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Residencial Parque União: O lugar certo para 
viver com segurança e qualidade de vida 

Venha conhecer o Re-
sidencial Parque União, 
um empreendimento da 
Imobiliária Parque União 
para você aproveitar cada 
momento. O lugar certo 
para viver com segurança 
e qualidade de vida, em 
Chapadão do Sul (MS).

O prefeito João Carlos 
Krug foi o destaque do 
jornalismo da Rádio CBN 
– em Campo Grande – ao 
falar sobre questões da 
geoeconomia de Chapa-
dão do Sul (Região dos 
Chapadões) e a geração de 

Prefeito de Chapadão fala dos 
desafios de gerar empregos

Daniel Reuter é o novo pre -
s idente  da  Cotenec .

O empresário Daniel 
Reuter é o novo presidente 
da Cotenec (Comunidade 
Terapêutica Nova Espe-
rança) . É uma entidade 
filantrópica que visa a 
recuperação, reinserção 
familiar e social de de-
pendentes de substâncias 
psicoativas

Prefeitura de Paraíso das Águas es-
clarece dúvidas de isenção de IPTU

 Paraíso das Águas 
esclarece as possíveis 
dúvidas em relação a 
isenção do IPTU (Im-
posto Predial Territorial 
Urbano).

Saiba quem tem este 
direito e como proce-
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Residencial Parque União: O lugar certo para 
viver com segurança e qualidade de vida 

Venha conhecer o Re-
sidencial Parque União, 
um empreendimento da 
Imobiliária Parque União 
para você aproveitar cada 
momento. O lugar certo 
para viver com segurança 
e qualidade de vida, em 
Chapadão do Sul (MS).

O Residencial Parque 
União foi projetado para 
lhe oferecer conforto e se-
gurança em um prédio com 
ótima localização na cidade 
de Chapadão do Sul.

São apartamentos com 
dois dormitórios, sendo 
uma suíte e tudo o que 

Vereadora Alline Tontini recebe a impressa e 
anuncia reformas e harmonia com o Executivo

A Vereadora e presi-
dente da Câmara Munici-
pal de Chapadão do sul, 
Alline Tontini (PSDB), 
recebeu em seu gabinete 
a imprensa local, onde 
concedeu em coletiva e 
falou das metas de suas 
metas frente à mesa dire-
tora do Legislativo.

Alline Tontini, disse 
que a principal meta e 

Novas datas de lotação de professores para 2019 
são confirmadas pela Secretaria de Educação

A Secretaria de Edu-
cação de Chapadão do 
Sul confirmou mudança 
nas datas de lotação dos 
professores efetivos e 
temporários para o ano 
letivo de 2019 na rede 

Chapadão do Sul do 
Sul ganhou mais um im-
portante  reforço de peso 
para atuar nos bastidores 
políticos do Governo do 
Estado com a ascensão 
de Sebastião de Almeida 
Filho (Tiãozinho) a “Fiel 
Escudeiro” do vice-go-
vernador Murilo Zauith. 
Será o encarregado da 
importante função de 
atender as demandas de 
prefeitos e vereadores 
neste segundo mandato 
de Reinaldo Azambuja. 
Na prática o sul-chapa-
dense Tiãozinho torna-se 
um dos agentes políticos 
mais importante do MS 
na atualidade porque 
estes pleitos passam por 
suas mãos.

MANUTENÇÃO DO 
TRAÇADO DA MS-
316 – A assinatura da 
Ordem de Serviço para a 
elaboração do projeto de 
traçado da MS-316 será 
a sua primeira ação dire-
cionada no atendimento 
de um pleito regional 
que atenderá centenas 
de produtores rurais de 
Chapadão do Sul / Pa-
raíso das Águas / Pouso 

Chapadão do Sul ganhou reforço no 
governo com Sebastião de Almeida

você precisa, em um prédio 
localizado na Rua Campo 
Bom, esquina com a Rua 
Sergipe, Bairro Sucupira, 
pronto para morar.

A edificação está to-
talmente legalizada, com 
condomínio criado e os 
apartamentos podem ser 
financiados, ou contratados 
consórcio imobiliário junto 
às instituições bancárias 
como o Banco do Brasil, 
Caixa Econômica Federal, 
entre outros. Se preferir, 
ainda podem os interessa-
dos combinar diretamente 
com a Imobiliária Parque 

União, o pagamento a vista 
ou em parcelas.

Confira as opções de 
planta e agende uma visita. 
Trata-se de um condomínio 
com quatro andares, com 
quatro apartamentos cada.

O sonho de morar bem 
acaba de virar realidade em 
Chapadão do Sul, confira.

Contatos e vendas com 
Neiva Pinheiro:

(67) 9.9631-0209 -  (67) 
9.9965-0395.  (67) 3562-
3082. 

CRECI 7579.

fazer um trabalho transpa-
rente em todos os sentidos 
e trabalhar de com harmonia 
com o poder executivo, para 
o bem de toda população.

Uma das suas metas é 
a reforma do prédio da 
Câmara, principalmente 
com a troca do telhado que 
apresenta dezenas de infil-
trações.

A agilidade e harmonia, 

metas estabelecidas pela 
presidente. Agilidade em 
atender as solicitações dos 
vereadores, fazendo com 
que suas indicações reivin-
dicações, sejam rapidamen-
te solucionadas.

Harmonia, não somente 
com o executivo, mas sim, 
com as bancadas parlamen-
tares, que possuem um ex-
tenso conteúdo, buscando 
agregar todos, com bom 
relacionamento, dialogo e 
discussão para chegar ao 
contento de todos.

Ao final fez um convite 
a toda a população para 
que no próximo dia 04, 
prestigiem a abertura dos 
trabalhos do ano de 2019.

municipal de ensino.
Nesta quarta-feira, 30, foi 
publicado no Diário Oficial 
do Município edital de 
retificação com as novas 
datas.
A Relotação dos efetivos 

será realizada agora no dia 
14 de fevereiro de 2019 nas 
dependências da Secretaria 
Municipal de Educação.
Já a Lotação em caráter 
temporário dos Professo-
res será realizada no dia 
15 de fevereiro de 2019 
também nas dependências 
da Secretaria Municipal de 
Educação.
Os horários e as demais 
regras definidas anterior-
mente permanecem inal-
teradas.

Alto / Inocência. Terá como 
referência o acesso à co-
munidade da Pedra Branca  
onde a produção agrícola se 
diversifica com a expansão 
do plantio de cana. A estrada 
já  nasce com o estigma de 
ser uma das mais importan-
tes de escoamento agrícola 
à economia do MS.

QUEDA DR BRAÇO – 
A MS-316 cortará a BR-060 
e servirá para o escoamento 
da produção de grãos / cana 
/ gado.  Seu traçado  tinha 
sido modificado pelo ex-go-
vernador André Puccinelli 
para atender municípios  
alinhados politicamente 
com o PMDB. O prefeito 
João Carlos Krug entrou em 
cena e usou a condição de 
Pólo Econômico Regional 
de Chapadão do Sul para 
manter o traçado original 
que agora ganhará um pro-
jeto definitivo.

MODERNIZAÇÃO DO 
AEROPORTO DE CHA-
PADÃO DO SUL – Outro 
compromisso assumido 
por Tiãozinho junto com 
o vice-governador Murilo 
Zauith foi a implantação de 
equipamentos de navegação 
de última geração para mo-

dernizar o Aeroporto Muni-
cipal de Chapadão do Sul. 
Segundo ele Murilo já sina-
lizou positivamente para a 
aquisição dispositivos que 
permitam a aproximação 
e pouso de aeronaves por 
aparelhos. Os mecanismos 
garantem decolagens e 
aterrissagens em dias de 
neblina no inverno.

MODERNIZAÇÃO DO 
AEROPORTO DE CHA-
PADÃO DO SUL – Outro 
compromisso assumido 
por Tiãozinho junto com 
o vice-governador Murilo 
Zauith foi a implantação de 
equipamentos de navega-
ção de última geração para 
modernizar o Aeroporto 
Municipal de Chapadão do 
Sul. Segundo ele Murilo 
já sinalizou positivamente 
para a aquisição dispo-
sitivos que permitam a 
aproximação e pouso de 
aeronaves por aparelhos. 
Os mecanismos garantem 
decolagens e aterrissagens 
em dias de neblina no in-
verno.

INTEGRAÇÃO RE-
GIONAL – Na manhã de 
hoje Tiãozinho confirmou a 
ampliação da malha viária  
representada pelas estradas 
BR-060 / MS-425 / 316 que 
interligará milhares de vici-
nais que saem de proprieda-
des rurais da região. Amigo 
pessoal de Murilo Zauith, 
Tiãozinho foi coordenador 
de campanha vitoriosa do  
atual Governo do Estado. 
Ganhou em sete das nove 
cidades onde  atuou na 
última eleição: Jaraguari / 
Bandeirantes / Figueirão / 
Alcinópolis / Paraíso das 
Águas / Chapadão do Sul  
e Cassilândia.

DESTAQUE NA MÍ-
DIA ESTADUAL – A mí-
dia estadual deu destaque á 
escolha do vice-governador 
e atual secretário de Estado 
de Infraestrutura, Murilo 
Zauith (DEM) pelo  nome 
de Tiãozinho que tornou-se 
o “homem forte” na inter-
locução com os prefeitos e 
vereadores de Mato Grosso 
do Sul. Ele tem como vir-
tude o profundo conheci-
mento da história política 
do MS/MT, foi diretor da 
Assomasul (Associação 
dos Municípios de Mato 
Grosso do Sul) e acompa-
nha politicamente Zaiuth  
na região do Bolsão há 
vários anos. Com currículo 
extenso, ele é formado em 
Economia e ex-integrante 
do Conselho Gestor do 
Fundersul.

chapadensenews

Ampliação da rede de esgoto segue 
em ritmo acelerado em Chapadão do 

A meta de deixar a cidade de Chapadão do Sul, com 100% das casas ligadas a rede 
de esgoto, gradativamente vem sendo realizada pela empresa Sanesul e prefeitura 
municipal.

Neste mês de janeiro, a concentração da empresa, está no bairro Sibipiruna, que 
esta sendo contemplado com a construção da rede em todas as ruas do bairro.

A meta é que até os meados de fevereiro, seja concluída a rede de esgoto em todas 
as casas.

Investimentos vão ultrapassar R$ 20 milhões
O governador Reinaldo Azambuja, durante a campanha do atual prefeito João 

Carlos, fez a promessa que se ele fosse eleito, faria o investimento na cidade, no setor 
de saneamento básico, com construção da rede de esgoto, através da Sanesul.

O atual governo, conseguiu captar cerca de R$ 12 milhões de reais, através de 
empréstimos junto a Funasa, que já estão sendo aplicados em Chapadão do Sul.

Poços artesianos
Com o crescimento da cidade, o governado do estado e a prefeitura, firmaram um 

convênio e foram perfurados mais dois (02) poços artesianos mo município, para 
atender a demanda populacional.

Na Rua 28, onde já existe um poço, a empresa perfurou outro poço. No pólo em-
presarial a prefeitura municipal, cedeu um terreno e a Sanesul, realizou a perfuração 
de um poço artesiano de alta vazão

.ETE
Outra ETE– Estação de Tratamento de Esgoto, com porte bem maior da atual, 

será construída nas proximidades do Rio Aporé. Após entrar em operação, as duas 
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Daniel Reuter é o novo pre-
sidente da Cotenec.

O empresário Daniel 
Reuter é o novo presidente 
da Cotenec (Comunidade 
Terapêutica Nova Espe-
rança) . É uma entida-
de filantrópica que visa a 
recuperação, reinserção 
familiar e social de de-
pendentes de substâncias 
psicoativas. Presta atendi-
mento a dependentes do 
sexo masculino em sua 
sede com capacidade de 35 
pessoas em regime de in-
ternato para uma mudança 

Prefeito em exercício viajou para Campo Grande e 
solicitou melhorias no transporte intermunicipal

O Prefeito em exercício 
de Paraíso das Águas, Oce-
sino Alves de Oliveira, es-
teve na AGEPAN- Agência 
Estadual de Regulação de 
Serviços Públicos de Mato 
Grosso do Sul em Campo 
Grande, onde se encontrou 
com o diretor da Agência, 
Youssif Domingos e com o 
diretor de regulação e fis-
calização de transportes e 
portos Ayrton Rodrigues.

Na ocasião, o chefe do 
executivo solicitou uma 
atenção maior do órgão em 

de estilo de vida através de 
um programa terapêutico 
de recuperação e ativida-
des que contribuam para a 
libertação dos vícios.

A nova direção ficou 
composta com os seguintes 
nomes:

Claudiomar Bocalan 
(Vice-Presidente)

Vaner José Pelegrin (Re-
lação Pública)

Sebastião Nunes da Sil-
va (1º Secretário)

Simão Pedro de Christo 

(2º Secretário)
Ítalo Picolotto (1º Te-

soureiro)
Ivanildo Coene  C Leite 

(Tziu) ( 2º Tesoureiro)
Airton Antônio Schwan-

tes (1º Conselho Fiscal)
Reinaldo Antônio da 

Silva (2º Conselho Fiscal)
Sérgio Luiz Alves (3º 

Conselho Fiscal)
Salvador da Silva Ávila 

(1º Suplente do Conselho 
Fiscal)

Bruno Felipe Soares de 
Oliveira (2º Suplente do 
Conselho Fiscal)

Ipenor José Salve (3º 
Suplente do Conselho Fis-
cal)

Autímio Wanderlei  An-
tunes (4º Suplente do Con-
selho Fiscal)

Elo Ramiro Loef (Dire-
tor Patrimonial)

Edmilson Antônio Pa-
tinni Júnior (Juninho) – 

O Sicredi – institui-
ção financeira cooperativa 
com mais de 4 milhões de 
associados e atuação em 
22 estados brasileiros e no 
Distrito Federal – acaba de 
implementar o Theo, um 
chatbot para atendimento 
interno que auxilia os mais 
de 24 mil colaboradores do 
Sicredi em dúvidas sobre 
os produtos e serviços 
disponíveis aos associados 
ou para resolver questões 
técnicas de infraestrutura, 
resetar senhas dos cola-
boradores nos sistemas 
internos.

O chatbot Theo come-
çou a funcionar como um 
projeto piloto no segundo 
semestre de 2018 e, desde 
então, já atendeu 21 mil 
chamados. A ferramenta 
usa inteligência artificial 

Sicredi cria chatbot Theo, para 
acelerar atendimento interno

do Watson (IBM) para res-
ponder perguntas enviadas 
pelos colaboradores e 30% 
dos questionamentos já 
são solucionados sem a 
interferência de um huma-
no. O nome e a primeira 
identidade visual do robô 
foram escolhidos por meio 
de votação entre os cola-
boradores do Sicredi.

“O Sicredi segue em 
expansão. Em janeiro, por 
exemplo, atingimos a mar-
ca dos 4 milhões de asso-
ciados. Automaticamente, 
aumenta o número de de-
mandas e nós precisamos 
suportar os colaboradores 
das nossas Cooperativas 
a manter a qualidade e a 
agilidade do atendimento, 
que sempre foram marca 
da instituição financeira 
cooperativa. Em plena era 

digital um colaborador não 
pode mais ficar pendurado 
no telefone aguardando 
uma informação. O Theo 
veio para resolver isso, com 
rapidez e eficiência”, expli-
ca Cesar Bochi, Diretor de 
Administração do Centro 
Administrativo Sicredi.

Para aumentar a satis-
fação com a experiência 
proporcionada, o Sicredi 
constituiu uma equipe que 
funciona como célula de 
curadoria do Theo, formada 
por especialistas de múlti-
plas áreas como tecnologia 
da informação, negócios 
digitais, cientistas de dados 
e conteudistas que acompa-
nham no dia a dia os cha-
mados realizados e treinam 
o robô Theo para aumentar 
o repertório de intenções e 
precisão de respostas. Se-
gundo o Sicredi, o próximo 
passo é disponibilizar esta 
tecnologia para uso direto 
dos associados.

fatomais – assessoria

Chapadão do Sul está cada vez melhor e de cara nova. Investimentos em infraestrutura 
feita pela Administração Munici-
pal transformaram a cidade nos 
últimos dois anos.

Pavimentação, meio fio, ga-
lerias de águas pluviais e jardi-
nagem foram alguns dos investi-
mentos feitos em grandes aveni-
das. Antes, os moradores viviam 
sufocado pela poeira e atolados na 
lama e agora podem desfrutar de 
melhor qualidade de vida, além 
da valorização dessas regiões no 
perímetro urbano.

“Os dois primeiros anos do nosso mandato foram correndo, recuperando o tempo 
perdido, com fortes investimentos em infraestrutura, pavimentação, drenagem, melho-
rando grandes avenidas. Com o apoio da Câmara de Vereadores e dos nossos parceiros, 
conseguimos investir em infraestrutura, reaproveitando o que já tínhamos, trabalhando 
com a nossa equipe, e diminuindo os custos”, enalteceu o Prefeito João Carlos Krug.

Assista abaixo ao vídeo enfatizando algumas melhorias feitas nos últimos dois anos. 
O vídeo está  em destaque no canal de vídeos da Prefeitura no youtube e também na TV 
Chapadão, o canal de vídeos no portal da Prefeitura Municipal. 

Chapadão do Sul cada vez melhor e de cara nova. Veja as 
transformações de 2017 para 2019 na infraestrutura da ci-

relação ao acesso da popu-
lação paraisense ao trans-
porte intermunicipal, pois 
atualmente existe muita 
reclamação dos morado-
res que alegam bastante 
dificuldade de acesso nas 
viagens via ônibus Campo 
Grande;  alegam também 
que os aposentados de Pa-
raíso das Águas não conse-
guem viabilizar poltronas 
para o acesso gratuito;  e 
que precisam, na maioria 
das vezes se deslocarem 
até a cidade de Chapadão 

para conseguirem uma pas-
sagem;  e que a Secretaria 
de Assistência Social está 
há muitos meses tentando 
viabilizar um contrato para 
transporte de pessoas em 
situação de vulnerabilidade 
social e não tem êxito no 
pedido; entre outros.

O diretor da Agência 
Estadual de Regulação de 
Serviços Púbicos enca-
minhou a solicitação para 
os cuidados do diretor de 
regulação e fiscalização do 
órgão que, se comprometeu 
a mandar um fiscal até o 
município para verificar 
qual o procedimento será 
tomado para sanar os pro-
blemas com o transporte 
intermunicipal que o mu-
nicípio vem enfrentando. 
-ASSECOM- Prefeitura 
Municipal de Paraíso das 
Águas- MS

Prefeitura de Paraíso das Águas es-
clarece dúvidas de isenção de IPTU

A Prefeitura Municipal 
de Paraíso das Águas es-
clarece as possíveis dúvi-
das em relação a isenção 
do IPTU (Imposto Predial 
Territorial Urbano).

Saiba quem tem este 
direito e como proceder!

Confira abaixo os dis-
positivos da Lei Comple-
mentar Nº. 038/2018.

IPTU Das Isenções
Art. 28. Estão isentos 

do imposto, desde que 
cumpridas as exigências da 
legislação o bem imóvel:

a) Pertencente a parti-
cular, quando cedido gra-
tuitamente, em sua totali-
dade, para uso exclusivo 
da União, Estados, Distrito 
Federal ou do Município, 
ou de suas autarquias;

b) Pertencentes as so-
ciedades civis sem fins 
lucrativos, destinadas ao 
exercício de atividades cul-
turais, recreativas, esporti-
vas ou associativas e sedes 
de agremiação social que 
se comprometam colocar 
suas dependências sociais 
à disposição da Prefeitura 
para realização de eventos 
sociais, cívicos ou despor-
tivos;

c) os imóveis de interes-
se histórico, cultural, urba-
nístico, ou de preservação 
paisagística ou ambiental, 
assim reconhecidos pelo 
Poder Executivo, nos ter-
mos e condições definidos 
em legislação específica.

d) Utilizado para con-
vento, seminário, ou sede 
de entidade religiosa ou co-
munitária que não tenham 

objetivos de lucro;
e) Pertencente aos con-

tribuintes aposentados ou 
com mais de 65 (sessenta 
e cinco) anos de idade, e ou 
pensionista, cuja renda não 
seja superior a 02 (dois) 
salários mínimos, que pos-
suam um único imóvel 
com finalidade residencial, 
e nele habite;

f) Pertencente a porta-
dores de deficiência física 
ou mental, cuja renda não 
seja superior a 02 (dois) 
salários mínimos, que pos-
suam um único imóvel 
com finalidade residencial, 
e nele habite;

g) Do contribuinte em 
que o imóvel com área 
construída seja de até 
44m², que possuam um 
único imóvel com finalida-
de residencial, e nele habi-
te e seja beneficiário de ao 
menos um programa social 
de família em situação de 
vulnerabilidade social;

h) Para o contribuinte 
que atender um dos itens 
das letras e até j, usufruir 
da isenção, o imóvel com 
testada localizada em rua 
com pavimentação asfálti-
ca, deverá ter calçamento.

Parágrafo Primeiro – Os 
bens imóveis pertencentes 
aos contribuintes da alínea 
e até j, por amostragem po-
derão ser vistoriados pela 
equipe de Assistência So-
cial para comprovação da 
incapacidade de recolhi-
mento do imposto predial 
e territorial urbano.

Parágrafo Segundo – As 
isenções serão solicitadas, 

em requerimento instruído, 
com as provas de cumpri-
mento das exigências para 
a sua concessão, que deve 
ser apresentado até o final 
do mês de março de cada 
exercício, sob pena de per-
da do benefício fiscal no 
ano seguinte.

Parágrafo Terceiro – 
Quando do requerimento 
da isenção e para início do 
processo, o contribuinte 
deverá apresentar os se-
guintes documentos:

I – Comprovante de 
aposentadoria e ou pensão 
e a comprovação do valor 
do benefício;

II – Laudo e atestado 
médico que comprova a de-
ficiência física ou mental;

III – Documento que 
comprova ser proprietário 
do imóvel;

IV – Se beneficiá-
rio de Programa Social, 
apresentar comprovação; 
ED.Nº1.162/2018

V – Declaração assina-
da, declarando ser proprie-
tário de um único imóvel.

Parágrafo Quarto – A 
documentação apresentada 
no primeiro pedido de isen-
ção poderá servir para os 
demais exercícios, devendo 
apresentar o requerimento 
de renovação.

Art. 29. O beneficiário 
da isenção prevista no ar-
tigo anterior é obrigado a 
comunicar à Prefeitura, no 
prazo de 30 (trinta) dias, 
qualquer ocorrência que 
possa implicar o cancela-
mento do benefício.

Parágrafo único. As 
isenções serão canceladas 
quando caracterizada a in-
subsistência das razões que 
as determinaram.
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Alcinópolis realiza oficina de Compras 
Públicas de Gêneros Alimentícios

Alcinópolis realizou 
mais uma etapa do progra-
ma Cidade Empreendedora 
e, em parceria com o Se-
brae/MS promoveu a ofici-
na de Compras Públicas de 
Gêneros Alimentícios, com 
foco no Programa Nacional 
de Alimentação Escolar 
(PNAE) e Programa de 
Aquisição de Alimentos 
(PAA) . O evento aconte-
ceu no salão do Centro de 
Referência da Assistência 
Social (CRAS), e contou 
com a participação de ges-
tores públicos de todas as 
secretarias municipais.

Durante a oficina, o 
consultor Premium, Pivo-
var, ministrou uma pales-
tra explicando sobre os 
Programas mencionados 
acima e também sobre o 
Fundo Nacional de Desen-

volvimento da Educação 
(FNDE), que é responsável 
pela execução de políticas 
educacionais do Ministé-
rio da Educação (MEC), 
bem como a legislação, os 
processos licitatórios para 
compras de alimentos, 
entre outros assuntos rela-
cionados ao tema.

Dando continuidade às 
ações da oficina, ao longo 
da semana os gestores re-
alizaram um mapeamento 
das compras de gêneros 
alimentícios que cada se-
cretaria municipal realiza 
em seu dia a dia e este 
trabalho foi apresentado 
no encontro que aconteceu 
dia 24.

A reunião contou com 
a presença do consultor 
Fábio Fonseca e o analista 
técnico Fredson Anuncia-
ção Pereira, ambos do Se-

brae, além da participação 
dos gestores da Prefeitura 
do Figueirão, a nutricio-
nista Maiane Jordana e o 
agente de desenvolvimento 
Alex Pereira que estiveram 
na oficina compartilhando 
suas experiências com o 
programa no município 
vizinho.

A secretária municipal 
de Desenvolvimento, Agri-
cultura, Pecuária Turismo 
e Meio Ambiente, Bruna 
Barbosa, explicou que a 
ideia é alinhar o poder de 
compra da Prefeitura de 
Alcinópolis com a produ-
ção da agricultura familiar 
do município. “O Objetivo 
é atingir a compra mínima 
estabelecida pelo PNAE 
que é de 30% da agricultu-
ra familiar ainda em 2019, 
mas com a meta de dobrar 
este valor ao longo dos 
anos”, disse a secretaria 
ressaltando que houve um 
levantamento da produção 
em Alcinópolis para que 
este alinhamento seja efe-
tuado e, que assim, uma 
chamada pública possa ser 
aberta e a meta atingida.

Assessoria PMA

Chapadão do Céu está entre os municípios 
de  GO que mais  apl icam em saú-

Chapadão do Céu loca-
lizados na região Sudoeste 
de Goiás, está entre os mu-
nicípios do Estado que mais 
aplicam recursos em saúde. 
Levantamento divulgado  
pelo Conselho Federal de 
Medicina (CFM) revela que 
Chapadão do Céu com uma 
população de 9.110 pesso-
as, gastou R$ 1.389,80 na 

saúde de cada habitante 
durante o ano de 2017.

O levantamento do 
CFM, mostra que cerca de 
2.800 municípios brasilei-
ros gastaram menos de R$ 
403,37 na saúde de cada 
habitante durante 2017. 
A análise mostra que esse 
foi o valor médio aplicado 

por gestores municipais 
com recursos próprios em 
Ações e Serviços Públicos 
de Saúde declaradas no Sis-
tema de Informações sobre 
os Orçamentos Públicos em 
Saúde (Siops).

A lista completa de mu-
nicípios que participaram 
do levantamento pode ser 
acessada aqui.

Município
Chapadão do Céu   - 

     2013 - R$ 1.343,38
2014 - R$ 1.250,12
2015 - R$ 1.211,29
2016 - R$ 1.276,41
2017 - R$ 1.389,80
População - 9.110
Com informações Agên-

cia Brasil

Secretaria de Saúde de Chapadão 
do Céu no combate à Hansenía-

Janeiro é o mês de Luta Contra a Han-
seníase. Por isso, a Secretaria Municipal de 
Saúde realiza a campanha Janeiro Roxo, 
com orientações e informações à população 
de esclarecimento sobre sinais e sintomas 
da doença.

O objetivo da campanha é esclarecer 
sobre a prevenção e importância do diag-
nóstico precoce. Além de quebrar o tabu do 
preconceito, que ainda é muito presente no 

Escolinhas esportivas estão com matrí-
culas a b e r t a s  e m  C h a p a d ã o  d o 

Alcinópolis foi contemplado 
com programa Academia da 

De acordo com a Por-
taria nº 4.139, de 21 de 
dezembro de 2018, Al-
cinópolis está entre os 
15 municípios de Mato 
Grosso do Sul contem-
plados com a Academia 
da Saúde, um programa 
do Ministério da Saúde 
que promover mais saúde 

e incentivar 
a prática de 
e x e r c í c i o s 
f ís icos,  la-
zer, práticas 
esportivas e 
alimentação 
saudável. Para 

Jaqueline Borges, o muni-
cípio agora aguarda a libe-
ração dos recursos para dar 
início ao projeto de cons-
trução da academia que terá 
modalidade intermediária e 
funcionará na área atrás do 
Estádio.

As Academias da Saúde 
complementam o cuidado 
integral e fortalece as ações 
de promoção da saúde em 
articulação com outros 
programas e ações de saúde 
como a Estratégia Saúde 
da Família, os Núcleos 
Ampliados de Saúde da 
Família e a Vigilância em 

tanto, o Programa promo-
ve a implantação de polos 
da Academia da Saúde, 
que são espaços públicos 
dotados de infraestrutura, 
equipamentos e profissio-
nais qualificados.

Segundo a coordena-
dora da Unidade Básica 
Saúde da Família (UBSF), 

Através da Secretaria de 
Turismo, Esporte, Cultura e 
Juventude, a Prefeitura de 
Chapadão do Céu continua 
incentivando a prática es-
portiva em diversas moda-
lidades. As Escolinhas Mu-

nicipais de Iniciação 
Esportiva estão com 
matrículas abertas 
para as atividades 
de 2019.

Podem partici-
par das escolinhas 
de futebol, futsal 
e vôlei, alunos da 

rede municipal de ensino 
que tenham idade entre 
06 e 17 anos. As vagas 
são ilimitadas, e as inscri-
ções podem ser realizadas 
pelos pais e responsáveis 
dos alunos no Desporto, 

ao lado do Campo Munici-
pal de Futebol, de segunda 
a sexta-feira, das 08h às 
12h e das 14h às 18h.

Para a Escolinha de Ta-
ekwondo as vagas também 
são ilimitadas para alunos 
a partir de 05 anos de ida-
de. As matrículas serão 
realizadas no Ginásio de 
Esportes, nas segundas e 
quartas-feiras, das 10h ás 
11h30 e das 16h30 às 18h.
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Prefeito de Chapadão fala dos desafios de gerar empregos

O prefeito João Carlos 
Krug foi o destaque do 
jornalismo da Rádio CBN 
– em Campo Grande – ao 
falar sobre questões da 
geoeconomia de Chapa-
dão do Sul (Região dos 
Chapadões) e a geração 
de emprego e renda. Pou-
cas pessoas se atentam 
para o fato de Chapadão 
do Céu (GO) ingressar 
no mercado mundial na 
produção de etanol à base 
de milho – provavelmen-
te – no segundo semestre 
deste ano.  Isso vai gerar 
uma gigantesca cadeia de 
investimentos nas áreas da 
indústria / agronegócio / 
serviços e o surgimento de 
novas atividades empresa-
riais em Chapadão do Sul e 
região. Krug também falou 
de ações importantes na 
atração de investimentos 
através do Prodichap e a 
consolidação de Chapa-
dão do Sul como potência 
econômica e política re-
gional.
EMPREGO EM TEMPOS 
DE CRISE – Profundo 
conhecedor da potenciali-

dade da região Krug já foi 
técnico do primeiro escalão 
da secretaria de Agronegó-
cio do Governo do Estado 
coordenada pela atual Mi-
nistra da Agricultura Teresa 
Cristina à época. Enten-
de bem o funcionamento 
deste  complexo ramo de 
atividades agrícolas que 
alavancam a economia do 
Brasil. O prefeito é  fonte 
antiga da CBN e é sempre  
convidado a falar sobre 
economia no setor rural, 
principalmente no desafio 
de gerar emprego e renda 
em tempos de crise.
Krug enfatizou o incentivo 
ao desenvolvimento do 
município apostando em 
atividades voltadas ao setor 
agropecuário. Chapadão do 
Sul é a sede da Tecnoagro, 
um dos maiores eventos de 
tecnologia voltado ao setor 
Agropecuário do Brasil. O 
município é conhecido por 
“Capital Agrícola do MS” 
e referência em produção 
de grãos, cana-de-açúcar 
e plumas de algodão. Na 
entrevista o prefeito falou 
sobre os desafios de gerar 

emprego no município e 
destacou ações para mini-
mizar o problema e alavan-
car a economia local.
ENTREVISTA / CBN
RÁDIO CBN – Prefeito, 
fale sobre Chapadão do 
Sul
JOÃO CARLOS KRUG – 
Localizado na divisa com 
Goiás, acerca de 330 km de 
Campo Grande, Região do 
Bolsão, no limite da Região 
Norte, nas proximidades de 
Água Clara / Cassilândia / 
Paraíso das Águas / Costa 
Rica e Chapadão do Céu 
(GO) na Região dos Ser-
rados – Chapadões onde 
a agricultora é a principal 
atividade. Os carros chefes 
são a produção de grãos / 
plumas de algodão / cana-
de-açúcar com destaque 
para a Usina Iaco Agrícola 
que moi mais de 5 milhões 
de toneladas/ano, o equi-
valente a mais de 50 mil 
hectares. Neste contexto 
econômico também tem a 
usina Cerradinho com 7 
milhões de toneladas/ano. 
O município é relativamen-
te novo, criado em outubro 
de 1987 com a instalação 
da primeira administração 
em 1989. Krug exerce o seu 
terceiro mandato á frente 
do Executivo com 30 anos 
de história.
RÁDIO CBN – destaque 
dois eventos importantes
JOÃO CARLOS KRUG 
–  Como já foi dito a Tec-
noagro é um evento de 
magnitude nacional pelo 
interesse científico que des-

perta em representantes da 
indústria de defensivos de 
todo o mundo e do agrone-
gócio. Garante a tecnolo-
gia  necessária à produção 
agrícola e  no combate de 
pragas. O outro destaque 
que retrata bem  o perfil 
sócio-econômico de Cha-
padão do Sul é a Exposul 
realizada pelo Sindica-
to Rural desde 1993. A 
feira é um dos eventos 
mais bem organizados do 
mundo do agronegócio 
de Mato Grosso Sul com 
a elaboração de estan-
des empresariais e shows 
musicais que não deixam 
nada a desejar à nenhuma 
grande capital
    No segundo semestre 
deste ano uma grande 
empresa esmagadora vai 
produzir etanol de mi-
lho em Chapadão do Céu 
(GO). Vai consumir todo 
o milho produzido em 
Chapadão do Sul e região. 
Este etanol vai gerar o 
material conhecido por 
DDG (rejeito) que pode 
ser usado no alimento 
do gado como ração ani-
mal. Como o produto não 
pode ser transportado por 
longas distâncias devido 
ao custo do frete o setor 
pecuário da região será 
beneficiado com a ofer-
ta. Grandes empresas de 
confinamento poderão se 
instalar em Chapadão do 
Sul e região.
RÁDIO CBN  / A quantas 
anda a geração de em-
prego

e renda em Chapadão do 
Sul?
JOÃO CARLOS KRUG 
– São várias ações que 
envolvem todas as se-
cretarias. Uma delas é o 
Prodichap (Programa de 
Desenvolvimento Integral 
de Chapadão do Sul) e 
seu conselho que analisa 
as empresas que querem 
se instalar na cidade para 
gerar emprego renda e 
melhorar a qualidade de 
vida da população. O Poder 
Executivo  contribui com 
o terreno ou redução de 
impostas. Também conta 
com a parceria do Governo 
do Estado em programas 
de incentivo no ICM.
Esperamos tempos me-
lhores.  O País passa por 
uma crise.  Chapadão do 
Sul segue trabalhada a am-
pliação da base econômica 
através do agronegócio, 
mas o comércio e prestação 
de serviços já despontam 
como setores importantes 
no município que gera 
mais emprego e renda que 
o próprio agronegócio que 
é a base de tudo.
Todas as revendas de má-
quinas estão instaladas em 
Chapadão do Sul e aten-
dem toda a região  como 
a John Deer / Massey Fer-
gunson / New Holland / 
Agrale / Waltra e peças / 
revendas de veículos como  
wolks / Ford / Fiat / Toyota 
/ Chevrolet.  Pelo IBGE o 
município possui 24.5 mil 
habitantes, mas este dado 
oficial parece ser menor 

numa cidade que libera  
cerca de 70 alvarás de 
construção / mês
RÁDIO CBN – Brasil 
exportou R$ 101 bilhões 
do agronegócio  ano pas-
sado. Como o sr. analisa a 
situação de Chapadão do 
Sul neste setor ?
JOÃO CARLOS KRUG 
– Área agrícola dos Cha-
padões e o entorno dos 
demais municípios são 
extensas. Somente Cha-
padão do Sul tem cer-
ca de 155 mil hectares 
plantados além da área 
de pecuária. No segundo 
semestre deste ano uma 
grande empresa esmaga-
dora vai produzir etanol 
de milho em Chapadão do 
Céu (GO). Vai consumir 
todo o milho produzido 
em Chapadão do Sul e 
região. Este etanol vai 
gerar o material conhe-
cido por DDG (rejeito) 
que pode ser usado no 
alimento do gado como 
ração animal.
Como o produto não pode 
ser transportado por lon-
gas distâncias devido 
ao custo do frete o setor 
pecuário da região será 
beneficiado com a oferta. 
Grandes empresas  de 
confinamento poderão 
se instalar em Chapadão 
do Sul e região. Esta em-
presa também processará 
o algodão  e seu caroço 
transformado numa torta 
que alimenta o gado. Este 
atrativo mercado pecuá-
rio ainda tem á disposição 

Reunião entre prefeito João Carlos Krug e vereadores 
colabora para resultados positivos em 2019

o prefeito de Chapa-
dão do Sul, João Car-
los Krug, participou de 
uma reunião com os ve-
readores para tratar de 
importantes assuntos de 
2019 e alinhar deman-
das tanto do Executivo 
quanto do Legislativo.

Na oportunidade, o 
prefeito João Carlos 
Krug agradeceu ao Le-
gislativo pelo trabalho 
que foi realizado na 
gestão de 2017 e 2018, 
relembrando que foram 
devolvidos ao Executi-
vo, através do Duodé-
cimo nesses dois anos, 
mais de R$ 4,2 milhões. 

Além disso, o gestor re-
tificou que a Câmara de 
Vereadores é uma forte 
parceira, sempre pronta 
para apoiar o que for me-
lhor para os munícipes.

Já a presidente do 
Legislativo Municipal, 
Alline Tontini, disse 
que a Câmara de Vere-
adores continuará sendo 
uma grande parceira do 
Executivo Municipal e 
sempre trabalhando pelo 
melhor da população 
sul-chapadense.

Além dela estavam 
presentes os vereadores: 
Toninho Assunção, Pau-
lo Lupatini, Vanderson 
Cardoso, Mika, Elton 

Silva, Professor Cicero 
e Anderson Abreu. Es-
teve presente também o 
secretário de Governo 
Guilherme Diniz.

A reunião foi impor-
tante para o prefeito e 
os legisladores alinha-
rem as estratégias para 
2019, expondo os desa-
fios que irão encontrar 
ao longo do ano e as 
soluções que podem ser 
realizadas para o desen-
volvimento e progresso 
de Chapadão do Sul.
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Durante sessão na Câmara, Waldeli anuncia investimento de R$ 
32 milhões para ampliação da rede de esgoto em Costa Rica

O prefeito Waldeli dos 
Santos Rosa (MDB) anun-
ciou um investimento de 
R$ 32 milhões para custear 
as obras de ampliação da 
rede coletora de esgoto 
em Costa Rica-MS. Ele 
fez o anúncio durante a 1ª 
sessão legislativa ordinária 
da Câmara Municipal em 
2019, realizada na noite 
de segunda-feira (28/01). 

De acordo com o chefe do 
Executivo costarriquense, 
o objetivo é alcançar uma 
cobertura de 100% da área 
urbana do município com 
rede de esgoto, percentual 
que hoje é de cerca de 
42%.

A Câmara de Costa 
Rica adotou a tradição de 
convidar o prefeito muni-
cipal para participar da 1ª 

sessão legislativa a cada 
ano e por isso Waldeli este-
ve presente na reunião ple-
nária da Câmara na última 
segunda-feira. Na ocasião, 
ao fazer uso da tribuna do 
Plenário, o chefe do Execu-
tivo fez um pronunciamen-
to de aproximadamente 30 
minutos.

No discurso, Waldeli 
afirmou que o municí-

pio possui atualmente R$ 
70 milhões – entre recur-
sos próprios, do estado 
ou da União – que estão 
assegurados para o custeio 
de obras em andamento 
ou planejadas para 2019, 
principalmente nas áreas 
de infraestrutura e habi-
tação. Ele fez um resumo 
de todas essas obras para 
os vereadores e enfatizou 
que a Prefeitura conseguiu 
junto ao Governo Federal 
os recursos necessários 
para a ampliação da rede de 
esgoto do município, o que 
poderá elevar a cobertura 
da rede na área urbana dos 
atuais 42% para 100%.

“A gente conseguiu R$ 
20 milhões em financia-
mento e R$ 12 milhões do 
fundo perdido. Então, em 
2019 serão investidos 32 
milhões em rede de esgoto. 
Com isso, o sonho é que 
possamos chegar a 100% 
de rede de esgoto. Estamos 
fazendo os estudos finais e 
dia 31 (de janeiro), às 14h, 
eu vou receber no meu 
Gabinete um superintende 

da Caixa Econômica e o ge-
rente da Caixa de Chapadão 
do Sul, para nos orientar e 
nos informar que Costa Rica 
foi selecionada pelo Gover-
no Federal para receber os 
recursos para ampliação da 
rede de esgoto”, ressaltou 
o prefeito, que ainda convi-
dou os vereadores para par-
ticiparem da reunião com os 
representantes da Caixa.

Além disso, o prefeito de 
Costa Rica também afirmou 
que em 2019 ele pretende 
priorizar ações de consulta 
à opinião da população an-
tes de realizar mais obras 
no futuro, como no caso da 
construção de novas calça-
das com acessibilidade ao 
longo da avenida José Fer-
reira da Costa. Conforme 
o gestor, em muitos casos 
os moradores precisam ser 
ouvidos antes da execução 
de uma obra polêmica.

Durante o pronuncia-
mento na Câmara Munici-
pal, Waldeli também para-
benizou os novos membros 
da Mesa Diretora, desejou 
sucesso aos vereadores na 

condução dos trabalhos le-
gislativos em 2019 e disse 
que os poderes Legislativo 
e Executivo vivem um cli-
ma de paz e harmonia.

“Costa Rica está alcan-
çando paz, tranquilidade e 
maturidade política. Nós 
temos divergências parti-
dárias, mas politicamente e 
administrativamente todos 
querem o melhor para a 
cidade e este melhor vem 
com o trabalho, empenho 
e a dedicação de cada um, 
para que o desenvolvimen-
to continue acontecendo 
na nossa cidade. Se nós 
estivermos unidos e or-
ganizados, nós teremos 
muito mais chances de 
avançar no processo, do 
que se nós começarmos 
a destruir nós mesmos”, 
pontuou Waldeli.

O presidente da Câma-
ra, Averaldo Barbosa da 
Costa (MDB) agradeceu 
o prefeito Waldeli pela 
participação na 1ª sessão 
ordinária do ano e res-
saltou que é importante a 
presença do gestor munici-


