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Chapadão do Sul comemora 
33 anos de sua emancipação 

C o l o n i z a d a  p o r 
desbravadores vindos de 
vários cantos do País, 
principalmente dos estados 
da região sul, Chapadão do 
Sul comemora neste dia 
23 de outubro, 33 anos de 
sua emancipação politica 
administrativa.  

O  m u n i c í p i o  t e m 
atualmente mais de 25 mil 
habitantes e, é Considerada 
como uma das melhores 
cidades para se viver, no 
País. 

No setor agrícola o 
município de terra fértil, 
produtora de grãos, (soja, 

milho, algodão, sorgo, 
milheto, Cana de Açúcar, 
girassol, dentre outras 
culturas) Chapadão do Sul 
é um dos munícipio que 
mais investe na tecnologia 
agrícola, onde são colhidos 
os maiores índices de 
produtividades do estado.

Com 100% de Asfalto, 
78% de Rede de Esgoto, 
os munícipes desfrutam 
de uma qualidade de vida, 
invejável a muitos outros 
lugares do mundo. 

Parabéns Chapadão do 
Sul 

Lions Clube Chapadão do 
Sul realizou reunião 
festiva de posse da 
diretoria e associados

Inaugurada a Vara 
do Trabalho de 
Chapadão do Sul

Vice-prefeito Ocesino  as-
sume a prefeitura durante 
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EDITAL3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ADAMANTINA/SP
EDITAL de 1ª e 2ª PRAÇA de BEM IMÓVEL e para intimação da executada 

DAIANE KUBO FONTES, da exequente COOPERATIVA AGRICOLA MISTA 
DE ADAMANTINA e demais interessados, expedido nos autos de EXECUÇÃO 
DE TITULOS proposta por COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE 
ADAMANTINA - Proc. nº 1002954-94.2016.8.26.0081 (1253/2016).

Dr(a). RUTH DUARTE MENEGATTI, MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da 
Comarca de Adamantina, Estado de São Paulo, na forma da lei, etc.

FAZ SABER que, com fulcro no artigo 882 e 887 do CPC e regulamentado pelo 
Provimento CSM nº 1625/2009 do TJSP, através da empresa Gestora de Leilões 
Judiciais, Arremate Leilão LTDA, portal de leilões eletrônicos, www.arremateleilao.
com.br, levará a público pregão de venda e arrematação em 1ª Praça início dia 
02/11/2020 às 14h00; término dia 05/11/2020 às 14h00, entregando-o a quem mais der 
valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado a 2ª Praça início 
dia 05/11/2020 às 14h00; termino dia 26/11/2020 às 14h00 (art. 12, Prov 1625/09), 
caso não haja licitantes na 1ª Praça, seguirá à 2ª Praça não sendo aceito lance inferior a 
60% do valor de avaliação (Art. 891 e 899, CPC e art. 13 do Prov. 1625/09), conforme 
condições de venda constantes do presente edital. DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS): 
1) IMÓVEL OBJETO DA MATRICULA Nº 62 DO OFICIAL REGISTRO DE 
IMÓVEIS DE CHAPADÃO DO SUL/MS: “LOTE 234 DO PROJETO “SUCURIU”, 
DESTACADO DOS IMÓVEIS PARAÍSO E PEDRA BRANCA, NO MUNICÍPIO DE 
CHAPADAO DO SUL, COM AREA DE CENTO E VINTE E CINCO HECTARES, 
QUATRO ARES E NOVENTA E NOVE CENTIARES (125,04,99 HÁ), COM 
OS SEGUINTES LIMITES E CONFRONTAÇÕES:- PARTINDO DO MARCO 
M407, COM LATITUDE 18°58’24’’ S E LONGITUDE 52°52’30’’ W, SEGUE 
CONFRONTANDO COM OS LOTES 157,156 E 155, SEPARADO PELA RODOVIA 
APA APORÉ, COM OS SEGUINTES AZIMUTES E DISTANCIAS: 77°24’13’’ 
E 320,29 METROS, ATE O M410; 77°24’18’’ E 330,29 METROS, ATÉ O M411; 
77°24’24’’ E 320,29 METROS, ATE O N414; DESTE, SEGUE CONFRONTANDO 
COM O LOTE 233 COM AZIMUTE DE 167°23’58’’ E DISTANCIA DE 1.301,73 
METROS, ATÉ O M413; DESTE SEGUE CONFRONTANDO COM O LOTE 237, 
COM OS SEGUINTES AZIMUTES E DISTANCIAS: 257°26’30’’ E 320,29 METROS, 
ATÉ O M412; 257°26’32’’ E 320,29 METROS, ATÉ O M409; 257°26’33’’ E 320,29 
METROS, ATÉ O M408; DESTE, SEGUE CONFRONTANDO COM O LOTE 235, 
COM AZIMUTE DE 347°23’57’’ E DISTANCIA DE 1.301,11 METROS, ATÉ O 
M407, MARCO INICIAL DA DESCRIÇÃO DESTE PERIMETRO..” AVALIAÇÃO 
R$ 1.250.000,00 (UM MILHÃO, DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS), que 
será atualizada desde 19.03.2018 até a data da alienação judicial. DEPOSITÁRIO: 
Sra. DAIANE KUBO FONTES, CPF 221.544.728-18. ÔNUS: 1) AV.01/M.62 – 
RESERVA FLORESTAL SOBRE 20% DO IMÓVEL. 2) R.19/M.62 – TRATA-SE 
DE HIPOTECA CEDULAR EM FAVOR DE COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA 
DE ADAMANTINA. 3) R.21/M-62 – TRATA-SE DE PENHORA SOBRE O 
IMOVEL, TENDO COMO CREDORA A COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DE 
ADAMANTINA. 4) AV.22 /M-62 – TRATA-SE DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA 
DE EXECUÇÃO SOB N° 1002954-94.2016.8.26.0081, TENDO COMO CREDORA 
A COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DE ADAMANTINA. 5) R.23/M-62 – 
TRATA-SE DE PENHORA SOBRE O IMÓVEL, TENDO COMO CREDORA 
A COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DE ADAMANTINA. CONDIÇÕES DE 
VENDA: A íntegra das condições de venda encontra-se publicado no Portal de 
Leilões com acesso através do endereço eletrônico www.arremateleilao.com.br 
Caso os exequentes, executados, cônjuges e 3°s interessados não sejam encontrados, 
notificados ou cientificados, por qualquer motivo, das datas de Leilão Eletrônico, 
quando da expedição das respectivas notificações, valerá o presente Edital como 
notificação. Publicado e afixado na sede do Orgão, bem como no sítio eletrônico: www.
arremateleilao.com.br Esclarecimentos: Diretamente na 3ª Vara Cível da Comarca de 
Adamantina/SP ou através do e-mail arremateleilao@arremateleilao.com.br : telefones 
(18) 3351-3634 (18) 99656-3634 (VIVO) (11) 9455-4466 (TIM).Faça o seu cadastro 
e dê seu lance agora mesmo via internet. A íntegra do Edital encontra-se publicado 
no Portal de Leilões conforme Art.887 § 2º do CPC com acesso através do endereço 
eletrônico www.arremateleilao.com.br

Lions Clube Chapadão do Sul 
realizou reunião festiva de 
posse da diretoria e associados

O Lions Clube, de 
Chapadão do Sul- “Nós 
Servimos”, realizou na 
noite desta sexta-feira 16 
a reunião festiva de direto-
ria para o Ano Leonísticos 
2020 a 2022, no salão de 
eventos da de Carli Beer. 
A reunião seguiu todas 
as orientações do Distrito 
LC8 e as  normas vigentes 
da Secretária Municipal 
de Saúde.

Presidente dio Lions 
Clube Adejair Morais, 
recebendo seu PIN do 
padrinho Pedro Pavan 
do Lions Clube Leões do 
Cerrado de Cassilandia

A presente reunião 
contou com a presença 
do 1º vice-governador 
Hélio Ruiz, representan-
do a governadora Marli 
Minetto e representantes 
dos Lions Clube de Cas-
silândia e Paranaíba e 
autoridades locais

O Lions Clube de Cha-
padão do Sul, fundado em 
23 de JUNHO de 2020, 
conta hoje com 30 asso-
ciados.

A diretoria do Lions 
Clube de Chapadão do 
Sul é composta pelos as-
sociados:

Presidente – Adejair 
Morais da Silva

1° Vice-Presidente Cl 
–  Otacílio Alves

1º Secretário Cl – Tia-
go Pereira

1ª Tesoureira Cl – Juli-
nei Raul

2° Tesoureiro Cl- Ednei 
Freire

Assessora Comunica-
ção e Marketing – Cla- 
Marivani Mariani

Assessor de Associa-
dos –Cl Paulo Henrique 
Coutinho

Diretor Social –  Cl -Jú-
nior Ferreira Mesquita

Assessor de Serviços – 
Cl – Marcelino Nunes de 
Assis.

 Conheça o Lions Clu-
be Internacional

Lions Clubs Interna-
tional é uma organização 
internacional de clubes 
de serviço cujo objetivo é 
promover o entendimento 
entre as pessoas em uma 
escala internacional, aten-
der a causas humanitá-
rias, e promover trabalhos 
voltados a comunidades 
locais.

A organização foi fun-
dada nos Estados Unidos 
em 10 de outubro de 1917 
por Melvin Jones e se 
tornou internacional em 
1920, quando foi fundado 
um Lions Club no Cana-
da.

O Lions Clubs Interna-
tional foi uma das primei-
ras organizações não go-

vernamentais convidadas 
a auxiliar na elaboração 
da Carta da ONU tendo 
desenvolvido grande im-
portância na mesma. O 
Lions Clubs International 
trabalha com a Organiza-
ção das Nações Unidas 
desde a sua fundação em 
1945 para levar ajuda aos 
necessitados de todo o 
mundo fato que se com-
prova a ser a única insti-
tuição a possuir todo ano 
um dia exclusivo na ONU 
que atende aos leões de 
todo o mundo. Em 2007 o 
Lions Clubs International 
foi escolhido como a me-
lhor ONG do mundo pela 
ONU, tendo sido também 
em 2016 indicado para 
o prêmio Nobel da Paz 
2017.

Em uma missão para 
servir

Os Leões servem e 
tem sido desde que foi 
fundado  em 1917. Os 
clubes são lugares onde 
as pessoas se reúnem 
para doar o seu precioso 
tempo e trabalho para 
melhorar as comunidades 
e o mundo.

A nossa missão
Empoderar os volun-

tários para que sirvam 
às suas comunidades e 
atendam às necessidades 
humanas, fomentem a paz 
e promovam a compreen-
são mundial por meio dos 
Lions clubes.
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Inaugurada a Vara 
do Trabalho de 
Chapadão do Sul

A Vara do Trabalho 
de Chapadão do Sul foi 
inaugurada no ultimo dia 
19. Durante solenidade 
telepresencial, a procu-
radora-chefe do Ministé-
rio Público do Trabalho 
em Mato Grosso do Sul, 
Cândice Gabriela Aro-
sio, disse que a medida 
facilitará o acesso da 
população daquele mu-
nicípio e região à Justiça 
especializada.

“Chapadão do Sul 
é uma cidade de eco-
nomia pujante e que, 
nos últimos anos, viu 
um crescimento expo-
nencial das atividades 
econômicas, atraindo 
novos empreendimen-
tos agroindustriais e de 
outros setores. Conse-
quentemente, houve um 
aumento das demandas 
trabalhistas e, com isso, 
enxergamos a instalação 
de uma Vara do Traba-
lho no município como 
um movimento bastante 
coerente, que facilitará o 
acesso do cidadão à Jus-
tiça do Trabalho”, ava-
liou Cândice Arosio.

Atualmente, o muni-
cípio é responsável por 
cerca de 60% das ações 
que ingressam na Vara 
do Trabalho de Cassi-
lândia, onde funcionava 
a antiga sede. Entre 2017 
e 2019, foram realizadas 

Costa Rica tem roteiro com água que 
ninguém afunda e 3 cachoeiras

Costa Rica, no Norte de 
Mato Grosso do Sul, fica a 
330 quilômetros de Campo 
Grande. A cidade é recheada 
de atrações turísticas e um 
excelente destino para quem 
pensa em sair de casa para 
um local mais calmo para 
contemplar as belezas da 
natureza.
Talvez você já ouviu fa-
lar nas águas do Jalapão, 
localizadas no estado do 
Tocantins, e nos famosos 
fervedouros cristalinos onde 

mais de 3 mil audiên-
cias em Chapadão do 
Sul, quase quatro vezes 
mais do que em Cassi-
lândia.

Em razão dessa ex-
pressiva movimentação 
processual, a transferên-
cia da sede para Chapa-
dão do Sul foi aprovada 
por maioria de votos em 
sessão administrativa 
do Tribunal Regional 
do Trabalho da 24ª Re-
gião (TRT-24), no dia 
13 de agosto de 2020. 
Com a decisão, o Posto 
Avançado de Chapadão 
do Sul – primeiro a ser 
instalado no Estado, em 
2014 – foi transferido 
para Cassilândia. Em 
Costa Rica, manteve-
se a Vara Itinerante da 
Justiça do Trabalho.

Durante a cerimônia 
de inauguração da Vara 
do Trabalho de Chapa-
dão do Sul, também foi 
empossada a juíza Kee-
thlen Fontes Maranhão 
no cargo de titular da ju-
risdição. A magistrada 
recebeu, pelo segundo 
ano consecutivo, o tí-
tulo de juíza substituta 
que mais produziu na 
regional de Mato Gros-
so do Sul.

“A Justiça do Traba-
lho é o órgão do Poder 
Judiciário que mais par-
ticipa da vida da socie-

dade, não só porque os 
juízes do trabalho con-
vivem diária e pessoal-
mente com trabalhado-
res e empregadores nas 
dezenas de audiências 
realizadas rotineiramen-
te, mas também porque 
a preocupação social 
vai além da solução dos 
processos que nos são 
submetidos”, assegurou 
Keethlen Maranhão.

Participa ram da 
solenidade, ainda, o 
presidente do TRT-
24, desembargador 
Nicanor de Araújo 
Lima; o presidente 
da Associação Nacio-
nal dos Magistrados 
da Justiça do Tra-
balho da 24ª Região 
(Anamatra/MS), juiz 
Christian Gonçalves 
Mendonça Estadulho; 
o advogado Adalber-
to Aparecido Mitsuru 
Morisita, represen-
tando a Ordem dos 
Advogados do Brasil 
em Mato Grosso do 
Sul (OAB-MS), além 
de outras autoridades 
que acompanharam a 
transmissão do even-
to. 

Fontes: Ministério 
Público do Trabalho 
em Mato Grosso do 
Sul e Tribunal Re-
gional do Trabalho da 
24ª Região

quem entra não consegue 
afundar. O que acontece por 
lá é um fenômeno chamado 
ressurgência – como é co-
nhecido.
Água Santa, onde ninguém 
afunda, mesmo que tente. 
O mesmo fenômeno acon-
tece em uma das águas sul-
mato-grossenses, lá em Cos-
ta Rica. O turista é guiado 
para um banho diferente 
na Água Santa, dentro de 
uma propriedade privada, 
a poucos quilômetros do 
centro da cidade. Por lá, 
com uma coloração mais 
escura que a do Jalapão 
por causa dos tons da nossa 
areia, a ressurgência faz 
com que simplesmente seja 
impossível afundar na água, 
independente do peso e da 
pressão que o visitante exer-
ça na água. Essa experiência 
tem deixado muitos turistas 
animados em visitar Costa 
Rica nos últimos anos, conta 
o guia de turismo Fabianos 
Ramos, de 40 anos.
“É um atrativo diferente. 
Muitas pessoas já o conhe-
ceram ao longo dos anos, 
mas ainda sinto que poucos 
desconhecem esse e outras 
belezas de Costa Rica”, diz 
o guia.
A jornalista Ana Lívia Tava-
res resolveu abandonar atra-

tivos famosos do Estado, 
como em Bonito, Jardim, 
Rio Verde e Bodoquena, 
para conhecer ao lado do 
noivo regiões pouco fa-
ladas do Estado e diz que 
se surpreendeu com tudo 
o que viu em Costa Rica. 
“São belezas diferentes, 
mas altamente ricas. A 
Água Santa é uma experi-
ência muito curiosa”.
A jornalista Ana Lívia Ta-
vares e o noivo Jhonattan 
Araujo durante visita no 

fim de semana a uma das 
cachoeiras.
O lugar também ganhou 
esse nome, segundo o guia, 
porque muita gente diz que 
banhar-se ali e passar toda 
a areia pelo corpo “reno-
va as energias e tem um 
poder de cura”. Se é ver-
dade ninguém sabe, mas a 
experiência vale a pena de 
qualquer jeito.
Para chegar ao local não 
é um caminho tão difícil, 
mas não é tão fácil quanto 
chegar a um centro históri-
co de uma cidade turística. 
É preciso fazer uma visita 
guiada, sendo parte de car-
ro e outra de caminhada. 
“Por ser em propriedade 
privada, a entrada só é 
permitida com guias auto-
rizados a fazer o roteiro”, 
explica Fabiano.
Além da curiosa Água San-
ta, Costa Rica há muitos 
outros atrativos. Como o 
Parque Estadual Nascen-
tes do Rio Taquari, onde 
as principais atrações são 
canyons, que ficam logo 
na entrada do parque. Após 
minutinhos de caminhada o 
que surpreende é o visual. 
O parque tem cerca de 30 
mil hectares e entrada pre-
cisa ser guiada.
Fotos antigas mostram um 

lugar verde, com uma 
beleza natural que impres-
siona qualquer visitante. 
Mas no último fim de 
semana, o que a jornalis-
ta Ana Lívia presenciou 
foi um cenário diferente, 
digno de tristeza. “Infe-
lizmente o fogo também 
chegou no parque. Estive-
mos em um dos mirantes e 
a paisagem era outra, com 
muita fumaça e árvores 
queimadas. As marcas 
do fogo estavam por toda 
parte”, conta.

Sem as queimadas, essa é 
o visual do Parque Esta-
dual das Nascentes do Rio 
Taquari.
Com as queimadas dos úl-
timos meses, esse é o atual 
cenário do Parque. 
Geralmente o roteiro turís-
tico não para por aí. O guia 
monta uma caminhada por 
outras três cachoeiras para 
quem não dispensa um bom 
banho nas quedas. Uma 
delas é a Cachoeira da Ra-
padura, onde há uma sequ-
ência de pequenos saltos de 
águas cristalinas e excelente 
para banho. Tem também 
a cachoeira da Lage e a 
Cachoeira das Araras, essa 
com uma queda de 30 me-
tros de grande beleza.
Depois de uma visita espe-
cial pelos parques e cacho-
eiras. O guia leva os visitan-
tes para um almoço caseira 
em uma estância parceira na 
região. “Há muitas belezas 
surpreendentes em Costa 
Rica. Precisamos de um 
incentivo maior para nosso 
turismo que merece ser 
fortalecido. Isso também 
garante a preservação”.
O contato para os passeios 
na região é (67) 99603-
6689.
Cachoeira da Lage.
*, Thailla Torres – Lado B
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Vice-prefeito Ocesino de Oliveira assume a 
prefeitura durante férias do atual prefeito

A Prefeitura Municipal 
de Paraíso das Água está no 
comando do vice-prefeito 
Ocesino Alves de Oliveira 
(PSDB) pelo período de 
30 dias, enquanto o atual 
prefeito municipal, Ivan da 
Cruz Pereira (DEM), goza 
de suas férias, referente à 
2019.

Todos os atos adminis-

Câmara Municipal de Para-
íso das Águas: PORTARIA 
Nº 033, de 16 de outubro de 

PORTARIA Nº 033, 
de 16 de outubro de 
2020.

“Dispõe sobre a al-
teração de sessão 
legislativa ordinária 
que especif ica,  e 
da outras providên-
cias”.
O Presidente da Câ-
mara Municipal de 
Paraíso das Águas 
– Estado de Mato 
Grosso do Sul, Ex-
celentíssimo Senhor 
Roberto Carlos da 
S i lva ,  no  uso  de 
suas atribuições le-
gais, e:

Considerando:  O 

Prefeito Ivan Xixi responde 
sobre a determinação do TCE 
de suspender Licitação

O Prefeito municipal de Paraíso das Aguas, Ivan Xixi falou sobre a matéria 
divulgada pelo Midiamax de Campo Grande, onde afirma que o TCE-M, acatou 
uma denúncia da empresa Avance Construtora Eireli, de Campo Grande, sobre 
um processo de licitação , na qual ele foi declarada perdedora, pelo fato de ter 
apresentado um preço superior a da vendedora TDC. No despacho do conselheiro 
Flávio Kayatt, ele pede a a suspensão dos efeitos do resultado da licitação até o 
julgamento da medida e afirmou que vê possibilidade de superfaturamento e manda 
prefeitura de Paraíso das Águas suspender licitação. Veja abaixo o comunicado 
do prefeito:

NOTA DE ESCLARECIMENTO
– Fui pego de surpresa agora a noite com uma matéria, onde envolve o nome da 

Prefeitura de Paraíso das Águas em uma denúncia acatada pelo TCE (Tribunal de 
Contas do Estado de Mato Grosso do Sul), no sentido de suspender uma licitação 
aberta para obras de recapeamento das vias urbanas de nossa cidade.

1º – a denúncia partiu por parte da empresa derrotada no certame, que ofertava 
um valor de R$ 156 mil acima da empresa vencedora;

2º – todos sabem que não envolvemos no processo licitatório, em beneficiar 
quaisquer que seja a empresa participante;

3º – nos surpreende esta informação, pelo fato de que não fomos notificados e, 
a matéria já publicada nos jornais, com a intenção de talvez, prejudicar a imagem 
do nosso Município e gestão.

Confiamos plenamente na imparcialidade do TCE/MS, cuja decisão liminar 
visa resguardar o dinheiro público, onde neste caso, a decisão foi tomada somente 
em base nas alegações da empresa que perdeu a licitação. A VERDADE PREVA-
LECERÁ. Se necessário judicializar, confiamos plenamente na Justiça.

NÃO HÁ IRREGULARIDADE e em nenhum momento o TCE afirmou que 
exista, disse de “possibilidade”, o que será comprovado que não há.

Por se tratar de uma decisão liminar, assim que notificados, faremos nossa defesa 
e somente depois, julgado o mérito. Que tudo seja esclarecido o quanto antes.

Sempre mantemos nossa gestão limpa, transparente e responsável.
Importante ressaltarmos, que neste processo, tivemos uma economia muito 

relevante, seguindo todos os trâmites legais.
Pena, que quem sofre agora é a nossa população, que terá de aguardar o anda-

mento deste processo, até que se esclareça.

Prefeito Municipal de Paraiso das Aguas

trativos ficam a cargo do 
prefeito interino Ocesino 
Oliveira. Em entrevista ao 
BNC Notícias, o prefeito 
em exercício informou 
que dará continuidade aos 
trabalhos do executivo 
municipal, sempre preser-
vando a responsabilidade, 
integralidade e a austeri-
dade.

“Enquanto estiver como 
prefeito, neste período, 
continuarei com as ações 
do executivo municipal, 
trabalhando para a nossa 
população, como sempre 
fizemos”, destacou.

Ocesino está como pre-
feito de 15 de outubro de 
2020 a 13 de novembro de 
2020.

Artigo 37 Inciso II do 
Regimento Interno,

R E S O L V E:

Artigo 1º – Fica alte-
rado o dia da XXXIII 
Sessão Legislat iva 
Ordinária da Câmara 
Municipal de Paraí-
so das Águas – MS, 
prevista para o dia 19 
de outubro de 2020, 
as 08:00 horas, para 
o dia 20 de outubro 
de  2020,  as  18:00 
horas, alterando tam-
bém a XXXIV Ses-
são Legislativa Or-
dinária prevista para 
19/10/2020 as 10:00 
horas, alterada para 
o dia 20/10/2020, as 

19:00 horas.

Artigo 2º – Esta Por-
taria entra em vigor 
na data de sua pu-
blicação, revogando 
assim as disposições 
contrarias.

Registre – se,

Publique – se,

Cumpra – se

Roberto Carlos da 
Silva

Vereador/Presiden-
te
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Chapadão do Céu: Cupom do IPTU 
Premiado já pode ser depositado

Os contribuintes que 
estiverem em dia com os 
tributos municipais concor-
rerão a vários prêmios da 
campanha IPTU Premiado 
2020. Os cupons foram 
entregues juntos com os 
carnês e podem ser depo-
sitados na urna até o dia 18 
de novembro, de segunda a 
sexta-feira, das 08h às 12h 
e das 14h às 17h.

Os cupons serão valida-
dos pela comissão organiza-
dora da campanha seguindo 

Chapadão do Céu: atividades comérciais 
e de prestação de serviços voltaram ao 
horário normal de funcionamento

A Prefeitura Municipal de Chapadão do Céu GO,  informou em sua rede social,  
que a , as atividades comerciais e de prestação de serviços podem voltar ao horário 
normal de funcionamento, incluindo bares, lanchonetes e restaurantes. A medida, 
que visa contribuir com o comércio local, será mantida desde que as orientações 
preventivas contra o coronavírus sejam respeitadas.

Atendendo também os vários pedidos da população, os brinquedos das praças 
foram reabertos para as crianças. Além disso, a pista de caminhada no Polo Esportivo 
funcionará normalmente.

Ainda estão suspensos os eventos, de qualquer natureza.

Parque Nacional das Emas 
reabre para o turismo

O Parque Nacional das 
Emas, a 88 km de Minei-
ros, no sudoeste do estado, 
foi reaberto para o turismo 
ecológico após ficar sete 
meses fechado devido à 
pandemia de coronavírus. 
Como forma de atender os 
protocolos de segurança e 
evitar a disseminação da 
Covid-19, a unidade deve 
funcionar entre terça-feira e 
domingo e receber somente 
50 turistas por dia.

Por enquanto, as visitas 
são de graça. Para ir ao par-
que, os turistas devem fazer 
um agendamento online 
no site do Instituto Chico 
Mendes de Conservação da 
Biodiversidade (ICMBio), 
responsável pela adminis-

os critérios definidos em 
decreto. Os prêmios se-
rão sorteados no dia 19 
novembro. Somente po-
derá participar da Campa-
nha IPU e ITU Premiado 
a pessoa física, titular 
do imóvel, por meio de 
cupom; e a pessoa jurí-
dica, titular do imóvel, 
por meio de cupom do 
Imposto Predial Urbano 
ou do Imposto Territorial 
Urbano.

Não podem participar 

da premiação o prefeito e 
o vice-prefeito municipal, 
bem como vereadores, os 
secretários municipais, os 
membros da comissão or-
ganizadora do IPU e ITU 
premiado, os contribuintes 
que possuem isenção total 
dos impostos, proprietários 
de imóveis que possuem 
débitos tributários venci-
dos, na data da apresenta-
ção do cupom assinado, e 
os loteadores, imobiliárias 
e incorporadoras.

tração da unidade. 
Entre as medidas de 

prevenção ao coronavírus 
está a necessidade de os 
turistas assinarem um ter-
mo reconhecendo procedi-
mentos, riscos e ações para 
evitar o coronavírus, como 
a obrigatoriedade do uso de 
máscara e álcool gel. Tam-
bém há uma pessoa res-
ponsável para desinfecção 
de banheiros, maçanetas e 
outras superfícies.

“A gente está prepara-
do para o parque receber 
bem as pessoas, inclusive 
finalizando detalhes dessa 
reabertura devido à Covid-
19. Todos os cuidados a 
gente já tomou. Também 
tentamos mostrar ao turista 
que ele precisa estar ciente 

nessa reabertura em termos 
de cuidados”, explica o 
diretor do parque, Marcos 
Cunha.

O profissional relata que 
a equipe estava com grande 
expectativa para a reabertu-
ra do parque, que ocorreu 
no último sábado (10). “A 
gente espera que o público 
volte a contemplar a beleza 
do Cerrado. Tem pessoas 
na região que precisam do 
turismo como fonte de ren-
da”, comenta Cunha.

O Parque Nacional das 
Emas possui 132 mil hecta-
res e é uma das maiores áre-
as preservadas de Cerrado 
da América Latina, sendo 
considerado Patrimônio 
Natural da Humanidade 
pela Unesco.G1-Goiás

Prova do concurso público da Prefeitu-
ra de Chapadão do Céu está suspensa

A Prefeitura de Chapadão do Céu informa que conforme Edital 002 publicado em 
24 de Agosto, a prova teórica do concurso público, prevista para outubro de 2020, 
está suspensa por tempo indeterminado.
Devido a pandemia do COVID-19, não há previsão para a aplicação das provas.

Prefeitura publicou edital para 
bolsas no Colégio Alicerce

A Prefeitura de Chapadão do Céu publicou  edital para bolsas de estudo no Colégio 
Alicerce. De acordo com os critérios estabelecidos pela Secretaria Municipal de Edu-
cação e o Colégio, serão 09 vagas para bolsistas de ensino fundamental e médio.
As vagas serão distribuídas da seguinte maneira: 04 vagas para o 1º ano do ensino 

fundamen-
tal; 05 va-
gas para o 
1º ano do 
ensino mé-
dio. Mas, 
duas  das 
vagas serão 
destinadas 
a  c a n d i -
datos com 
deficiência, 
TEA, altas 
hab i l ida -
des/ super-
dotação.
O s  i n t e -
r e s s a d o s 
devem se 

inscrever na Secretaria de Educação de 20 a 30 de outubro de 2020, das 08h30 às 
11h30 e das 14h00 às 16h30. Além dos documentos pessoais, será necessário ainda 
apresentar boletim escolar, comprovante de residência e comprovante de renda fa-
miliar, que não deve ultrapassar três salários mínimos.
As avaliações acontecerão no dia 18 de novembro, entre às 13h e 15h, no Colégio 
Alicerce. Já o resultado do processo seletivo será divulgado até o dia 27 de novembro 
de 2020. O edital com todas as informações e critérios está disponível no Diário Ofi-
cial, através do link http://www.chapadaodoceu.go.gov.br/governo/diario-oficial.


