da antiga rodoviária, que 
ainda estava sendo cons-
truída. Meu pai ficou um 
tempo atuando em áreas 
diversas até que um amigo 
montou, na Avenida Co-
ronel Antonino, ao lado 
de onde hoje é a agência 
do Banco do Brasil, uma 
torrefadora de café e uma 
padaria. Ele ofereceu a 
padaria ao meu pai, que 
aceitou o desafio e a ar-
rendou.”.

Conforme Júnior, a 
chamada Padaria Tufão 
funcionou até 1979, em 
80, seu pai inaugurou 
a‘Padaria Toscano’ na 
Avenida Coronel Anto-
nino, 619, onde está ra-
dicada até hoje. “Nossa 
casa ficava nos fundos 
da padaria. É importante 
ressaltar que meu pai, 
diferente do que muitos 
pensam, não era padeiro. 
Ele apenas administrava 
e minha mãe fazia, e faz 
até hoje com seus 69 anos, 
algumas receitas caseiras, 
como empadas e tortas.”.

Uma das marcas que a 
família construiu nesses 
anos todos foi a reven-
dade pães. “Nós fazemos 
uma coisa chamada ‘re-
parte’, que é a revenda 
de pães para outros esta-
belecimentos. Eu mesmo 
entregavaos pães no co-
meço, muitas vezes de 
madrugada. E na década 
de 80, quando surgiram 
os carrinhos de lanches, 
passamos a fornecer o pão 
de hambúrguer e conquis-
tamos o espaço, ficando 
o respeito pela marca. 
Temos clientes antigos 
que pegam o pão conosco 
até hoje.”, contou.

Quando o filho 
substitui o pai

“Cresci dentro da pa-
daria, mas demorou para 
que eu entrasse no ramo.
Me graduei na área da 
computação e trabalhei 

durante muito tempo em 
repartições públicas do 
Governo do Estado e da 
Assembleia Legislativa. 
Somente em 2005 é que 
aconteceu de vir, em de-
finitivo, para a adminis-
tração dos negócios da 
família. Meus pais já es-
tavam muito cansados e, 
com a minha vinda, dei um 
gás novo para a padaria 
que estava num período 
conturbado.”.

Era junho de 2014 

quando Adriano Tos-
cano (o pai) descobriu 
que estava com câncer 
no pulmão (Mediastino).
Os médicos deram a ele 
apenas seis meses de vida, 
mas o português, vindo ao 
Brasil para descarregar 
caminhões e que acabou 
se tornando um grande 
empreendedor, não iria se 
entregar tão facilmente à 
doença.“Meu pai resistiu 
por um ano, graças ao 
tratamento em Barretos 
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A saga de um português: A história de Adriano Toscano

(SP).Ele conseguiu evo-
luir bem, mas uma gripe 
e a infecção hospitalar 
acabaram prejudicando 
sua saúde e, no dia 21 de 
agosto de 2015, faleceu.”.

Aquele que 
mantém o legado 

Caráter, honestidade, 
comprometimento e ca-
risma, essas eram as prin-
cipais características que 

Adriano Toscano tinha, 
conforme descreveu seu 
filho, que hoje está à frente 
da administração da pa-
daria e que carrega con-
sigo o legado deixado pelo 
pai. “Ele sempre teve o 
nome limpo, sempre traba-
lhou de forma correta, com 
ética e respeito. Ninguém 
fica com a porta aberta 
durante tanto tempo fa-

zendo coisas erradas, se 
você não trabalhar direi-
tinho, de forma certa, vai 
acabar falindo. Acredito 
que a bondade do meu pai 
e o carisma que tinha com 
as pessoas justifica o fato 
de estarmos aqui durante 
esses anos todos, como 
ele sempre dizia, temos 
que servir bem para servir 
sempre.”, citou.

Após 35 anos com a 
mesma estrutura, a Pa-
daria Toscano passou 
pela sua primeira grande 
reforma em 2016/2017. 
Júnior, ao exemplo do 
seu pai quando resolveu 
largar tudo o que tinha na 
‘terrinha’para vir ao ‘novo 
mundo’ ou quando aceitou 
o desafio de ‘tocar’ uma 
‘padoca’ mesmo sem ter 
experiência, também foi 
audacioso e partindo de 
uma visão empreendedo-

rainvestiu cerca de R$ 2,2 
milhõesna nova estrutura, 
que traz todo um conceito 
sustentável, com energia 
solar e reaproveitamento 
da água da chuva, e man-
tendo o forno, de 48m², a 
lenha, onde são assados 
os pães.

“Chegou a um ponto 
no qual ou fazíamosa 
modernização ou fechá-
vamos. Hoje, padaria está 
além da venda de pão e 
leite, como meu pai fazia 

no começo, é necessário 
oferecer de tudo dentro 
da área de alimentação, 
como lanches, sucos e be-
bidas, salgados e outras 
refeições. Para ter isso é 
necessário dar ao público 
conforto, espaço e, claro, 
bom atendimento. Nós 
ampliamos a estrutura 
para melhor atender aos 
nossos clientes.”, disse, 
acrescentando que para o 
próximo ano vai oferecer 
pizzas e, futuramente, al-
moço.

Voltando suas atenções 
para a memória de seu 
pai, Júnior cita que todo o 
investimento realizado na 
padaria foi para manter a 
tradição e o nome que ele 
deixou. “Tudo isso que 
está sendo feito hoje na Pa-
daria Toscano é para con-
tinuar o legado que o ‘seu’ 
Adriano Toscano deixou. 
Quero dizer ainda que sem 
a minha mãe, Sebastiana, 
nada disso teria aconte-
cido. Ela sempre esteve 
trabalhando ao lado do 
meu pai e é hoje quem me 
ajuda aqui, seja fazendo 
suas receitas ou indo aos 
mercados. E também aos 
44 colaboradores que 
temos atualmente e ex-
-colaboradoresque se 
dedicaram durante anos 
para o sucesso da padaria, 
em especial à Meire, Noel, 
André, Gilmar, Augusto, 
Paulinho Nyahira, Cícero 
Ferreira e Ataíde.”, fina-
lizou Júnior.

Serviço:
A Padaria Toscano está 

localizada na Avenida Co-
ronel Antonino, 619, no 
bairro Coronel Antonino. 
O funcionamento é de se-
gunda a sábado, das 05h30 
às 20h00, no domingo das 
06h Às 12h. O telefone 
de contato é o (67) 3351-
6660. Acesse o site (http://
padariatoscano.com.br) 
e confira o cardápio de 
produtos oferecidos pela 
empresa.

Adriano Toscano Júnior assumiu a respon-
sabilidade deixada pelo pai e hoje, ao lado 

da mãe Sebastiana toca o negócio da família 
servindo bem para servir sempre



É muito comum nas 
festividades de 
Natal e final de ano 

os responsáveis pelos ani-
mais de estimação ofere-
cerem a eles alimentos di-
ferenciados, muitas vezes 
até em excesso, mas isso 
pode fazer com que os pets 
passem male venham a 
sofrer com problemas de 
saúde graves, como a gas-
troenterites e a pancrea-
tites.

Quem costuma dar co-
mida caseira aos pets deve 
lembrar que na natureza os 
animais,“essencialmente” 
carnívoros e predadores, 
não costumavam temperar 
suas presas para comê-las, 
ou seja, eles não “sentem 
a falta de temperos” na 
alimentação, sendo isto um 
hábito do ser humano.

Abaixo, seguem os 
alimentos presentes nas 
festividades de Natal e Ré-
veillon que os pets não 
devem ter acesso. Confira:

Uva
Seja “natural ou passa”, 

as uvas não devem ser 
oferecidas aos pets. São 
consideradas tóxicas e 
geralmente lhes causam 
complicações renais. Não é 
sabido ao certo, ainda,qual 
a parte da uva é tóxica, 
porém, suspeita-se que a 
sobrecarga dos rins possa 
estar relacionada com 
fungos presentes na fruta 
e toxinas produzidas por 
eles, como a ocratoxina, 

ou mesmo os resíduos de 
agrotóxicos porventura 
utilizados nos parreirais. 

Nos Estados Unidos, em 
2016, o Centro de Con-
trole de Envenenamento 
recebeu 3.722 chamados de 
cães que foram intoxicados 
por uvas.No Brasil, não 
temos esse levantamento 
disponível.

Chocolates
O cacau, que dá origem 

ao chocolate, tem uma 
substância denominada 
“teobromina”, que é absor-
vida, rapidamente, pelo or-
ganismo do animal, provo-
cando sérias complicações 
gastrointestinais (vômitos 
e diarreias), sede e micção 
excessivas, hiperatividade 
e ritmo cardíaco irregular. 
No pior dos casos, o pet 
pode até morrer. 

Sem dizer que a com-
plicação provocada pelo 
consumo do chocolate e 
pela ingestão de doces 
predispõe à obesidade e 
potencializa o risco de dia-
betes. Nos cães, a diabetes 
é equivalente ao tipo I nos 
humanos, ou seja, depen-
dente de insulina.

Cebola e Alho
Base de muitos tem-

peros, a cebola e o alho são 
tóxicos para os peludos, já 
que eles não têm a quan-
tidade de enzimas neces-
sárias para metabolizar 
corretamente a substância 
danosa presente nesses 
ingredientes. Ambos com-

postos sulfurados oxidam 
a hemoglobina e levam a 
um quadro de anemia he-
molítica, que pode ser fatal. 

Macadâmia
Entre as castanhas ge-

ralmente presentes nas 
ceias natalinas, a maca-
dâmia é a única relatada 
como tóxica para os cães. 
Basta uma pequena dose 
para intoxicar os pets. Há 
relatos de cães que co-
meram um único biscoito 
de macadâmia e já se into-
xicaram. Apresentam vô-
mitos, febre e alterações 
no sistema nervoso central 
(incoordenação).

Assados Natalinos
Todos os assados de 

carne branca ou vermelha 
presentes na ceia de Natal 
causam males aos cães 
devido à sua alta con-
centração de temperos e 
gorduras, que podem ser 
tóxicas. Mesmo que não 
haja tempero, além do sal, 
os pets podem ter alguma 
alteração subclínica que 
não se manifestou ainda 
e que pode receber sobre-
carga em função de uma 
dieta desregrada.Não vale 
a pena arriscar a vida e a 
saúde dos nossos peludos 
por conta de um pedacinho 
de carne.

*Por Rony Carlos de Mello, texto 
adaptado de Raquel Valim Labres, 

Médica Veterinária e mestre em 
nutrição animal.
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ALERTA:
comidas 
natalinas 
são tóxicas 
aos cães 

Foto: Divulgação

Donos de pets devem se atentar aos 
perigos que os alimentos natalinos 
representam para a saúde dos bichos



André Farinha

Praça, estaciona-
mento ou simples-
mente um grande 

terreno abandonado, o 
fato é que a área locali-
zada no cruzamento das 
ruas Oásis, Itaqui e São 
Sapé, no bairro Coronel 
Antonino, tem incomo-
dado e atrapalhado o co-
mércio daquela região.O 
local em pauta fica nos 
fundos da agência do INSS 
da Avenida Coronel Anto-
nino e nos últimos meses 
tornou-se uma espécie 
de ‘recanto’ para mora-
dores de ruas e usuários 
de drogas, com direito a 
sofá, colchões, geladeira 
e até mesmo uma chur-
rasqueira, tudo muito bem 
‘arrumadinho’ debaixo 
das árvores e ao lado do 
muro do órgão federal.

Além deste, um segundo 
terreno, no outro lado 
do cruzamento das ruas 
Itaqui e Oásis, também 
tem tirado o sono dos 
empresários e residentes 
do entorno. Usuários de 
drogas têm aproveitado 
os lotes vazios para fazer 
uso de entorpecentes e até 
mesmo para esconder ob-
jetos furtados de re-
sidências e lojas, 
além, é claro, 
de passar a 
noite. Para 
completar 
o quadro 
n e g a t i v o , 
há ainda a 
falta de ilumi-
nação pública na 
quadra. Nos últimos 
dias, a equipe do jornal 
Cenário Capital tentou 
descobrir de quem são 
esses dois terrenos aban-
donados.

O primeiro é conhecido 
na região como ‘Pracinha 
do INSS’, apesar de não 
ter qualquer estrutura 

para tal finalidade. O 
espaço também é usado 
como estacionamento, 
apesar da insegurança do 
local. É neste terrenoque 
os mendigos montaram o 
seu ‘recanto’, com móveis 
velhos e até uma churras-

queira, acumulando 
muita sujeira 

como restos de 
comida, gar-
rafas de cer-
veja, copos 
p lást icos , 
r o u p a s 

u s a d a s , 
entre outros.
Em frente à 

‘pracinha’ está o se-
gundo terreno que tem 
tirado o sono dos empre-
sários locais. A área foi 
abandonada pelo proprie-
tário há bastante tempo, 
inclusive, está comple-
tamente tomado pelo 
mato alto e, conforme os 
lojistas,vem sendo usado 

pelos mendigos e usuá-
rios de drogas como uma 
espécie debanheiro, já que 
no interior existe uma pe-
quena construção em ru-
ínas.

“São duas áreas que 
estão abandonadas e, 
com isso, o nosso co-
mércio é que acaba so-
frendo as consequências, 
sendo desvalorizado. Nós 
gostaríamos que os ór-
gãos públicos tomassem 
alguma providência, não 
sei se aquela ‘pracinha’ 

pertence ao INSS, mas já 
passou da hora de algo 
ser feito ali.”, comentou 
um empresário,que não 
terá a identidade divul-
gada devido às possíveis 
represarias.

Outro comerciante que 
também possuiloja na 
imediação,e que terá o si-
gilo do nome, defende que 
a área seja oficializada 
como praça e revitalizada. 
“Falta aqui na região do 
Coronel Antonino uma 
praça que tenha pista de 

caminhada, academia ao 
ar livre e parquinho para 
as crianças. O terreno 
para isso já existe, está ai, 
agora precisamos da von-
tade política.”, sugeriu.

Segundo os comer-
ciantes, o transtorno 
maior está no fato desses 
moradores de rua ficarem 
perambulando e incomo-
dando os clientes. “Eles 
ficam pedindo dinheiro 
e comida para nossos 
clientes e isso acaba afas-
tando o público. É neces-

sário que a Prefeitura, ou 
algum outro órgão público 
responsável, tome uma 
medida cabível para que 
não sejamos prejudicados 
e tenhamos que fechar 
nossas lojas.”, ponderou 
o empresário.

De acordo com os servi-
dores da agência do INSS 
da Coronel Antonino, a 
área onde está a ‘Pracinha 
do INSS’ pertence, sim, ao 
órgão federal. Entretanto, 
a assessoria de imprensa 
do INSS em Campo Grande 
negou essa informação e 
garantiu que á área, na 
verdade, é particular. 

Já o segundo terreno 
pertence a uma pessoa, 
cuja identidade não foi re-
velada. O jornal Cenário 
Capital entrou em contato 
com a imobiliária que está 
alugando a área, que tem 
aproximadamente 600 
m². Conforme informado, 
o local abrigava um lava-
-jato, que teve a estrutura 
demolida, restando apenas 
uma ‘meia-água’. A imobi-
liária garantiu que o dono 
do terreno já foi avisado 
sobre a necessidade da 
limpeza, inclusive, várias 
notificações da Prefeitura 
foram repassadas a ele, 
mas nenhuma providência 
foi tomada.

*NOTA:
Durante a apuração 

para a reportagem, o ter-
reno localizado na esquina 
das ruas Itaqui e Oásis foi 
limpado pelo proprietário. 
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‘Pracinha do INSS’: área no Cel. Antonino 
preocupa e atrapalha empresários

Foto: Divulgação

São duas áreas 

que estão abando-

nadas e, com isso, 

o nosso comércio é 

que acaba sofrendo 

as consequências, 

sendo desvalori-

zado

Área denominada como 
‘Praça do INSS’ foi inva-

dida por moradores de rua
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UBSF São Francisco oferece farmácia clínica 
para melhorar adesão ao tratamento

Foto: Divulgação

Da redaçao

A UBSF São Fran-
cisco, na região 
Norte de Campo 

Grande,passou a oferecer 
o atendimento da Far-
mácia Clinica para pa-
cientes com dificuldades 
de adesão ao tratamento. 
O serviço que começou 
nesta quarta-feira (5) tem 
o intuito de melhorar a 
qualidade de vida dos pa-
cientes usuários da rede 
e é o 20º a ser implantado 
nas unidades básicas de 
saúde.

Na Farmácia Clínica 
é oferecida a revisão da 
farmacoterapia, verifi-
cação de interações me-
dicamentosas, adesão ao 
tratamento, conciliação 

medicamentosa, apraza-
mento dos horários dos 
medicamentos, orienta-
ções não farmacológicas 
e visita domiciliar.

Mais de 1 mil pacientes 
já foram atendidos desde 
janeiro de 2017. Na 1ª 
consulta, 82% dos pa-
cientes usavam os me-
dicamentos de forma er-
rada, enquanto que na 
consulta seguinte e após 
às orientações, esse nú-
mero caiu para 24%, mos-
trando a resolutividade 
do serviço.

Na UBSF São Fran-
cisco a implantação da 
Farmácia Clínica surgiu 
após levantamento do 
Colegiado, órgão da uni-
dade que avalia as ne-
cessidades da área de 

atuação. É o que explica 
a gerente, Auxiliadora de 
Souza B. dos Santos.

“O Colegiado se reúne 
com frequência para 
apontar as necessidades 
da população atendida 
na unidade. Uma das 
questões levantadas foi 
a necessidade de adesão 
ao tratamento por parte 
dos pacientes e a Far-
mácia Clínica contribui 
para a melhora do re-
sultado. Então decidimos 
implantar”, explicou ela.

O serviço de Farmácia 
Clínica é oferecido em uni-
dades de saúde nas sete 
regiões urbanas. Procure 
a UBS/UBSF mais pró-
xima da sua residência e 
verifique se ela oferece o 
atendimento.

Projeto Farmácia Clinica é para 
pacientes com dificuldades de 

adesão ao tratamento
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Faltando 10% para ser concluído, novo
Ceinf Nascente do Segredo fica para 2019

Foto: Divulgação

André Farinha

Aguardada há pelo 
menos cinco anos, 
o novo Centro de 

Educação Infantil (Ceinf) 
Nascente do Segredo, 
em Campo Grande, final-
mente será entregue à 
população, beneficiando 
bairros como Mata do Se-
gredo, Trevisso, Jardim 
Presidente, Cerejeira, 
Talismã e Morada do 
Sossego. O novo estabe-
lecimento educacional 
irá substituir a atual es-
trutura que funciona em 
um imóvelda associação 
de moradores. De acordo 
com a Prefeitura 
Municipal, a 
expectativa é 
que a inaugu-
ração da obra 
a c o n t e ç a 
entre janeiro 
e fevereiro, já 
para atender ao 
ano letivo de 2019.

Com a inauguração do 
novo prédio, que terá uma 
estrutura muito mais mo-
derna e adequada para 
as crianças, o atual Ceinf 
Nascente do Segredo, que 
funciona na Rua Edson 
Lima, será desativado. 
Conforme explicou a as-
sessoria da Secretaria 
Municipal de Educação 
(Semed), os pais e res-
ponsáveis dos alunos que 
hoje são atendidos nessa 
unidade serão matricu-
lados automaticamente 

no novoCeinf, que fica 
bem ao lado. 

Ainda de acordo com a 
Semed, o novo Ceinfofer-
tará 41 vagas a mais que 
o atual quadro, passando 
dos atuais 79 para 120 
alunos por período; serão 
duas turmas de berçário 
e seis turmas de creche. 

A área total do novo 
Centro de Educação In-
fantil é de 1.200 metros 
quadrados, aproximada-
mente, e será constituído 
por oito salas de aula, 
além de banheiros sociais, 
sala multimídia, brin-
quedoteca, playground, 

espaço de integração 
entre as diversas 

atividades e 
faixas etá-
rias, solá-
rios indi-
viduais e 
duas salas 

de berçários 
com banheiro 

e lactário. 
Depois de horas

A construção do novo 
Ceinf na região do Nas-
cente do Segredo passou 
pelos mesmos transtornos 
que todas as outras uni-
dades inauguradas ao 
longo deste ano. A obra 
começou a ser tocada em 
2012, na época, com re-
cursos do Pró-Infância do 
Programa de Aceleração 
do Crescimento (PAC-2).O 
empreendimento ficou pa-
rado durante pouco mais 
de quatro anos e, em 
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2017, foi retomado.
De 2012 para cá o 

convênio inicial teve 
um reajustamento de 
R$ 378 mil, passando 
de R$ 2.024.629,00 para 
R$ 2.403.607,76. Se-
gundo a Prefeitura, já 
houve investimento de 
R$ 1.327.294.42, sendo 
R$ 745.9849,02 do FNDE 
(Fundo Nacional de De-

senvolvimento da Edu-
cação) e R$ 581,2 mil do 
Município, que terá ainda 
um desembolso de mais 
R$ 500 mil por causa 
de algumas adequações 
no projeto original, como 
a construção de uma 
rampa para a acessibi-
lidade e da fossa, já que 
o bairro não possui sis-
tema de esgoto.

Matrículas
Segundo a Semed, os 

pais ou responsáveis que 
desejam uma vaga nos 
Ceinfsda Capital devem, 
primeiro, fazer o cadastro 
do alunono site www.
matriculasreme.capital.
ms.gov.br ou entrar em 
contato com a Central de 
Matrículas pelo telefone 
0800 6151515. 

Os responsáveis pelas 
crianças que já estão ca-
dastradas no banco de 
dados devem acompa-
nhar neste mesmosite a 
divulgação das listas dos 
contemplados e, posterior-
mente, procurar a unidade 
para o qual foi designado e 
efetivar a matrícula, caso 
contrário o aluno perderá 
a vaga.

Previsto para ser entregue em 
dezembro,  Ceinf Nascente do 

Segredo sofre novo atraso




