
Redação - Avenida Oito 1467, Centro - Chapadão do Sul - MS - Fone (67) 3562 -4409 -  Celular (67) 9.8419-7285
Edição 669       15 a 30 novembro de 2019

Circulação: Chapadão do Sul, Paraíso das Águas, Costa Rica, Cassilândia, Figueirão, Alcinópolis, Alto Taquari -MT Chapadão do Céu GO 

E-mail: jornalocorreio@live.com  

SERC é campeão es-
tadual do sub-15

Com investimentos de mais de 
R$ 6 milhões prefeito Dalmy 
entregou obras em Alcinópo-

‘Vou concorrer ao Senado ou ao Go-
verno’, diz prefeito de Costa Rica sobre 

“Vou me preparar para em 
2022 concorrer ao Senado 
ou ao Governo do Estado. 
Se não for pelo MDB, vou 
buscar espaço em outro 
partido”

Administração Municipal concluiu a pa-
vimentação da JK do Pólo Empresarial

 prefeito municipal João 
Carlos Krug, juntamente 
do secretario de obras, 
Ivanor Zorzo, acompa-
nhou o encerramento da 
pavimentação asfáltica da 
Avenida Juscelino Kubits-
chek no Pólo Empresarial 
de Chapadão do Sul.

Chapadão do Céu: Prefeitura Realiza 
II Concurso de Decoração Natalina

Prefeito Xixi inaugurou Pra-
ça Francisco Rodrigues da 

PÁGINA 05

PÁGINA 04

A Prefeitura Munici-
pal apresenta o 2º Con-
curso de I luminação 
de Natal de Chapadão 
do Céu, através da Se-
cretaria  de Turismo, 
Esporte, Cultura e Ju-
ventude. Com o objetivo 
de embelezar a cidade 
no período das festas 

PÁGINA 06

PÁGINA 03

PÁGINA 10

Com o objetivo de 
acompanhar e dar trans-
parência às obras em exe-
cução e as que já foram 
concluídas pela Adminis-
tração gestores, vereado-
res, autoridades vizinhas, 
servidores municipais e 
comunidade em geral per-
correram  obras importan-
tes de Alcinópolis, que ul-
trapassam o valor de R$6 
milhões investidos.
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PAUTA PARA A 1261 
SESSÃO ORDINÁRIA,

EXPEDIENTE DE VE-
READORES

R e q u e r i m e n t o  n . 
282/2019 Vereador An-
derson Abreu

REQUER-SE à Mesa, 
na forma regimental e 
depois de ouvido o Douto 
Plenário de Deliberações, 
o envio de expediente ao 
Prefeito Municipal, João 
Carlos Krug, com cópia 
ao Setor de Regulação, 
solicitando explicações 
sobre qual é a Legislação 
que impõe a obrigatorie-
dade aos idosos com mais 
de 60 anos, moradores de 
nosso Município, de que 
os mesmos devem provi-
denciar acompanhante em 
suas viagens para consulta 
em outros municípios.

Indicação n. 1204/2019 
Vereador Vanderson Car-
doso

INDICA-SE à Mesa, 
na forma regimental, e 
depois de ouvido o Douto 
Plenário de Deliberações, 
o envio de expediente ao 
Presidente da República 
Jair Bolsonaro, com cópia 
a toda Bancada Federal de 
Mato Grossos do Sul, para 
que seja vetada a possível 
taxação sobre o uso de 
Energia Solar.

Indicação n. 1205/2019 
Vereador Vanderson Car-
doso

INDICA-SE à Mesa, 
na forma regimental, e 
depois de ouvido o Douto 
Plenário de Deliberações, 
o envio de expediente 
ao Diretor Presidente da 
Energisa, Marcelo Vinhais 
Monteiro, com cópia ao 
Prefeito Municipal, João 
Carlos Krug, solicitando a 
troca de transformador da 
rede que alimenta o Bair-
ro Planalto, no sentido de 
melhorar o fornecimento 
de energia elétrica, uma 
vez que, em dias chuvo-
sos e ventanias, a chave 
fusível desliga, pois a ca-
pacidade do transforma-
dor é inferior ao tanto de 
ligações, deixando grande 
parte do bairro desprovido 
de fornecimento de ener-
gia, causando prejuízos 
aos usuários. Reforçando 
a Indicação de número 
472/2017 e 568/2018, de 
autoria deste Vereador.

Indicação n. 1206/2019 
Vereador Vanderson Car-
doso

INDICA-SE à Mesa, 
na forma regimental, e 
depois de ouvido o Douto 
Plenário de Deliberações, 
o envio de expediente ao 
Prefeito Municipal João 
Carlos Krug, com cópia a 
Secretária de Saúde, Mara 
Núbia Soares Pereira, so-
licitando a aquisição de 
um veículo, para atender 
o ESF Sibipiruna, equipe 
de visita domiciliar.

Indicação n. 1207/2019 

PAUTA PARA A 1260 
SESSÃO ORDINÁRIA, 
EXPEDIENTE DE VERE-
ADORES  

R e q u e r i m e n t o  n . 
281/2019 Vereador Van-
derson Cardoso 

REQUER-SE à Mesa, na 
forma regimental e depois 
de ouvido o Douto Plenário 
de Deliberações, o envio de 
expediente ao Prefeito Mu-
nicipal, João Carlos Krug, 

da pista;

6- substituição do tra-
tor existente no Aeroporto 
por um.de maior potência, 
viabilizando o processo de 
poda da grama.

Indicação n. 1211/2019 
Ve re a d o r  A n d e r s o n 
Abreu

INDICA-SE à Mesa, na 
forma regimental, e depois 
de ouvido o Douto Plenário 
de Deliberações, o envio de 
expediente ao Prefeito Mu-
nicipal João Carlos Krug, 
com cópia ao Secretário de 
Cultura e Esportes, Wan-
der Viegas, para que seja 
adquirida e instalada uma 
Academia a Céu Aberto na 
Praça 23 de Outubro.

Moção de Aplausos n. 
118/2019 Vereadora Alline 
Tontini

A Vereadora Alline Ton-
tini, da Câmara Municipal 
de Chapadão do Sul, que 
esta subscreve, dispensadas 
as formalidades regimen-
tais, encaminha MOÇÃO 
DE APLAUSOS, aos es-
tudantes João Lucas Prado 
Borges e Gabriel da Silva 
Bauer, da Escola Municipal 
Carlos Drummond de An-
drade e Projeto Atalaia, pelo 
excelente resultado obtido 
na Olimpíada Nacional de 
Ciência, entre os quase 2 
milhões de inscritos.

M E N S A G E M  D O 
EXECUTIVO

Mensagem nº 040/2019. 
Projeto de Lei nº 129/2019. 
Executivo que: “Concede 
auxílio financeiro a Asso-
ciação Comercial e Empre-
sarial de Chapadão do Sul, e 
da outras providências”.

ORDEM DO DIA
– Projeto de Lei Comple-

mentar nº 017/2019. Execu-
tivo que: “Altera o Anexo 
III da Lei Complementar 
nº 040, de 04 de setembro 
de 2007, e dá outras provi-
dências”.

– Projeto de Lei nº 
126/2019. Executivo que: 
“Autoriza o Poder Execu-
tivo a estabelecer normas e 
regulamentar, com base no 
artigo 25 da Lei Federal nº 
8.666/93, o credenciamento 
para a prestação de serviços 
no âmbito do Poder Muni-
cipal, e dá outras providên-
cias”.

– Projeto de Lei nº 
127/2019. Executivo que: 
“Dispõe sobre a Inclusão 
das famílias em situação 
de vulnerabilidade social 

Vereador Professor Cíce-
ro

INDICA-SE à Mesa, na 
forma regimental, e depois 
de ouvido o Douto Plenário 
de Deliberações, o envio de 
expediente ao Prefeito Mu-
nicipal João Carlos Krug, 
com cópia ao Secretário de 
Educação, Guerino Perius, 
solicitando a contratação de 
serviço de segurança para 
atuar no prédio do Centro 
Educacional Arlindo Ni-
ckel, durante os períodos 
diurno e noturno.

Indicação n. 1208/2019 
Ve re a d o r  A n d e r s o n 
Abreu

INDICA-SE à Mesa, na 
forma regimental, e depois 
de ouvido o Douto Plenário 
de Deliberações, o envio de 
expediente ao Prefeito Mu-
nicipal João Carlos Krug, 
com cópia ao Secretário 
de Obras, Transportes e 
Serviços Públicos, Ivanor 
Zorzo e ao Diretor do DE-
MUTRAN, Rudinei de Ar-
ruda Filho, solicitando que 
construa uma Lombofaixa 
na Av. das Garças, próximo 
ao número 143.

Indicação n. 1209/2019 
Ve re a d o r  A n d e r s o n 
Abreu

INDICA-SE à Mesa, 
na forma regimental, e 
depois de ouvido o Douto 
Plenário de Deliberações, 
o envio de expediente ao 
Prefeito Municipal João 
Carlos Krug, com cópia a 
Secretária de Saúde, Mara 
Núbia Soares Pereira, soli-
citando que designe Servi-
dor (Enfermeiro, Técnico 
de Enfermagem, Auxiliar 
de Enfermagem ou ainda, 
Assistente Social), para a 
função de acompanhante 
de idosos, que não possuem 
amparo de familiares, vizi-
nhos ou amigos, nas con-
sultas fora do município.

Indicação n. 1210/2019 
Vereador Professor Cí-
cero

INDICA-SE à Mesa, na 
forma regimental, e depois 
de ouvido o Douto Plenário 
de Deliberações, o envio de 
expediente ao Prefeito Mu-
nicipal João Carlos Krug, 
com cópia ao Secretário de 
Obras, Transportes e Servi-
ços Públicos Ivanor Zorzo, 
solicitando que sejam efe-
tuadas algumas melhorias 
no Aeroporto Municipal 
Júlio Alves Martins, são 
elas:

1- Limpeza do prédio da 
recepção do Aeroporto;

2- Refazer/reforma a 
pintura do muro da recep-
ção do Aeroporto;

3- Passar uma segunda 
demão de tinta na parede 
externa do saguão do Ae-
roporto;

4- Manter a Luz acesa 
de indicação da pista de 
pouso no período noturno;

5- Passar veneno para 
acabar com o mato e arbus-
tos espinheiros nas laterais 

com cópia ao Secretário 
de Obras, Transportes e 
Serviços Públicos Ivanor 
Zorzo, solicitando que 
informe a este Vereador 
quando irá iniciar a obra 
de recapeamento asfáltico 
na parte da Avenida Goiás 
que fica localizada entre 
a Av Rio grande do Norte 
até a Rua conhecida como 
Pantanal.

Indicação n. 1196/2019 
Vereador Toninho As-
sunção 

INDICA-SE à Mesa, 
na forma regimental, e 
depois de ouvido o Douto 
Plenário de Deliberações, 
o envio de expediente 
ao Prefeito Municipal, 
João Carlos Krug, cópia 
ao Secretário de Obras, 
Transportes e Serviços 
Públicos, Ivanor Zorzo, 
solicitando que sejam 
colocadas manilhas de 
sustentação na Ponte do 
Curral, no Assentamento 
Aroeira.

Indicação n. 1197/2019 
Vereador Mika 

INDICA-SE à Mesa, 
na forma regimental, e 
depois de ouvido o Douto 
Plenário de Deliberações, 
o envio de expediente ao 
Prefeito Municipal, João 
Carlos Krug, cópia a Se-
cretária de Infraestrutura 
e Projetos, Sonia Maran, 
solicitando que seja pro-
tocolado um Projeto no 
Ministério da Justiça e 
Segurança visando que o 
Município de Chapadão 
do Sul seja contemplado 
no Projeto denominado 
“Muralha Digital”, que  
visa a instalação de câme-
ras de monitoramento, em 
pontos estratégicos para 
controlar a entrada e sa-
ída de veículos da cidade 
e auxiliar no trabalho de 
inteligência e segurança 
pública.

Indicação n. 1198/2019 
Vereador Elton Silva 

INDICA-SE à Mesa, 
na forma regimental, e 
depois de ouvido o Douto 
Plenário de Deliberações, 
o envio de expediente ao 
Prefeito Municipal, João 
Carlos Krug, com cópia 
ao Secretário de Obras, 
Transportes e Serviços 
Públicos, Ivanor Zorzo, 
solicitando que seja rea-
lizada a correção da Ave-
nida Dois, no trecho entre 
a Avenida Trinta e Três e 
Rua Vinte e Cinco, por 
meio de colocação de 
lama asfáltica.

Indicação n. 1199/2019 
Vereador Paulo Lupati-
ni 

INDICA-SE à Mesa, 
na forma regimental, e 
depois de ouvido o Douto 
Plenário de Deliberações, 
o envio de expediente 
ao Prefeito Municipal, 
João Carlos Krug, cópia 
ao Secretário de Obras, 
Transportes e Serviços 
Públicos, Ivanor Zorzo, 

solicitando que seja re-
querido junto a Energisa e 
posteriormente ativado um 
ponto individual de energia 
para o Aeroporto Municipal 
Júlio Alves Martins.

Indicação n. 1200/2019 
Vereador Paulo Lupatini 

INDICA-SE à Mesa, na 
forma regimental, e depois 
de ouvido o Douto Plenário 
de Deliberações, o envio 
de expediente ao Prefeito 
Municipal, João Carlos 
Krug, cópia ao Secretário 
de Obras, Transportes e 
Serviços Públicos, Ivanor 
Zorzo, solicitando que seja 
reconstruída a Lombofaixa 
na Avenida Goiás nas proxi-
midades do Supermercado 
Valle.

Indicação n. 1201/2019 
Vereador Paulo Lupatini 

INDICA-SE à Mesa, na 
forma regimental, e depois 
de ouvido o Douto Plenário 
de Deliberações, o envio 
de expediente ao Prefeito 
Municipal, João Carlos 
Krug, cópia ao Secretário 
de Obras, Transportes e 
Serviços Públicos, Ivanor 
Zorzo, solicitando que seja 
construído um sistema de 
contenção de águas pluviais 
na Área Verde, localizada 
na Avenida Onze no sentido 
Canil Municipal.

Indicação n. 1202/2019 
Vereador Vanderson Car-
doso 

INDICA-SE à Mesa, na 
forma regimental, e depois 
de ouvido o Douto Plenário 
de Deliberações, o envio de 
expediente ao Prefeito Mu-
nicipal, João Carlos Krug, 
com cópia a Secretária de 
Infraestrutura e Projetos, 
Sônia Maran, para que in-
formem a Central dos Cor-
reios em Campo Grande, 
que os serviços de nominati-
va dos Bairros Esplanada III 
e IV, já foram feitos e que o 
Poder Executivo Municipal 
pede para que os Correios 
prestem seus serviços de 
comunicação que envolve o 
envio de documentos (car-
tas, faturas) e encomendas à 
população desses bairros.

Indicação n. 1203/2019 
Vereador Vanderson Car-
doso 

INDICA-SE à Mesa, na 
forma regimental, e depois 
de ouvido o Douto Plenário 
de Deliberações, o envio de 
expediente ao Prefeito Mu-
nicipal, João Carlos Krug, 
com cópia ao Secretário de 
Finanças e Planejamento, 
Itamar Mariani, para que 
encaminhem pra esta Casa 
de Leis um Projeto, para que 
os proprietários de prédios 
comerciais, templos reli-
giosos, e residências, que 
foram construídos antes da 
Lei 084/2015 ser sanciona-
da, possam fazer a regula-
rização dos  seus imóveis, 
sem de fato, obedecer o que 
preceitua a Lei 084/2015.

Moção de Aplausos n. 
116/2019 Vereadores An-

derson Abreu e Mika 

O Vereadores Anderson 
Abreu e Mika, da Câmara 
Municipal de Chapadão 
do Sul, que esta subscreve, 
dispensadas as formalida-
des regimentais, encaminha 
MOÇÃO DE APLAUSOS, 
aos soldados Renê Ferreira 
da Silva e Marcelo Rodri-
gues Queiroz de Matos da 
4ª Companhia Indepen-
dente de Polícia Militar 
de Chapadão do Sul, pela 
bravura e dedicação em sua 
profissão.

Moção de Aplausos n. 
117/2019 Vereador Toni-
nho Assunção 

O Vereador Toninho 
Assunção, da Câmara Mu-
nicipal de Chapadão do 
Sul, que esta subscreve, 
dispensadas as formalida-
des regimentais, encaminha 
MOÇÃO DE APLAUSOS, 
aos membros do Clube de 
Caça e Tiro que se con-
sagraram vencedores no 
Campeonato Estadual de 
Tiro ao Prato, o Trap Ame-
ricano, sendo eles: Paulo 
Fabiani, Eduardo Bortolot-
ti, Vinicius Alves e Jucelma 
Reuter.

Moção de Aplausos n. 
118/2019 Vereador An-
derson Abreu

O Vereador Anderson 
Abreu, da Câmara Muni-
cipal de Chapadão do Sul, 
que esta subscreve, dis-
pensadas as formalidades 
regimentais, encaminha 
MOÇÃO DE APLAUSOS, 
ao Cabo PM Jeferson Ale-
xandre Bedatty, que con-
duz, com muita dedicação, 
amor, respeito e retidão as 
instruções do Programa de 
resistência às drogas e à 
violência, PROERD, nas 
Escolas do Município.

M E N S A G E M  D O 
EXECUTIVO 

Mensagem nº 037/2019. 
Projeto de Lei nº 128/2019. 
Executivo que: “Institui o 
Programa de Recuperação 
de Créditos Morar Legal, 
no âmbito do Poder Execu-
tivo Municipal, e da outras 
providências”.

ORDEM DO DIA 
P ro j e to  de  Le i  n º 

117/2019. Executivo que: 
“ESTIMA A RECEITA E 
FIXA A DESPESA DO 
MUNICÍPIO DE CHA-
PADÃO DO SUL – MS, 
PARA O EXERCÍCIO 
DE 2020, E DA OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”.

 

SECRETARIA DAS 
SESSÕES, 01 DE NO-
VEMBRO DE 2019.

Jacqueline C. Tomiazzi 
Belotti,

Coordenadora de Ativi-
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A Prefeitura Munici-
pal de Paraíso das Águas 
inaugurou, a obra de revi-
talização completa Praça 
Municipal Francisco Ro-
drigues da Cunha, que fica 
ao lado da igreja matriz.

A obra que conta ago-
ra com o que há de mais 
moderno em paisagismo, 
chafariz, quadra polies-
portiva, banheiros amplos 
e sofisticados, academia 
ao ar livre e playground.O 
investimento da obra foi 
de R$ 1.768.852,73.

Prefeitura inaugurou Pra-
ça Francisco Rodrigues da 

A solenidade de en-
trega contou com a pre-
sença de diversas autori-
dades municipais, como 
a do prefeito municipal 
Ivan da Cruz Pereira 
(Xixi/DEM), vice-pre-
feito Ocesino Alves de 
Oliveira (PSDB), dos 
secretários municipais, 
equipe técnica da pre-
feitura e todos os nove 
vereadores, além do pú-
blico em geral.

O superintendente da 

IACO Agrícola, Edson 
Rocha e sua esposa (lado 
esquerdo na foto), também 
prestigiaram ao evento. 
Edson que também foi 
convidado à fazer uso de 
palavra, parabenizou a ges-
tão municipal e destacou a 
importância da obra para os 
munícipes no lazer, diver-
são e entretenimento.

Edson também comen-
tou do destaque que Paraíso 
das Águas está tendo na 
gestão eficiente.

O presidente da Câmara 
Municipal, vereador Rober-
to Carlos da Silva (PSDB), 
que falou em nome de 
todos os demais vereado-
res, enalteceu o empenho, 
dedicação, compromisso e 
responsabilidade que o pre-
feito Ivan Xixi e sua equipe 
vêm trabalhando. Roberto 
destacou a importância da 
parceria entre os poderes, 
como o Legislativo e Exe-
cutivo, trabalhando juntos 
pelo desenvolvimento da 
cidade, onde o principal 
beneficiado é o cidadão. 
“Estas obras a gente acom-
panhou de perto, desde a 
criação do projeto. Houve 
esforços e muita luta para a 
liberação de recursos e exe-
cução, hoje, é um grande 
presente para todos nós”, 
finalizou.

Para o vereador Rober-
to Carlos, assim como os 
demais parlamentares, é 
grande a importância de 
entregar obras como estas, 
que contribuem para o la-
zer, diversão e encontro das 
famílias e amigos, além do 
desporto para todos.

O pároco, padre Gui-
lherme Maia Júnior fez o 
encerramento das falas das 
autoridades, proferindo 
uma oração a Deus, su-
plicando suas bençãos ao 
favor de todos e também 
demonstrou agradecimento 
ao trabalho que a gestão 
municipal está desenvol-
vendo, como a conclusão 
da praça, um antigo sonho 
de toda população.

Ao lado de sua esposa, 
a secretária municipal de 
Assistência Social, Habita-
ção e Cidadania e primeira 
dama, Fabiana dos Santos 
Pinho Pereira, o  prefeito 
Ivan Xixi não escondeu a 
emoção que estava sentin-

do em entregar mais uma 
importante obra, relembrou 
a luta que foi para conse-
guir o recurso para que a 
obra fosse concluída. “Não 
medimos esforços para que 
pudéssemos presentear 
nossa população com esta 
grande obra. Uma das pra-
ças mais bonitas que já vi, 
com o que há de mais mo-
derno e seguro para todos. 
Quero também agradecer 
ao ex-senador Moka, autor 
desta emenda que foi inves-
tida aqui”, destacou.

Além da entrega da 
obra, o prefeito municipal 
Ivan Xixi também deu 
ordens de serviços para 
pavimentação de várias 
ruas do Jardim Bom Jesus 
e da marginal da BR 060, 
que finalizará em 100% de 
pavimentação asfáltica no 
perímetro urbano que é de 
obrigação do Município, fi-
cando somente as ruas que 
são de responsabilidade de 
loteadores.

“Estas obras fecham 
100% do nosso compro-
misso com a população em 
entregar em 2020, Paraíso 
das Águas com todas as 
ruas e avenidas pavimen-
tadas”, afirmou.

Ivan Xixi  deu ordem 
de serviço para a obra de 
recapeamento de ruas e 
avenidas de Paraíso das 
Águas, onde nesta primeira 
etapa, são contempladas as 
da área central da cidade.

O objetivo do gestor 
municipal é que em 2020, 
todas as ruas e avenidas 
da sede do Município e 
dos distritos de Bela Alvo-
rada e Pouso Alto, sejam 
entregues com 100% de 
pavimentação asfáltica, um 
compromisso assumido e 
sendo cumprido pela gestão 
Ivan Xixi.

Somente em obras au-
torizadas na última sexta-
feira, 22 de novembro de 
2019, o valor ultrapassa R$ 
2,8 milhões.

Após a solenidade foi 
realizado um grandioso 
show com a dupla Gilson 
e Júnior, aberto ao público, 
onde se divertiram com 
a coletânea da renomada 
dupla.

A obra foi executada 
e entregue pela empresa 
Ampliar Construções.
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Chapadão do Céu: Prefeitura Realiza 
II Concurso de Decoração Natalina

A Prefeitura Municipal 
apresenta o 2º Concurso 
de Iluminação de Natal 
de Chapadão do Céu, 
através da Secretaria de 
Turismo, Esporte, Cul-
tura e Juventude. Com 
o objetivo de embelezar 
a cidade no período das 
festas comemorativas, 
representando a tradição 
do Natal, o concurso dis-
tribuirá mais de R$ 12 
mil em prêmios.

São três categorias: 
Estabelecimento Comer-
cial, Residencial avaliado 
em até R$ 100 mil, e Re-
sidencial com valor venal 
acima de R$ 100 mil. As 
inscrições já estão abertas 
e seguem até o dia 09 de 
dezembro, na Secretaria 
de Cultura, das 08h às 
12h e das 14h às 18h, de 

Chapadão do Céu recebeu ônibus aatravés da solici-
tação do vereador Sérgio Barbosa

Prefeitura fez doação 
de Lote para o NVCC

A Prefei tura Muni-
cipal  entregou ao Nú-
c l eo  d e  V o lu n t á r i o s 

segunda a sexta-feira.
A comissão julgado-

ra visitará as decorações 
inscritas entre os dias 12 
à 15 de dezembro. Se-
rão avaliados o espirito 
natalino, a criatividade 
e originalidade, beleza 
e iluminação. A pre-
miação acontecerá para 
as cinco decorações de 
cada categoria que ob-
t iverem os melhores 
resultados finais, da se-
guinte maneira:

1º Prêmio – R$ 2 mil e 
uma placa de Mérito.

2º Prêmio – R$ 1 mil e 
uma placa de Mérito.

3º Prêmio – R$ 500 e 
uma placa de Mérito.

4º Prêmio – R$ 250 e 
uma placa de Mérito.

5º Prêmio – R$ 250 e 
uma placa de Mérito.

A solenidade de pre-
miação acontecerá no dia 
18 de dezembro, na Pre-
feitura Municipal. Pode-
rão participar do referido 
concurso os proprietários, 
locatários de residências 
(casas ou prédios) e pro-
prietários de estabele-
cimentos comerciais. É 
vedada a participação de 
Residências ou Comércio 
que tenham débitos com 
a Prefeitura de Chapadão 
do Céu. O regulamento do 
2º Concurso de Decoração 
Natalina está disponível 
na Secretaria de Cultura 
e no site da Prefeitura, 
através do Diário Oficial, 
http://www.chapadaodo-
ceu.go.gov.br/governo/
diario-oficial.

de  Combate  ao  Cân-
c e r  d e  C h a p a d ã o  d o 
Céu (NVCC) a doação 

de  um lo te  de  te r reno 
u r b a n o ,  l o c a l i z a d o 
na  Avenida  Bur i t i .  A 
área  será  des t inada  a 
ampl iação  da  sede  do 
NVCC.

O prefe i to  Rogér io 
P i a n e z z o l a  s a n c i o -
nou a  le i ,  um pedido 
d o  p r ó p r i o  N ú c l e o , 
aprovada pela Câmara 
Munic ipa l .  Aseecom

o município de Chapadão do Céu, foi contemplado com um Ônibus Escolar de 59 
lugares, conseguido através 
de uma emenda parlamentar 
da Deputada Federal Flávia 
Morais, no valor de R$ 228.0e 
00,00 (duzentos e vinte e oito 
mil reais).

A solicitação da emenda 
parlamentar, junto a deputada 
foi de autoria  do vereador 
Sérgio Barbosa.

A entrega ocorreu na cida-
de de Goiânia, com a presença 
do Presidente Bolsonaro.

A deputada Flavia Morais, confirmou ao vereador Sérgio Barbosa, que ainda 
este mês estará destinando uma emenda para aquisição de uma motoniveladora para 
Chapadão do Céu.
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Prefeitura Municipal realizou a revitaliza-
ção de praça no bairro Sucupira

A Prefeitura Municipal 
de Chapadão do Sul, 
através da Secretaria de 
Obras e Departamento 
de Arborização, reali-
zou na última semana 
a revitalização de uma 
praça no bairro sucu-
pira, na esquina da rua 
Campo Mourão com a 
rua Cornélio Procópio, 
com o plantio de gra-
ma, árvores, criação de 
um pomar, instalação 
de bancos e calçada.
O local anteriormente 
era usado como depó-
sito de lixo, e agora a 
população da região 
pode desfrutar de um 
ambiente de convivên-

Administração Municipal concluiu a pa-
vimentação da JK do Pólo Empresarial

O prefeito municipal 
João Carlos Krug, jun-
tamente do secretario 
de obras, Ivanor Zorzo, 
acompanhou o encerra-
mento da pavimentação 
asfált ica da Avenida 
Juscelino Kubitschek 
no Pólo Empresarial de 
Chapadão do Sul.
As obras foram todas 
p lane jadas  para  que 
atender o setor em de-
f in i t ivo .  A pr imei ra 
etapa foi a construção 
d as galerias pluviais, 
com uma profundidade 
de 15 metros, todas elas 
no meio da pista, com 
bocas de lobos estra-
tegicamente colocadas 
ao longo das avenidas, 

cia limpo e agradável. 
Com a limpeza do local, 
a prefeitura também está 
eliminando possíveis fo-
cos do mosquito Aedes 
aegypti, transmissor da 
dengue, febre chinkun-
gunya, Zika e febre ama-
rela.
A Secretária de obras 
pede a colaboração da 
população para que aju-
de na manutenção e não 
jogue lixo no local.
Departamento de Arbori-
zação Urbana
O Departamento de Arbori-
zação Urbana está atenden-
do no Terminal Rodoviário, 
no Segundo Andar, sala 15. 
Assim, pedidos para visto-

ria de retirada de árvores, 
orientação técnica sobre 
plantio e poda, pedidos 
de plantio de árvores em 
calçadas, orientação de pre-
venção de pragas e doenças 
em árvores na área pública 
e informações sobre espé-
cie ideal para calçamento 
podem ser solicitados no 
Espaço.
O Departamento ainda in-
forma que vistorias em 
domicílio acontecem nas 
segundas, quartas e sextas-
feiras. Mais informações 
podem ser solicitadas pelo 
telefone (67) 99988-1662.

para que vai captar toda 
a água.
Na etapa final a com-
pactação do solo e a 
colocação da emulsão e 
a pavimentação de ruas 
que por longo tempo 
estavam sem asfalto.
A Captação das águas
Para captar toda a água que 

escorrem do pólo em dire-
ção a parte baixa da cida-
de ou para propriedades 
privadas a administração 
construiu uma grande Pis-
cina de captação de água, 
que vai absorver 90% da 
água das galerias.
Os empresários destas 
ruas que ainda não esta-
vam asfaltadas,  afirma-
ram que mais uma vez o 
prefeito João Carlos Krug, 
atendeu a solicitação e 
cumpriu sua promessa de 
campanha eleitoral.



06Edição 669    15 a 30 novembro de 2019

A administração do pre-
feito Waldeli dos Santos 
Rosa, completou neste 
domingo a pavimentação 
de 18 serras na zona rural, 
melhorando o escoamento 
da produção local, desta 
forma colaborando para o 
desenvolvimento no cam-
po.

No inicio deste mês foi 
concluída a pavimentação 
da Serra do Macaco, encer-
rando assim as pavimenta-
ções de serras neste ano.

O prefeito afirmou que 
já esta pensando em novos 
projetos para atender a 
zona rural para o ano de 
2020.

Waldeli afirmou em sua 
rede social, que e muito 
grato  a equipe da Secre-

Administração de Costa Rica pavimentou 
18 serras na zona rural do município

taria Municipal de Obras 
Públicas pelo empenho e 
comprometimento na exe-
cução de todas as obras.

Secretaria de Educa-
ção de Costa Rica entrega 
uniformes esportivos para 
alunos da Escola Municipal 
Fábio Rodrigues Barbosa

A Secretaria de Educa-
ção de Costa Rica – MS 
realizou no começo do 
mês de novembro a en-
trega de kits de uniformes 
esportivos para os alunos 
da Escola Municipal Fábio 
Rodrigues Barbosa.

Adquiridos com recur-
sos próprios os kits são 
compostos por camiseta, 
short e meião, e vão atender 
a demanda dos estudan-
tes na prática de esportes 

inserida nos componentes 
curriculares e em compe-
tições dentro ou fora do 
município.

“É mais uma ação de 
oportunidade que a nossa 
gestão oferece para que 
as crianças e adolescen-
tes possam mostrar o seu 
potencial. Acreditamos no 
esporte como ferramenta 
de inclusão social, porque 
estimula a participação es-
colar, aumenta a autoestima 
e proporciona mais percep-
ção dos valores familiares” 
destacou a secretária Mu-
nicipal de Educação, pro-
fessora mestre Manuelina 
Martins da Silva Arantes 

‘Vou concorrer ao Senado ou ao Go-
verno’, diz prefeito de Costa Rica sobre 

Prefeito de Costa Rica pelo 
quarto mandato, Waldeli 
dos Santos Rosa (MDB), 
agora se prepara para tentar 
cargos além dos limites da 
cidade a qual administra 
e onde mantém vários de 
seus negócios. Encerrado 
seu mandato em 2020, sem 
direito a reeleição, ele vai 
preparar sua candidatura 
ao Senado ou ao Governo 
do Estado.
“Vou me preparar para em 
2022 concorrer ao Senado 
ou ao Governo do Estado. 
Se não for pelo MDB, vou 
buscar espaço em outro 
partido”, frisa Waldeli, co-
nhecido por suas seguidas 
gestões à frente da prefei-
tura de Costa Rica, no norte 
do Estado.
Waldeli participou  da reu-
nião entre lideranças eme-
debistas para definir a data 
da convenção regional do 

partido – marcado para 15 
de dezembro – e o nome de 
Junior Mochi como presi-
dente da chapa única que 
vai concorrer ao comando 
da legenda, atualmente di-
rigido pelo ex-governador 
André Puccinelli.
Waldeli e Leandro Bor-
tolazzi 
Na última eleição munici-
pal, em 2016, ele declarou 
bens que, somando terras, 
dinheiro em conta ban-
cária, cotas empresariais, 
cabeça de gado e outros 
investimentos, somaram 
R$ 15.342.181,55. Só em 
gado, foram declaradas 
4.288 cabeças, equivalente 
a R$ 6,4 milhões. Já as 
terras dele somam 12 mil 
hectares.
Eleições 2020
Para 2020, o atual prefei-
to de Costa Rica já prepa-

ra um substituto. Leandro 
Bortolazzi é quem deve 
ser lançado ano que vem 
como candidato a prefei-
tura costarriquense. Ele, 
inclusive, exerce o cargo 
de secretário municipal 
de Assistência Social.
Ele foi empossado recen-
temente no cargo, em ce-
rimônia que aconteceu no 
dia 5 deste mês. Leandro 
é sobrinho da esposa de 
Waldeli, Áurea Fresarin 
Rosa, até então a ocu-
pante do cargo de chefe 
da pasta de Assistência 
Social.
*Midiamax – Nyelder 
Rodrigues
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   Informativo da Câmara Municipal de Costa 

Vereadores tentam trazer frigorifico de 
abate de aves para Paraíso das Águas

 Os vereadores Fio do 
Povo (PSB) e Profº Leo-
nardo (PP) apresentaram 
na sessão legislativa desta 
segunda-feira(18), um 
ofício de n° 28/2019, en-
caminhado para o gerente 
do BRF Brasil Foods SA 
de Mineiros (GO), Antô-

Câmara lança campanha “Costa 
Rica pelo Olhar do Cidadão”

O presidente da Câma-
ra, Averaldo Barbosa da 
Costa (MDB) no uso das 
considerações finais falou da 
campanha Costa Rica pelo 
olhar do cidadão e destacou 
a importância de fomentar e 
mostrar as belezas naturais 
que o município possui.

“Queremos mostrar por 
meio da fotografia o olhar 
crível do cidadão costar-
riquense. Para participar, 
basta enviar a imagem no 
aplicativo WhatsApp (67-
98459-4664), com o nome 
completo, CPF, e a frase: 
Autorizo o uso dessa imagem 
até o dia 01 de dezembro”, 
frisou o presidente.

Ao final da campanha, 
uma comissão de avaliação 
vai escolher as 12 melhores 
fotos, que representam me-
lhor o município.

INFRAESTRUTURA
O 2º secretário da Mesa 

Diretora, Claudomiro Mar-
tins Rosa, o Cocó (PDS) 
e o edil Ailton Martins de 
Amorim (MDB), destacaram 
em suas falas a conclusão da 
pavimentação de 18 serras na 
zona rural de Costa Rica.

“Estive pessoalmente vi-
sitando algumas serras e 
gostaria de parabenizar o 
trabalho da Secretaria Mu-
nicipal de Obras e o prefeito 
Waldeli dos Santos Rosa que 
vem desenvolvendo na zona 
rural do nosso município”, 
destacou Cocó.

Este final de semana o 
governo municipal finalizou 
mais uma importante serra, 
a Serra do Macaco, criando 
condições para o produtor 
escoar os produtos e me-
lhorando desenvolvimento 
do campo”, finalizou Ailton 
parabenizando a secretaria e 
o prefeito.

ESPORTE
A vereadora Rosângela 

Marçal Paes (PSB), aprovei-
tou as considerações finais 
para parabenizar as equipes 
que participaram do 5º Tor-
neio de Futsal Feminino em 
Costa Rica no último dia 09 
e 10 de novembro. E ainda 
parabenizou o senhor Oclé-

Paraiso: Vereadores aprovam projeto para implantação 
de monitoramento eletrônico em Paraíso das Águas

 Foi aprovado por unani-
midade de votos, o Projeto 
de Lei n° 069/2019, que 
dispõe sobre a instalação de 
câmeras de monitoramento 
nos prédios, espaços e órgãos 
públicos da cidade de Paraíso 
das Águas.

O projeto estava trami-

Vereadores se reúnem com autoridades policiais 
para discutirem monitoramento eletrônico urbano

Os vereadores de Paraíso das Águas se reuniram nesta segunda-feira(25), com au-
toridades policiais para discutirem juntos os melhores pontos para a implantação do 
sistema de monitoramento eletrônico na cidade.

Foi aprovado o projeto de lei nº 069/2019 , aprovado por unanimidade e agora 
segue para sanção 
do prefeito muni-
cipal Ivan da Cruz 
Pereira (DEM), 
que dispõe sobre 
a instalação de 
câmeras de mo-
nitoramento nos 
prédios, espaços e 
órgãos públicos da 
cidade.

A reunião foi 
entre os vereado-
res Roberto Car-
los, Anízio Andra-

de, Fiotinho, Ronaldo Paniago, Profº Leonardo e Fio do Povo com o delegado de Polícia 
Civil, Dr. Gustavo Mendes e o escrivão de polícia, Luciano Morel, para discutir os 
pontos primordiais para a instalação de câmeras, onde para as autoridades policiais é um 
grande avanço na segurança do município, uma vez, que as imagens registradas poderão 
contribuir em elucidações de crimes e garantir maior segurança para a população.

Os policiais parabenizaram aos vereadores pela aprovação do projeto e aguarda que 
muito em breve já seja implantado o sistema de monitoramento

nio Carlos Albuquerque, 
solicitando uma reunião 
para que este grande fri-
gorífico de abate de aves, 
possa instalar uma unidade 
em Paraíso das Águas.

O vereador Fio do Povo 
informou que exitem gran-
des criadores de aves na 

região, principalmente no 
Assentamento Mateira, 
que com um frigorífico 
deste porte para atender no 
município iria alavancar a 
encomia local e principal-
mente destes produtores.

Fio do Povo disse ainda 
que pretende unir as forças 
com os demais vereadores 
e com o Executivo Mu-
nicipal, para que juntos 
possam buscar este grande 
investimento para Paraíso 
das Águas, onde gera ren-
da, empregos e o avanço 
no desenvolvimento da 
região.

tando na Casa de Leis e foi 
aprovado.Com a lei apro-
vada, o poder Executivo 
municipal terá de fazer a 
instalação das câmeras de 
segurança e a implantação 
do sistema de segurança.

“Este projeto, como todos 
que já aprovamos nesta Casa 

é de suma importância para 
a população. Todos, são 
para benefícios da popula-
ção. Este por exemplo, trata-
se da segurança de nossa 
cidade, onde teremos nossas 
ruas e prédios públicos mo-
nitoradoa 24 horas. Em caso 
de qualquer ocorrência, as 
imagens poderão auxiliar à 
polícia nas investigações e 
na solução de casos,” des-
tacou o vereador Fiotinho, 
autor do projeto.

Fiotinho fez questão de 
agradecer aos demais ve-
readores pela aprovação do 
projeto e por estarem igual-
mente preocupados com a 
preservação da segurança da 
cidade.*BNC Noticias

cio Rodrigues da Silva, pela 
realização do Torneio dos 16 
anos de Valência.

“É por meio do esporte 
que podemos mudar a re-
alidade de muitos jovens e 
promover a integração social, 
parabéns a todos os organiza-
dores”, disse Rosângela.

PROJETOS
EMENDA MODIFICA-

TIVA E SUPRESSIVA Nº 
01, de 18 de novembro de 
2019, de autoria do pre-
sidente da Mesa Diretora, 
Averaldo Barbosa da Costa, 
ao Projeto de Lei Ordinária 
nº 1.313/2019. Aprovado por 
unanimidade de votos, em 
discussão única.

PROJETO DE LEI OR-
DINÁRIA N° 1.313, de 30 de 
outubro de 2019, de autoria 
do Excelentíssimo Senhor 
Prefeito Waldeli dos Santos 
Rosa, que “altera a Lei n. 
1.476, de 18 de junho de 
2019, para dispor sobre a 
possibilidade de prestação de 
assistência à saúde do servi-
dor mediante ressarcimento”. 
Aprovado por unanimidade 
de votos, em discussão úni-
ca.

PROJETO DE LEI OR-
DINÁRIA N° 1.317, de 07 
de novembro de 2019, de 
autoria do Excelentíssimo 
Senhor Prefeito Waldeli dos 
Santos Rosa, que “altera a Lei 
n. 1.282, de 8 de dezembro 
de 2015, para dispor sobre a 
doação de imóveis urbanos 
públicos”. Aprovado por 
maioria de votos, sendo nove 
favoráveis e um contrário do 
vereador Ronivaldo Garcia 
Cota, o Roni Cota, em dis-
cussão única.

PROJETO DE LEI OR-
DINÁRIA N° 1.318, de 07 
de novembro de 2019, de 
autoria do Excelentíssimo 
Senhor Prefeito Waldeli dos 
Santos Rosa, que “cria o 
Fundo Municipal do Idoso 
no Município de Costa Rica, 
Estado de Mato Grosso do 
Sul”. Aprovado por unanimi-
dade de votos, em discussão 
única.

PROJETO DE DECRE-
TO LEGISLATIVO Nº 045, 

de 14 de novembro de 2019, 
de autoria da Mesa Diretora 
da Câmara Municipal de 
Vereadores de Costa Rica, 
que “aprova a indicação de 
membros para composição 
dos conselhos municipais 
que elenca”. Aprovado por 
unanimidade de votos, em 
discussão única.

INDICAÇÕES APRE-
SENTADAS

O vereador Waldomiro 
Bocalan, o Biri, e a vereadora 
Rosângela Marçal Paes pro-
moveram a INDICAÇÃO Nº 
182, de 13 de novembro de 
2019, destinada “ao Senador 
do Estado de

Mato Grosso do Sul, 
NELSON TRAD FILHO 
(Nelsinho Trad), solicitando 
viabilização de recursos atra-
vés de emenda parlamentar 
no valor de R$ 1.00.000,00 
(um milhão de reais) para 
construção de uma creche e 
um posto de saúde no Bairro 
Jardim Novo Horizonte, nes-
te município”.

Os edis realizam também, 
a INDICAÇÃO Nº 183, de 
14 de novembro de 2019, 
destinada ao “prefeito mu-
nicipal de Costa Rica-MS 
WALDELI DOS SANTOS 
ROSA, com cópia ao secre-
tário Municipal de Turismo, 
Meio Ambiente, Esporte e 
Cultura KEYLER SIMEY 
GARCIA BARBOSA, re-
comendando a reposição de 
areia na quadra do Bairro 
Sonho Meu III, bem como 
a construção de uma quadra 
de areia no Parque Ecológico 
Vilibaldo Rodrigues Barbo-
sa, neste município”.

E ainda a INDICAÇÃO 
Nº 184, de 18 de novembro 
de 2019, destinada ao prefei-
to, com cópia ao Secretário 
Municipal de Turismo, Meio 
Ambiente, Esporte e Cul-
tura, Sr. KEYLER SIMEY 
GARCIA BARBOSA, re-
comendando seja realizado 
o conserto do alambrado da 
Arena Society Buscando 
Novos Sonhos – Campo Sin-
tético Sonho Meu IV, neste 
município”.

Os edis apresentaram ain-
da duas moções de pesar:

MOÇÃO DE PESAR Nº 
39, de 18 de novembro de 
2019, de autoria da Câmara 
Municipal de Costa Rica, 
“pelo falecimento da criança 
PEDRO AUGUSTO AMO-
RIM MALAQUIA, transcor-
rido no dia 06 de novembro 
de 2019, às 22:45h, no Hospi-
tal Regional do Mato Grosso 
do Sul, na cidade de Campo 
Grande/MS.

MOÇÃO DE PESAR Nº 
40, de 18 de novembro de 
2019, de autoria da Câmara 
Municipal de Costa Rica, 
“pelo falecimento da Senhora 
EDNA MARIA JACINTO 
DA SILVA, transcorrido no 
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Alcinópolis deu largada para plantio de 
soja dentro do Projeto de Integração La-

O município de Alcinópo-
lis deu início ao 1º Plantio 
de Soja no campo experi-
mental do Projeto de Inte-
gração Lavoura e Pecuária 
na Fazenda Rodansechis, 
realizado em parceria com 
a Fundação Chapadão de 
Agricultura e Pecuária. 
O lançamento oficial no 
ultimo dia 21.
A iniciativa da introdu-
ção da soja no município, 
partiu do prefeito Dalmy 
Crisóstomo, durante um 
encontro com técnicos 
e diretores da Fundação 
Chapadão.
Bastante empolgada com 
esse novo projeto no mu-
nicípio, o prefeito Dalmy 
Crisóstomo afirmou que o 
Plantio da soja do Projeto 
de Integração Lavoura 
e Pecuária, é mais uma 
expectativa de progresso 
e desenvolvimento. “De-
mos o primeiro passo de 
um sonho que se iniciou 
a mais de um ano com 
muito trabalho e dedicação 
da nossa equipe, dos nos-
sos vereadores que ana-
lisaram e aprovaram por 
unanimidade esse projeto. 
Alcinópolis hoje vive uma 
nova história e estamos 
plantando o futuro para 
nossa população. Esse 
projeto sem dúvida será 
um divisor de águas, irá 
gerar no futuro mais em-
prego e renda, através do 
plantio de soja, que além 

SERC é campeão es-
tadual do sub-15

A equipe da SERC 
sagrou-se campeão es-
tadual do sub-15, ao em-
patar ontem na cidade de 
Rio Brilhante, contra a 
equipe do Águia Negra 
por 1×1.

A equipe de Chapadão 

Serc Feminino vence Aquidauanen-
se 

A S e r c  v e n c e u  o 
Aquidauanense neste 
domingo(24) no primeiro 
jogo da final do Campeo-
nato Sul-Mato-Grossense 
Feminino 2019 e quebrou 
a invencibilidade do rival 
na competição.

Jogando em Chapadão 
do Sul, o tricolor venceu 
o azulão da princesa de Banda Musical de Alcinópolis 

vence campeonato Goiano

A Banda Musical Iulle 
Martins Rezende con-
quistou novos títulos no 
último final de semana, no 
5° Campeonato Goiano 
de Bandas e Fanfarras, em 
Hidrolândia-Go.

Títulos conquistados 
– Desta vez, trouxe para 
casa a primeira colocação 
na categoria Banda Mu-
sical Sênior, foi Campeã 
Geral, com a maior nota 
da competição, 96,58% 
dos pontos, além de 1° 
Lugar Pelotão Cívico Ca-

tegoria Sênior e Pelotão 
Cívico também ganhou 
Campeão Geral do Cam-
peonato. A corporação de 
Alcinópolis conquistou 
ainda o primeiro lugar na 
categoria Baliza.

Durante o concurso, que 
contou com a presença do 
prefeito Dalmy Crisóstomo 
da Silva, da primeira-dama, 
Ana Lúcia e da secretaria 
municipal de Educação, 
Cultura e Desporto, Márcia 
Izabel de Souza, a Banda 
executou duas peças musi-

cais de confronto: Invicta 
Overture for Band, de Ja-
mes Swearinger e Coisas 
que o lua Canta, de Luiz 
Gonzaga.

A secretária Márcia é 
uma das grandes incenti-
vadoras da Banda e falou 
sobre as apresentações mu-
sicais da Banda durante a 
competição. “Foi bonito de 
ver o lamento do sertanejo 
retirante vendo sua terra 
ardendo em sequidão sendo 
eternizado na apresentação 
da Banda Musical Iulle 

Semente do Cerrado vence cam-
peonato de bandas e fanfarras

A Banda Municipal Se-
mente do Cerrado foi cam-
peã na categoria Banda de 
Marcha Infanto-Juvenil 
do V Campeonato Goiano 
de Bandas e Fanfarras. A 
competição, realizada pela 
Associação Goiana de Ban-
das e Fanfarras (AGBF), 
aconteceu no último final 
de semana em Hidrolândia 
(GO).

Participaram do campe-
onato outras 16 bandas de 

Goiás, Mato Grosso do Sul, Brasília e Tocantins. A vitória da nossa Banda Municipal 
garantiu o passaporte para o 1º Campeonato Brasileiro de Bandas e Fanfarras da Liga 
Brasileira de Fanfarras (LBF), que acontecerá em dezembro.Assecom PMCC

do Sul, já havia vencido os 
rubros negros por 2×1 no 
seu estádio.

No jogo decisivo deste 
domingo, A Serc foi melhor 
em campo, mas permitiu o 
primeiro gol do Águia Ne-
gra aos 32h30, ao cometer 

um pênalti. Em seguida, 
já no finalzinho do jogo, 
o juiz viu mais um pênalti, 
desta vez contra o time da 
casa. Com o empate em 1 
a1, a Serc saiu de Rio Bri-
lhante campeã estadual 
Sub 15 do ano de 2019.

virada por 2 a 1. Daniel-
le abriu o placar para o 
Aquidauanense enquanto 
Kamila e Danieli viraram 
para a Serc.

Agora o tricolor joga 
pelo empate para ficar com 
o título. Vitória do azulão 
por um gol, leva a disputa 
da taça para os pênaltis. Só 

vitória por dois gols ou 
mais no tempo normal, 
dá o título ao Aquidaua-
nense.

O jogo decisivo será 
dia 08 de dezembro às 
15h no estádio Sansão em 
Douradina.

FFMS -Thiago Lopes 

da colheita, os nossos 
produtores rurais poderão 
recuperar as áreas degra-
dadas aumentando assim a 
quantidade de cabeças de 
gado por hectare”.
O prefeito fez questão de 
afirmar que “Agradeço 
imensamente toda nossa 
equipe das secretárias de 
desenvolvimento, agricul-
tura e pecuária, de plane-
jamento, administração 
e finanças, de obras, a 
Câmara municipal, ao Sr. 
Antônio Ricardo Sechis 
por acreditar nesse projeto 

áreas anteriormente uti-
lizadas exclusivamente 
pela pecuária começam 
a disputar espaço com 
as atividades agrícolas, 
como as culturas da 
soja, por exemplo”.
O diretor executivo da 
Fundação Chapadão, 
Fabiano Bender, apre-
sentou o trabalho de 
apoio e pesquisa reali-
zado pela equipe téc-
nica, ressaltando que 
tudo é um processo que 
necessita ser construído 
ao longo do tempo. Na 
oportunidade, parabe-
nizou a Administração 
Municipal pela inicia-
tiva. “Vocês estão bus-
cando algo diferente 
para transformar toda 
uma região e o nosso 
papel é orientá-los pelo 
caminho mais viável”, 
explicou.

e disponibilizar uma área 
da sua propriedade para 
o campo experimental, a 
Fundação Chapadão de 
Agricultura e Pecuária 
que está desenvolvendo 
a pesquisa e todos que de 
alguma maneira contribuiu 
para esse projeto”. 
O secretário municipal de 
Planejamento, Administra-
ção e Finanças, Laeryk Ro-
drigues, considerou o pro-
jeto um divisor de águas 
que irá gerar no futuro 
mais emprego e renda. “As 

Sobre o plantio – No lo-
cal serão plantadas cinco 
variedades de soja em 1,5 
hectares de terra dos 4,5 
hectares que serão utiliza-
dos pelo projeto que, além 
do cultivo, trabalhará com 
estudo e pesquisa para o 
melhor resultado de adap-
tação e produção desses 
grãos também em outras 
áreas do nosso município.

Ntahalia Barbosa
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Cassilândia: Administração municipal 
realizou 130 cirurgias eletivas

Durante o feriadão, a 
administração Municipal 
de Cassilândia, através da 
Secretaria Municipal de 
Saúde, visando zerar a fila 

Cassilândia: Praça São José 
será reformada em breve

A Prefeitura de Cassi-
lândia irá reformar a Praça 
São José, que, de acordo 
com os engenheiros, irá 
ganhar uma nova reurba-

Seu IPVA é + saúde, + obras, + educação. 
Transfira seu veículo para Chapadão do Sul.

Você mora em Chapa-
dão do Sul e a placa do seu 
veículo é de outra cidade? 
Infelizmente, isto ainda é 
mais comum do que se ima-
gina. Mas, sabia que é ruim 
para nosso município?

Por um motivo bem 
simples: metade do valor 
arrecadado com o IPVA 
(Imposto sobre Proprieda-
de de Veículo Automotor) 
retorna para a localidade 
onde o veículo está regis-
trado. Ou seja, é dinheiro 
que deixa de circular em 
Chapadão do Sul, onde po-
deria ser revertido em obras 
e melhorias por parte da 
administração municipal.

Preocupada com esta 

O Programa União Faz 
a Vida foi desenvolvido 
pelo Sistema Sicredi em 
1995 para ampliar o conhe-
cimento das comunidades 
sobre o cooperativismo e 
a natureza das sociedades 
cooperativas. E até hoje 
segue o lema que inspirou 
sua criação e seu princi-
pal objetivo: promover 
a cooperação e a cidada-
nia, por meio de práticas 
de educação cooperativa, 
contribuindo com a edu-
cação integral de crianças 
e adolescentes. Por meio 
da metodologia de proje-
tos, os estudantes deixam 
o papel de receptores de 
conhecimento e tornam-se 
protagonistas do processo 
de aprendizagem.

No início de 2019, a 
Sicredi Celeiro implantou o 
programa em Chapadão do 
Sul nas Escola Municipais 
Ribeirão, Pedra Branca 
e Aroeira, todas escolas 
rurais. Para a diretora das 
escolas rurais, Josiana Go-
mes foi bastante desafiador. 
“A metodologia do PUFV é 
diferente, o aluno faz parte, 

situação, a Prefeitura Mu-
nicipal de Chapadão do 
Sul, através da Secretaria 
de Finanças e Planeja-
mento, lançou a campanha 
“Seu IPVA é investimento 
para Chapadão do Sul”. 
O objetivo é estimular os 
proprietários de veícu-
los com placa de fora a 
transferirem o registro de 
seus bens ou, no caso de 
novas aquisições, registrar 
já em nosso município, 
garantindo desta forma o 
investimento de parte dos 
recursos do IPVA.

Segundo dados do De-
natran (Departamento Na-
cional de Trânsito), há em 

torno de 17 mil veículos 
registrados em Chapadão 
do Sul, a 14a maior frota 
de Mato Grosso do Sul. O 
número real, no entanto, 
é maior se considerada a 
quantidade de carros, motos 
e caminhões que pertencem 
a moradores do município, 
mas estão com placa de 
outras localidades.

Mudar esta situação tam-
bém é muito simples. Basta 
o proprietário do veículo 
ir até a agência do Detran 
(Departamento Estadual 
de Trânsito), na Avenida 
Goiás, número 540, e fazer 
a transferência. No caso de 
veículos novos, é só fazer o 
registro e emplacar já em 
Chapadão do Sul.

Portanto, a dica é fazer 
com que o dinheiro do seu 
IPVA se transforme em 
investimentos para nosso 
município. É a garantia de 
mais obras, melhorias na 
saúde, educação e muito 
mais.

*Assessoria

A promoção “Vem 
Poupar e Ganhar –  
Sicredi” já sorteou 
até o momento mais 
de R$ 576 mil só no 
Centro-Oeste e em 
dezembro entrega três 
prêmios no valor de 
cem mil reais cada

Ainda dá tempo de 
concorrer aos prêmios 
em dinheiro da cam-
panha “Vem Poupar 
e Ganhar – Sicredi”,  
que segue até o dia 
11 de dezembro. A 
cooperativa de cré-
dito fará no total 309 
sorteios até o fim da 
campanha. Serão en-
tregues prêmios de 
R$ 2 mil, R$ 10 mil e 
no dia 28 de dezem-
bro acontecem os três 
sorteios mais espera-
dos com prêmios no 
valor de R$100mil 
cada, todos líquidos 
de impostos.

A Sicredi Planalto 
Central, Sicredi Ce-
leiro e Sicredi Cerra-
do, juntas já fizeram a 

Sicredi sorteia prêmios de 
cem mil reais em dezem-

entrega de 132 mil reais 
em prêmios no estado de 
Goiás. Em todo o Cen-
tro-Oeste o número já 
chega a R$576.000,00. 
O presidente da Central 
Sicredi Brasil Central, 
Celso Figueira, explica 
que campanha vem para 
incentivar os associados 
a pouparem seu dinhei-
ro.

 “As pessoas preci-
sam aprender a guardar 
dinheiro e pensarem nis-
so não como um inves-
timento, mas sim para 
garantirem reservas para 
o futuro ou momentos 
de arrocho financeiro”, 
explica.

Para concorrer
Para  par t ic ipar  da 

promoção “Vem Pou-
par e Ganhar – Sicredi” 
não precisa de inscrição. 
Basta ter uma conta cor-
rente ou conta poupança 
no Sicredi ou no Woop 
Sicredi (conta digital) 
e acumular números da 
sorte para participar dos 

sorteios. A cada 100 reais 
aplicados em Poupança, 
Sicredi Invest, RDC ou 
Depósito à Prazo a par-
tir do dia 01/04/2019, 
você recebe um número 
da sorte e a cada R$ 
100 reais aplicados em 
poupança programada, 
você receberá números 
da sorte em dobro. To-
dos os depósitos geram 
números da sorte para 
os 309 sorteios durante 
o ano de 2019. Quanto 
mais depositar ,  mais 
chances de ganhar. O 
regulamento e as con-
dições de participação 
estão disponíveis no site 
www.vempouparega-
nhar.com.br

Sicredi sorteia prê-
mios de cem mil reais 
em dezembro

de cirurgias eletivas, rea-
lizou 130 procedimentos 
cirúrgicos na sexta-feira e 
sábado passados, na Santa 
Casa de Cassilândia.

Foram realizadas cirur-
gias gerais como vascula-
res, ginecológicas, uroló-
gicas e ortopédicas.

As cirurgias foram rea-
lizadas pelos médicos Dr. 
Gustavo e Dr. Emerson e 
com apoio da equipe de 
enfermagem da municipa-
lidade

Quem ainda não foi sub-
metido a cirurgia pode 
entrar em contato com a 
Regulação de Cassilândia 
através do 67 3596-2948 
e Secretaria Municipal de 
Saúde 67 3596-1099.

nização.
Foi feita uma reunião 

no gabinete do prefeito , 
para viabilizar a moderni-
zação e o prazo para início 
da obra irá depender de 

questões burocráticas como 
licitação e contratação de 
empreiteira e detalhes téc-
nicos.

Estão sendo debatidos 
os detalhes da reforma, se 
irão continuar as pedrinhas 
dos mosaicos no calçamen-
to ou se terá outro formato, 
além da iluminação, fonte 
luminosa, arborização etc.

Estão sendo ouvidos os 
moradores para que a Praça 
São José fique ainda mais 
atrativa e aconchegante 
como um dos principais 
cartões postais de Cassi-

Programa A União faz a Vida comple-
ta um ano em Chapadão do Sul

é pesquisador, o projeto é 
construído durante o ano 
letivo, isso foi um grande 
desafio e nossas escolas se 
desenvolveram muito com 
esse programa, pois apren-
demos a trabalhar através da 
cooperação”, disse.

O programa muda a ro-
tina escolar dos alunos, que 
passam a ser protagonistas. 
“Aqui é muito diferente, 
temos horta, temos diversas 
atividades que em outra es-
cola eu não tinha”, destaca 
a aluna do 7º ano, Monique 
Kessler Belotti.

Durante o primeiro ano 
de trabalho 15 projetos fo-
ram desenvolvidos, muitas 
barreiras foram quebradas 
e a família passou a fazer 
parte do dia a dia das esco-
las. As famílias também são 
impactadas, como destacou 
Leandro Ferreira dos San-
tos, pai de um dos alunos. 
“O interesse pela escola, 
pelo estudo e pelas ativida-
des aumentou muito, sem 
contar o comportamento 
também”.

Consolidado no país em 
muitos municípios onde o 

Sicredi está presente, a im-
plantação do PUFV já era 
um sonho antigo da coope-
rativa e foi possível devido 
à parceria com Chapadão 
do Sul. “Esse ano tivemos 
muito progresso, é um pro-
grama que só tem a crescer, 
pois envolve toda a comu-
nidade, não só os alunos. E 
preza pela formação do ci-
dadão, o papel da educação 
através da cooperação e do 
cooperativismo”, destacou 
o secretário de educação 
Guerino Perius.

A metodologia própria 
baseada nos conceitos de 
justiça e cidadania envolve 
não só professores e alunos, 
mas faz com que pais e toda 
a comunidade se interesse 
pelos projetos desenvol-
vidos. “Com o União Faz 
a Vida temos uma escola 
sem muros, crianças, pais e 
comunidade se juntam para 
desenvolver cada detalhe, 
isso nos emociona muito”, 
detalhou o vice presidente 
Régis Andrighetto.

“Estamos completando 
um ano do PUFV em Cha-
padão do Sul e só temos que 
agradecer. É uma realização 
para nós e saímos com a 
sensação de dever cumprido 
por ver os projetos concluí-
dos. Ver a cooperação entre 
a escola, comunidade e a 
cooperativa e ver a nossa 
contribuição nisso, na for-
mação dessas crianças e jo-
vens”, declarou o presidente 
da cooperativa, Jaime Rohr. 
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Com investimentos de mais de R$ 6 milhões pre-
feito Dalmy entregou obras em Alcinópolis

Com o objetivo de 
acompanhar e dar transpa-
rência às obras em execu-
ção e as que já foram con-
cluídas pela Administra-
ção Municipal, gestores, 
vereadores, autoridades 
vizinhas, servidores mu-
nicipais e comunidade em 
geral percorreram  obras 
importantes de Alcinó-
polis, que ultrapassam 
o valor de R$6 milhões 
investidos.

A ação contou com a 
presença do prefeito de 
Paraíso das Águas, Ivan 
Xixi, acompanhado de 
seu vice-prefeito, Ocesino 
Oliveira, o presidente da 
Câmara Municipal, Ro-
berto Carlos, juntamente 
dos demais vereadores 
Neife, Anizio, Ronaldo, 
José Divino e Leonardo. 
O comandante da Polícia 
Militar, Sargento Melo, e 
a diretora regional da Sa-
nesul, Ana Paula, também 
prestigiaram o evento.

A visita teve início na 

Sede da Banda Musical 
Iulle Martins Rezende, 
onde estão sendo investi-
dos R$584.349,10 de re-
cursos próprios em refor-
ma e construção de novo 
prédio. Na sequencia, a 
caravana seguiu para uma 
importante obra voltada 
ao lazer, que é a Praça 
do Jardim Bom Sucesso, 
um bairro afastado do 
centro da cidade e que 
merecia um investimento 
que valorizasse a região 
e promovesse a qualidade 
de vida dos moradores. No 
local, estão sendo inves-
tidos R$1.300.000,00 de 
recursos próprios.

As autoridades per-
correram ruas e avenidas 
pavimentadas, como as 
do Bairro Manuel Do-
mingos, onde foram in-
vestidos R$500.000,00 e 
a Avenida Averaldo Fer-
nandes Barbosa e residen-
cial Nascer do Sol, que 
receberam investimentos 
de R$622.600,10. Nestes 

locais, os investimentos 
foram com recursos pró-
prios.

Outros locais visitados 
foi a Rua Sebastião Felis-
bino Furtado e Adjacentes, 
pavimentada com recur-
sos Municipal e Federal, 
com emenda do senador 
Moka, por intermédio dos 
vereadores Marcão e Alcir 
do escritório, no valor de 
R$436.187,72. E a continu-
ação da Avenida Pio Mar-
tins de Almeida e Bairro 
Estrela Dalva, pavimenta-
dos com recursos próprios 
e federal, com emenda do 
deputado Elizeu Dionízio, 
por intermédio dos verea-
dores Valdeci Passarinho e 
Valter Roniz Dias, no valor 
de R$657.810,68.

A equipe percorreu ain-
da obras de drenagem em 
diversos pontos da cidade 
no valor de R$530.284,39 
e observou a nova ilumina-
ção em LED, onde foram 
R$639.031,78. Ambos os 
investimentos com recur-

sos próprios. Assim como 
a reforma da Praça Central 
João Leite Schimitd, onde 
a Administração Municipal 
investiu R$280.000,00.

As autoridades estive-
ram também nas obras 
habitacionais, no programa 
Construindo Sonhos, onde 
serão construídas 09 casas 
populares com recursos 
próprio e federal no valor de 
R$519.964,00. A Reforma 
do prédio e adequação da 
calçada da Secretaria Mu-
nicipal de Educação, onde 
foram investidos R$60 mil, 
também foi visitada.

O evento foi encerrado 
na Unidade Básica de Saú-
de (UBS), com a entrega 
da ampliação da Unida-
de, onde foi construída 
a Farmácia Básica. Com 
recursos Federal e Muni-
cipal, por meio de emenda 
parlamentar do deputado 
Carlos Marun, por inter-
médio dos vereadores Mar-
cão e Alcir do escritório, 
no local foram investidos 

R$116.077,64.
O prefeito Dalmy des-

tacou que a data era um 
marco para Alcinópolis 
e motivo de comemora-
ção. “Ninguém faz nada 
sozinho e precisamos ter 
muita humildade para 
conquistarmos nossos 
objetivos. Estamos aqui 
prestando contas para 
a população e mostrar 
que, em parceria com a 
Câmara Municipal, con-
seguimos captar recursos 
para a nossa cidade. Hoje 
é um dia para ser come-
morado. Estamos propor-
cionando lazer, moradia 
digna, educação, saúde 
e desenvolvimento para 
o nosso povo, buscamos 
sempre o progresso de 
nosso município”, disse.

O prefeito de Paraíso 
das Águas, Ivan Xixi, 
falou sobre como o muni-
cípio de Alcinópolis tem 
sido visto pelas cidades 
vizinhas. “O brilho de 
Alcinópolis está che-

gando longe porque a 
população escolheu o 
caminho certo e as coi-
sas estão acontecendo 
porque os gestores são 
competentes e têm arti-
culados juntos as esferas 
estadual e federal. Tudo 
que eu vi aqui hoje me 
deixou muito feliz e 
inspirado”.

O presidente da Câ-
mara dos vereadores de 
Alcinópolis, Marcão, 
também elogiou o tra-
balho da Administração 
Municipal. “Agora a 
cidade tem obras nos 
quatro cantos. Na área 
urbana, basta anda pelas 
ruas e avenidas que a 
população conseguirá 
ver o bom trabalho da 
Prefeitura, que também 
não esquece aqueles 
que moram no campo. 
Em 35 meses, o prefei-
to está investindo 5% 


