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Participem ... Aguar-
dem as datas da sua 

Jovem de 13 anos foi assassinada 
de forma cruel e teve corpo en-
terrado nos fundos da casa

Prefeitura de Chapadão do Sul publica 
edital de concurso público com mais de 140 
vagas . Com salário de até R$ 4.988,34

A Prefeitura de Cha-
padão do Sul publicou 
edital de abertura de 
inscrição para a realiza-
ção de Concurso Publico 
com mais de 140 vagas e 
salários que podem che-
gar a R$ 4.988,34.

Prefeito Dalmy busca apoio junto governo 
para realização das  f e s t iv idades  do 
28º  aniversár io  do  munic ípio

Dalmy Crisóstomo, 
esteve em reunião com a 
presidente da Fundação de 
Cultura de Mato Grosso 
do Sul, Mara Caseiro, em 
busca de apoio e suporte 
técnico para a realização 
das festividades do 28º 
aniversário

Cassilândia deverá ganhar 
uma empresa de Borrachas

Paraíso das Águas investiu mais de R$ 5 
milhões em captação de Águas Pluviais

Prefeito Rogério Graxa recebe visita 
do novo presidente da Câmara

A cada ano, o prefeito 
investe na infraestrutura 
de Paraíso das Águas. No 
ano passado um pacote 
demais de R$ 5 milhões 
do cofre público, foram 
destinados para realiza-
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Costa Folia 2020! Terá 
como atração principal 
o cantor Naldo Benny

Durante a reunião, 
destacaram a importân-
cia de um trabalho em 
sintonia dos dois poderes, 
do diálogo e debate que 
estabelecerão em 2020

PÁGINA 06
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Jovem de 13 anos foi assassinada de forma 
cruel e teve corpo enterrado nos fundos da 

Eles deixaram o corpo na sala da casa por quatro dias 
antes de voltar para enterrar o cadáver.

O corpo da menina 
Ingrid Lopes Ribeiro 
13 anos ,  que es tava 
desaparecida há mais de 
90 dias, foi encontrado 
enterrado nos fundos de 
uma casa localizada na rua 

das Perdizes em Chapadão 
do Sul, após uma denúncia 
anônima.

Nos fundos da casa 
existe um pequeno espaço, 
onde os assassinos, cavaram 
um buraco e enterraram 

o corpo em um lençol, 
de forma improvisada na 
tentativa de esconder o 
cadáver.  Após colocaram 
uma “carrinhola” sobre o 
local para dificultar a visão 
da terra remexida. 

Segundo o delegado Dr. 
Felipe Potter, um menor 
de 15 anos, e confessou 
o assassinato da menor 
Ingrid Lopes Ribeiro de 
13 anos e afirmou que o 
crime foi cometido por ele 
e a dona da casa, Tayara 
Caroline Silva da Silva, 30 
anos. Segundo Potter seria 
passional, motivado por 
ciúmes.

O encaminhamento do 
menor para depoimento, 
o c o r r e u  a p ó s  o s 
investigadores do SIG, 
começaram a ligar os fatos 
ocorridos e traçarem um 
perfil dos envolvidos e suas 
companhias, e chegaram 
ao menor.  Na sequência 
os Investigadores, foram 
até a casa do menor, onde 
foram recebidos por ele 
mesmo, que já de imediato 
confessou o crime. O 

menor de 15 anos foi 
conduzido à delegacia, 
acompanhado de seu pai, 
para prestar os devidos 
esclarecimentos.

Segundo a confissão 
do menor, “Tayara queria 
matar Ingrid porque 
achava que ela estaria 
se envolvendo com do 
seu ex-marido e sentia 
ciúmes da menor”.

O menor afirmou em 
depoimento, que o crime 
e foi planejado pela 
dupla, que convidaram 
a menor até a casa de 
Tayara e de forma cruel, 
mataram ele com golpes 
de facas e machadadas 
na cabeça.

Após cometerem o 
crime, a dupla saiu da 
casa e somente retornou 
após quatro dias, para 
ocultar o cadáver.

Ainda segundo o 
menor os braços e as 
pernas da vítima foram 
amarrados somente após 
a morte. As duas sacolas 
foram postas sobre a 
cabeça do cadáver para 
evitar o espalhamento 

do sangue pelo chão do 
imóvel.

Segundo o menor, ele 
desferiu duas facadas 
na vítima enquanto a 
p ropr ie tá r ia  da  casa 
desferiu golpes de machado 
na cabeça da vítima.

    O delegado afirmou 

que a versão do menor é 
coerente com uma denúncia 
já existente na polícia. 
Desta forma fica clara que 
o crime nada tem a ver com 
problemas relacionados a 
drogas.

Por ser menor o menos 
não pode ser preso e desta 
forma a Policia Civil 

Agrônomo de Chapadão do Sul morre 
em acidente ao colidir em locomotiva

O  E n g e n h e i r o 
A grônomo  Doug la s 
R i b e i r o  P a n t a l e ã o , 
faleceu no início des-
ta tarde, após colidir 
com a sua caminho-
n e t e  T oy o t a  H i lu x , 
em um locomot iva , 
na entrada da fazenda 
Rancho Ideal.

Segundo informa-

Homem é executado em bar na avenida 
José Ferreira da Costa, em Costa Rica

Um homem identi-
ficado como Jeberson 
Moraes de Araújo, de 36 
anos, foi assassinado  em 
Costa Rica. Segundo in-
formações preliminares, 
o homem trabalhava em 
uma funilaria da cidade, 
e estava fazendo trata-
mento para dependência 
química em Chapadão 
do Sul.

ções do maquinista , 
ele viu quando a ví-
t ima v inha  pe la  es -
trada rural e parou no 
cruzamento e quando 
f a l t ava  uns  10  me-
tros, ele tentou passar 
antes da locomotiva, 
que seguia para Ron-
donópolis, com mais 
de 100 composições, 

numa  ve loc idade  em 
torno de 40 km/hs.

O  M a q u i n i s t a  s o -
mente conseguiu para 
cerca de 100 metros do 
local e voltou correndo 
e  ac ionou a  seguran-
ç a  d a  f e r r o v i a ,  q u e 
imed ia tamen te  ped iu 
a  p resença  dos  bom-
beiros,  que ao chegar 
no local ,  encontrou a 
vítima fora do veículo 
e já sem vida.

Douglas era casado, 
d e i x a  e s p o s a  e  d o i s 
filhos ele era  sócio da 
empresa que ele traba-
lhava, em prestação de 
serviços de assistência 
técnica agrícola

Ele estava em um bar, 
nos altos da avenida José 
Ferreira da Costa, com 
um amigo, quando houve 
uma discussão com uma 
terceira pessoa, que seria 
colega de Joberson. A ví-
tima era do estado de Goi-
ás, e foi baleada com três 
tiros de arma calibre .22, 
todos pelas costas. O tiro 
fatal, segundo a perícia, 

foi no pescoço e atingiu a 
jugular.

Testemunhas informa-
ram que após receber um 
tiro, a vítima correu por 
cerca de 30 metros e foi 
atingida por mais disparos, 
quando caiu na calçada de 
um estabelecimento que 
vende espetos e morreu no 
local. A Polícia Civil inves-
tiga a motivação do crime.

Conforme informado 
pela Real Pax, de Costa 
Rica, o traslado do corpo 
será feito apenas na ma-
nhã de sábado (25), para 
o Instituto Médico Legal 
(IML) de Paranaíba, pois 
o IML não recebe corpo de 
madrugada. No local, este-
ve a Polícia Militar, Corpo 
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Diretores do Sindicato Rural de Cha-
padão do Sul esteve presente na aber-
tura da Showtec em Maracaju

A diretoria do Sindica-
to Rural de Chapadão do 
Sul, esteve presente  na 
abertura da Showtec que 
é o maior evento agro de 
Mato Grosso do Sul,com 
seu presidente Beto Si-
maro e vice presidente 
Geraldo Loeff prestigiando 
o evento, representantes da 
Famasul e Fundação Cha-
padão tambem marcam 
presença no evento..

Neste evento serão 
apresentados produtos e 

PODE ISSO ARNALDO? – PRESIDEN-
TE da Câmara Chapadão do Céu preferiu 
“torrar” R$ 4 milhões duodécimo à devolver 
parte à população de Chapadão do Céu

“Pode isso Arnaldo”? A frase celebrizada no mundo do futebol também é a mais 
usada nos bastidores políticos de Chapadão do Céu. A população questiona como 
o ex-presidente da Câmara de Vereadores, , teve tanta “energia” para fazer o maior 
gasto supérfluo da história legislativa do município. Causou inveja até aos Faraós 
do antigo Egito com um perfil megalomaníaco marcado pelo gosto excessivo pelo 
grandioso, majestático. Torrou como poucos milionários teriam a coragem de fazer 
os R$ 4.088,348.25 (milhões) de duodécimo em um ano de gestão. Demonstrou 
muita habilidade em “queimar” dinheiro dos contribuintes – sem dó – com diárias, 
salários, aquisições e despesas, numa média mensal de R$ 328.195,66 que, parte 
sendo economizadas, poderiam ser devolvidos ao Poder Executivo na promoção 
de obras de cunho social direcionada ao bem-estar da população e melhoria da 
infraestrutura da cidade.

R$ 27 EM MÓVEIS PARA A COZINHA – O parlamentar mostrou que tem 
mais vocação para faraó egípcio do que um legítimo representante do povo, num 
pais marcado pela pobreza como o Brasil. Certamente não compromete o dinheiro 
de sua família com excentricidades, mas não tem a mesma preocupação em gastar 
dinheiro suado dos impostos da população no supérfluo como os R$ 27 mil na 
aquisição de móveis planejados para a cozinha e arquivo ao Controle Interno do 
Poder Legislativo de Chapadão do Céu. Chegou a aditivar o contrato 014/2019  
em (R$ 9.500,00) para aquisição de um monitor profissional 55?.

PODE ISSO ARNALDO? – O presidente com espírito faraônico não parou 
por aí e seguiu “INVESTINDO” em despesas ao invés de pensar no município de 
forma coletiva, tentando beneficiar o morador que mora nas comunidades mais 
humildes de Chapadão do Céu. O “Gastador Mor” aplicou R$ 10 mil na empresa 
o referente à despesa com prestação de diagnóstico e levantamento de gastos da 
Câmara Municipal dos últimos cinco anos. Era necessário? Será que queria bater 
o recorde de excentricidades?

GASTOU DINHEIRO DOS OUTROS – Qual casa de Chapadão do Céu – por 
mais abastado que seja seu dono – gasta R$ 8.450.00 na aquisição de mangueiras 
coloridas de lead na iluminação natalina. Precisava deste gasto. Pode isso Arnal-
do?   E que tal os R$ 6.500.00 na contratação de pesquisa institucional qualitativa 
de satisfação da Administração, incluído os principais seguimentos, secretarias, 
anseios da comunidade e avaliação do legislativo. Dinheiro jogado fora com 
ações desnecessárias, na contramão dos interesses da população trabalhadora de 
Chapadão do Céu.

R$ 300 MIL NUM PAINEL DA CÂMARA -A Câmara de Chapadão do Céu 
– na gestão d 2019 – tem nove vereadores e 25 funcionários efetivos e contratados.  
Cada parlamentar recebe R$ 5.064.45 e os servidores variam em torno de R$ 3 mil 
a R$ 9 mil reais, sem desconto. Na ocasião foi concedido aumento apenas para 
alguns trabalhadores. O presidente tido como gastador teria feito investimentos 
em mais de R$ 300 mil somente no plenário da Câmara com a colocação de um 
painel eletrônico, adquiriu cinco câmeras de filmagem em mais de R$ 5 mil cada. 
Pode isso Arnaldo?

Gastou R$ 56 mil reais para uma empresa fazer a nova Lei Orgânica do Mu-
nicípio. Por incrível que parece, a Lei NÃO FOI APROVADA. Mas, o dinheiro 
foi para o “RALO”. Pode isso Arnaldo?

DESTAQUE NEGATIVO – O então presidente pelo menos se destacou como 
o parlamentar que fez a menor devolução de duodécimo dos últimos sete anos. 
Tentou, mas não conseguiu gastar tudo, sobrando apenas 4% da arrecadação, ou 
seja, R$ 150mil. Pode isso Arnaldo? Nos bastidores entre os vereadores da situação 
destacam que o ex-presidente teve uma discordância com o prefeito e não quis 
fazer uma devolução mais robusta para não ajudar em nada a administração.

Pois é Arnaldo!!!  Nem tudo que é legal é moral!

Fica duas dicas importantes para os nossos Legisladores:

“Pelo princípio da moralidade administrativa, não bastará ao administrador 
o estrito cumprimento da estrita legalidade, devendo ele, no exercício de sua 
função pública, respeitar os princípios éticos de razoabilidade e justiça, pois a 
moralidade constituiu, a partir da Constituição de 1988, pressuposto de todo ato 
da administração pública”. (Alexandre de Moraes. Direito Constitucional, ed. 
Atlas, 1998, p.283).

Nem tudo que é legal é justo. Em outras palavras, não basta o amparo das 
Leis, pois o moral interior também é imprescindível, quando se decide por este 
ou aquele caminho.

Na dúvida, um procedimento bastante simples – basta se colocar no lugar do 
outro em busca da resposta para a milenar pergunta: e se fosse comigo? Por 
isso, prudente se mostram aqueles que se empenham no aprendizado cotidiano 
do breve existir em termos de ética e gratidão – está a chave de todas as portas.
Ana Stoppa

Prefeitura reforça parceria com a 
FUNEC e estudantes de Chapadão 
do Sul recebem descontos.

No ano de 2017, o 
prefeito João Carlos 
Krug fechou parceria 
com a Fundação Mu-
nicipal de Educação e 
Cultura – FUNEC, de 
Santa Fé do Sul, para 
concessão de Auxílio 
à Educação/Bolsa de 
Estudo para alunos de 
Chapadão do Sul.

A finalidade da par-
cer ia  é  p romover  o 
desenvolvimento do 
ens ino ,  ex tensão ,  a 
pesquisa ,  a  d i fusão 
cultural  em geral  e, 
em especial, o desen-
vo lv imento  t écn ico 
e  c ient í f ico ,  para  a 
elevação do nível cul-
tural e educacional do 
Município e região.

Os  descontos  va-
riam de 10% a 25%, 
dependendo do curso 
escolhido.

Curso  D e s c o n -
to (%)  Curso  
Desconto (%)

Engenharia Civil  
10%  Matemática  
25%

Engenharia Agro-

serviços ligados ao setor 
agropecuário, lançamen-
tos, inovações tecnológi-
cas, sistemas de produção, 
palestras técnicas e resul-
tados de pesquisas que 
contribuem para a susten-
tabilidade do segmento..

O evento é realiza-
do pela Fundação MS e 
promovido pelo Sistema 
Famasul (Federação da 
Agricultura e Pecuária 
de MS), Sistema OCB/
MS (Organização das Co-

operativas Brasileiras) e 
Aprosoja/MS (Associação 
dos Produtores de Soja de 
Mato Grosso do Sul), con-
tando sempre com apoio de 
empresas privadas e insti-
tuições governamentais..

O Showtec abre ofi-
cialmente o calendário 
nacional de eventos do 
agronegócio com a missão 
de levar novas tecnologias 
para o campo, além de pro-
porcionar ao produtor rural 
novos conhecimentos por 
meio de uma programação 
técnica rica em palestras e 
exposições de novos ma-
teriais. Mais de 100 expo-
sitores oferecem produtos 
e serviços para melhorar a 
eficiência e segurança no 
campo e cerca de 16.000 
visitantes passam pelo par-
que na feira..

nômica  10%  Pe-
dagogia  25%

Odontologia  
10%  N u t r i ç ã o   
25%

Psicologia  
 10%  Serviço Social  
25%

Direito   10%  Ci-
ências Biológicas  
25%

Enfermagem  
10%  T u r i s m o   
25%

Administração  
25%  Análise Desen-
volvimento Sistema  
25%

Nutrição  2 5 %   
Técnico  em Enfer -
magem  25%

Educação Física  
25%  Técnico Próte-
se Dentária  
25%

G e s t ã o  A m b i e n -
tal  25%  T é c n i c o 
Segurança Trabalho  
25%

Gestão Sucroalco-
oleira  2 5 %   
Técnico Saúde Bu-
cal  25%

T e c n ó l o g o  e m 

Aquicultura  
25%  C o m p l e m e n -
tação em Espanhol  
25%

Letras  25%  F i -
sioterapia  25%

Vale ressaltar que 
os pagamentos feitos 
após o dia 10 de cada 
mês terão os descon-
tos cancelados auto-
maticamente.

O prazo para a en-
t r ega  do  Te rmo  de 
Adesão e Compromis-
so, preenchido, junto 
com cópia do compro-
vante de endereço do 
aluno ou responsável 
é até o dia 19 de feve-
reiro, das 07h às 11h 
e das 13h às 17h no 
Paço Municipal (Pre-
feitura).

Os interessados po-
dem  descolocar até a 
Prefeitura de Chapa-
dão do Sul, localizada 
na Av. Seis nº 706, 
para retirar o termo.

Maiores  informa-
ções podem ser  ob-
tidas pelos telefones 
(67) 3562 – 5607 ou 
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Administração Municipal reforma e 
amplia escola rural da Pedra Branca

A prefeitura muni-
cipal de Chapadão do 
Sul, através da Secre-
taria de Educação, está 
realizando melhorias na 
Escola Municipal Rural 
Pedra Branca, que está 
recebendo últimas ade-
quações  necessár ias , 
para o bom atendimento 
aos alunos e professo-
res.

Estão sendo realiza-
das na escola obras de:  
nova cozinha, novo re-
feitório, novos banhei-
ros ,  novas  ca lçadas , 
novo cercado e novas 
salas e palco no ginásio, 
para mais um ano de 
excelência.

Escola Integral Pedra 
Branca

A escola também tem 
atendimento em período 
Integral para os alunos da 
educação básica Pré I, Pré 
II, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 
7°, 8°e 9° ano e também 
1°, 2° e 3° ano do Ensino 
médio.

Outro projeto que é 
desenvolvido na escola é 
uma Parcerias SICREDI 
com o Projeto “A UNIÃO 
FAZ A VIDA”. E também 
o projeto Empreendedoris-
mo com SEBRAE. IACO 
AGRÍCOLA e UFMS.

Prefeitura de Chapadão do Sul publica 
edital de concurso público com mais de 140 
vagas . Com salário de até R$ 4.988,34

A Prefeitura de Cha-
padão do Sul publicou 
edital de abertura de ins-
crição para a realização 
de Concurso Publico 
com mais de 140 vagas 
e salários que podem 
chegar a R$ 4.988,34.

O edital do concur-
so foi publicado nesta 
terça-feira, 21, em edi-
ção especial do Diário 
Oficial do Município.

As inscrições serão 
realizadas exclusiva-
mente no período DE 21 
DE JANEIRO DE 2020 
A 16 DE FEVEREIRO 
DE 2020 apenas pela in-
ternet no endereço ele-
trônico www.fapec.org/
concursos onde estarão 

disponibilizados, para pre-
enchimento e impressão, o 
formulário de inscrição, o 
boleto bancário e o Edital 
do Concurso.

O valor das inscri-
ções.

R$ 150,00 PARA CON-
CORRER ÀS VAGAS DO 
CARGO QUE EXIGEM 
NÍVEL SUPERIOR

R$ 130,00 PARA CON-
CORRER ÀS VAGAS DO 
CARGO QUE EXIGEM 
NÍVEL MÉDIO

R$100,00 PARA CON-
CORRER ÀS VAGAS DO 
CARGO QUE EXIGEM 
NÍVEL FUNDAMEN-
TAL COMPLETO E IN-
COMPLETO

As Provas Escritas 

(Objetivas), de caráter 
eliminatório e classifica-
tório, estão previstas para 
o dia 08 DE MARÇO DE 
2020 e serão realizadas 
em Chapadão do Sul em 
horários e endereços a 
serem divulgados através 
de edital específico.

Para ter acesse ao Edital 
entre no site da prefeitura e 
veja as vagas disponiveis 
*Assessoria
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Prefeito Dalmy busca apoio junto governo 
para realização das  fes t iv idades  do 
28º  aniversár io  do  munic ípio

Acompanhado da 
Secretaria Municipal 
de Educação, Cultu-
ra e Desporto Márcia 

Prefeito de Alcinópolis assi-
nou convênio que garante as-
falto e drenagem na cidade

O prefeito de Alcinó-
polis, Dalmy Crisóstomo, 
assinou  junto à Caixa 
Econômica, convênio na 
ordem de R$ 988.761,67 
sendo R$ 955.000,00 atra-
vés de emenda parlamentar 
do nosso ex-deputado, atu-

Prefeito e secretario visitaram 
obras da ponte do córrego do Ba-

O prefeito municipal de Alcinópolis, Dalmy Crisóstomo, acompanhado do secretá-
rio de Thiago Carneiro, visitam as obras da ponte de concreto armado que está sendo 

edificada sobre o córrego do 
Bananal.

A ponte tem uma exten-
são de 20 metros na pro-
priedade do pecuarista Ari 
Carneiro, que dá acesso a 
diversas propriedades da 
região.

Esta obra está sendo re-
alizada em parceria com a 
família Carneiro, que tem 
propriedades na região. Em 

breve será solucionado o problema de acesso dos moradores da região facilitando o 

Prefeitura de Alcinópolis aplica fumacê 
para combater mosquito da dengue

A prefeitura Municipal 
de Alcinópolis, através da 
Secretaria Municipal de 
Saúde e da Coordenadoria 
de Controle de Vetores, em 
parceira com a Secretaria 
de Estado de Saúde e a 
Coordenadoria Estadual de 
Controle de Vetores, estará 
realizando a aplicação de 
inseticida (Fumacê).

O trabalho será coor-
denado pelo técnico da 
área da dengue no estado, 
senhor Luiz Rezende que 
trouxe algumas orientações 
para toda a população:

As aplicações serão re-

Izabel, e da Secretária Mu-
nicipal de Desenvolvimen-
to, Agricultura, Pecuária, 
Turismo e Meio Ambiente 

Bruna Barbosa, o prefeito 
municipal de Alcinópo-
lis, Dalmy Crisóstomo, 
esteve em reunião com a 
presidente da Fundação de 
Cultura de Mato Grosso 
do Sul, Mara Caseiro, em 
busca de apoio e suporte 
técnico para a realização 
das festividades do 28º 
aniversário do município, 
que ocorreram nos mês de 
abril, entre os dias 15 ao 
dia 19 .

Mara Caseiro, garantiu 
dar total apoio da FCMS, 
para a realização das fes-
tividades.

al Ministro da Saúde, Luiz 
Henrique Mandetta, e R$ 
39.761,67 com recursos 
próprios para Pavimenta-
ção Asfáltica e Drenagem 
de avenidas na cidade.

Serão beneficiadas atra-
vés do programa Mais As-

falto, as Avenidas Lino D. 
de Oliveira, Adolfo Alves 
Carneiro e Adjacentes.

O empenho destas ver-
bas, foi uma solicitação da 
saudosa vereadora Sirlei 
Rulli e do vereador Ân-
gelo do Nicola, no qual 
o prefeito agradece os 
vereadores pela parceria 
na busca do recurso.

Também foi assinado 
o Convênio de Pavimen-
tação Asfáltica e Drena-
gem na Avenida Olegá-
rio Barbosa da Silveira e 
Adjacentes no valor de 
R$ 382.000,00 através de 
emenda parlamentar da 
nossa Deputada Federal 
licenciada, atual Ministra 
da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, Tereza 
Cristina, solicitada pelos 
os vereadores Alcir do 
Escritório e Ângelo do 
Nicola

Participaram da reu-
nião, o Secretario Muni-
cipal de Obras, Thiago 
Carneiro, o Secretario 
Municipal de Planejamen-
to, Administração e Finan-
ças, Laeryk Rodrigues, e 
o Gerenciador municipal 
de Convênios, Lucimar 
Rocha.

alizadas nas primeiras 
horas do dia e no início 
da noite (caso não esteja 
chovendo), por conta da 
temperatura e para maior 
eficácia na aplicação, ex-
plica ainda que é neces-
sária a colaboração dos 
moradores para que abram 
portas e janelas.

A inseticida dura em 
torno de meia hora e mata 
apenas os mosquitos que 
estiverem voando no lo-
cal no momento em que o 
produto está sendo usado. 
Isso porque as gotas do 
veneno são projetadas 

para grudar na asa do 
mosquito e envenená-lo. 
Caso contrário, eles não 
morrem.

O mais importante é 
lembrar que essa é apenas 
uma das formas de comba-
te ao Aedes aegypti, mos-
quito que transmite a den-
gue, zika e chikungunya, 
pois a nuvem de fumaça 
de inseticida espalhada 
pelas ruas e residências 
tenta matar o mosquito 
para evitar que mais gente 
contraia dengue e zika, 
porém o que realmente 
conta no combate eficaz 
e necessário é o cuidado 
que cada morador deve 
ter como sua casa e quin-
tal, combatendo assim o 
mosquito.

A aplicação acontecerá 
do dia 23 a 29 de janeiro, 
em todos os bairros da ci-
dade e na Vila Novo Belo 
Horizonte.

Fonte: Assessoria da 
Prefeitura Municipal de 
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Prefeitura de Cassilândia distribui 
repelente para mulheres grávidas

A Prefeitura Muni-
cipal de Cassilândia, 
através da Secretária de 
Saúde, adquiriu repe-
lentes de graça para as 
mulheres grávidas do 
município.

Cassilândia deverá ganhar 
uma empresa de Borrachas

Em breve o município 
de Cassilândia poderá 
ganhar uma empresa vol-
tada para as atividades do 
látex.

Na manhã desta quar-
ta-feira 15, o prefeito mu-
nicipal Jair Bono Cogo, 
recebeu em seu gabinete, 
os diretores da empresa 
Borrachas Quirino, da 
cidade de Cedral-SP, para 
viabilizar a instalação da 
empresa no município.

Cassilandia : Secretário de Saúde do Município 
afirma: a situação da Dengue é gravíssima

O Secretário Municipal de Saúde, José Lourenço Braga Liria Marin, informou  
ao repórter da Rádio Patriarca FM, Hermezes Cortes, os números da Dengue no 
município, classificando a situação como “gravíssima”.

Segundo o Secretário, há 390 casos notificados no município, sendo que 93 já 
foram confirmados pelo Laboratório Central em Campo Grande. Porém este mês 
de janeiro já houve um aumento do número de notificações.

Segundo o repórter Hermezes Cortes, ao menos uma das mortes ocorridas este ano 
no município, sem causa determinada, pode estar relacionada à dengue hemorrágica, 
cujo relatório do resultado da análise só sairá no final do mês. Há ainda um jovem 
que foi levado pela família para Campo Grande, com suspeita de Chikungunya.

Administração Municipal de Costa 
Rica instala semáforos no Centro

A Gestão Municipal de 
Costa Rica – MS, pensan-
do na melhora no fluxo 
de veículos na rua Tér-
cio Teixeira Machado, no 
cruzamento com as ruas 
Getúlia Vitória da Silva e 
Dimas Gomes Filho, co-
locou em funcionamento 
semáforos no ultimo dia , 
24 de janeiro de 2020.

“É mais uma interven-

Costa Folia 2020! Terá como atração 
principal o cantor Naldo Benny

A prefeitura municipal de Costa Rica, divulgou a programação do Cos-
ta Folia 2002, de A 17º edição do Costa Folia acontece de 21 a 25 de 

fevereiro de 2020, em 
Costa Rica – MS. Com 
a n i m a ç ã o  d e  N a l d o 
Benny, Paqua, Barbara 
Carrie,  banda Jafferson 
e DJs Bruno Polizell i , 
J h o n a t h a n  M a r t i n s  e 
Doppler Live os foliões 
poderão  cur t i r  qua t ro 
noites duas matinês do 
melhor carnaval do in-
terior do MS.
“Venham curt ir  o me-
lhor  carnaval ,  na  me-
l h o r  c i d a d e  d o  M a t o 
Grosso do Sul”,  convi-
dou o prefeito Waldeli 
dos Santos Rosa.
A l é m  d o  C o s t a  F o l i a 

que acontece no Centro de Eventos Ramez Tebet os turistas podem 
concil iar  a  festa as visi tas  aos atrat ivos turíst icos que Costa Rica 
oferece,  dentre elas o PNMSS – Parque Natural  Municipal Salto do 
Sucuriú – que fica a menos de 3km do centro da cidade.
Segundo a subsecretária de Administração e coordenadora do evento, 
Liliane de Campos a expectativa é receber visitantes de várias partes 
do País “nosso carnaval já é tradicional,  mesmo quando houve crise 
e outras cidades cancelaram nós mantemos o evento,  por isso,  Costa 
Rica é destino certo dos turistas.  Este ano optamos por uma grade de 
shows com muito axé,  funk, sertanejo e eletrônico”,  disse.
Ainda haverá duas matinês,  onde ocorrem o concurso de fantasiais 
infant i l  nas  categorias  rei  momo infant i l ,  rainha infant i l ,  fantasia 
luxo (1º e 2º lugar),  fantasia originalidade (1º e 2º lugar),  folião mais 
novo, folião mais animado (1º e 2º lugar),  pai  mais animado e mãe 
mais animada.
Nas próximas semanas passaram a ser divulgados as datas de cada 
show, porém já sabemos que a banda Jafferson animará os fol iões 
todas as noites após o show principal e a criançada nas matinês de 

Cassilândia possui hoje 
mais de 8 milhões de pés 
de seringueiras plantas, 
com uma produção de látex 
acima da média nacional e 
ainda não há uma empresa 
do ramo instalada.

Além do prefeito par-
ticiparam da reunião, vi-
ce-prefeito, vereadores, 
secretários municipais, 
assessoria jurídica. Todos 
estão empenhados em ofe-
recer benefícios a empresa, 

para que sua vinda seja 
realidade e com isso gerar 
mais emprego e renda para 
o município.

Os diretores da empresa 
afirmaram que Cassilândia 
é hoje um polo da borracha 
e que tem um potencial 
grande para aumentar ainda 
mais o plantio da seringuei-
ra e também de ter uma 
logística para comerciali-
zação dos produtos.

Foto- Cassilandiaur-

O objetivo é reforçar as 
ações contra a dengue e o 
mosquito Aedes aegypti, 
além de prevenir que os 
bebês recém-nascidos te-
nham problemas como a 
microcefalia ligada ao zika 

vírus.
A  cidade enfrenta 

um verdadeiro estado de 
calamidade pública na 
saúde, com altos índices 
de densidade larvária 
encontrados, com nú-
mero de casos suspeitos 
e positivos de dengue 
no ano epidemiológico 
2019/2020, que fez o pre-
feito Jair Boni decretar 
situação de emergência 
no município.

As gestante devem ir 
até a Secretaria Munici-
pal de Saúde e levar o 

ção para melhorar a vida 
das pessoas e proporcionar 
um trânsito mais seguro e 
melhor para todos”, desta-
cou o prefeito Waldeli dos 
Santos Rosa.

Em específico neste 
cruzamento os motoristas 
poderão realizar todas 
as conversões, por isso, 
o semáforo irá liberar o 
fluxo um de cada vez, de 

acordo com o estudo de 
instalação que foi realizado 
anteriormente foi a melhor 
opção.

“Fizemos a instalação 
dos quatro pontos de se-
máforo e a sinalização 
horizontal. Agora pedimos 
a atenção dos motoristas 
e que os mesmos possam 
respeitar a legislação de 
trânsito, pois todo o fluxo 
será fiscalizado”, disse o 
secretário Municipal de 
Obras Públicas Eng.º Civil 
Renato Barbosa de Melo.

Nos próximos dias 
também entrará em fun-
cionamento os semáforos 
instalados na Avenida José 
Ferreira da Costa com o 
cruzamento da rua José 
Antônio Dias.
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Prefeito Ivan Xixi afirma que alavancou 
a receitado município em 700%

Paraíso das Águas investiu mais de R$ 5 
milhões em captação de Águas Pluviais

A administração do pre-
feito Ivan Xixi, não tem 
medido esforço em ofere-
cer qualidade de vida aos 
seus munícipes.

A cada ano, o prefeito 
investe na infraestrutura de 
Paraíso das Águas. No ano 
passado um pacote demais 
de R$ 5 milhões do cofre 
Prefeito Ivan recebe Plano de Ação Emergencial 
da PCH Alto Sucuriú localizada em Paraíso das 

O Prefe i to  Muni-
cipal de Paraíso das 
Águas Ivan da Cruz 
Pereira(Xixi)  junta-
mente com o Secretário 
Municipal de Desen-
volvimento Econômi-
co, Meio Ambiente e 
Turismo Wilson Ma-
theus e o representante 
da  defesa  c ivi l  An-
tônio Soares recebeu 
nesta quarta-feira, dia 
15 de janeiro a visita 
técnica do engenheiro 
mecânico da PCH Alto 
Sucuriú  ,  Luiz  Fer-
nando Maurício Filho 
da empresa Ônix e do 
encarregado geral da 
empresa Josemar Bal-
ta.  A Ônix Geração 
de  Energia  S .A é  a 
detentora da autoriza-
ção para a exploração 

Prefeitura de Paraíso das Águas 
realizou operação tapa buracos

Paraíso das Águas – A 
Prefeitura Municipal de 
Paraíso das Águas através 
da Secretaria Municipal 
de Infraestrutura Rural e 
Urbana, rrealizou a opera-
ção tapa buracos, nas vias 
da cidade.

O prefeito municipal 
de Paraíso das Águas, 
Ivan Xixi, publicou em 
sua rede social, que em 
07 anos frente ao execu-
tivo municipal, conseguiu 
alavancar a receita do 
município em 700%.

Ivan comentou que 
para a reportagem do 
ocorreionews, que esse 
mérito não é somente 

dele, mas sim, de toda a 
equipe de secretários e 
demais colaboradores, que 
tem se dedicado a ajudar 
no trabalho sério e honesto 
da sua administração.

    Todo esse trabalho 
tem resultado em investin-
do pesado em todas as áre-
as.: Infraestrutura, saúde, 
educação, lazer, aquisições 

e obras que não param.
    Pagamento em dia de 

nossos servidores e forne-
cedores.

    Capacitação de pro-
fissionais.

    Investimentos na 
qualidade de vida das pes-
soas.

    Estradas recupera-
das. Repasses e recursos 
próprios de importantes 
obras.

Nosso compromisso, 
assumido junto aos nossos 
munícipes, está sendo cum-
prido. Foi um trabalho de 
formiguinha, mas podemos 
afirmar que cumprimos e 
estaremos cumprindo até o 
final do nosso mandato em 
31 de dezembro deste ano.

O prefeito municipal 
acompanhado do secretário 
de Administração e Finan-
ças e Chefe de Gabinete, 
Ildo Furtado de Oliveira, 
estivemos com o Ricardo 
Oliveira e o Rodrigo da 
CEF, tratando de assunto 
para liberação de verbas 
para a construção de aca-
demia ao ar livre e da 4ª 
etapa da pavimentação 
asfáltica do distrito de Bela 

A obra está sendo reali-
zada nos principais pontos 
da cidade, onde existem 
buracos expostos no as-
falto.

O prefeito Ivan Xixi es-
teve pessoalmente acom-
panhando a ação da equipe 

de Infraestrutura e pediu 
a colaboração de toda a 
população em evitar jogar 
água no asfalto, principal-
mente com sabão, durante 
o período em que está sen-
do realizado o serviço de 
reparo.

“É necessário a cons-
cientização da nossa popu-
lação, principalmente nos 
pontos em que estamos 
realizando os reparos, para 
que evitem jogar água nas 
calçadas que possam es-
correr para o asfalto, o 
que poderá danificar todo 
nosso trabalho realizado”, 

público, foram destinados 
para realização de obras 
inclui serviços de asfal-
to, drenagem profunda e 
colocação de meio-fio e 
sarjeta, em todas as ruas 
do Jardim Severiano.

Entre essas, está a cons-
trução de um sistema de 

Captação de Águas, que já 
foi concluída, juntamente 
com a caixa de contenção 
e a drenagem.

Começa agora a fase 
final do asfalto em todas 
as ruas do Jardim Severino, 
onde a previsão é de que 
neste primeiro semestre 
seja concluía.

A administração está 
realizando obras em vários 
setores da cidade. O asfalto 
da cidade está sendo todo 
recapeado, com aplica de 
uma camada com previsão 
para duração de mais de 5 
anos.

do potencial elétrico 
denominado PCH Alto 
Sucuriú, localizada na 
divisa dos municípios 
de Paraíso das Águas e 
Chapadão do Sul.

Durante a reunião, 
os colaboradores da 
Ônix se apresentaram 
e fizeram um resumo 
do conteúdo do Plano 
de Ação Emergencial 
(PAE) que foi entre-
gue aos representantes 
do município, com o 
objetivo de estabele-
cer  os  procedimen-
tos necessários para 
minimizar  os danos 
causados nas áreas de 
jusante, decorrentes 
de riscos hidrológicos. 
O documento alerta 
quanto aos aspectos 
de funcionamento, du-
rabilidade e eficiên-

cia das estruturas que 
compõe as instalações 
de hidrelétrica na even-
tualidade de ruptura da 
barragem.

Entre  os  assuntos 
apresentados, que estão 
exemplificados no PAE 
estão:

-Identificação e aná-
lise das possíveis situa-
ções de emergência;

-Procedimentos para 
identificação e notifica-
ção de mau funciona-
mento ou de condições 
potenciais de ruptura da 
barragem;

-Procedimentos pre-
ventivos e corretivos 
a serem adotados em 
situações de emergên-
cia, com indicação do 
responsável pela ação;

-Estratégia e meio de 
divulgação e alerta para 
as comunidades poten-
cialmente afetadas em 
situação de emergên-
cia.
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Prefeitura realiza manutenção 
d e  e s t r a d a s  e s t a d u a i s

A Prefeitura de Chapadão do Céu, em parceria com a Cerradinho Bio, realiza a ma-
nutenção da GO 206, que liga o município à Itumirim. Os serviços tem como objetivo 

melhorar a condições de trá-
fego de veículos e garantir 
segurança aos motoristas.

Por se tratar de uma ro-
dovia estadual, a Prefeitu-
ra pediu autorização para 
a Agência Goiana de In-
fraestrutura e Transportes 
(Goinfra) para poder fazer 
a manutenção. A operação 
foi realizada pela Secretaria 
de Obras, e a massa asfáltica 
disponibilizada pela a Usina 
Cerradinho Bio.Assecom

Prefeito Rogério Graxa recebe visita 
do novo presidente da Câmara

O Prefeito de Chapadão 
do Céu, Rogério Pianezzo-
la, recebeu  a visita do novo 
presidente da Câmara Mu-

Prefeitura consegue recursos para 
construir creche no Acalanto

O Ministério da Educa-
ção (MEC) empenhou par-
te dos recursos para cons-
trução de uma nova creche 
para Chapadão do Céu, no 
setor Acalanto. A liberação 
foi viabilizada através do 
projeto cadastrado pela Se-
cretaria Municipal de Edu-

nicipal, vereador Donivani 
Martins. Na ocasião, con-
versaram sobre o trabalho 

realizado na Prefeitura e 
na Casa Legislativa, e nas 
demandas para atender às 
necessidades da popula-
ção.

Durante a reunião, desta-
caram a importância de um 
trabalho em sintonia dos 
dois poderes, do diálogo e 
debate que estabelecerão 
em 2020 a fim de discutir 
projetos e propostas para o 
município.(assecom)

cação no Plano de Ações 
Articuladas (PAR) o qual 
melhorará, quando pronta, 
as condições de ensino 
público municipal.

O projeto Pró Infância 
Tipo 1, modelo padrão 
para educação infantil, 
tem capacidade para aten-

der 376 crianças em dois 
turnos e consiste em 10 
salas de aula, pátios, bloco 
administrativo, solários, 
dentre outros.

O MEC já aprovou o 
projeto cadastrado e em-
penhou 15% do valor to-
tal da obra, que é de R$ 
2.362.460,76. O município 
entrou com a contrapartida 
do terreno, e realizará nos 
próximos dias os tramites 
para licitações. A Secretaria 
de Educação continua ago-
ra monitorando a proposta 
junto ao Sistema Integrado 
de Monitoramento Execu-
ção e Controle do Ministé-
rio da Educação (Simec).

Prefeito Graxa recepcionou 
deputa Federal Rubens Oto-

O prefeito municipal de 
Chapadão do Céu, Rogério 
Graxa, recebeu ontem em 
sua cidade o deputado 
federal Rubens Otoni, que 
veio fazer uma visita ao 
município e ao mesmo 
tempo entregar a retroes-
cavadeira que foi destinada 
ao município, através de 
uma emenda parlamentar 
de sua autoria.

Na oportunidade o pre-
feito Rogério Graxa, jun-
tamente com vereadores, 
secretários municipais, 
agradeceram ao deputado 
pela máquina e afirmou 
que Rubens Otoni, tem 
desempenhado um papel 
digno de representante 
do povo céu-chapadense.
(Assecom)


