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Prefeitura apresenta projeto da revi-
talização de parte da Avenida Oito

Pesquisa mostra que Waldeli tem 
aprovação de 91,73% em Costa 

Pesquisa mostra que 
o prefeito de Costa Rica, 
Waldeli dos Santos Rosa 
(MDB), tem 91,73% de 
aprovação. A populari-
dade do chefe do Poder 
Executivo não foi afetada 
nem mesmo no período 
de pande

Paraíso das Águas: Campo Society 
está em construção no município

O campo está sendo 
construído na Rua Ron-
dônia, com área total 
de 2.301,00(dois mil 
trezentos e um) metros 
quadrados.

Estátuas ‘mascotes’ do Parque Nacio-
nal das Emas ganham máscaras de 
proteção, em Chapadão do Céu

A cidade é  um dos 
a c e s s o s  a o  P a r q u e 
Nacional  das  Emas, 
q u e  é  c o n s i d e r a d o 
uma  da s  p r i nc i pa i s 
áreas de preservação 
do cerrado.

Prefeitura de Alcinópolis recebeu 100 mil 
reais para manutenção das unidades de 

O recurso financeiro é 
referente ao Bloco de Cus-
teio que é destinado para 
a manutenção das ações e 
serviços públicos de saúde 
e ao funcionamento dos 
órgãos e estabelecimentos 
responsáveis pela imple-
mentação dos serviços 
públicos de saúde.

Cassilândia: Prefeitura Municipal segue 
fazendo desinfecção nas ruas e praças
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PODER LEGISLATIVO CHAPADÃO DO SUL

INFORMATIVO DO PODER LEGISLATIVO CHAPADÃO DO SUL

PA U TA PA R A A 
1279ª SESSÃO ORDI-
NÁRIA,

EXPEDIENTE DE 
VEREADORES

R e q u e r i m e n t o  n . 
305/2020 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 Municipal João 
Carlos Krug, solicitando 
informações sobre a regu-
lamentação e execução do 
previsto na Lei Ordinária 
n° 1209 de 02 de abril de 
2019, que: “Dispõe sobre 
o recebimento e depósito 
de   sobras de materiais de 
construção para doação às 
pessoas carentes e entida-
des beneficentes ou habi-
tacionais do município de 
Chapadão do Sul”.

R e q u e r i m e n t o  n . 
306/2020 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, solicitando 
que seja esclarecido o mo-
tivo pelo qual o Executivo 
Municipal ainda não im-
plementou uma Barreira 
sanitária em Chapadão 
do Sul, para abordagem 
de veículos que entram 
e saem da cidade, em 
virtude da epidemia do 
COVID – 19.

R e q u e r i m e n t o  n . 
307/2020 Vereadores An-
derson Abreu e Professor 
Cícero

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 a 
Secretária de Saúde, Mara 
Núbia Soares Pereira, so-
licitando a especificação 
do ventilador pulmonar, 
adquirido pela Secreta-
ria de Saúde, através da 
Contratação Pública nº 
082/2020.

R e q u e r i m e n t o  n . 
308/2020 Vereador An-
derson Abreu

REQUER-SE à Mesa, 
na forma regimental e 
depois de ouvido o Douto 
Plenário de Deliberações, 
o envio de expediente 
a Gerente de Agência 
do 17º CIRETRAN, Ira-
cema Silva Rodrigues, 
para que esclareça quais 
medidas foram tomadas 
para que o atendimento 
fluísse nesse período de 
Covid-19. Considerando 
que ao passar em frente 
ao Ciretran é possível ver 
o aglomerado de pessoas, 
não seguindo assim, o dis-
tanciamento recomendado 
pela OMS, Organização 

Mundial de Saúde, quanto 
ao contágio do Coronavírus 
(Covid -19).

Indicação n. 1363/2020 
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 ao 
Secretário de Obras, Trans-
portes e Serviços Públicos, 
Ivanor Zorzo, solicitando 
que seja construído um 
Redutor de Velocidade na 
Avenida Rio Grande do 
Sul, próxima a esquina da 
Rua das Flores.

Indicação n. 1364/2020 
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 
Obras, Transportes e Servi-
ços Públicos, Ivanor Zorzo 
e ao Secretário SEDEMA, 
Felipe Scorsatto Batista, 
solicitando para que seja 
feito um Parque Verde 
Urbanizado, utilizando a 
Área Verde existente nas 
proximidades da Represa 
de Contenção de Águas 
Pluviais, no Parque União. 
Reforçando Indicação nº 
693/2018, de autoria do 
Ver. Vanderson Cardoso.

Indicação n. 1365/2020 
Vereadora Alline Tontini

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 Educação 
Maria Otilia Moreira dos 
Santos Balbino, solicitando 
a instalação de Câmeras de 
Vigilância nos Centros de 
Educação Infantil de nosso 
Município. Essas câmeras 
devem ser instaladas nas 
salas de aula/berçários, re-
feitório, secretaria, parqui-
nho, pátio e demais locais 
de circulação.

Indicação n. 1366/2020 
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 Deputado 
Estadual Jamilson Name, 
solicitando a destinação 
de Emenda Parlamentar 
para custeio, no valor de 
R$ 50.000,00 (cinquenta 
mil reais), para Associação 
Ágape

Indicação n. 1367/2020 
Vereadores Professor Cíce-
ro e Anderson 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 a Secretária Mu-
nicipal de Educação, Maria 
Otília Moreira Balbino, 
solicitando a realização de 
um estudo da viabilidade 
de implantação de pontos 
de acesso à internet por 
meio de WIFI gratuito no 
município para estudantes, 
que neste momento estão 
tendo aulas online.

Indicação n. 1368/2020 
Vereadores Anderson Abreu 
e Elton Silva

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, solicitando a limpeza 
do canal de águas pluviais e 
limpeza de toda extensão da 
via de acesso à UFMS, que 
está tomada pelo matagal.

Indicação n. 1369/2020 
Vereadora Alline Tontini

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 
Saúde, Mara Núbia Soares, 
solicitando para que seja 
construído um arquivo mor-
to no Hospital, para guardar 
as pastas e documentos 
antigos dos pacientes. Re-
forçando a Indicação de 
número 686/2018, de Au-
toria da Vereadora Alline 
Tontini

Indicação n. 1370/2020 
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 Mu-
nicipal João Carlos Krug, 
com cópia ao Secretário de 
Obras, Transportes e Servi-
ços Públicos, Ivanor Zorzo, 
solicitando que seja refeita 
a Rotatória da Avenida Rio 
Grande do Sul, com a Ave-
nida Goiás.

Indicação n. 1371/2020 
Vereador Elton Silva

INDICA-SE à Mesa, 
na forma regimental, e de-
pois de ouvido o Douto 
Plenário de Deliberações, 
o envio de expediente ao 
Prefeito Municipal, João 
Carlos Krug, com cópia ao 
Secretário de Obras, Trans-
portes e Serviços Públicos, 
Ivanor Zorzo, solicitando 
melhorias na Iluminação 
Pública da Avenida que dá 
acesso à UFMS, onde está 
deficitário. Reforçando a 
Indicação de nº 323/2017, 
de autoria do Vereador An-
derson Abreu.

MENSAGEM DO EXE-
CUTIVO

– Mensagem nº 010/2020, 
encaminha Projeto de Lei nº 
142/2020, de autoria do 

Executivo que: “Dispõe 
sobre as Diretrizes Or-
çamentárias para a ela-
boração e execução da 
Lei Orçamentária para o 
exercício de 2021”.

ORDEM DO DIA
– Projeto de Lei nº 134, 

de 12 de dezembro de 
2019. De autoria do Ver. 
Vanderson Cardoso, que: 
“Dispõe sobre a autoriza-
ção e regulamentação da 
organização e funciona-
mento das ações e servi-
ços públicos de saúde, do 
serviço de terapias e dos 
procedimentos de saúde 
de caráter complementar 
por meio da ozonioterapia 
no Município de Chapa-
dão do Sul, e dá outras 
providências”.

– Projeto de Lei nº 139, 
de 19 de março de 2020. 
De autoria do Ver. Ander-
son Abreu que: “Dispõe 
sobre a publicação, na 
internet, da lista de es-
pera dos pacientes que 
aguardam por consultas 
(discriminadas por es-
pecialidade), exames e 
intervenções cirúrgicas 
e outros procedimentos 
nos estabelecimentos da 
rede pública de saúde do 
município, e das outras 
providências.”

SECRETARIA DAS 
SESSÕES, 24 DE ABRIL 
DE 2020.

PAUTA PARA A 1280ª 
SESSÃO ORDINÁRIA,

EXPEDIENTE DE VE-
READORES

R e q u e r i m e n t o  n . 
309/2020 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 Secretário de Obras, 
Transportes e Serviços 
Públicos, Ivanor Zorzo 
e ao Diretor do DEMU-
TRAN, Rudinei de Ar-
ruda Filho, solicitando 
que seja informado a este 
Vereador o que segue:

– Quando serão instala-
das as placas de sinaliza-
ção horizontal e vertical 
em todas as ruas dos 
Loteamentos Esplanada 
III e IV?

Vale ressaltar que esta 
solicitação já foi alvo de 
dois Requerimentos de 
números 177 e 186/2018, 
de autoria do Vereador 
Anderson Abreu.

R e q u e r i m e n t o  n . 
310/2020 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 Pre-
feito Municipal, João Carlos 
Krug, solicitando que seja 
esclarecido o que segue:

– Como será feita a fisca-
lização e controle do uso 
obrigatório de máscaras no 
Município de Chapadão do 
Sul, estabelecido através do 
comunicado datado de 23 de 
abril de 2020?
– Quais serão as penalidades 
aplicadas à quem descum-
prir esta determinação? 

Indicação n. 1372/2020 Ve-
readora Alline Tontini

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 
Saúde, Mara Núbia Soares 
Pereira, solicitando que 
a Farmácia do Hospital 
Municipal disponibilize 
medicamentos, nos finais de 
semana, para atender aque-
les pacientes que recebem 
atendimento neste período. 
Reforçando a Indicação 
de número 387/2017, de 
autoria da Vereadora Alline 
Tontini

 
Indicação n. 1373/2020 Ve-
readora Alline Tontini

INDICA-SE à Mesa, na 
forma regimental, e de-
pois de ouvido o Douto 
Plenário de Deliberações, 
o envio de expediente ao 
Prefeito Municipal, João 
Carlos Krug, com cópia ao 
Secretário de obras, Trans-
portes e Serviços Públicos, 
Ivanor Zorzo, solicitando 
a reforma do Parquinho do 
Centro de Educação Infantil 
Sibipiruna.

Indicação n. 1374/2020 
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 Mu-
nicipal, João Carlos Krug, 
com cópia, ao Secretário de 
Obras, Transportes e Servi-
ços Públicos, Ivanor Zorzo, 
solicitando a construção de 
uma Rotatória na Avenida 
Tocantins com a Avenida 
Rio Grande do Sul.

 
Indicação n. 1375/2020 
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 Secre-
tário de Obras, Transportes 

e Serviços Públicos, Iva-
nor Zorzo e ao Diretor do 
DEMUTRAN, Rudinei de 
Arruda Filho, solicitando 
a instalação de Redutores 
de Velocidade, na Avenida 
Planalto. Reforçando as 
Indicações de nº 156/2017 
e 968/2019, de autoria do 
Vereador Anderson Abreu.
 

Indicação n. 1376/2020 Ve-
reador Vanderson Cardoso
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, solicitando a criação 
de espaço gastronômico em 
alguns locais do município, 
tais como: área pública 
existente entre a Avenida 
Curitiba e Rua São José 
dos Pinhais, área existente 
no Bairro Planalto, paralelo 
as Ruas P8 e P9, Feira do 
Produtor, e também, em 
uma área pública locali-
zada no entroncamento 
da Avenida Espírito Santo 
com a Avenida das Emas. 
Sugiro ainda a construção 
de quiosque padronizado.
 
Indicação n. 1377/2020 Ve-
reador Vanderson Cardoso

INDICA-SE à Mesa, na 
forma regimental, e depois 
de ouvido o Douto Plenário 
de Deliberações, o envio 
de expediente ao Depu-
tado Federal, Fabio Trad, 
solicitando a destinação de 
Recurso Financeiro e Orça-
mentário para a construção 
de um ESF, para atender os 
Bairros Esplanada, em nos-
so Município. Reforçando 
a Indicação de número 
873/2019, de Autoria dos 
Vereadores Elton Silva e 
Vanderson Cardoso.

 
Indicação n. 1378/2020 Ve-
reador Vanderson Cardoso

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 a construção de 
um calçamento dos dois 
lados da via que dá acesso 
a UFMS.

SECRETARIA DAS SES-
SÕES, 24 DE ABRIL DE 
2020.

Jacqueline C. Tomiazzi 
Belotti,

Coordenadora de Ativida-
des Legislativa.
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Prefeitura apresenta projeto da revi-
talização de parte da Avenida Oito

A Secretaria de Infraes-
trutura da prefeitura mu-
nicipal de Chapadão do 
Sul, apresentou o projeto 
da revitalização de um 
canteiro da avenida Oito, 
em frente a Escolas Carlos 
Drummond, no centro da 
cidade.

O projeto apresentado 

Way-306 inicia a recupe-
ração da MS-306

A Concessionária da 
Rodovia MS-306 S.A. 
– Way-306 inicia nesta 
quinta-feira (23/04) a ges-
tão da rodovia e a execu-
ção dos Trabalhos Iniciais, 
previstos no Contrato de 
Concessão e no Programa 
de Exploração da Rodovia 
– PER, que compreendem 
a execução de obras e ser-
viços de recuperação emer-
gencial no primeiro ano de 
concessão.

O Termo de Arrolamen-
to e Transferência de Bens, 
que atesta a situação atual 
da rodovia após vistoria 
no trecho que integra a 
concessão, foi assinado 
ontem (22) pelos represen-
tantes do poder concedente 
(SEINFRA, AGESUL e 
AGEPAN) e da Way-306, 
que assim assume oficial-
mente a rodovia.

                                                                                                     
Tapa-buracos no km 34,5 
– Bolicho seco

O Programa de Recu-
peração Emergencial da 
MS-306, nessa fase de 
Trabalhos Iniciais,  vai 
minimizar os problemas 
existentes, que apresentem 
riscos iminentes aos usuá-
rios, e melhorar as condi-
ções de tráfego.

“Em várias frentes de 
trabalho, teremos três equi-
pes de conservação e cinco 
de manutenção a serviço da 
concessionária, mobilizan-
do diariamente cerca de 70 
trabalhadores, máquinas 
(tratores e caminhões) e 
equipamentos (roçadeiras) 
em operação de tapa-bura-
cos e reparos localizados 
para restauração preliminar 
do pavimento. Na conser-
vação de rotina, o trabalho 
envolve roçada manual e 
mecânica, poda e capina 
da vegetação na faixa de 
domínio da rodovia; limpe-
za da pista e acostamentos 
com remoção de objetos, 
ressolagem de pneus e ani-
mais mortos; desobstrução 
e limpeza do sistema de 
drenagem, pontes e via-
dutos”, informa o Gerente 
Operações e Conservação 
da Way-306, Marcelo Cec-
carelli.

A recuperação e implan-
tação de dispositivos de 
segurança  e da sinalização 
da rodovia também fazem 
parte dessa etapa. Com 
autorização da AGEPAN – 
Agência Estadual de Regu-
lação de Serviços Públicos 
de Mato Grosso do Sul, que 
regula e fiscaliza o contrato 
de concessão, a Way-306 

já implantou marcos qui-
lométricos nos dois sen-
tidos da rodovia em toda 
a extensão do trecho sob 
concessão.  O próximo 
passo será a implantação 
de placas de sinalização 
vertical (regulamentação, 
advertência e indicação) e 
recuperação das existen-
tes, quando viável.

Simultaneamente às 
obras e serviços de recu-
peração emergencial, a 
concessionária iniciará as 
obras das edificações ope-
racionais das três unidades 
de serviço de atendimento 
ao usuário/bases operacio-
nais (SAUs), dos postos de 
fiscalização da Polícia Mi-
litar Rodoviária – PMRv 
e da AGEPAN, e das três 
praças de pedágio na ro-
dovia, obras que estarão 
concluídas até o 12º mês 
de concessão.

Investimentos
Durante os 30 anos do 

contrato de concessão, 
a Way-306 investirá R$ 
1,7 bilhão na MS-306. 
Serão R$ 932 milhões em 
obras de melhoria e de 
infraestrutura, dos quais  
R$ 600 milhões nos cinco 
primeiros anos, e R$ 843 
milhões na prestação de 
serviços de atendimento 
aos usuários e operação 
da rodovia.  Somente no 
primeiro ano de concessão 
serão R$ 110 milhões entre 
recuperação do pavimento, 
construção das edificações 
e sistemas.

Prestação de serviços 
e atendimento aos usu-
ários

Até o final do 9º mês 
de concessão, a Way-306 
oferecerá aos usuários da 
MS-306 serviços gratuitos 
de socorro mecânico e de 
atendimento médico de 
emergência,  inspeção de 
tráfego, combate a incên-
dios e apreensão de ani-
mais, por meio de veículos 
e equipes de profissionais 
especializados. Atuando 
em toda a extensão da 
MS-306 sob concessão 
(219,5 quilômetros), du-
rante 24 horas, todos os 
dias da semana, o Serviço 
de Atendimento ao Usu-
ário da concessionária 
contará com 2 veículos de 
inspeção de tráfego para 
monitoração da rodovia, 3 
guinchos leves, 3 guinchos 
pesados, 3 ambulâncias 
de resgate/atendimento 
de emergências; 1 veículo 
adaptado para remoção de 
animais e objetos na pista 
e 1 caminhão-pipa para 
combater focos de incên-

dio na rodovia, totalizando 
13 veículos, além de veí-
culos de apoio operacional. 
As equipes e viaturas do 
Serviço de Atendimento ao 
Usuário estarão de pron-
tidão nas 24 horas do dia 
em 9 bases operacionais 
inicialmente provisórias 
que serão implantadas pela 
concessionária em pontos 
estratégicos da rodovia.

Sede da Concessioná-
ria Way-306 em Chapa-
dão do Sul (MS)

Canais de Comunica-
ção

Os usuários da MS-306 
vão contar com diversos 
canais de comunicação 
com a concessionária. Até 
o final do 9º mês de con-
cessão, entra em operação o 
serviço telefônico gratuito 
0800, de fácil memoriza-
ção e acionamento, para 
emergências, reclamações, 
informações, sugestões, 
etc., uma linha direta com 
o Centro de Controle Ope-
racional da concessionária, 
que será implantado na 
sede Way-306, em Cha-
padão do Sul. Nas bases 
operacionais provisórias 
haverá ainda um livro de 
reclamações e sugestões, 
que também poderão ser 
feitas por carta ou e-mail 
dirigidas à Ouvidoria da 
concessionária.

A Way-306 também vai 
divulgar aspectos impor-
tantes sobre a concessão, 
notícias sobre obras e servi-
ços em andamento, e mapa 
da rodovia por meio de site 
provisório (www.way306.
com.br), disponível a partir 
da segunda quinzena de 
maio.

Sobre a Way 306 – A 
Way-306 – Concessioná-
ria da Rodovia MS 306 
S.A. assinou o contrato 
de concessão da rodovia 
MS-306 com o Governo 
do Estado de Mato Grosso 
do Sul em 19 de março de 
2020 e, a partir de 23 de 
abril, assumiu por 30 anos 
a responsabilidade pela ad-
ministração, recuperação, 
conservação, manutenção, 
implantação de melhorias e 
ampliação da rodovia. 

A concessão estadual 
compreende toda a exten-
são da MS-306, desde o 
km zero, Divisa de MS/
MT, até o km 218,1 no 
entroncamento com a BR-
158, em Cassilândia (MS), 
e incorpora 1,4 quilômetro 
da BR-359, do km zero à 
Divisa MS/GO; totalizan-
do 219,5 quilômetros. A 
rodovia MS-306 se desen-
volve ao longo da divisa do 
Estado do Mato Grosso do 
Sul com o Estado de Goiás, 
atravessando três municí-
pios: Costa Rica, Chapadão 
do Sul e Cassilândia, todos 
localizados na porção nor-
deste do Estado de Mato 
Grosso do Sul. 

Assessoria de Comuni-
cação Social Way-306

é assinado pela SEINFRA  
e traz uma arquitetura mo-
derna e voltada para o sul 
do País.

O arquiteto desenvolveu 
o projeto, que terá um de 
Paver intercalado e com 
linhas coloridas de sentido 
de trânsito de pessoas.

A Arborização será de 
Palmeiras Rabo de Raposa 

e Azul, os pedestres acesso 
direcionados e o acabamen-
to com uma jardinagem 
diversificada. a intenção é 
a transformação do local 
em um calçadão.

O reinicio das obras, ja 
esta em andamento, com 
colocação do piso e em bre-

Governo Estadual e Administração 
Municipal entregam reforma da Bi-
blioteca do Sesi em Chapadão do Sul

Governo Estadual e 
Administração Municipal 
entregaram a reforma da 
Biblioteca do Sesi em Cha-
padão do Sul.

O Governo Estadual 
através da FIEMS – Fe-
deração das Indústrias de 
Mato Grosso do Sul – apro-
veitou a suspensão das au-
las por conta da pandemia 
do COVID-19 para realizar 

Prefeitura antecipa férias 
na rede municipal de ensino 
Confira o calendário

Em função da pandemia do coronavírus, a Prefeitura de Chapadão do Sul, através 
da Secretaria de Educação, confirmou a antecipação das férias de meio do ano na rede 
municipal de ensino.

A medida foi oficializada por meio do DECRETO Nº 3.285 publicado na edição 
desta quarta-feira, 29, do diário oficial do município.

De acordo com o decreto, o recesso escolar de 17 a 31 de julho, previsto no Ca-
lendário Escolar do ano de 2020 para a Rede Municipal de Ensino de Chapadão do 
Sul – MS, constante na Resolução SEMED nº 09, de 13 de dezembro de 2019, fica 
antecipado para o período de 4 a 18 de maio de 2020.

a reforma da biblioteca.
Foram realizadas a tro-

ca de fechaduras, manu-
tenção no banheiro, além 
da pintura geral do prédio, 
melhorando o conforto 
para os alunos quando a 
volta as aulas for libera-
da.

Com parceria da Pre-
feitura de Chapadão do 
Sul, através da Secretaria 

de Cultura e Esporte o Sesi 
mantém no município um 
dos seus mais importantes 
projetos: A Biblioteca do 
Sesi. Na cidade, ela con-
ta diversos projetos que 
promovem o incentivo a 
educação para os jovens 
sul-chapadenses.

A Prefeitura de Chapa-
dão do Sul e a Secretaria 
de Cultura e Esporte agrade 
ao Governador Reinaldo 
Azambuja, pela importante 
obra que papel fundamental 
na promoção dos projetos 
e no cuidado e zelo com os 
jovens atendidos.

A Biblioteca Sesi está 
localizada na Av. Goiás, nº 
570 – ao lado do Detran. 
Mais informações podem 
ser solicitadas através do 
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Pesquisa mostra que Waldeli tem 
aprovação de 91,73% em Costa 

Pesquisa mostra que 
o prefeito de Costa Rica, 
Waldeli dos Santos Rosa 
(MDB), tem 91,73% de 
aprovação. A populari-
dade do chefe do Poder 
Executivo não foi afetada 
nem mesmo no período de 
pandemia do novo coro-
navírus.

O levantamento do Ipe-
ms (Instituto de Pesquisas 
de Mato Grosso do Sul) 
aponta que a maioria da 
população é favorável a 
medidas como toque de 
recolher, suspensão de 
aulas escolares e destacam 
a liderança do prefeito nas 

Deputados Estaduais destinam R$ 410 mil em 
emendas parlamentares para ações de prevenção e 
enfrentamento ao Coronavírus em Costa Rica

Os deputados Estaduais 
Antônio Vaz (Republi-
canos), Cabo Almi (PT), 
Eduardo Rocha (MDB), 
João Henrique Catan 
(PL) e Márcio Fernandes 
(MDB) destinaram R$ 
410 mil em emendas par-
lamentares para o Fundo 
Municipal de Saúde de 
Costa Rica – MS que serão 
utilizadas para ajudar no 
custeio das ações de pre-
venção e enfrentamento ao 
Coronavírus (Covid-19).

As emendas parlamen-
tares foram encaminhadas 
por intermédio do Gover-

Administração Municipal isenta taxa 
de iluminação pública para famílias 
que se enquadrem na Tarifa Social

O Governo de Costa Rica 
– MS por meio do prefeito 
Waldeli dos Santos Rosa 
sancionou a Lei Nº 1.545 
que isenta as famílias vin-
culadas a Tarifa Social de 
energia elétrica da taxa da 
Cosip – Custeio do Serviço 
de Iluminação Pública – cujo 
o consumo seja igual ou infe-
rior a 220kWh/mês.

“A isenção será concedi-
da, no período de 1º de abril a 30 de junho de 2020, somente a uma única unidade 
consumidora por família de baixa renda”, explicou o prefeito Waldeli.

Para receber o benefício previsto na Lei, a unidade consumidora deverá já estar 
devidamente cadastrada na concessionária de energia elétrica na categoria tarifa social, 
no caso a Energisa, e não poderá ter consumo superior a 220kWh/mês.

Inúmeras famílias de Costa Rica devem ser beneficiadas com a isenção desta taxa 
que é cobrada mensalmente nas contas de energia elétrica. A medida foi pensada 

Paraíso das Águas: Campo Society 
está em construção no município

Já sendo construído em Paraíso das Águas o tão esperado campo society. A ordem 
de serviço foi assinada pelo chefe do executivo municipal em 13 de junho e já está na 
fase de preparação do solo para o recebimento do piso do campo Society.

O campo está sendo construído na Rua Rondônia, com área total de 2.301,00(dois 
mil trezentos e um) metros 
quadrados. O projeto possui 
grama sintética profissional, 
01 (um) campo society pro-
fissional completo, 01 (um) 
campo society de grama 
sintética infantil completo 
com mureta e alambrado; 
drenagem, muro de arrimo, 
arquibancadas com cober-
tura em estrutura metálica, 

vestiários, banheiros, paisagismo, arborização e calçadas.
O investimento total da obra é de R$1.388.406,09((um milhão, trezentos e oitenta 

e oito mil, quatrocentos e seis reais e nove centavos) recursos 100% municipal.
Está sendo realizada a terraplanagem, finalizando a arquibancada e iniciando a 

cobertura. A estrutura do vestiário já foi terminada.

Prefeito Ivan Xixi informa que obras 
de asfalto e drenagem serão retoma-

A Prefeitura Munici-
pal de Paraíso das Águas 
informou que a obra de 
pavimentação asfáltica e 
drenagem de águas plu-
viais na sede do Municí-
pio, deve ser retomada à 
todo vapor neste mês de 

Unidade de Apoio à Gripe está 
atendendo em novo endereço

A Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas através da Secretaria Municipal de Saúde informa 
aos munícipes que a Unidade de Apoio à 
Gripe que antes estava localizada na rua 
Sabino Rodrigues de Menezes mudou 
de endereço.

Agora, a Unidade está funcionando no 
Pronto Socorro, a entrada é feita pela sala 
de urgência e emergência, que fica na Rua 
Sebastiana Rodrigues Rezende.

O atendimento continuará no mesmo 
horário: das 7 às 12horas e das 13 às 
17horas

ASSECOM-

 Professores de Pouso Alto levam ma-
térias aos alunos que não têm acesso à 
internet e que moram na região rural

Os professores da escola 
municipal Avó Neguinha e 
extensão Juscelino Ferreira 
Guimarães, se unem em uma 
tarefa nada fácil. Podiam 
optar em ficar em casa, na 
quarentena, mas invés dis-
to, estão se esforçando ao 
máximo para atender aos 
alunos que estão distantes, 
na zona rural e sem acesso à 
internet.

Para não perder o conteú-
do escolar, os professores realizam uma tarefa de levar as matérias e atividades até estes 
alunos. O diretor da escola, Profº João Donizete Corsini, as coordenadoras pedagógica, 
Profª Edilene de Melo e Cristiane Prado apoiam e participam do projeto.

A rede municipal e estadual de ensino desde o inicio da pandemia estão se esforçan-
do ao máximo, para não prejudicar o ano letivo. Aulas online estão sendo realizadas 
e atividades via web estão sendo aplicadas.

Com o uso da tecnologia, os professores estão mantendo contato com os alunos 
que dispõe de acesso à internet, só que uma grande parte destes alunos não possuem 
acesso e residem em fazendas.

ações contra a doença.
De acordo com a pes-

quisa, realizada entre 21 
e 22 de abril, 91,73% 
avaliam que a gestão de 
Waldeli é ótima ou boa. 
Outros 7,09% aprovam, 
mas a consideram regular. 
Enquanto 1,18% desapro-
vam.

A administração do pre-
feito de Costa Rica tem 
melhor avaliação entre os 
homens, na faixa etária 
de 45 a 55 anos. Para a 
maioria dos entrevistados, 
o ponto forte da gestão é o 
fato de o prefeito ser “com-
petente e preparado”. Para 

o pequeno percentual que 
desaprova, a avaliação é de 
que falta gerar empregos no 
município.

Em Costa Rica, onde 
58,51% da população in-
forma ter medo do novo 
coronavírus, os moradores 
são favoráveis a manter as 
escolas fechadas (medida 
aprovada por 72,89%) e ao 
toque de recolher (apoio de 
80,19%).

Neste cenário, 90,34% 
da população apoia as me-
didas adotadas pelo prefeito 
para enfrentar a covid-19. 
Waldeli dos Santos en-
cerra neste ano o segundo 
mandado como prefeito de 
Costa Rica.

A pesquisa do Ipems 
foi registrada na Justiça 
Eleitoral sob o número 
MS-01610/2020. O levan-
tamento ouviu 250 pessoas 
e tem margem de erro de 
6,20% para mais ou para 
menos. O grau de confiança 
da pesquisa é de 95%.

no do Estado com trans-
ferência dos recursos dos 
fundos orçamentários. 
“Gratidão aos parlamen-
tares por encaminhar re-
cursos financeiros para 
nossa cidade. Vocês estão 
contribuindo para ações 
contra o Covid-19 e desta 
forma ajudando a prote-
ger a população de Costa 
Rica”, destacou o prefeito 
Waldeli.

Conforme a secretária 
de Saúde Adriana Tobal, 
o repasse deve estar na 
conta do Fundo Munici-
pal de Saúde até semana 

que vem. “Esse recurso é 
muito bem-vindo, afinal 
estamos empenhados para 
oferecer o melhor aten-
dimento no enfretamento 
ao vírus e principalmente 
estamos investindo nos 
EPIs – Equipamento de 
Proteção Individual – dos 
profissionais de saúde que 
estão à frente na prevenção 
e enfretamento ao vírus”.

Confira abaixo os va-
lores destinados por cada 
parlamentar:

Eduardo Rocha (MDB) 
– R$ 150 mil

Márcio Fernandes 
(MDB) – R$ 80 mil

João Henrique Catan 
(PL) – R$ 70 mil

Antônio Vaz (Republi-
canos) – R$ 60 mil

Cabo Almi (PT) – R$ 
50 milASSECOM/PMCR

maio 
Os maquinários das 

empresas responsáveis 
pelas obras já começaram 
à chegar na cidade.

Estão em andamento 
a obra de drenagem de 
águas pluviais e pavimen-

tação do Jardim Severia-
no, marginal da BR 060 e 
Jardim Bom Jesus, além 
da pavimentação asfál-
tica no distrito de Bela 
Alvorada.

Com a pandemia, as 
obras foram paralisadas. 
A retomada deve ser gra-
dual e respeitando as re-
comendações sanitárias, 
com limitação de pessoas 
no canteiro de obras.

A pavimentação as-
fáltica de cem por cento 
do perímetro urbano de 
Paraíso das Águas e dos 
distritos é um compro-
misso e desejo do prefeito 
Ivan Xixi até o final de seu 
mandato, que encerra dia 
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Prefeitura de Alcinópolis entrega mais uma 
Ponte de Trilho de Ferro na zona rural

A Prefeitura Municipal 
de Alcinópolis através da 
Secretaria Municipal de 
Obras, Viação e Serviços 
Públicos em parceria com 
o pecuarista Paulo Borges 
e Alexandre Ferrari do 

Prefeitura de Alcinópolis recebeu 100 mil 
reais para manutenção das unidades de 

A Prefeitura Municipal 
de Alcinópolis recebeu o 
valor de R$100.000,00, 
através de emenda parla-
mentar do senador Nelsi-
nho Trad, com recurso do 
Ministério da Saúde para 
custeios dos serviços de 

Cassilândia: Prefeitura Municipal segue 
fazendo desinfecção nas ruas e praças

Ação da Secretaria de 
Obras e Departamento 
de Controle de Vetores e 

Prefeitura Municipal prossegue na cons-
trução da rede de esgoto no Jardim Campo 

A Prefeitura Municipal 
de Cassilândia prosse-
gue na construção da 
rede de esgoto no Jar-
dim Campo Grande.
Homens trabalham para 
entregar uma realização 
com recursos próprios 
do município que chega 
para melhorar a qualida-

grupo SHP Santa Helena 
Pecuária, construíram a 
Ponte de Trilho de Ferro de 
12 metros de comprimento, 
com base e fundação de 
concreto armado sobre o 

Córrego Bananal, na linha 
São Lucas de transporte 
escolar.

A construção de ponte 
de ferro tem uma maior 
durabilidade em relação 
às pontes de madeiras, 
sem necessidade de ma-
nutenção periódica, o que 
gera uma economia com 
reforma de ponte. O in-
vestimento foi com recur-
so próprio, melhorando a 
logística da região bem 
como o escoamento da 
produção agropecuária.-
Assecom/Prefeitura de 

Prefeitura de Alcinópolis recebeu R$260.000,00 de 
Emenda Estadual para enfrentamento do COVID-

A Prefeitura Municipal 
de Alcinópolis recebeu o 
valor de R$260.000,00, 
através de emenda es-
tadual individual dos 
deputados estaduais: 
Zé Teixeira no valor de 
R$100.000,00, deputado 
estadual Eduardo Rocha 
no valor de R$40.000,00, 
deputado estadual João 

Henrique Catan no valor 
de R$40.000,00, deputado 
estadual Márcio Fernandes 
no valor de R$40.000,00 
e deputado estadual Pro-
fessor Rinaldo no valor de 
R$40.000,00.

O recurso financeiro 
provém das medidas ado-
tadas na Resolução nº23/
CIB/SES, pela portaria 

nº480 de 23 de março 
de 2020, disponibilizan-
do aos municípios para 
auxiliar no combate a 
Pandemia. O valor já 
está na conta do Fun-
do Municipal de Saúde 
que será usado nas ações 
e serviços no enfrenta-
mento ao COVID-19 do 
Município.

A g r a d e c e m o s  a o 
Governador do Estado 
Reinaldo Azambuja, aos 
Deputados Estaduais e 
ao Secretário de Estado 
de Saúde Geraldo Re-
sende, pela destinação do 
recurso a nossa cidade, 
que muito contribuirá nas 
ações de combate e pre-

assistência hospitalar e am-
bulatorial. O recurso finan-
ceiro é referente ao Bloco 
de Custeio que é destinado 
para a manutenção das 
ações e serviços públicos 
de saúde e ao funcionamen-
to dos órgãos e estabeleci-

mentos responsáveis pela 
implementação dos servi-
ços públicos de saúde.

O recurso já está em 
conta específica e será 
usado na manutenção 
das unidades de saúde do 
Município, bem como, na 
aquisição de máscaras, lu-
vas, gases, esparadrapos, 
materiais de higienização 
e limpeza, auxiliando no 
combate e prevenção ao 
COVID-19. Registramos 
nossos agradecimentos 
ao senador Nelsinho Trad 
pela destinação do recur-
so a nossa  cidade.

Projeto de Lei Complementar que concede isenção 
do COSIP é votado em Sessão Ordinária

No Legislativo Municipal reuniu-se para a realização de Sessão Ordinária no ple-
nário “Adolfo Alves Carneiro”. Seguindo os 
protocolos e recomendações da Secretaria 
Municipal de Saúde, no que diz respeito à 
contenção da proliferação do Covid-19, o 
Coronavírus, as sessões ainda estão aconte-
cendo sem presença de público. Porém, para 
se garantir a transparência e publicidade dos 
trabalhos, estas estão sendo transmitidas ao 
vivo pelas redes sociais oficiais

Nesta Sessão foram apresentados dois 
Projetos de Lei: o de nº 003, que estabelece 
as diretrizes a serem observadas na elaboração 
da Lei Orçamentária do município de Alcinó-
polis para o exercício de 2021; e o de nº 004, 

que dispõe sobre a inclusão de ações de combate à pandemia do Covid-19 no Plano de 
Planejamento Orçamentário e Orçamento Anual do município de Alcinópolis no ano 
de 2020; ambos de autoria do executivo municipal.

Além das apresentações desses projetos, ainda estava incluído na pauta a votação 
do Projeto de Lei Complementar nº 003, que autoriza o Poder Executivo a conceder 
isenção da contribuição para o custeio de Iluminação Pública – COSIP aos contribuin-
tes vinculados às unidades consumidoras enquadradas na Tarifa Social, de autoria do 
executivo municipal, aprovado por unanimidade dos votos dos vereadores presentes.

Vigilância Sanitária da 
Prefeitura Municipal de 
Cassilândia, fazendo a de-

sinfecção das ruas e praças.
Lavando as calçadas das 
principais ruas de Cassi-
lândia.
Graça a esse grabalaho pre-
ventivo, o municipio, ate a 
pdata do dia 02 de maio , 
nao apresentava nenhum 
caso cofnirmado e suspeito 
do Covid-19
Tudo pelo combate ao Co-
vid-19.

Cultivo de shimeji já é re-
alidade em Cassilândia

Os amantes da culinária 
japonesa não dispen-
sam, como entrada, um 
delicioso shimeji, que é 
um tipo de cogumelos 
que apresenta grandes 
benefícios e possui bons 
nutrientes para o orga-
nismo. São ricos em pro-
teínas, fibras, minerais e 
vitaminas e apresentam 
baixo teor de gordura 
total.
Ele pode ser comprado 
em mercados tradicio-
nais, em conserva ou 
seco. É utilizado em 
muitos pratos como car-
nes, molhos para mas-
sas, saladas, recheios, e 
também é tradicional da 
culinária japonesa.
Em Cassilândia, o ca-
sal Fernanda Muranaka 
e Ricardo resolveram 
iniciar o cultivo. A pro-
dução ainda é modes-
ta, principalmente pela 
exigência da própria 
cultura que, para quem 
não conhece, parece ser 
muito simples. Mas não 
é: controle sanitário, 
umidade, luminosidade 
e temperatura, tudo isso 
influencia na produção.

Confira os nutrientes
Fibras: O Shimeji é um 
alimento rico em fibras, 
possui propriedades hi-
poglicêmicos, ajuda a 
diminuir o colesterol ruim 
e proporciona maior sa-
ciedade.
Fósforo: possui grandes 
quantidades de fósforo, 
responsável por fortalecer 
ossos e dentes.
Proteínas: O cogumelo 
em questão é uma fonte 
alternativa de proteína, es-
pecialmente para quem é 
adepto do vegetarianismo 
e veganismo, e propor-
ciona aumento de massa 
magra.
Vitaminas: Também é 
fonte de vitaminas, como 
a vitamina A e vitamina C, 
com ação antioxidante e 
atua na melhora da imuni-
dade. A presença de ergos-
terol no shimeji em reação 
com o raio ultravioleta 
forma a vitamina D.
Ácido Fólico: Além dis-
so, é rico em ácido fólico 
que proporciona diversos 
benefícios, principalmen-
te para as grávidas, pois 
ajuda na formação neuro-
lógica do feto, e também 

previne doença cardiaca, 
câncer, Alzheimer e de-
sordens mentais.
Carboidratos: O fungo 
ainda possui quantidades 
interessantes de polissa-
carídeos, principalmente 
a beta-glucanas, que pos-
suem propriedades antio-
xidantes.
Os polissacarídeos atuam 
também na prevenção do 
envelhecimento precoce, 
no controle das taxas de 
açúcar no sangue, me-
lhoram o sistema imu-
nológico e combatem o 
crescimento tumoral.
Quem quiser informações 
e/ou adquirir shimeji, é só 
ligar para o (19) 98240-
2407 (Fernanda) ou (67) 
98418-1724 (Ricardo). 
Cultivo de shimeji já é rea-
lidade em Cassilândia
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   Informativo da Câmara Municipal de Costa Informativo da Câmara Municipal Paraiso das 

Vereadores pedem prorroga-
ção no pagamentos do IPTU

Os vereadores de Pa-
raíso das Águas apresen-
taram na sessão ordinária 
desta segunda-feira, 27, 
indicação ao prefeito mu-
nicipal Ivan da Cruz Pe-
reira, solicitando a pror-
rogação do pagamento do 

Confira as indicações dos vereadores 
de Paraíso na ultimo sessão

Indicações apresen-
tadas durante a realiza-
ção da 10ª Sessão Ordi-
nária legislativa, de 27 
de abril de 2020:

São as indicações:
I n d i c a ç ã o  n º 

031/2020 Autores: Prof. 
Leonardo, Fio do Povo 
e Edson da Oficina 

Co-autores: Roberto 
Carlos, Anízio Andrade, 
Neife Vida, Fiotinho, 
Ronaldo Paniago e Mar-
quinhos do Pouso Alto

Indica ao Sr. prefeito 
municipal Ivan da Cruz 
Pereira com cópia para 
o secretário municipal 
de Infraestrutura Rural 
e Urbana, Sr. Daniel 
Grégio.

Assunto: Patrolamen-
to das ruas e o uso de 
caminhão pipa no Jardim 
Severiano para reparar 
buracos nas vias e mini-
mizar a poeira.

I n d i c a ç ã o  n º 
032/2020 Autores: Prof. 
Leonardo, Fio do Povo 
e Edson da Oficina 

Co-autores: Roberto 
Carlos, Anízio Andrade, 
Neife Vida, Fiotinho, 
Ronaldo Paniago e Mar-
quinhos do Pouso Alto

Indica ao Sr. prefeito 
municipal Ivan da Cruz 
Pereira com cópia para 
o secretário municipal 
de Infraestrutura Rural 
e Urbana, Sr. Daniel 
Grégio.

Assunto: Patrolamen-
to das estradas vicinais 
na região do Projeto Alto 
Sucuriú – Incra.

I n d i c a ç ã o  n º 
033/2020Autores: Prof. 
Leonardo, Fio do Povo 
e Edson da Oficina 

Co-autores: Roberto 
Carlos, Anízio Andrade, 
Neife Vida, Fiotinho, 
Ronaldo Paniago e Mar-
quinhos do Pouso Alto

Indica ao Sr. prefeito 

Câmara de Costa Rica prorro-
ga suspensão de sessões ordiná-

 A Câmara de Verea-
dores de Costa Rica vai 
prorrogar a suspenção 
temporária das sessões 
ordinárias até o dia 30 de 
maio. A medida foi apro-
vada por unanimidade de 
votos durante a 6ª sessão 
extraordinária nesta terça-
feira (28/04), como forma 
de prevenção a pandemia 
do coronavírus. O prazo 
de suspensão se encerrava 
nesta quinta-feira (30).

Nos últimos 30 dias, a 
Câmara Municipal reali-
zou seis sessões extraor-
dinárias para votação de 
importantes matérias. Vale 
ressaltar que desde dezem-
bro de 2019 às sessões são 
transmitidas AO VIVO, 
por meio da página oficial 
do Legislativo no Face-
book. Para a acompanhar 
as ações do Legislativo, 
basta clicar no link - ht-
tps://web.facebook.com/
camaradecostaricaoficial/ 

Conforme o presidente 
da Câmara Rayner Moraes 

IPTU (Imposto Predial e 
Territorial Urbano), em 
virtude da pandemia do 
novo coronavírus.

A indicação consiste 
em prorrogar o pagamen-
to da 1ª parcela do IPTU 
exercício de 2020, com 

vencimento somente em 
agosto e as demais parcelas 
subsequentes.

A indicação foi assinada 
por todos os vereadores e 
encaminhada ao Executivo 
Municipal para estudo e 
viabilidade.Britonews

municipal Ivan da Cruz 
Pereira com cópia para o 
secretário municipal de 
Educação, Esporte, Cul-
tura e Lazer, Dr. Jefferson 
de Souza Correa.

Assunto: Disponibili-
zar o serviço de entrega 
de materiais didáticos 
impressos nas escolas mu-
nicipais da sede e distritos 
aos alunos residentes da 
zona rural do município e 
aos que não têm acesso à 
internet.

Indicação nº 035/2020 
Autor (es): Neife Vida

Co-autores: Roberto 
Carlos, Anízio Andrade, 
Neife Vida, Fiotinho, Ro-
naldo Paniago, Prof. Leo-
nardo, Fio do Povo, Edson 
da Oficina e Marquinhos 
do Pouso Alto

Indica ao Sr. prefeito 
municipal Ivan da Cruz 
Pereira com cópia para 
o secretária municipal 
de Assistência Social, 
Habitação e Cidadania, 
Fabiana dos Santos Pinho 
Pereira 

Assunto: A aquisição 
de cestas básicas para 
doação às famílias em si-
tuação de vulnerabilidade 
na sede do município, dis-
tritos e assentamento.

I n d i c a ç ã o  n º 
036/2020Autor: CÂ-
MARA MUNICIPAL 
DE PARAÍSO DAS 
ÁGUAS

Indica ao Sr. prefeito 
municipal Ivan da Cruz 
Pereira.

Assunto: Que provi-
dencie com urgência uma 
reunião com os vereado-
res para discutir assuntos 
relacionados ao trans-
porte escolar em todo o 
município.

Indicação nº 037/2020 
Autores: Prof. Leonardo 
e Edson da Oficina 

Co-autores: Roberto 
Carlos, Anízio Andrade, 
Neife Vida, Fiotinho, 
Ronaldo Paniago, Fio do 
Povo e Marquinhos do 
Pouso Alto

Indica ao Sr. prefeito 
municipal Ivan da Cruz 
Pereira com cópia para a 
secretária municipal de 
Saúde, Juliana Ferrari.

Assunto: Contratação 
de mais agentes de ende-
mias para atender a sede 
e distritos no combate ao 
mosquito Aedes aegypti, 
em ações como mutirão 
e outros.

Indicação nº 038/2020 
Autores: Prof. Leonardo, 
Fio do Povo e Edson da 
Oficina 

Co-autores: Roberto 
Carlos, Anízio Andrade, 
Neife Vida, Fiotinho, Ro-
naldo Paniago e Marqui-
nhos do Pouso Alto

Indica ao Sr. prefeito 
municipal Ivan da Cruz 
Pereira com cópia para o 
secretário municipal de 
Educação, Esporte, Cultu-
ra e Lazer, Dr. Jefferson de 
Souza Correa e à secretária 
municipal de Assistência 
Social, Habitação e Cida-
dania, Fabiana dos Santos 
Pinho Pereira.

Assunto: Disponibilizar 
em caráter excepcional 
kits alimentação e de me-
renda escolar para alunos 
da rede municipal de ensi-
no, bem como para os da 
CEI (Centro de Educação 
Infantil – Creche) e inseri-
dos em programas sociais 
do município.  

Indica ao Sr. Prefeito 
Municipal Ivan da Cruz 
Pereira 

Assunto: Prorrogação 
da data de vencimento 
da primeira parcela do 
IPTU (Imposto sobre a 
Propriedade Predial e Ter-
ritorial Urbana) para o 
mês de agosto,bem como 
as parcelas subsequentes. 
-*BNC Noticias

Santos (PL), a situação 
de calamidade pública 
decorrente da COVID-19, 
infelizmente, perdura nas 
esferas Federal, estaduais 
e municipais.

“Devemos nos atentar 
à saúde dos servidores pú-
blicos desta Casa de Leis e 
dos colegas parlamentares, 
adotando medidas que fo-
mentem o distanciamento 
social. Além do mais, o 
Plenário da Câmara Mu-
nicipal está sendo utili-
zado para o atendimento 
da população interessada 
no auxílio emergencial do 
Governo Federal, (Confor-
me autorizado pela Porta-
ria nº 175, de 13 de abril 
de 2020) no horário das 7h 
às 12h, de segunda à sexta-
feira”, explica o presidente 
Rayner Moraes.

Segundo informações 
da Diretoria da Câmara, 
mais de 800 pessoas já 
foram auxiliadas pelos 
servidores, por meio dos 

atendimentos, para aces-
sarem o site ou aplicativo 
do auxílio emergencial.

Atendimento ao públi-
co sobre assuntos relacio-
nados a Câmara

Ainda durante o pe-
ríodo previsto, até 30 
de maio, os servidores 
públicos da Câmara Mu-
nicipal permanecerão 
cumprindo jornada de 5h 
(cinco horas) diárias, das 
7h (sete horas) às 12h 
(doze horas), devendo 
realizar trabalhos exclu-
sivamente internos. Os 
serviços de comunicação 
por telefone, e-mail e 
outras formas de atendi-
mento ao público podem 
seguem abaixo:

Telefone: (67) 3247-
1254

C e l u l a r :  ( 6 7 ) 
999639512

E-mail: contato@cm-
costarica.ms.gov.br

Informações:Cassiane 
Mews/ 
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Edital De Retificação E 
Intimação Para Venda De

B e m  D a  E m p r e s a 
Brasil Central Máquinas E 
Equipamentos

A g r í c o l a s  L t d a . 
E  O u t r a s  –  A M B A S 
E M  R E C U P E R A Ç Ã O 
JUDICIAL.

O Excelentíssimo Dr. 
José Henrique Neiva de 
Carvalho e Silva, MM. Juiz 
de Direito

t i t u l a r  d a  Va r a  d e 
Falências, Recuperações, 
Inso lvênc ias  e  Car tas 
Precatórias Cíveis

da Comarca de Campo 
Grande, Estado de Mato 
Grosso do Sul, na forma da 
Lei, FAZ

S A B E R  q u e ,  c o m 
base no artigo 142 da Lei 
11.101/2005, torna público 
que no local,

data e horário indicados 
no item “1” do presente edital, 
será realizada alienação

judicial para venda do 
bem constante no item “2” 
deste edital, nos termos das

c o n d i ç õ e s  a b a i x o 
especificadas.

OBS. TORNA-SE SEM 
EFEITO O EDITAL DE F. 
344-347, PUBLICADO NO 
DIÁRIO

D A  J U S T I Ç A 
ELETRÔNICO Nº 4478, 
ÀS F. 06-08 DO CADERNO 
DE EDITAIS - CADERNO 
04, DO DIA 22/04/2020.

1 - DO MODALIDADE 
D E  A L I E N A Ç Ã O , 
L O C A L ,  D A T A  E 
HORÁRIO

1.1 - A alienação será 
realizada pela modalidade 
pregão (art. 142, III, da Lei 
nº

11.101/05), mediante a 
entrega de proposta a ser 
realizada até as 19:00 horas 
do dia

08/6/2020 através do 
e-mail do Cartório da Vara 
de Falências: cgr-vfci@tjms.
jus.br.

1.2 - A abertura das 
propostas pelo Juiz dar-se-á 
em audiência judicial on 
line

redes ignada  para  o 
dia 09/6/2020, às 15:00 
horas, devendo os credores 
entrarem em

c o n t a t o  c o m  a 
Administradora Judicial, 
através do e-mail pinesso@
vcpericia.com.br a

fim de que possam realizar 
o credenciamento para a 
participação na audiência, 
o qual

será realizado através de 
link a ser disponibilizado 
também via e-mail; com a 
presença

de todos os ofertantes 
de propostas, visto que 
nesta mesma ocasião será 
escolhida a

melhor proposta e, na 
sequência, os ofertantes serão 
notificados verbalmente 
acerca

do início da segunda 
etapa do pregão, a qual 
ocorrerá em continuidade a 
esse ato (no

mesmo dia e horário), 
mediante a oferta de lances 

orais por aqueles que
apresentarem propostas 

não inferiores a 90% (noventa 
por cento) da maior proposta

ofertada.
1.3 - O valor de abertura 

do leilão será o da proposta 
recebida do maior ofertante

presente, considerando-se 
esse valor como lance, ao qual 
ele fica obrigado (art. 142,

§  6 º ,  I I  d a  L e i 
11.101/2005).

1.4 - Caso não compareça 
ao leilão o ofertante da maior 
proposta e não seja dado

lance igual ou superior 
ao valor por ele ofertado, 
fica obrigado a prestar a 
diferença

verificada, constituindo 
a respectiva certidão do 
Juízo título executivo para a 
cobrança

d o s  v a l o r e s  p e l o 
adminis t rador  jud ic ia l . 
(art. 142, § 6º, III da Lei 
11.101/2005).

2 - DO BEM
2.1 - O bem a ser alienado 

é aquele discriminado no 
Laudo de Avaliação de fls.

130/138 dos autos de n° 
0048907-32.2019.8.12.0001, 
sendo que o referido laudo

também pode ser solicitado 
junto à  Administradora 
Judicial através do e-mail:

pinesso@vcpericia.com.
br.

2.2 - Para visitação in loco 
do referido bem, sendo este 
um imóvel rural situado no

município de Figueirão/
MS, os interessados deverão 
realizar o agendamento para

visitação com antecedência 
mínima de 48 horas, através 
do e-mail

pinesso@vcpericia.com.
br.

2.3- Durante a visitação 
in  loco  será  permi t ida 
exclusivamente, a avaliação 
visual do

bem, sendo vedados, 
q u a i s q u e r  o u t r o s 
p r o c e d i m e n t o s ,  c o m o 
manuseio,

experimentação e ou 
r e t i r a d a  d e  q u a i s q u e r 
objetos.

2.4 - O bem descrito no 
item 2.1 acima será alienado 
nas condições em que se

encontra, não cabendo, 
pois, a respeito dele qualquer 
reclamação posterior quanto 
às

suas qualidades intrínsecas 
ou extrínsecas.
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3 DO VALOR, DAS 
C O N D I Ç Õ E S  D E 
PAGAMENTO E DAS 
GARANTIAS

3.1 - O valor do bem objeto 
da presente alienação será 
corresponde ao montante de

R$ 40.365.536,40 (quarenta 

milhões, trezentos e sessenta e 
cinco mil, quinhentos e

trinta e seis reais e quarenta 
centavos), conforme Laudo de 
Avaliação de fls. 130/138

dos autos de n° 0048907-
32.2019.8.12.0001.

3.2 - A alienação dar-se-á 
pelo maior valor oferecido, 
cabendo ao Juiz examinar a

proposta e, com o seu 
poder de direção do feito, 
recusar o preço, se entender 
ser este

vil e se entender possível ou 
recomendável nova tentativa 
de venda (art. 142, § 2º da

Lei 11.101/2005).
3.3 - O lance mínimo 

não poderá ser inferior a R$ 
36.328.928,80 (trinta e seis 
milhões,

trezentos e vinte e oito mil, 
novecentos e vinte e oito reais 
e oitenta centavos),

correspondente a 90% do 
valor da avaliação.

3.4 - Não serão aceitos 
créditos desta ou de qualquer 
outra Recuperanda/Massa

Falida como pagamento 
(parcial e/ou total). 3.5 - A 
arrematação do bem poderá 
ocorrer mediante o pagamento 
à vista ou em

parcelas, nas condições 
descritas nesse edital.

3 . 6 -  C a s o  q u e i r a m 
apresentar propostas diversas 
(à vista ou em parcelas), os

arrematantes deverão 
apresentar separadas para cada 
modalidade, nas condições

descritas nesse edital.
3.7 - O adimplemento, 

tanto das propostas com 
pagamento à vista quanto 
daquelas

com pagamento parcelado, 
deverá ser feito em dinheiro 
(moeda nacional), mediante

depósito na conta bancária 
vinculada ao processo a 
que se refere este edital, 
juntandose o(s) respectivo(s) 
comprovante(s) de pagamento 
aos autos. Caso o vencimento 
de

alguma parcela recaia em 
final de semana ou feriado, o 
mesmo ficará

a u t o m a t i c a m e n t e 
prorrogado para o primeiro 
dia útil subsequente.

3.8-O proponente deverá 
apresentar a comprovação de 
sua capacidade financeira

para honrar integralmente 
as condições da proposta, 
financeiras e não financeiras, 
ou,

então, de garantia idônea e 
suficientes para satisfazer tais 
obrigações assumidas;

4 - DA PARTICIPAÇÃO 
E PROPOSTAS

4.1 - Poderão participar da 
alienação prevista neste Edital, 
pessoas jurídicas (tempo

mínimo de constituição 
2 anos) e físicas, maiores de 
idade, emancipados, ou seus

procuradores, desde que 
munidos de instrumento 
público ou particular de 
mandato.

4.2 - As propostas deverão, 
sob pena de não serem 
consideradas válidas, ser

apresentadas, por escrito, 
em id ioma nac iona l ,  e 
instruídas com os seguintes

documentos:
4.2.1 - Pessoas Físicas: 

RG, CPF e comprovante de 
residência com data máxima 
de

90 (noventa) dias anteriores 
ao edital. Caso o Comprovante 
de Residência não esteja

em nome do comprador, 
e s te  deverá  apresen ta r 
declaração de residência 
assinada

por aquele que configurar 
como titular, juntamente com 
o comprovante.

4.2.2 - Pessoas Jurídicas: 
Contrato Social, CNPJ, RG e 
CPF do sócio dirigente,

p r o p r i e t á r i o  o u 
assemelhado, com poder 
bastante.

4.3 A proposta apresentada 
deverá conter, sob pena de não 
ser considerada válida,

as seguintes declarações 
quanto ao objeto do presente 
edital:

4.3.1 que o proponente 
conhece, conferiu e constatou, 
física e documentalmente,

todos os ativos, bens, 
direitos e respectivos de posse 
e propriedade; ou, que, não

t e n d o  r e a l i z a d o  a 
conferência e constatação, 
a s s u m e  i n t e g r a l  e 
exclusivamente os

respectivos riscos;
4.3.2 que o proponente 

rea l i zou  a  confe rênc ia 
e  cons ta tação,  f í s ica  e 
documental,

dos ativos e bens que 
compõem o objeto deste edital 
e que concorda com a

respect iva  indicação 
apresentada no laudo de fls. 
130/138; ou, que, não tendo

realizado a conferência e 
constatação, assume integral 
e exclusivamente os

respectivos riscos;
4.3.3 que o signatário da 

proposta é representante legal 
ou procurador legalmente
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hab i l i t ado  conforme 
instrumentos que deverão ser 
anexados às propostas;

4.3.4 que a proposta 
apresentada tem caráter 
d e  i r r e v o g a b i l i d a d e  e 
irretratabilidade

e m  r e l a ç ã o  a o 
proponente;

4.3.5 que o proponente 
analisou os efeitos jurídicos, 
a extensão e o alcance do

evento de aquisição por 
venda judicial do bem sobre 
o qual recai sua proposta; ou,

que, não tendo realizado 
a análise assume, integral 
e  e x c l u s i v a m e n t e  o s 
respectivos

riscos;
4.3.6 que o proponente 

assume a obrigação de ter 
procedido as diligências,

constatações e conferências 
que julgar necessárias quanto 
a aquisição objeto deste

edital, nada podendo vir 
a reclamar no futuro quanto 
ao objeto da proposta, seja 
a que

título for.
4.3.7 o proponente assume 

a responsabil idade pela 
obtenção de licenças e

quaisquer autorizações 
n e c e s s á r i a s  a o 
desenvolvimento de suas 
atividades

relacionadas aos bens 

objeto deste edital.
4.4 As propostas sem 

exceção, deverão, conter:
4.4.1 o preço oferecido, o 

valor presente, as condições 
de pagamento e outras de

quaisquer natureza;
4.4.2 vir acompanhadas da 

comprovação da capacidade 
financeira do proponente

para honrar integralmente 
as condições da proposta, 
financeiras e não financeiras, 
ou,

então, de garantia idônea e 
suficientes para satisfazer tais 
obrigações;

5  -  D O 
INADIMPLEMENTO

5.1 - Em caso de proposta 
f e c h a d a  p a r c e l a d a ,  o 
arrematante fica ciente que o

i n a d i m p l e m e n t o  d e 
qualquer parcela objeto da 
proposta vencedora implicará 
na

resolução da arrematação, 
com a imediata restituição do 
bem objeto deste edital ou;

no vencimento antecipado 
das demais parcelas, podendo 
à Administradora Judicial

va le r- se  da  garan t ia 
apresentada para a satisfação 
do crédito.

5.2 - Em qualquer das 
hipóteses previstas no item 
5.1 supra, o arrematante fica 
ciente

de eventuais despesas, sem 
prejuízo das demais sanções 
cabíveis.

5.3 - Caso a Administradora 
Judicial opte pela resolução da 
arrematação, com a

consequente retomada do 
bem para nova alienação, fica 
o arrematante obrigado a

p a g a r  a  d i f e r e n ç a 
porventura verificada entre 
o valor por ele ofertado e 
aquele

a p u r a d o  n a  n o v a 
arrematação,  cabendo à 
Administradora Judicial a 
respectiva

c o b r a n ç a / e x e c u ç ã o , 
podendo inclusive valer-se da 
garantia apresentada para a

satisfação do crédito.
5.4 -  Na hipótese de 

resolução da aquisição, 
eventuais benfeitorias de 
quaisquer

espécies introduzidas 
pelo proponente, ou acessões 
realizadas no imóvel, se

consideram incorporadas 
à empresa e não autorizam 
direito de retenção e/ou

indenização, bem como, 
não impedirão a imediata 
reintegração de posse.

6  -  C O N D I Ç Õ E S 
GERAIS:

6 . 1 - A s  m e d i d a s  e 
confrontações do bem imóvel 
constantes no presente edital 
deverão

s e r  c o n s i d e r a d a s 
meramente enunciativas, já 
que extraídas dos registros 
imobiliários

e laudo de avaliação 
anexados  aos  autos  do 
processo de Alienação Judicial 
de Bens

(fls. 130/138). Para todos 
os efeitos, considera-se a 
presente venda como sendo 
“ad

corpus”, não cabendo 
qualquer reclamação posterior 
em relação a medidas,

confrontações e demais 
peculiaridades das áreas/
imóveis, móveis, cabendo aos

interessados vistoriarem os 
bens/áreas antes de ofertarem 
suas propostas, inclusive

no que se refere às edificações 
existentes nos imóveis.

6.2 - Caberá aos interessados 
verificar, junto ao Município e 
demais órgãos

competentes, eventuais 
restrições quanto ao uso dos 

imóveis.
6.3 - Em caso de desistência 

da arrematação, ao arrematante 
serão impostas as

penalidades previstas na 
legislação e/ou no presente 
edital, sendo, da mesma 
forma,

considerada desistência, o 
descumprimento de qualquer 
condição ou prazo previsto

no presente edital.
6.4 -  O vencedor do 

pregão só terá a posse do bem 
arrematado no prazo de 45
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original assinado digitalmente 
por JOSE HENRIQUE NEIVA 
DE CARVALHO E SILVA. 
Liberado nos autos digitais 
por Rafaela Maranho Gomes, 
em 23/04/2020 às 18:12. Para 
acessar os autos processuais, 
acesse o site https://esaj.
tjms.jus.br/pastadigital/pg/
abrirConferenciaDocumento.
do, informe o processo 
0048907-32.2019.8.12.0001 e 
o código 36568F1. fls. 364

(quarenta e cinco) dias após 
a data da realização do pregão.

6.5 - Os bens objeto da 
alienação serão entregues livres 
de qualquer ônus e não

h a v e r á  s u c e s s ã o  d o 
arrematante nas obrigações 
do devedor, inclusive as de 
natureza

tributária, as derivadas da 
legislação do trabalho e as 
decorrentes de acidente de

trabalho, nos termos do 
inciso II do art. 141 da Lei 
11.101/2005, exceto se o

arrematante for: I sócio da 
sociedade falida, ou sociedade 
controlada pelo falido; II

parente, em linha reta ou 
colateral até o 4º (quarto) grau, 
consanguíneo ou afim, do

f a l i d o  o u  d e  s ó c i o 
da sociedade falida; ou III 
identificado como agente do 
falido com

o objetivo de fraudar a 
sucessão. (art. 141, § 1º, I, II e 
III da Lei 11.101/2005.)

6.6- Caberá ao arrematante 
tomar todas as providências e 
arcar com todos os custos

para a  regular ização 
e transferência do bem 
arrematado, bem como arcar 
com

eventuais custas para a 
expedição da respectiva Carta 
de Arrematação ou quaisquer

outros valores oriundos da 
arrematação.

6.7 - Fica estabelecido 
o direito do Administrador 
Judicial, ou pessoa por ele 
indicada,

enquanto não houver a 
quitação do preço da eventual 
proposta fechada parcelada,

realizar vistoria nos locais 
e instalações que compõe o 
objeto da presente alienação,

mediante agendamento com 
antecedência de 2 dias úteis.

F i cam in t imadas  a s 
partes e, para que chegue ao 
conhecimento de todos os

interessados e para que 
n i n g u é m  p o s s a  a l e g a r 
ignorância, mandou a MM 
Juiz de

Direito que se expedisse o 
presente edital que deverá ser 
publicado e afixado na

forma da Lei. Eu, Maria 
Aparecida Alves Machado 
Dias, Analista Judiciário, o

formatei .  Eu,  Magda 
Guilhen Zanella, Chefe de 
Cartório o conferi e subscrevo. 
Campo

Grande, MS, 23 de abril de 
2020.

José Henrique Neiva de 
Carvalho e Silva

Juiz(a) de Direito
(assinado com certificação 

digital)
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Estátuas ‘mascotes’ do Parque Nacio-
nal das Emas ganham máscaras de 
proteção, em Chapadão do Céu

As estátuas  “mascotes” que ficam na entrada de Chapadão 
de Céu,  na região sudoeste do estado,  ganharam, na terça-feira 
(28) ,  máscaras  de proteção facial  para  lembrar  a  população 
sobre o uso obrigatór io  do equipamento durante  a  pandemia 
de coronavírus ,  segundo a  prefei tura .

A cidade é  um dos 
acessos ao Parque Na-
cional  das  Emas,  que 
é  c o n s i d e r a d o  u m a 
d a s  p r i n c i p a i s  á r e -
as  de preservação do 
cer rado .  Por  i s to ,  as 
escul turas  na entrada 
do  munic íp io  s imbo-
l i zam o  an imal  mais 
presente  na  unidade: 

a  ema.
Segundo a  adminis t ração da cidade,  que tem 10 mil  habi-

tantes  e  a inda não possui  casos confirmados de coronavírus , 
as  máscaras  foram encomendadas no tamanho cer to ,  após fun-
c i o n á r i o s  m e d i r e m 
o  t amanho  do  b ico 
d a s  e s t á t u a s .  U m a 
costureira da cidade 
f o i  a  r e s p o n s á v e l 
por fazer os i tens de 
pro teção  adaptados 
para  as  escul turas .

Fotos das estátuas 
fo ram pos tadas  em 
uma rede social  ofi -
c ia l  da prefei tura  e  repercut i ram na internet .  Até  a  publ icação 
desta  reportagem, eram mais  30 mil  visual izações,  segundo a 
adminis t ração do município.

Aulas presenciais em Chapadão do Céu 
estão suspensas até o dia 30 de maio

A Secretaria Munici-
pal de Educação comu-
nica que, de acordo com 
a orientação da Secreta-
ria de Estado de Saúde e 
do Decreto Municipal nº 

2370/2020, a suspensão 
das aulas presenciais fi-
cam prorrogadas até dia 
30 de maio. Nesse perí-
odo mantém-se o regime 
especial de aulas não pre-

senciais, de acordo com 
a resolução do CME nº 
003/2020.

Cada escola é respon-
sável pela organização 
do material e postagem 
nas plataformas e redes 
sociais. A partir dessa 
semana, a Secretaria de 
Educação levará as ati-
vidades impressas aos 
alunos das fazendas que 
não possuem acesso à in-
ternet. Com isso procura-
se garantir que a totalida-
de de alunos, com esse 
método alternativo de 

Chapadão do Céu: Cidadão pode 
regularizar título sem sair de 

Em razão da pandemia 
provocada pela prolifera-
ção do novo coronavírus 
(COVID-19), o sistema 
Título Net passou por apri-
moramentos, para permitir 
o atendimento à população 
de maneira inteiramente 
não presencial. O cidadão 

já pode requerer, pela in-
ternet, os seguintes pro-
cedimentos: primeira via 
do título (alistamento), 
mudança de município 
(transferência), alteração 
de dados pessoais, alte-
ração de local de votação 
por justificada necessidade 
de facilitação de mobi-
lidade ou revisão para a 
regularização de inscrição 
cancelada.

Os eleitores que deseja-
rem a segunda via do título 
eleitoral deverão obtê-la 
por meio do aplicativo 
e-Título, disponível para 

download nas platafor-
mas iOS e Android. Em 
Chapadão do Céu, os 
telefones para contato e 
também WhatsApp são 
(64) 3648 1414 e (64) 
3634 2306.

Confira o passo a pas-
so através do link do 
TRE Goiás: http://www.
tre-go.jus.br/imprensa/
noticias-tre-go/2020/
Abril/cidadao-podera-ti-
rar-o-primeiro-titulo-ou-
regularizar-a-situacao-
perante-a-justica-eleito-
ral-sem-sair-de-casa


