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Alcinópolis está próximo de
ter 100% de Iluminação de

Administração anunciou aquisição
de arco cirúrgico para chapadão do
O prefeito afirmou que
é uma reivindicação antiga
dos médicos da cidade
e também da direção do
hospital, e que o Arco
cirúrgico novo, que será
adquirido, vai oferecer
qualidade extraordinária
de imagem e interface
fácil de usar, o que torna o
equipamento ideal para o
uso no pronto-socorro ou

A prefeitura Municipal
de Alcinópolis está próxima de concluir a substituição de lâmpadas comuns
por Led, oferecendo mais
claridade e durabilidade,
valorizando os espaços
urbanos e aumentando a
percepção de segurança no
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Prefeitura de Chapadão do Céu
adere ao Programa Criança FeO programa beneficiará gestantes, crianças de até três anos, e
de seis anos de idades
que são beneficiárias do
Benefício de Prestação
Continuada (BPC). Três
profissionais capacitados
e um supervisor acompanharão e realizarão visitas
domiciliares periódicas
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TRT aprovou a mudança da Vara
do trabalho para Chapadão do
O Tribunal Regional do Trabalho da
24ª Região decidiu
de hoje, quinta-feira
13/08, pela mudança
da sede da Vara do
Trabalho de Cassilândia para Chapadão
do Sul. pelo o “placar” da votação foi
de 5 x 2, Chapadão
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Paraiso: Lançada a campanha Agosto Lilás
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Em 2020 a Lei Maria
da Penha completou 14
anos, e o mês de Agosto
foi escolhido para receber
a campanha Agosto Lilás.
Com objetivo de sensibilizar toda a sociedade sobre
a Lei Maria da Penha e
as formas de combate à

Costa Rica investe em ousado projeto
que vai gerar em 25 anos mais de R$
10
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fotovoltaicas que foram instaladas nas Escolas Municipais Francisco
Martins Carrijo; Fábio
Rodrigues Barbosa e Vale
do Amanhecer, e ainda, no
CEI – Centro de Educação
Infantil – Ilídia Lacerda
de Almeida e na garagem
da SEMED, foi transmito
ao vivo pelo Facebook do
município
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EXPEDIENTE DE VEREADORES
Requerimento n. 333/2020
Vereador Vanderson 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, a
Secretária de Administração,
Raquel Ferreira Tortelli,
solicitando que seja encaminhado a este Vereador, uma
cópia do Contrato celebrado
entre a Prefeitura Municipal
e a Empresa Tercon Terraplanagem e Construções,
por meio da tomada de preço
número 005/2020, para fazer
recapeamento em ruas de
nossa cidade.
Requerimento de URGÊNCIA n. 334/2020 Vereador
Anderson 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 a Secretária de Saúde,
Mara Núbia Soares Pereira,
solicitando que seja novamente enviado a este Vereador o valor total recebido
até o presente momento pela
Municipalidade, proveniente
de Emendas Parlamentares,
destinação dos Governos Estadual e Federal, destinação
da Câmara de Vereadores,
para ações ao combate do
Covid-19, relatando cada
valor efetivamente recebido
e sua fonte de pagamento
em separado de forma clara
e sucinta, em planilha que
poderá estar disposta em
Excel ou Word.
Informar ainda, quanto do
recurso recebido já foi gasto
pelo Executivo e demonstrar em planilha o que foi
adquirido ou executado com
estes valores, discriminando
o objeto de aquisição ou
execução. Deverá informar
cada item com seus valores
em separado e deverá dispor
a informação em Excel ou
Word.
Requerimento n. 335/2020
Vereador Anderson 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 encaminhado, através de listagem
clara e objetiva, todos os
objetos e valores, de todos os
contratos firmados no âmbito
municipal, desde fevereiro
de 2020 até a presente data,
que foram gerados através de
dispensa de licitação. Encaminhar também os valores
já efetivamente pagos dos
referidos contratos. (Encaminhar a listagem em Excel
ou Word.)
Requerimento n. 336/2020
Vereador Anderson 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 o que segue:
Houve a apresentação de
laudos ou pareceres técnicos

para a emissão de todos os
Decretos editados/emitidos
pelo Executivo desde o início
da pandemia do COVID-19?
Em caso positivo, enviar a
este vereador todos os pareceres ou laudos que fundamentaram as decisões.
Caso não tenham estes laudos, qual é o entendimento
do Executivo em relação à
rever todos os Decretos e
fundamentá-los para que passem a vigorar com termos de
responsabilidade técnica?
Indicação n. 1471/2020 Ver.
Élida Guerreiro
INDICA-SE à Mesa, na forma
regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito João Carlos
Krug com cópia a Secretária
de Saúde, Mara Núbia Soares Pereira, solicitando que
seja criada uma campanha de
divulgação no âmbito municipal, do tratamento precoce
e profilático do Covid – 19,
no sentido de que ao sentir
qualquer sintoma, o cidadão
procure a Saúde Pública Municipal, e inicie o tratamento
no estágio inicial da doença,
com os medicamentos, que
já constam no protocolo médico do Município, como a
Hidroxicloroquina, Azitromicina e Ivermectina . Fazendo
com que, a doença tenha um
impacto menor. Tratamento
precoce salva vidas
Indicação n. 1472/2020 Ver.
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,
com cópia ao Secretário de
Obras, Transportes e Serviços
Públicos, Ivanor Zorzo, solicitando que seja construída
uma Rotatória no encontro
das Avenidas Planalto com a
P14, no Bairro Planalto.
Indicação n. 1473/2020 Ver.
Vanderson Cardoso
INDICA-SE à Mesa, na forma
regimental, e depois de ouvido
o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente
a Ministra da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento,
Tereza Cristina, solicitando
a destinação de recurso para
aquisição de máquinas e caminhões para atender a Secretaria Municipal de Obras,
como, Rolo Compactador,
Retroescavadeira, Patrol, e
Caminhões Caçamba 6×4.
Indicação n. 1474/2020 Ver.
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,
com cópia ao Secretário de
Obras, Transportes e Serviços
Públicos, Ivanor Zorzo, solicitando que seja implantada a
continuidade da Ciclovia da
Avenida Goiás até a Avenida
de acesso à Universidade
Federal, conhecida como
Avenida Pantanal, bem como,
em toda sua extensão. Reforçando Indicação nº 46/2017,
de autoria do Vereador Anderson Abreu.
Indicação n.1475/2020 Ver.
Elton Silva

INDICA-SE à Mesa, na forma regimental, e depois de
ouvido o Douto Plenário de
Deliberações, o envio de
expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug,
com cópia ao Secretário de
Obras, Transportes e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo,
solicitando que seja efetuado
o recapeamento e recuperação
da pavimentação asfáltica da
Avenida Rio Grande do Norte,
entre a Rua Brasil e Avenida
Curitiba, que se encontra em
situação precária.
Indicação n. 1476/2020 Ver.
Elton Silva
INDICA-SE à Mesa, na forma regimental, e depois de
ouvido o Douto Plenário de
Deliberações, o envio de
expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com
cópia ao Secretário de Obras,
Transportes e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo, solicitando
a extensão da Iluminação Pública na Avenida Mato Grosso
do Sul, entre as Avenidas
Espirito Santo e Santa Catarina. A Indicação se insere
em um contexto de política
de desenvolvimento, eis que
procura garantir o bem-estar
de todos, melhorando as condições de iluminação pública
da cidade.
Indicação n. 1477/2020 Ver.
Elton Silva
INDICA-SE à Mesa, na forma
regimental, e depois de ouvido
o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente
ao Prefeito Municipal, João
Carlos Krug, com cópia ao
Secretário de Obras, Transportes e Serviços Públicos,
Ivanor Zorzo, solicitando que
seja efetuado o nivelamento e
cascalhamento na extensão da
Rua Cinco, próximo ao Condomínio Ecosul e a Central da
Energisa, além de, instalação
da iluminação pública em
frente ao referido condomínio, considerando que o local
é muito escuro.
Indicação n. 1478/2020 Ver.
Mika
INDICA-SE à Mesa, na forma
regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal,
João Carlos Krug, com cópia
ao Diretor do DEMUTRAN,
Rudinei de Arruda Filho, solicitando para que seja revisado
o Sistema Binário de nossa
cidade e assim voltando a ser
mão dupla a Rua Bronze.
Indicação n. 1479/2020 Ver.
Anderson Abreu
INDICA-SE à Mesa, na forma regimental, e depois de
ouvido o Douto Plenário de
Deliberações, o envio de
expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com
cópia a Secretária de Saúde,
Mara Núbia Soares Pereira,
solicitando que avaliem a
possibilidade de contratação
de curso, a fim de, especializar todos os profissionais
da saúde que fazem atendimento na UTI do Hospital
Municipal, para que estejam
capacitados plenamente para
esta finalidade.
MENSAGEM DO EXECUTIVO
– Mensagem nº 019/2020.
Projeto de Lei nº 151/2020.
Executivo que: “Altera a Lei
Municipal nº 917/2013, que

Reestrutura o Regime Próprio
de Previdência do Município,
e dá outras providências, de
que trata o art. 40 da Constituição da República, e dá
outras providências”.
– Mensagem nº 020/2020.
Projeto de Lei nº 152/2020.
Executivo que: “Autoriza a
suspensão dos pagamentos
das contribuições previdenciárias patronais que menciona,
devidos ao Instituto de Previdência Social dos Servidores
Municipais de Chapadão do
Sul – IPMCS, e dá outras
providências.”
SECRETARIA DAS SESSÕES, 31 DE JULHO DE
2020.Jacqueline C. Tomiazzi
Belotti,
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Requerimento n. 337/2020
Vereadores Professor Cícero,
Mika e Vanderson Cardoso
REQUER-SE à Mesa, na forma regimental e depois de
ouvido o Douto Plenário de
Deliberações, o envio de expediente a Senhora Agnes
M. M. Scheer Miler, Diretora
Presidente do Instituto de Previdência Municipal – IPMCS,
solicitando a apresentação do
cálculo atuarial, que justifica
a alteração da alíquota de contribuição a cargo dos ativos,
inativos e pensionistas, que
hoje está fixada em 11%, e no
Projeto de Lei nº 152, de 24
julho de 2020, em trâmite nesta
Casa de Leis, propõe que seja
alterado para 14%. Solicito
que seja encaminhado ainda,
o Parecer Técnico da Empresa
responsável, que justifica essa
alteração.
Requerimento n. 338/2020
Vereador Anderson 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 Diretor
do DEMUTRAN, Rudinei de
Arruda Filho, solicitando que
seja informado, quais são os
critérios estabelecidos para
as Auto Escolas, quanto à
utilização de estacionamentos
nas vias da área central do
Município, referente à ônibus
e caminhões de propriedade
das mesmas.
Solicito que, caso haja Legislação Municipal que trata da
matéria, que seja enviada cópia
anexa a essa resposta.
Ressalto, que este Requerimento já foi apresentado por este
Vereador, em Março deste ano
(Requerimento nº 301), mas até
o presente momento, não foi
enviado uma resposta, descumprindo assim, o que preceitua o
Artigo 67, Inciso XIV, da Lei
Orgânica do Município.
Requerimento n. 339/2020
Vereador Anderson 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, solicitando que
seja encaminhado laudo técnico relativos as situações de

sanidade das árvores retiradas
do canteiro central da Avenida
Oito.
Solicito também, saber por que
não foi plantado no referido
canteiro grama e árvores nativas da região, uma vez que,
foi esta a resposta enviada pelo
Executivo ao Requerimento nº
295/2020 de 02/03/2020.
Indicação n. 1480/2020 Ver.
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, com cópia ao Secretário
de Obras, Transportes e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo,
solicitando que seja pintada
uma Ciclofaixa (Ciclovia)
nas seguintes Avenidas: Rio
Grande do Norte, Tocantins,
no restante da Mato Grosso
do Sul, entre a Goiás até no
final do Bairro Esplanada; Rio
Grande do Sul, Onze e Dezesseis. A ciclofaixa tem a mesma
serventia da ciclovia, só que a
ciclofaixa é mais rápida para
fazer, e também, mais barato
para o município, sem contar
que, os canteiros de algumas
dessas avenidas mencionadas
são muito estreitos.
Indicação n. 1481/2020 Ver.
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, com cópia a Secretária de Saúde, Mara Núbia
Soares Pereira, solicitando que
seja contratado um pacote de
tratamento com aplicação de
Ozonioterapia. Considerando
a recente aprovação da Lei nº
1240, de 21 de maio de 2020,
que: “Dispõe sobre a autorização e regulamentação da
organização e funcionamento
das ações e serviços públicos de
saúde, do serviço de terapias e
dos procedimentos de saúde de
caráter complementar por meio
da ozonioterapia no Município
de Chapadão do Sul, e dá outras
providências”.
Indicação n. 1482/2020 Ver.
Vanderson Cardoso
INDICA-SE à Mesa, na forma
regimental, e depois de ouvido
o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente
aos Gerentes das Instituições
bancárias de nosso Município, como, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Sicredi
e Bradesco, solicitando que
disponibilizem um atendente,
específico para as filas, que se
formam, em razão das medidas
adotas contra o COVID – 19,
para que estes atendentes tirem
dúvidas e deem as orientações
necessárias. Considerando que,
muitas situações podem ser
resolvidas, sem que o cidadão
tenha que adentar nos bancos.
Indicação n. 1483/2020 Ver.
Elton Silva
INDICO à Mesa, na forma
regimental, e depois de ouvido
o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao
Prefeito Municipal João Carlos
Krug, com cópia, ao Secretário
de Obras, Transportes e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo,
solicitando que sejam feitas
Lombofaixas nas seguintes vias
de nossa cidade:

02

– Na Avenida Mato Grosso do
Sul, esquina com a Rua Campo
Grande.
– Na Avenida Mato Grosso do
Sul, esquina com a Avenida
Tocantins.
Reforçando a Indicação de nº
480/2018, de autoria do Vereador Anderson Abreu.
Indicação n. 1484/2020 Ver.
Elton Silva
INDICO 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
SEDEMA, Felipe A. Scorsatto
Batista, solicitando o replantio
de árvores, do tipo Palmeira,
no canteiro central da Avenida
Rio Grande do Sul, entre a Rua
Girassol e Avenida Tocantins,
considerando que as que haviam no local foram retiradas.
Indicação n. 1485/2020 Ver.
Anderson Abreu
INDICO 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 M.
Balbino, solicitando que se
crie, por meio da Secretaria
de Assistência Social, um programa de Auxílio de Inclusão
Digital, garantindo aos alunos
da Rede de Ensino Municipal,
durante quatro meses um valor
de R$ 100,00 (cem reais), desde que preencham os requisitos
de vulnerabilidade socioeconômica, para que tenham acesso
à internet.
Indicação n. 1486/2020 Ver.
Anderson Abreu
INDICO 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 Finanças e a Secretária de
Saúde, solicitando que realizem
o que segue:
– Intensificar a fiscalização tributária especialmente aos finais
de semana no que diz respeito
ao comércio ambulante em
nossa cidade, a fim de garantir
o cumprimento das normas
municipais relativas ao setor,
organizando ou cumprindo
escala de serviço com os fiscais
de tributos municipais.
– Firmar parceria com o comércio para que se estabeleça um local onde os tributos
municipais sejam recolhidos
aos finais de semana para os
comerciantes ambulantes.
– Intensificar a fiscalização sanitária ao comércio ambulante
nos finais de semana, a fim de
que sejam cumpridas as determinações estabelecidas nos
decretos municipais, estaduais
e federais, referentes à situação
de calamidade em decorrência
da Pandemia do Covid-19.
– Estudar e implementar um
aumento no valor do Alvará
recolhido pelos comerciantes
ambulantes, a fim de garantir
concorrência leal com o comércio local.
SECRETARIA DAS SESSÕES, 07 DE AGOSTO DE
2020.
Jacqueline C. Tomiazzi Belotti,
Coordenadora de Atividades
Legislativa
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Chapadão do Céu inicia testagem pelo aplicativo Dados do Chapadão do Sul: Dra. Bruna Tafarelo é nova Juíza na 2ª
Se você apresenta algum sintoma ou acredita que precisa realizar o teste da
Covid-19, baixe o aplicativo

Assim como outras cidades goianas, Chapadão do
Céu iniciará, na próxima semana, a testagem pelo aplicativo Dados do Bem. Se você apresenta algum sintoma
ou acredita que precisa realizar o teste da Covid-19,

baixe o aplicativo Dados
do Bem e faça uma auto
avaliação.
Gratuito e já disponível nas lojas virtuais,
o aplicativo Dados do
Bem será fundamental
no combate ao novo coronavírus e permitirá que
a Secretaria Municipal
de Saúde identifique, de
forma mais assertiva, suspeitos e diagnosticados
com Covid-19.
O rastreamento permite identificar com maior
precisão como está ocorrendo a propagação do vírus em Chapadão do Céu,
desta forma, estratégias
de isolamento social ou

Prefeitura de Chapadão do Céu
adere ao Programa Criança FeA Prefeitura de Chapadão do Céu, através da Secretaria Municipal de Assistência
Social, aderiu ao programa Criança Feliz, do Governo Federal. O projeto, iniciado na
última semana, tem como objetivo promover o desenvolvimento humano a partir do
apoio e acompanhamento
do desenvolvimento infantil integral na primeira infância, por meio de visitas
periódicas.
O programa beneficiará gestantes, crianças
de até três anos, e de seis
anos de idades que são
beneficiárias do Benefício
de Prestação Continuada
(BPC). Três profissionais
capacitados e um supervisor acompanharão e realizarão visitas domiciliares
periódicas às famílias.
O projeto é coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário
(MDSA) e foi lançado em outubro do ano passado. Já a lista das famílias beneficiárias
do bolsa família que receberão as visitas foi fornecida previamente pelo Ministério
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS).

IPTU 2020 ainda tem desconto
de 20% para pagamento à visO boleto pode ser retirado na Prefeitura Municipal com a equipe da Receita Tributária

O IPTU 2020 ainda
tem desconto de 20% para
pagamento à vista até o dia
10 de setembro. As datas
estão de acordo com o calendário fiscal de 2020. E,

o boleto pode ser retirado
na Prefeitura Municipal
com a equipe da Receita
Tributária
O IPTU ainda pode ser
dividido, sem desconto,

em até 12 vezes. Para
isso, o valor mínimo do
imposto deve ser superior
a R$ 200. Para pagamento
parcelado, o proprietário
do imóvel deve procurar
a Receita Tributária da
Prefeitura Municipal. Os
boletos podem ser pagos no Banco do Brasil,
na Caixa Econômica, na
Lotérica, no Sicredi e no
Sicoob.
Os contribuintes que
estiveram em dia com os
tributos municipais concorrerão a vários prêmios
da campanha IPTU Premiado 2020. Os cupons
foram entregues juntos
com os carnês e podem
ser depositados na urna a
partir do mês de outubro.
Os cupons serão validados
pela comissão organizadora da campanha seguindo

A Juíza Drª Bruna Tafarelo, assumiu a 2ª vara
da comarca de Chapadão
do Sul. Dra. Bruna é Bacharel em Direito pela
Universidade Estadual de
Maringá; Especialista em
Direito Tributário e Direito Processual Civil; Juíza

de Direito do Tribunal de
Justiça do Estado de Mato
Grosso do Sul.
A sua ultima comarca
foi no município de Angélica MS, tem uma participação atuante na defesa
da mulher, com o foco na
Violência Domestica.

Recentemente um vídeo da Drª Bruna, Ganhou
repercussão estadual na
mídia estadual, clique aqui
para assistir o vídeo. Ele
também é colaboradora da
Coordenadoria da Mulher
em Situação de Violência
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Chapadão do Sul deverá chegar ao
final do ano com 80% com rede de

A nossa reportagem percorreu vários setores da
cidade, que estão nesse mês
recebendo a infraestrutura
da rede de esgoto. A ampliação da rede está sendo
realizada pela a Sanesul,

que totalizará cerca de 65
km de rede na cidade.
Com um crescimento
populacional ininterrupto, a
Sanesul está constantemente avaliando e investimento
em melhorias do serviço de

abastecimento de água para
atender toda a população da
cidade.
As obras de ampliação
do sistema de coleta e tratamento de esgoto, que irão
beneficiar vários bairros de
Chapadão do Sul, estão entrando na fase final, ou seja,
a previsão é que até ao final
deste ano, 80% da cidade,
tenha a rede de esgoto.
Obras de saneamento são
de grande porte e alteram a
rotina das cidades, mas é
fundamental para o crescimento urbano. A obra de
ampliação do sistema de esgotamento sanitário que tem

O Tribunal Regional
do Trabalho da 24ª Região
decidiu de hoje, quintafeira 13/08, pela mudança
da sede da Vara do Trabalho de Cassilândia para
Chapadão do Sul. pelo o
“placar” da votação foi de
5 x 2, Chapadão do Sul
contará agora com mais

este beneficio.
O estudo sobre a mudança de sede foi motivado
pela quantidade reduzida
de processos oriundos do
município de Cassilândia,
sensivelmente inferior aos
que envolvem conflitos
trabalhistas ocorridos em
Chapadão do Sul e também

em Costa Rica. A proposta
é de alteração da sede da
VT de Cassilândia para
Chapadão do Sul – que passaria a ser atendida por Vara
Itinerante – e de um Posto
Avançado em Costa Rica.
Atualmente, existe um Posto Avançado da Justiça do
Trabalho em Chapadão do

impacto positivo direto na
saúde das pessoas, evitando
uma série de doenças.
Somente na ETE de Chapadão do Sul foram investidos 11 milhões de reais,
para que a mesma entrasse
em funcionamento, já com
previsão para que absolvesse todo o esgoto da cidade,
nos próximos 20 anos. Este
ano, a ETE a Sanesul está
construindo mais um reator
de tratamento de esgoto doméstico na estação Aporé/
Chapadão do Sul para aumentar de 40 para 80 metros por
segundo a capacidade.

Sul e Costa Rica é atendida
pela Justiça Itinerante.
Entre 2017 e 2019, foram realizadas 3.053 audiências no Posto Avançado
de Chapadão do Sul, quase
quatro vezes mais do que
na Vara do Trabalho de
Cassilândia, onde foram
realizadas 805 audiências,
nos últimos três anos. Já
a Vara Itinerante de Costa
Rica realizou 1.396 audiências, no período.
De acordo com a proposição, Chapadão do Sul
é uma cidade industrializada, em pleno processo de
desenvolvimento, com o
maior Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de
Mato Grosso do Sul e com
forte potencial de cresci-

A Financial investimentos, que esta construindo
um residencial na saída para
Cassilândia, esta utilizando
uma técnica moderna de implantação da rede de esgoto

do empreendimento, onde a
empresa utilizar a perfuração
subterrânea, não havendo a
necessidade da abertura de
valetas nas ruas, como mos-

mento e investimentos na
instalação de novas indústrias o que, consequentemente, pode acarretar em
um aumento no número de
ações trabalhistas.
O Ministério Público do
Trabalho deu parecer favorável à mudança. Também
foram ouvidos a Ordem dos
Advogados, as prefeituras

e câmaras municipais dos
três municípios envolvidos,
a Associação do Magistrados do Trabalho da 24ª
Região, a Associação dos
Advogados Trabalhistas, o
juiz titular, juiz substituto
e os servidores da vara. O
assunto também foi amplamente discutido na primeira
audiência pública realizada

TRT aprovou a mudança da Vara
do trabalho para Chapadão do
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Administração anunciou Nova estrada interliga
aquisição de arco cirúrgico e
encurta caminho nas repara chapadão do Sul

A Secretaria de Obras
da Prefeitura Municipal
de Chapadão do Sul (MS)
iniciou nesta semana a
construção de uma nova

estrada que interligará as
localidades do Assentamento Aroeira ao distrito
da Pedra Branca.
Em uma extensão de

15 km, entre as fazendas
Santa Rita e Bola de Arame, a obra será de grande
benefício aos moradores
daquelas localidades, que
encurtarão caminho em
cerca de 20 quilômetros
para o deslocamento entre
uma região e outra, além
da economia de tempo e
combustível.
Segundo o Secretário de
Obras, Ivanor Zorzo, máquinas e homens da prefeitura municipal trabalham
“a todo vapor” e a previsão

Municipio de Chapadão do Sul conseguiu
reverter doação de 42 hectares à america-

O prefeito municipal
da cidade de Chapadão
do Sul, anunciou que
será feita a aquisição de
um Arco Cirúrgico para
o Hospital Municipal.
O prefeito afirmou
que é uma reivindicação
antiga dos médicos da
cidade e também da direção do hospital, e que

o Arco cirúrgico novo,
que será adquirido,
vai oferecer qualidade
extraordinária de imagem e interface fácil
de usar, o que torna
o equipamento ideal
para o uso no prontosocorro ou centro cirúrgico.
O chefe do executi-

Inaugurada
do

A Prefeitura Municipal
de Chapadão do Sul (MS),
por meio da SEDEMA, em
um convênio firmado com
a Fundação do Trabalho
do Mato Grosso do Sul,
inaugurou a Casa do Trabalhador, que trabalhará em
parceria com o Ministério
do Trabalho.
Participaram da solenidade de inauguração o prefeito municipal João Carlos
Krug, a Primeira Dama e
Secretária de Assistência
Social, Maria das Dores
Zocal Krug, o Secretário da
SEDEMA, Felipe Batista, o
presidente da FUNTRAB,
Marcos Henrique Derzi e
sua equipe, além de funcionários da SEDEMA e
imprensa local.
Na oportunidade o presidente da FUNTRAB, Mar-

cos Henrique Derzi, após
elogiar o crescimento do
município de Chapadão
do Sul, mesmo na crise
por que passa o país, em
virtude da pandemia do
coronavírus, adiantou
que fará a doação de um
veículo para o uso da
Casa do Trabalhador.
João Carlos Krug,
parabenizou à SEDEMA
pela iniciativa e agradeceu à FUNTRAB por
acreditar e investir no
município de Chapadão
do Sul.
Ainda durante a solenidade, foi firmada
a primeira parceria no
município, entre a ACE,
Associação Comercial
e Empresarial de Chapadão do Sul e Casa do

vo detalhou que o aparelho é ideal para obter
imagens cirúrgicas de
alta qualidade e com baixa dose de radiação em
ambientes hospitalares
ou ambulatoriais e ainda
melhora o fluxo de trabalho e a produtividade.
Arco Cirúrgico a ser
adquirido tem o valor
de R$ 700 mil reais e
será adquirido em parceria com o Governo do
Estado de Mato Grosso do Sul, que deverá
disponibilizar verba no
valor de 590 mil reais e

a Casa

Trabalhador. Representaram a ACE o presidente,
Vilmar Zimpel Júnior, os
empresários Fábio Nogueirol e Lucimar Filippi,
1º secretário e tesoureira,
respetivamente.
Prestação de Serviços
Entre os serviços oferecido pela Casa do Trabalhador está a intermediação entre trabalhadores
e empresas na alocação e
vagas e também encaminhamento para o Seguro
Desemprego, entre outros.
A Casa do Trabalhador
funciona no prédio da
SEDEMA, na Avenida
Onze, nº 1000, no centro
de Chapadão do Sul.

Com a promessa de
grandes investimentos
no município, em 2014
chegou a Chapadão do
Sul a empresa BioUrja
do Brasil, cujo objetivo
era a instalação de uma
fábrica de etanol e outros
subprodutos a partir do
milho, projetando uma
expectativa de absorver
toda a produção do grão
na região.
Além dos benefícios
fiscais proporcionados pelo Estado, e pelo
PRODCHAP, a empresa
recebeu ainda uma área
de terras de 42 hectares,
ao lado do terminal rodoferroviário, doada pela
Prefeitura Municipal de
Chapadão do Sul.
Acontece que o projeto

nunca saiu do papel e, em
2018, o Governo do Estado
cancelou todos os benefícios fiscais concedidos à
BioUrja e restou ao município de Chapadão do Sul
tentar reaver a área doada,
cujo pagamento já havia
sido efetuado ao antigo
proprietário (1 parcela à
vista e o restante depositado em juízo).
Após meses de negociações e esforços da atual
Administração Municipal,
o impasse finalmente chegou a um denominador
comum com um acordo
entre o Município e o proprietário. Acordo este que
foi homologado pelo juiz
da 2ª Vara da Comarca de
Chapadão do Sul, Dr. Silvio Cesar Prado.

O município devolveu
27,2 ha ao antigo dono,
ficou com os 15 hectares
que já haviam sido pagos
na primeira parcela e ainda
teve de volta o dinheiro que
havia sido depositado em
juízo, que atualizado corresponde a mais de R$1,4
mi.
Além de reaver o dinheiro que já havia sido
pago, a prefeitura conta
atualmente com uma área
de 32,8 hectares às margens
da ferrovia, ao lado do
terminal de carga e descarga da RUMO. Um ganho
financeiro nessa transação,
segundo o prefeito, de mais
de R$ 3,6 milhões.
A área, segundo o prefeito, poderá ser destinada
a uma ou mais industrias
que tiverem interesse em
se instalar em Chapadão
do Sul, mas que atendam
às exigências e às necessidades do município e da
população.
A notícia do desfecho
deste imbróglio foi dada
pelo próprio prefeito João
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Figueirão tem três pré- Paraiso: Lançada a camcandidatos à prefeitos panha Agosto Lilás

Figueirão: três nomes postulam ao cargo de prefeitos, caberá aos 2.467 eleitores
a responsabilidade
de escolher quem vai
governar o município
nos próximos quatro
anos.
Hoje é pré-candidato no município,
Ildo Furtado, Professor Juvenal e Antô-

nio Nabhan.
O primeiro Ildo
Furtado, além de
ser ex-prefeito, foi
um dos responsáveis diretamente
para a emancipaç ã o do m un i c í p i o ,
tem uma bagagem
grande no conhecimento administrativo e conta com
o apoio do Tem o

apoio do governo,
e do próprio governador Reinaldo
Azambuja.
Professor Juvenal, foi candidato
no pleito passado,
perdendo para o
atual prefeito. Hoje
ele tem o apoio do
ex-prefeito Getúlio
Barbosa
O vereador Antônio Nabhan, tem
trabalhando nos
bastidores da politica para ter o
nome com o apoio
do atual prefeito
Rogério Rosalin.
Hoje ele enfrenta
uma CPI na câmara municipal, que
poderá resultar na
perca do cargo de

Alcinopolis: Legislativo municipal vota Projeto de Lei que nomeia Campo de Futebol

No dia 10 de agosto
aconteceu a primeira sessão
ordinária do segundo semestre de 2020, no plenário
“Adolfo Alves Carneiro”,
reunindo todos os vereadores. Devido a pandemia, as
sessões estão acontecendo
sem presença de público,
desde meados de março,
porém estão sendo transmi-

tidas ao vivo através das
mídias sociais oficiais
para que a população alcinopolense possa acompanhar.
Nesta sessão foi apresentado o demonstrativo
da prestação de contas
da Câmara Municipal,
referente aos meses de
junho e julho deste ano.

Foi apresentado, ainda, o
Projeto de Resolução nº
001/20, que dispõe sobre
a regulamentação do Sistema de Controle Interno
da Câmara Municipal de
Alcinópolis.
Em pauta, estava a votação do Projeto de Lei nº
002/20, que denomina o
logradouro público Campo
de Futebol Society do Bairro Jardim Bom Sucesso
de “José Diemison Lima
Dias”, este aprovado por
unanimidade dos votos dos
vereadores presentes.
As sessões ordinárias
acontecem todas as segundas, às 09h00, transmitidas
ao vivo através das mídias

E m 2020 a L ei Mar i a da P enha com pl e tou 14 anos, e o mês de
Agosto foi escolhido
para receber a campanha Agosto Lilás. Com
o b j et i v o d e s en s i b i l i zar toda a sociedade
sobre a Lei Maria da
Penha e as formas de
combate à violência
cont ra a mul her.
S e g u n d o o Inst i t ut o Mari a da Penha, a cada 7.2 segundos, no
Bra s il u ma mul her é ví t i ma de vi ol ênci a fí si ca.
E m c o m pl ement ação a L ei Mari a da Penha, surge em 2015
n o c ó d ig o penal , a L ei do FE MINIC ÍDIO, a qual t rat a di ret ame n te , d e mul heres assassi nadas pel o mot i vo de serem do sexo
fe min in o . O Femi ni cí di o é comprovado caso haj a ant ecedent e
d e v io lê n ci a domést i ca e fami l i ar ou se o cri me for mot i vado
p o r me n o sprezo ou di scri mi nação à condi ção de mul her.
O Bra s il ocupa o 5° l ugar ent re os paí ses mai s vi ol ent os do
mu n d o , e m rel ação à vi ol ênci a à mul her.
De n u n c i e 180!
6 7 -3 2 4 8-1393 (Pol í ci a C i vi l

Câmara aprova projeto para possível
pavimentação asfáltica de Costa Rica a

A população costarriquense pode comemorar mais
uma grande conquista para
o município, isso porque a
Câmara aprovou o projeto
de lei que autoriza o governo municipal abrir um Crédito Adicional Especial, no
valor de R$ 13 milhões,
para a pavimentação de
duas importantes estradas,
a CR-01, que liga a sede do
município à comunidade
da Lage; e a CR-23 que dá
acesso à unidade local da
usina Atvos.
Diferente do restante do
País, que vive uma crise
econômica, a arrecadação
municipal de Costa Rica
demonstra saúde financeira, com excesso de receita
em aproximadamente R$
20 milhões, evidenciando a
necessidade de ajustamen-

to do Orçamento Anual,
conforme apresentado durante Audiência Pública no
último dia 22 de julho.
Assim, conforme descrito
na matéria, a administração pública aplicará o
valor estimado de R$ 13
milhões na pavimentação
de 2 importantes vias vicinais, sendo: R$ 10 milhões (valor estimado) na
CR-01, que liga a sede do
município à comunidade
da Lage, onde abriga um
dos mais atrativos pontos
turísticos de Costa Rica: o
Parque Natural Municipal
da Lage. O loteamento fica
a 17 quilômetros de Costa
Rica e aproximadamente
12,5 km não pavimentados
vão receber asfalto; e R$
3 milhões (valor estimado) na CR-23 (proposta

de criação aprovada pela
Casa na mesma sessão),
que começa na rotatória da
MS-135, sentido BR-359, e
vai até a entrada de acesso
à usina Atvos, cerca de 1,7
km.
“Essa é uma demanda antiga desta Casa de Leis,
mesmo no momento de
pandemia e crise em que o
mundo vive, somos felizes
em saber que Costa Rica
trabalha com um superávit
de receita e que obras como
essa vão ser executadas,
isso com 100% de recursos
próprios”, conta o presidente da Câmara, Rayner
Moraes Santos (MDB).
O projeto de lei n°1357, de
autoria do Executivo Municipal, recebeu votos favoráveis de todos os vereadores
durante a 11ª sessão extraordinária, de segunda-feira
(03), sancionada em seguida pelo prefeito Waldeli e
publicada no Diário Oficial
Online de Costa Rica, na
edição do dia 04 de agosto
de 2020, na página 01, em
forma da Lei Municipal n°
1.559/2020.
Às discussões a cerca do
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Adejair Morais da Silva ME
DRT/MS 184/MS
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Costa Rica investe em ousado projeto Administração de Costa Rica economique vai gerar em 25 anos mais de R$ za mais de R$ 210 mil na contratação
10
de

o prefeito Waldeli dos
Santos Rosa acompanhado de parte da equipe de
governo, da vereadora professora Mestre Manuelina
Martins da Silva Arantes
Cabral, no ato representando o Poder Legislativo de Costa Rica – MS,
estiveram reunidos com
o empresário Massimo
Parisi e o engenheiro civil
Antônio Ferreira Borges
Junior que entregaram oficialmente as autoridades
locais, as usinas fotovoltaicas implantadas em Escolas Municipais, Centro de
Educação Infantil e na sede
da SEMED – Secretaria
Municipal de Educação.
“Estamos construindo
hoje um futuro com energia solar, limpa, renovável
e sustentável, estamos iluminando os novos caminhos”, afirmou o prefeito
ao informar que o Governo
de Costa Rica investiu R$
1.321,736,00 em recursos
próprios no projeto que
foi elaborado pelo SENAI – Serviço Nacional
de Aprendizagem Industrial – que fez o estudo de
viabilidade. “Investir em
energia de fontes renováveis é investir em um futuro sustentável e rentável”,
enfatizou o Waldeli.
A obra foi executada

pela Empresa Parisi & CIA
Ltda, que foi a ganhadora
da licitação para implantar
as células fotovoltaicas
nos cinco prédios públicos municipais. “A ideia é
dar visibilidade a diversas
iniciativas hoje já existentes, como auto geração de
energia e eficiência energética, reciclagem, redução
e destinação adequada de
resíduos, conscientização
ambiental, etc”, complementou o prefeito.
O ato de entrega das
células fotovoltaicas que
foram instaladas nas Escolas Municipais Francisco Martins Carrijo; Fábio
Rodrigues Barbosa e Vale
do Amanhecer, e ainda, no
CEI – Centro de Educação
Infantil – Ilídia Lacerda
de Almeida e na garagem
da SEMED, foi transmito
ao vivo pelo Facebook do
município.
Conforme a subsecretária de Administração Liliane Campos, os cinco prédios públicos beneficiados
nesse projeto, vão produzir
energia para atender as
demais unidades consumidoras, ou seja, todas as
escolas municipais e CEIs
da REME. “Ao longo de
um ano, as usinas podem
gerar uma economia de

energia elétrica em torno
de 480 mil/ano. E mais,
em 25 anos podemos ter
uma reserva econômica de
R$ 10 milhões”, enfatizou
a gestora.
Para o secretário Municipal de Educação, professor Alaércio Guimarães, a
acessibilidade desses equipamentos cria uma oportunidade para que os alunos
conheçam o sistema solar
fotovoltaico e entendam
como ele funciona.
“Inclusive, isso faz com
que despertem desde cedo
o importante sentimento de
preservação do meio ambiente por meio da geração
de energia utilizando fontes
naturais renováveis”, afirma o gestor público.
“Sabemos que as energias renováveis fazem sentido para o clima e para a
economia. Se quisermos
alcançar um futuro seguro
e sustentável, precisamos
fazer muito mais agora em
termos de criação de um
ambiente regulatório e de
infraestrutura que incentive
o investimento em renováveis”, reforçou a vereadora Profª Me. Manuelina
Martins.
Como é o funcionamento?
A energia fotovoltaica
utiliza a radiação emitida
pelo Sol para gerar energia
elétrica. Após a instalação
das usinas, toneladas de
CO2eq (equivalente de
dióxido de carbono) devem
deixar de ser emitidas para
a atmosfera. Cada placa
solar tem, em média, vida
útil superior a 25 anos.
Também participaram

O Governo de Costa
Rica – MS, reconhecido pelo índice Firjan
de Gestão Fiscal da
Federação das Indústrias do Estado do Rio
de Janeiro, e ainda
destaque nacional no
IGM-CFA – Índice de
Governança Municipal do Conselho Federal de Administração
– por ter suas contas
públicas organizadas,
emplacou mais uma
conquista neste mês
de agosto de 2020.
Seguindo o compromisso de garantir
a qualidade dos serviços públicos, agilizar
sua execução e economizar recursos municipais, o Governo de
Costa Rica contratou
por meio de licitação,
a empresa Raphael
Vicente Henrique dos
Reis Eireli ME, que
venceu a concorrência pública para realizar os serviços de
contratação de link
dedicado de internet
para atender os órgãos
públicos pelo período
de 12 meses.
O Pregão Presencial Nº 69/2020 que

Câmara aprova projeto para possível
A população costarriquense pode comemorar
mais uma grande conquista para o município,
isso porque a Câmara aprovou o projeto de
lei que autoriza o governo municipal abrir
um Crédito Adicional Especial, no valor de
R$ 13 milhões, para a pavimentação de duas
importantes estradas, a CR-01, que liga a
sede do município à comunidade da Lage;
e a CR-23 que dá acesso à unidade local da
usina Atvos.
Diferente do restante do País, que vive uma
crise econômica, a arrecadação municipal de
Costa Rica demonstra saúde financeira, com
excesso de receita em aproximadamente R$ 20 milhões, evidenciando a necessidade de ajustamento do Orçamento Anual, conforme apresentado durante Audiência Pública no último
dia 22 de julho.
Assim, conforme descrito na matéria, a administração pública aplicará o valor estimado de
R$ 13 milhões na pavimentação de 2 importantes vias vicinais, sendo: R$ 10 milhões (valor
estimado) na CR-01, que liga a sede do município à comunidade da Lage, onde abriga um
dos mais atrativos pontos turísticos de Costa Rica: o Parque Natural Municipal da Lage. O
loteamento fica a 17 quilômetros de Costa Rica e aproximadamente 12,5 km não pavimentados vão receber asfalto; e R$ 3 milhões (valor estimado) na CR-23 (proposta de criação
aprovada pela Casa na mesma sessão), que começa na rotatória da MS-135, sentido BR-359,
e vai até a entrada de acesso à usina Atvos, cerca de 1,7 km.
“Essa é uma demanda antiga desta Casa de Leis, mesmo no momento de pandemia e crise
em que o mundo vive, somos felizes em saber que Costa Rica trabalha com um superávit
de receita e que obras como essa vão ser executadas, isso com 100% de recursos próprios”,
conta o presidente da Câmara, Rayner Moraes Santos (MDB).
O projeto de lei n°1357, de autoria do Executivo Municipal, recebeu votos favoráveis de todos os vereadores durante a 11ª sessão extraordinária, de segunda-feira (03), sancionada em
seguida pelo prefeito Waldeli e publicada no Diário Oficial Online de Costa Rica, na edição
do dia 04 de agosto de 2020, na página 01, em forma da Lei Municipal n° 1.559/2020.
Às discussões a cerca do projeto podem ser assistidas na página do Facebook – https://web.

tinha como valor de
referência inicial de
R$ 288 mil, contou
com a participação
de três empresas, e
foram dados 540 lances, saindo o valor
final dos serviços em
R$ 69.588,00, o que
gerou uma economia
de mais de R$ 210 mil
aos cofres públicos.
“Esta é uma das
melhores notícias que
poderíamos receber”,
disse o prefeito Waldeli dos Santos Rosa
ao lembrar que assumiu o Governo Municipal em 2013 com
mais de R$ 8 milhões
em dívidas principalmente com credores
locais.
A pregoeira do Departamento Municipal
de Licitação, Tamires
Paulina, enfatiza que
o Edital para contra-

tação desse serviço ficou disponível, online
no site oficial do Município de Costa Rica,
também foi publicado
no Diário Oficial, “e
mesmo assim apenas
três empresas participaram da licitação que
teve 540 lances, sendo
vencedora quem fez
o preço mais barato
com garantia de todas
as normas técnicas requeridas”, explicou a
servidora pública.
“Para melhorar a
capacidade de pagamento, assim que voltei a administrar Costa
Rica, em 2013, no meu
terceiro mandato, adotei várias medidas para
economizar gastos e
reorganizar as finanças
municipais. Sem dúvidas essa conquista se
deve pelo fato do município pagar em dia
seus credores. Quando
um órgão público honra seus compromissos,
os fornecedores fazem
questão de vender para
a gestão pública porque sabem que vão
receber em dia, certi-
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Alcinópolis está próximo de
ter 100% de Iluminação de
A prefeitura Municipal de Alcinópolis está próxima de concluir a substituição de lâmpadas comuns por Led,
oferecendo mais claridade e durabilidade, valorizando os espaços urbanos e
aumentando a percepção de segurança
no período noturno. A substituição das
lâmpadas por Led iniciou em 2019 na
Avenida Averaldo Fernandes Barbosa,
outras ruas e a Praça Central Dr. João
leite Schimidt. Nesse ano está sendo
fi n a l i z a d a a s d e m a i s r u a s , p r a ç a s e a
Vila Novo Belo Horizonte.
A s L â m p a d a s d e L e d s ã o m a i s e fi cientes, econômicas e duráveis, enquanto a luz incandescente dura em
t o r n o d e m i l h o r a s e a fl u o r e s c e n t e p o r
volta de 10 mil e de Led é capaz de
funcionar perfeitamente por até 50 mil
reduzindo custos com eventuais trocas
de lâmpadas e importante ressaltar que
as novas lâmpadas possuem garantia
de 05 anos.

Praça Central de Alcinópolis foi revitalizada c o m m e l h o r i a s p a r a a c o m u A Praça Central Drº.
J oão Leite S chimidt
foi à primeira área de
lazer construída em
Alcinópolis e está de
cara nova com a revitalização feita em
toda área de lazer,
proporcionando mais
conforto e segurança
aos usuários e mantendo a beleza que a
torna o cartão postal
da cidade.
A Secretária Municipal de Desporto
Profª. Marcia Izabel e
o diretor de esportes
Valcimar estiveram
no local juntamente
com autoridades municipais para os registros fotográficos de
toda benfeitoria que
foi feita na área, visto
que, nesse momento de
pandemia não foi possível fazer cerimônia

de inauguração.
Foi reconstruída a
quadra de futsal, sendo
refeito todo alambrado, o piso antigo foi
totalmente removido e
feito em concreto usinado com espessura de
10 cm, com polimento
politriz dando acabamento necessário e
pintura hidro fugante
com silicone e a base
de borracha clorada. A
quadra de areia foi feito todo alambrado em
concreto, drenagem e
reposição da areia.
O parquinho foi
feito refeito o alambrado e o coreto foi
totalmente reformado, com manutenção
nos banheiros, feito
reboco em toda área e
pintura.

Rural do município.
Por se tratar de uma região muito extensa e com
grande volume de agua e
com estradas vicinais, que
na maioria precisa pontes
para chegar às propriedades rurais, a Secretaria
Municipal de Obras vem
ao longo destes quatros
anos, buscando parcerias
com os produtores e obtendo êxito na construção e
reformas de diversas pon-

tes no município, resolvendo velhos problemas dos
produtores e pecuaristas,
que tinham dificuldades
na logística e transporte de
cargas da região.
Nessa semana a administração municipal concluiu a reforma de mais
uma ponte de madeira na
região do Taquarizão.
A ponte foi construída
em parceria com o pecuarista Cipriano Justino

Alcinópolis: Zona Rural tem, recebido

A prefeitura municipal de
Alcinópolis, através da secreta-

ria de obras tem dado
total atenção a Zona

Nunes, sobre o córrego
Tabuno, entre as propriedades do senhor José Bartolomeu Fontes Silva, fazenda

Fontes e a propriedade do
senhor Cipriano Justino
Nunes, Fazenda Estrela
Dalva, que dá acesso a

