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Veja a relação dos vereadores Costa Rica: Veja a relaeleitos de Chapadão do Sul ção dos vereadores elei-

O partido do
PSDB fez a maioria
dos vereadores na
câmara municipal
de Chapadão do Sul.
O partido da oposição o PT não consegui fazer nenhum
candidato.
Confiram abaixo
a relação dos 09 vereadores eleitos em
Chapadão do Sul:
1º Vanderson Car-

doso 45000 (PSDB)
Com 1.218 votos
e percentual de
9.85%
2º Emerson Sapo
22555 (PL) Com 767
voto
3ºTucano 25555
(DEM) Com 639 votos
4º Alline Tontini
45678 (PSDB) Com
581 votos
5º Mika 15015
(MDB) Com 546 vo-

tos
6º André dos
Anjos – Andrezão
45123 (PSDB) Recebeu 525
7º Marcelo do Bar
25000 (DEM) Com
460 votos
8º Alírio Bacca
45234 (PSDB). Recebeu 420
9º Ka Nogueira
15333 (MDB) Recebeu 374

O Locutor de Rodeios
Antônio Rodrigues de Oliveira do PSDB foi o campeão de votos na cidade de
Costa Rica. Ele teve 757
votos.
Os partidos do Liberal
e MDB vão ocupar 04
cadeiras cada um das 11
disponível.
Veja abaixo os eleitos
ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Partido da Social Democracia Brasileira
Votação 757
ROSANGELA MAR-

ÇAL PAES
Partido Liberal
Votação 684
EVALDO PAULINO
GARCIA
Partido Social Democrático
Votação 681
RAYNER MORAES
SANTOS
Movimento Democrático Brasileiro
Votação 674
JOVENALDO FRANCISCO DOS SANTOS
Partido Liberal
Votação 654

LUCAS LAZARO GEROLOMO
Partido Liberal
Votação 653
MANUELINA MARTINS DA SILVA ARANTES CABRAL
Movimento Democrático Brasileiro
Votação 649
AILTON MARTINS
DE AMORIM
Movimento Democrático Brasileiro
Votação 632
ALECKSANDER DA
SILVA PIMENTA
Partido Liberal
Votação 541
ARTUR DELGADO
BAIRD
Partido Social Democrático
Votação 511
AVERALDO BARBOSA DA COSTA
Movimento Democrático Brasileiro
Votação 508

CASSILANDIA: renovação
em 99% na Câmara Munici- Alcinópolis: Câmara terá 04 mulheres pela primeira na sua história

Os eleitores de Cass i l â n d i a mostrou n a s
urnas o descontentamento com os atuais
vereadores fizeram
uma renovaram de 99
% no quadro de vereadores.
confira abaixo quem
são os vereadores elei-

tos na cidade pelos
11.772 eleitores que
votaram neste domingo:
D I V I N O
D O
TRANSPORTE – 977
VOTOS – PSDB
OBA-OBA – 692
VOTOS – PSDB
LEANDRO SECRE-

TÁRIO – 574 VOTOS
– PSDB
SUMARA LEAL –
518 VOTOS – PDT
FIÃO – 510 VOTOS
– PSDB
JOSÉ MARTINIANO DE MOURA – 358
VOTOS – PDT
FERNANDA MESSIAS – 332 VOTOS
– PATRIOTA
ARTHUR BARBOSA – 331 VOTOS –
PSL
PETER SAIMON –
294 VOTOS – PDT
LUIZ FERNANDO
– 245 VOTOS – PSL
NELSON DO CAC –
142 VOTOS – PSD

Chapadão do Céu câmara teve grande renova-

As eleições para vereadores de Chapadão do
Céu teve uma modificação
significativa nas cadeiras. Apenas 04 vereadores
conseguiram a sua reeleição, Paulinho da Mec ceu,
Mauri, Valtinho e Jair da
Lenha. A Campeã de votos

foi a vereadora eleita Eunice Dalto com 728 votos
Veja abaixo a relação dos
eleitos:
Nicki MDB ELEITO
12,10% 728 votos
Paulinho da Mec Céu
PSB ELEITO 6,75% 406
votos

Waltinho Vereador
PSB ELEITO 4,67% 281
votos
Gean MDB ELEITO
3,97% 239 votos
Diego da Contramão
DEM ELEITO 3,89% 234
votos
Jair da Lenha PP
ELEITO 3,69% 222
votos
Paulinho Pacheco
PSB ELEITO 2,99% 180
votos
Mirta Duarte DEM
ELEITO 2,73% 164
votos
Professor Mauri
MDB ELEITO 2,71%
163 votos

As eleições municipais
de Alcinópolis trouxe um
fato histórico. Pela primeira vez o Legislativo foram
eleitas 04 mulheres no município.
Outra novidade é que
apenas 03 vereadores conseguiram reeleger. Foram
seis novos vereadores conduzidos pela população
a Câmara Municipal de
Vereadores;
Veja a Listados eleitos

ONILZA MATIAS
DE SOUZA
Partido Liberal
Votação 235
ÂNGELO FERREIRA
DE SOUZA
Democratas
Votação 220
H E L D E R C O S TA
CARNEIRO
Movimento Democrático Brasileiro
Votação 176
FERNANDO HENRI-

QUE NICOLETTI
Democratas
Votação 161
ISABEL DE SOUZA
SILVEIRA
Movimento Democrático Brasileiro
Votação 153
VALDECI LIMA DE
OLIVEIRA
Democratas
Votação 132
ADEMIR LUIZ MULLER
Partido da Social Democracia Brasileira
Votação 131
PAULA MAGDA GOMES DE MORAIS
Democratas
Votação 121
ROSANGELA GARCIA DE CAMPOS
Partido Liberal
Votação 102
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Paraiso das Águas – confiram a
relação dos vereadores eleitos

A Câmara Municipal
de Paraíso das Aguas terá
nesta Legislatura 04 novos
vereadores. Os partidos do
DEM e PSDB fizeram a
maioria dos eleitos.
Veja baixo a relação dos
eleitos:
EDSON PRECHLAK
DE LIMA
Democratas
Votação 280

UEDER PEREIRA DE
PAULA
Democratas
Votação 259
LEONARDO CORNIANI DIAS
Democratas
Votação 246
MARCOS ANTONIO
COSTA E SILVA
Partido da Social Democracia Brasileira

Votação 212
ANTONIO LUIZ SOARES
Partido da Social Democracia Brasileira
Votação 200
NEIFE JOSE GARCIA
Democratas
Votação 186
JOSE DIVINO FRANCISCO DA SILVA
Partido da Social Democracia Brasileira
Votação 181
INES DA SILVA IORA
LONDERO
Partido Social Democrático
Votação 125
RONALDO PEREIRA
PANIAGO
Patriota
Votação 82

Administração municipal de Paraíso das Águas
iniciou a construção do ESF Bairro Bom Jesus

POLITICA de Costa Rica sairá da 1ª
pessoa na busca do fortalecimento regional com municípios vizinhos’. Delegado
garante que perseguições acabaram

A narrativa política de Costa Rica sairá do singular e passará a ser discutida no
plural a partir de janeiro de 2021. Esta foi a Tônica da entrevista do prefeito vitorioso nas urnas, Dr Cleverson dos Santos, e o vice Tobi Cota, na Rádio e TV
Futura, na manhã de hoje, em Chapadão do Sul. Alguns internautas que assistiram
o bate papo - e por algum motivo não tiveram oportunidade na cidade - adiantaram
o desejo de voltar ao município sob o comando do delegado. O futuro gestor falou
de vários assuntos e garantiu que não haverá perseguições em sua administração,
nem mesmo aos veículos de comunicação que foram parciais na campanha. Vai
rever contratos e revitalizar os bairros populares que que não recebem a mesam
atenção dos demais .
ATUAÇÃO EM BLOCO REGIONAL - A principal mudança na nova mentalidade
a ser implantada em Costa Rica será a busca da união entre os municípios vizinhos
para a formação de um bloco regional homogêneo em direção ao fortalecimento
econômico e social. A regionalização - incluindo especialidades médicas - será
benéfica a todos as cidaades. Cleverson dos Santos já sinalizou neste sentido com
os prefeitos João Carlos Krug (Chapadão do Sul), Anísio Andrade (Paraíso das
Águas) e outros da Região Norte.
FIM DA AMBULANCIOTERAPIA É UM SONHO - AO delegado será o gestor
com maior capacidade de articulação a ocupar a cadeira de prefeito de Costa Rica.
Vai reativar programas deixados de lado e terá um “outro olhar” para os bairros mais
esquecidos. Usará a competência como critério para a ocupação de secretarias entre
os seus apoiadores. Há vários problemas a serem solucionados na cidade, entre
eles a contratação de mais médicos com especialidades importantes com pediatras
e neurologistas para acabar com “ambulâncioterapia”.

A Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas iniciou a construção do ESF (Estratégia de Saúde da Família) no bairro Bom Jesus em Paraíso das Águas.
A obra de 509.99 m², no valor de R$ 1.540.953,69 (Um milhão, quinhentos e
quarenta mil, novecentos e cinquenta e três reais e sessenta e nove centavos) de RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, está sendo realizada na esquina da Rua 07
com a Rua 04 no Jardim Bom Jesus.
O novo ESF mais amplo e com várias salas de atendimento, ambulatório, farmácia,
sala de procedimentos, copa, sala de espera e banheiros.
O prefeito municipal Ivan da Cruz Pereira, o “Xixi” (DEM) informou que o recurso
para a obra está na conta da prefeitura para execução e finalização da obra. A previsão
de entrega da obra é em junho de 2021.

DELEGACIA REGIONAL, IML, DELEGACIA DA MULHER - Cleverson dos
Santos “tem grandeza de pensamento” como a regionalização da saúde em parceria
com as cidades vizinhas e diminuir as mortes de pessoas dentro de ambulâncias
em direção à Capital. Possui excelente trânsito junto o Governo do Estado e trará
uma Delegacia Regional com atendimento exclusivo à mulher e um IML (Instituto
Médico Legal). Isso evitará as perigosas viagens a Paranaíba.
WALDELI ROSA – O atual prefeito foi muito importante no passado, mas a cidade
precisa modernizar a gestão, incluindo a mentalidade administrativa.
PRIORIDADES – Educação, saúde, geração de emprego e renda.
PERSEGUIÇÕES – Ninguém será demitido - ao contrário - e todos terão oportunidades. Nomeações que não prestam serviços e contratos serão revistos buscando o
melhor para o município. Um concurso público será elaborado para dar condições
igualitárias a todos, sem precisar ser indicado por alguém.
EXPLORAR O TURISMO, NÃO O TURISTA – Este setor terá espaço generoso
na administração de Cleverson dos Santos. Locais que podem ser mais explorados
como a Lage receberão mais investimentos, incluindo a possibilidade de um posto
de saúde. Muitos moradores do município sequer conhecem estes locais.
TRÂNSITO POLÍTICO – Já está articulando melhorias na estrutura da CEF e o
atendimento, formatação para melhor da telefonia e internet no município.
IMPRENSA LIVRE – Apesar da imparcialidade durante a eleição não haverá
perseguições. As críticas serão usadas de forma construtiva para buscar a melhoria
na gestão. A imprensa merece respeito e é fundamental no processo de informar às
pessoas. Ao contrário da metodologia atual a bajulação não será uma característica
da futura administração porque a imprensa precisa ser livre e jamais ficar nas mãos
de um governante.
GUARDA MUNICIPAL - Será implantada - provavelmente – até o final de 2021
com admissões feitas por concurso público. Vai reforçar o efetivo policial e garantir
um trânsito melhor.
OBRAS INACABADAS – Aquelas necessárias serão concluídas e todos os contratos
serão analisados. As boas práticas da atual administração não serão afetadas. Já o
que não for bom para a cidade e a população não terão apoio.
Ochapadense
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Prefeito João Carlos Krug foi reeleito com 90,96% dos votos validos
10.781 votos. O seu
adversário Titonho do
PT, teve apenas 1071
votos, um percentual de
apenas 9,07%.
O prefeito reeleito
encabeçou a chapa “O
Progresso Continua”
(PSDB / DEM).
João Carlos Krug tem
59 anos e é pecuarista.
Concorreu à prefeitura
pela primeira vez em
1992, mas não foi eleito. Foi vice na chapa
de Edwino Schultz em
1996.
O atual prefeito João
Carlos Krug foi reeleito prefeito de Chapadão do Sul, com um

percentual de 90,96%
dos 12.365 eleitores
que compareceram as
urnas. João Carlos teve

Em 1999, Schultz
Krug assumiu o cargo.
Foi reeleito em 2000,
e conquistou um novo
mandato em 2016.

Cassilândia: Jair Boni venceu três
concorretes e é reeleito prefeito

O município de Cassilândia será comandado
mais uma vez pelo prefeito
Jair Boni o atual prefeito que conseguiu vencer
o candidato Rodrigo do
PDT.
JAIR BONI COGO –

4.696 VOTOS – PSDB
(42,49%)
RODRIGO BARBOSA – 4.323 VOTOS –
PDT (39,12%)
ROSEMAR FIVELA
– 1.575 VOTOS – PSL
(14,25%)

IVETE GALACINI
– 457 VOTOS – MDB
(4,14%)
A administração dos últimos quatros anos do atual
prefeito, foi um dos fatores
positivo para a sua reeleição. Cassilândia renasceu
com o prefeito no comando
de Jair Boni
Ao todo, 11.772 eleitores foram às urnas na
cidade, destes, 267 votaram
em branco e 454 decidiram
anular seus votos.
Após a eleiçao Jair Boni
ja adiantou que haverá
grande mudanças no sistema de administração, que
vai desde da eleição para
escolha da secretária de
educação a corte de repasse
para a Santa Casa.

Tentaram silenciar um homem, mas acabaram
acordando uma cidade. Delegado Cleverson é o
novo prefeito de Costa Rica
O município de Costa Rica será comandado a partir do próximo ano pelo Delegado
Cleverson, que venceu o sobrinho do prefeito Leandro do MDB.
Com um percentual de 50,61% ou seja, 8.008 votos, o Delegado Cleverson venceu seu
poderoso adversário Leandro
Bortolazzi, apoiando pelo seu
Tio e atual prefeito Waldeli
dos Santos Rosa. Leandro
teve 7.814 votos, 49,39% da
votação.
O delegado teve que
enfrentar uma poderosa
máquina pública e prestadores
de serviço na mão do
atual Alcaide. Já havia um
sentimento contrário ao
continuísmo do atual gestor
que não conseguiu fazer o
sucessor.
Esta foi a segunda derrota
imposta pelo delegado em cima do Acaide. Na eleição para deputado estadual, o delegado
teve mais voto o que o deputado apoiado pelo prefeito. Nasceu ali uam nova liderança
politica no municipio.
Uma guerra foi travada na tentativa de abafar o anseio da maioria da população que
desejou dar um novo rumo ao município. Foram varias ações judiciais, mas a equipe
do Delegado Cleverson e Roni Cota, não se intimidou e ganhava cada vez mais adeptos
a sua campanha.
Delegado Cleverson e Roni Cota, já adiantou que vão trabalhar para dar oportunidade
para todos, que a liberdade voltou à Costa Rica, que acabou a opressão e pressão em
cima das pessoas que viviam acuadas.

Anísio e Roberto Carlos vencem eleições
em Paraiso com 69,57% dos votos

Anísio Andrade
(DEM) foi eleito prefeito
da cidade de Paranaíba
com 69,57% dos votos
validos. Anísio e Roberto
Carlos, tiveram 2.172
votos, contra apenas
950 votos, 30,43% do
seu adversário Junior
Cassiano do MDB.
A vitória esmagadora
de Anísio Andrade reflete
na sua trajetória politica,
que por duas vezes foi
presidente do Legislativo
sempre mostrou
honestidade e acima
de tudo transparecia e
responsabilidade com o
dinheiro público.

Anísio Andrade e seu
v ic e Ro b e r to Ca r lo s ,
conseguiu agregar as
principais lideranças
politicas em torno de
sua candidatura, que
englobou empresários,
comerciantes, prefeito
Xixi, todos os vereadores
e principalmente as
famílias de Paraíso das
Aguas, que preferiram
acreditar em uma pessoa
que nasceu e vive até hoje
na cidade.
Anízio disse que têm
um grande trabalho pela
frente e que sabe que o
desafio é imenso, por se
tornar o sucessor do atual

prefeito, Ivan Xixi (DEM)
e o 2º prefeito na história de
Paraíso das Águas. “Vamos
ter muito trabalho pela
frente. Muitos projetos
e ações que queremos
desenvolver ao longos
dos próximos 4 anos. Não
vamos decepcionar nosso
povo”, afirmou.
Para o vice-prefeito,
o resultado foi a prova
concreta que a população
aprova o trabalho que
está sendo desenvolvido
e que precisa continuar
trabalhando mais. “Como
dissemos na campanha,
queremos uma Paraíso das
Águas daqui para melhor”,
disse.
Ivan Xixi a, agradeceu
ao apoio dos eleitores, de
entender a necessidade
deste projeto continuar.
Xixi também pela primeira
vez fala de seu futuro na
política. Afirmou que está
com importantes convites
para a capital e Brasília
(DF), mas que estará
sempre comprometido com
a vida pública de Paraíso
das Águas. “Sou daqui,
amo esta cidade e não vou
deixa-la”, enfatizou

Alcinópolis: Prefeito Dalmy é reconduzido ao cargo com 81,73% dos votos

81,73% dos eleitores que
compareceram as urnas no
município de Alcinópolis,
deram aval para que o prefeito Dalmy Crisóstomo
(DEM) continuasse no
cargo por mais 04 anos.
O atual prefeito recebeu
2.233 votos dos 2.732 votos validos.Nesse seu se-

gundo mandato o prefeito
Dalmy Crisóstomo, vai
ter como vice o vereador
Valter Roniz.
Com uma gestão transparente, sem cores partidárias
e um trabalho merecedor
de todos os elogios, o prefeito Dalmy conquistou
a população que definiu

sua candidatura única no
município para concorrer
às eleições.
O prefeito agradeceu a
confiança de todos os eleitores que votaram em suas
pessoas, a toda a equipe
de campanha e afirmou
que a responsabilidade de
administrar Alcinópolis
agora é maior do que anteriormente.
“Alcinópolis renasceu e
agora temos que dar novos
rumos ao município, vamos
trabalhar arduamente para
que tenhamos grandes conquistas e transformamos
em referencia regional”
afirma o prefeito.

Chapadão do Céu : Após 12 anos Eduardo
Peixoto volta a governar o municipio
Eduardo Peixoto, do DEM, foi eleito, neste domingo (15), prefeito
de Chapadão do Céu (GO) para os próximos quatro anos. Ao fim da
apuração, Eduardo Peixoto teve 58,15% dos votos. Foram 3.514 votos
no total.
O candidato derrotou Cidão, do PSB,
que ficou em segundo lugar com 41,85%
(2.529 votos).
A eleição em Chapadão do Céu teve
18,14% de abstenção,
0,46% votos brancos e
2,66% votos nulos.
Eduardo Peixoto
tem 63 anos, é casado,
tem superior completo e declara ao TSE a ocupação de engenheiro.
Ele tem um patrimônio declarado de R$ 29.101.074,86.
O vice é Vinicius Terin, do MDB, que tem 56 anos.
Os dois fazem parte da coligação Unidos Por um Chapadão Melhor,
formada pelos partidos MDB e DEM.
Veja o resultado após o fim da apuração:
Eduardo Peixoto - DEM - 58,15%
Cidão - PSB - 41,85%
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Figueirão: professorJuvenal é o novo prefeito
Juvenal Consolaro, o professor
Juvenal do PTB,
será o novo prefeito do município de Figueirão, a partir do
dia 1º de janeiro de 2021. Ele
venceu a disputa eleitoral com
mais três outros
candidatos.
Ele obteve 42%

de aceitação dos
eleitores que
compareceram
as urnas validos, totalizando
882votos.
O segundo colocado foi o vereador Nabhan do
PSD, que teve
583 votos com
um percentual
de 27,78%.
O terceiro colo-
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cado foi o exprefeito Ildo
Furtado PSDB
com 487 votos, totalizando
23,20% do eleitorado.
A candidata do
MDB Marianna
de Lima Barbos a , fi l h a d o e x prefeito Getúlio,
teve 147 votos.
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Marilda Sperandio, do DEM, é
eleita prefeita de Alto Taquari

Marilda Sperandio, do
DEM, foi eleita, neste domingo (15), prefeita de
Alto Taquari (MT) para os
próximos quatro anos. Ao
fim da apuração, Marilda
Sperandio teve 50,83% dos
votos. Foram 2.686 votos
no total.
A candidata derrotou

Marco Aurelio, que ficou
em segundo lugar com
41,73% (2.205 votos).
A eleição em Alto
Taquari teve 22,12% de
abstenção, 1,42% votos
brancos e 2,67% votos
nulos.
Marilda Sperandio tem
60.0 anos, é casada, tem

superior completo e declara
ao TSE a ocupação de professora de ensino médio.
Ela não declara nenhum
bem como patrimônio.
O vice é Seu Dino, do
PSD, que tem 76.0 anos.
Os dois fazem parte da
coligação Juntos Por Alto
Taquari , formada pelos
partidos MDB, PSB, DEM
e PSD.
Veja o resultado após o
fim da apuração:
Marilda Sperandio DEM - 50,83%
Marco Aurelio - PL 41,73%
Vanderley Santeiro PSDB - 7,44%
G-1 MT

Agricultores de MS tem até 31 de dezembro para terminar plantio e devem registrar área na Iagro

O plantio da soja em
Mato Grosso do Sul segue
a todo vapor. Dados do
projeto Siga/MS (Sistema
de Informação Geográfica
do Agronegócio) mostram
que 78,9% da área total,
estimada em 3,645 milhões de hectares, já está
plantada. Os agricultores
do Estado têm até o dia 31
de dezembro para concluir
o plantio do grão.
De acordo com Resolução da Semagro n° 648 de

agosto de 2017, o período de semeadura para a
cultura da soja, em todo
o Mato Grosso do Sul,
é de 16 de setembro a
31 de dezembro de cada
ano calendário. A data é
pré-estabelecida devido
as estratégias de defesa
sanitária vegetal, a fim
de reduzir a incidência
de ferrugem asiática na
soja.
Agricultores também
devem se atentar ao prazo

para registro da área plantada. É obrigatório informar
à Iagro (Agência Estadual
de Defesa Sanitária, Animal e Vegetal) até o dia 10
de janeiro, conforme a Lei
n° 3.333 de dezembro de
2006. O registro pode ser
feito no site http://www.
servicos.iagro.ms.gov.br/
plantio. A não informação
ao órgão pode acarretar em
penalidades ao produtor.
Na safra 2020/2021,
Mato Grosso do Sul deve
atingir produtividade 53
sc/ha, chegando a produção de 11,591 milhões de
toneladas. A área plantada
está estimada em 3,645
milhões de hectares, aumento de 7,55% quando
comparada com a área da
safra 2019/2020, que foi
3,389 milhões de hectares.
Priscilla Peres, Semagro
Foto: Arquivo

Leilão Direito de Viver em Chapadão do
Sul arrecadou mais de 1 milhão de reais
para Hospital de Amor de Barretos

Chapadão do SulLeilão
Direito de Viver em
Chapadão do Sul arrecadou mais de 1 milhão
de reais para Hospital de
Amor de Barretos
Após adiamento de data

e muitas dificuldades
impostas pelo afastamento social devido à
pandemia da Covid-19,
o 14ª Leilão Direito de
Viver, de Chapadão do
Sul foi realizado com

sucesso.
Foram arrecadadas 32
toneladas de alimentos,
prendas para o leilão,
sorteio de dois carros
novos, três motos e duas
televisões.
A união da sociedade
com os organizadores
resultou em uma arrecadação surpreendente
se levar em conta as
dificuldades impostas
neste difícil ano. O fechamento contábil do
14º Leilão Direito de
Viver de Chapadão do
Sul atingiu o total de
R$1.004.405,00. E ainda, R$5.000,00 foram
repassados para a Rede
Feminina de Combate
ao Câncer, de Chapadão
do Sul.
Veja abaixo o fechamento com as receitas e
despesas.

Coronel Katiane deixará a 4ª Cia
da PM de Chapadão do Sul
4ª Companhia Independente da Polícia Militar de Chapadão do Sul, terá novo comando a partir do próximo mês. A coronel Katiane Almeida de Oliveira Mustafá, após
dois anos de excelente trabalho prestado
para a sociedade sul-chapadense, deixara o cargo e será substituída pela major
Leticia Raquel.
A nova comandante tem uma visita
programa para o inicio do mes de dezembro , onde irá conhecer a cidade e
também a Cia da PM e inteirando dos
assuntos diários da PM.
A nova comandante da PM de Cha-

padão do Sul, já comandou a
Força Tática do 3º Batalhão de
Polícia Militar de Dourados, o
Batalhão de Trânsito de Aquidauana no 7º Batalhão de Polícia Militar, foi chefe na seção
de operações do Comando de Policiamento Metropolitano, Comandante do Corpo de
Alunos do CEFAP e também atuou no Departamento e Operações da Fronteira – DOF
e na Seção de Justiça e Disciplina da Corregedoria Geral da PMMS.

Semagro formaliza criação da Reserva Particular Córrego do Macaco, em Chapadão do Sul

Campo Grande (MS) – Está publicada no Diário Oficial do Estado a Resolução
Semagro 720 que cria a Reserva Particular do Patrimônio Natural “Córrego do Macaco”, localizada no município de Chapadão do Sul. A reserva tem 525 hectares, está
localizada na fazenda San Diego e acompanha cerca de 70% do percurso do Córrego
do Macaco, “servindo de corredor ecológico para várias espécies de fauna e flora,
e principalmente na conservação do patrimônio genético de um trecho de Cerrado
restrito e mata ciliar”, cita trecho do estudo que embasa o projeto.
O prazo para a elaboração do Plano de Manejo da unidade de conservação é de
cinco anos a contar da publicação da resolução. Conforme o estudo, a reserva “tem
como objetivo a conservação da biodiversidade, a educação ambiental e a pesquisa
científica”. Na mesma resolução, o artigo quarto traz o seguinte alerta: “As condutas e
atividades lesivas à área reconhecida como Reserva Particular do Patrimônio Natural
(…) sujeitarão os infratores às sanções cabíveis previstas na Lei Federal nº 9.605, de
12 de fevereiro de 1998, no Decreto Federal nº 6.514, de 22 de julho de 2008, e nas
demais normas aplicáveis.”
Em junho deste ano o governo do Estado modernizou os procedimentos da legislação estadual para estimular a criação de novas RPPNs. O superintendente de Meio
Ambiente e Turismo da Semagro, Pedro Mendes Neto, explica que uma das principais
alterações foi o prazo mais enxuto, de 180 dias, para que o Imasul proceder todas as
análises e uma inversão ao final”. Confira aqui a íntegra da Resolução.
A RPPN é uma categoria de unidade de conservação criada em áreas privadas,
por iniciativa dos proprietários de terra, que reconhecem o valor ambiental de sua
área. O objetivo é conservar a biodiversidade do local, assumindo o compromisso de
proteger a natureza. Atualmente, o Estado conta com 54 RPPNs, sendo 41 estaduais
e 12 federais.
Publicado por: João Prestes Semagro
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Neto homenageia Jair Boni pelo quinto
mandato como prefeito de Cassilândia
Mauricio Boni Cogo Queiróz postou homenagem ao avô Jair Boni Cogo por ter
sido eleito pela quinta vez como prefeito de Cassilândia.
Confira abaixo na integra a homenagem para o avô:
“Quero parabenizar meu
vô por mais essa vitória, serão 5 mandatos, 22
anos como prefeito…22
anos em que abriu mão de
muita coisa pra seguir esse
sonho(tem gente q acha q
é uma vida fácil ????) Se
Jesus que era perfeito teve
que lidar com tanta gente contra…imagina uma
pessoa normal q tá sujeita
a erros, o psicólogico tem
q ser forte??…(tem gente
q não aguenta uma pessoa
falando mal dela, imagina
se fosse prefeito kkkkk)…
parabéns pra ele que não tenta agradar a todos, mas fazer o que acha melhor
pra cidade??
Tem gente que acha q tá ruim, sempre vão ter pessoas contras, o perfeito não
existe…porém Jair Boni foi o que mais fez em toda história de Cassilândia, o q
mais fez… disparadoooo
Pra quem é novo, vai aí um pouco de história retirada do Livro A história de
Cassilândia….
Na condição de prefeito em seu primeiro mandato, Jair Boni Cogo obteve um
dos maiores índices de aprovação, de acordo com pesquisas feitas na época,
por ter feito uma verdadeira revolução administrativa, construindo grandes
obras, abrindo estradas, construindo creches e escolas, fazendo cerca de 70%
da pavimentação asfáltica na cidade, o prédio da Prefeitura, além de um longo
rol de realizações…
Dentre as grandes obras feitas por Jair nos mandatos de 82, 92 e 2000, citamos que
80% das escolas municipais eram feitas de pau-a-pique e ele as transformou em
prédios de alvenaria, foram construídas seis creches, erguido o Estádio Serrinha
Horácio Cesário de Almeida, o terminal rodoviário, o parque Elza Vendrame,
a melhoria do recinto da festa do peão, o Pronav, construção em parceria do
prédio do Forum, o Colégio São José, poço e sistema de água que melhorou o
abastecimento, a escola agrícola onde hoje funciona a UEMS e uma infinidade
de realizações marcantes.”
*Cassilândia Noticias

Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância da saúde do homem
na Campanha Novembro Azule ISTs/

A fim de conscientizar a
população, principalmente
a masculina a Secretaria
Municipal de Saúde através da Coordenadoria da
Saúde Familiar e Coordenação de ISTs/AIDS, juntamente com os parceiros
de campanha orientam e
reforças a importância da
saúde do homem e de toda
a população nesse mês
da Campanha Novembro
Azul e Dezembro Vermelho.
Novembro Azul é uma
campanha que ocorre todos os anos e tem como
principal objetivo alertar
a respeito da necessidade

de prevenção e realização
do diagnóstico do câncer
de próstata. Entretanto, a
campanha vai além, buscando conscientizar a respeito da necessidade de
cuidados especiais com a
saúde integral do homem,
abrangendo temas como
câncer de pênis, câncer bucal, doenças sexualmente
transmissíveis, hipertensão, tabagismo e a importância de hábitos saudáveis,
como praticar exercícios
regulares e cuidados com
a alimentação.
Durante todo esse mês e
dezembro os profissionais
estarão atendendo na Uni-

dade Básica de Saúde João
Ferreira de Andrade e Unidade Básica de Saúde da
Família com agendamentos
para consulta médica e
testes rápidos (HIV, Sífilis,
Hepatites B e C) sob livre
demanda.
A melhor forma de cuidar da saúde é através da
prevenção e a maioria dos
homens e das pessoas no
geral ainda deixam de realizar os exames preventivos
por preconceito, por falta de
informação e pela correria
do dia a dia e a participação
e o apoio da mulher são
muito relevantes porque é
ela quem incentiva o seu
companheiro, seu pai, seu
irmão, seu familiar e amigo a fazerem seus exames
preventivos.
Maiores informações no
telefone 3260 1188.
Assecom/Prefeitura de
Alcinópolis

Com dificuldades, times do MS se
preparam para a volta do Estadual

As equipes classificadas para a segunda
fase do Campeonato
Sul-Mato-Grossense
de Futebol se preparam para decidir o
campeão a partir do
dia 28 de novembro.
O torneio foi paralisado em março deste
ano, por causa da pandemia causada pelo
novo coronavírus,
após o fim da primeira
etapa, e só conseguiu
autorização da prefeitura para retornar
agora.
Alguns times devem
retomar aos trabalhos
apenas a partir desta
semana.
SERC
O presidente do clube de Chapadão do Sul,
João Félix, é um dos
que se mostra mais empolgado entre todos. Ele
explica que, diferente
dos 26 jogadores que
compunham o elenco no
começo do campeonato,
a equipe deve fechar em
21 ou 22 atletas.
“Até agora, o plantel
conta com 17 jogadores, temos mais quatro
chegando na próxima
semana e estamos nos
preparando para volta”,
disse.
Segundo ele, a Serc se
prepara para o clássico
regional contra o Costa
Rica. “Estamos animados para o jogo e felizes
pelo esforço de todos que
pediram pela volta dos
jogos”, finaliza.
COSTA RICA
Do outro lado, o Costa
Rica começa os trabalhos a partir de hoje,
com a apresentação dos
atletas contratados e os
“repatriados”, que são
os atletas que já estavam
no clube no início da
competição, segundo
informou o diretor de
futebol do clube, Cesar
Mignoli.
“Repatriamos o máximo de jogadores que
conseguimos, mas não
é fácil, muitos já estão
contratados por outros times, outros contundidos
e ainda tem a Covid-19,
que trouxe ainda mais
dificuldade para contratações, mas estamos
conseguindo trazer os

atletas”, disse Mignoli.
Diferente de algumas
equipes que optaram pela
base para chegar ao número mínimo de atletas,
o clube de Costa Rica
tem optado por jogadores
profissionais para o matamata da competição.
Apenas dois jogadores
do sub-19, que já estavam
na equipe desde o começo
do ano, participarão desta
fase por lá.
Para garantir a estrutura
aos jogadores, o clube agora tenta retomar o repasse
da prefeitura, que foi paralisado na primeira fase, por
causa da pandemia da Covid-19. O valor, conforme
Mignoli, é essencial para
o time conseguir cumprir
com suas obrigações.
ÁGUIA NEGRA
Um dos times que chega com mais chances é
o Águia, que tem ritmo
de jogo pela disputa da
Série D do Campeonato
Brasileiro. Com chances
de classificação na competição, o técnico, Rodrigo
Cascca, mostra-se confiante com o Estadual.
“Mantivemos 70% da
equipe, e ocupamos apena quatro das sete vagas
da cota”, explica. Para o
treinador, é importante
definir o campeonato de
2020, para poder encerrar
o ano com um desfecho
da competição. “É importante para planejar 2021, e
manter a base da equipe”,
analisa.
MARACAJU
O Maracaju vive uma
situação diferente. “Tínhamos uma grande equipe,
com jogadores do estado
de São Paulo e do Rio,
agora temos dificuldade
de contar com o mesmo
nível”, afirma o presidente
do time, Aparecido Damaceno.
O mandatário diz que
agora a equipe vai com um
time recheado de pratas
da casa para a disputa da
fase final. “São 12 atletas
no total mais seis garotos
que vamos trazer de outras
cidades”.
Sobre a cota de sete
jogadores que não disputaram a primeira fase,
Damaceno afirma que
isso ainda depende de um
acordo de patrocínio a ser
firmado com um parceiro

da cidade.
“Se isso sair, vamos
trazer jogadores do Estado mesmo, se não vamos com os meninos”,
pondera.
CORUMBAENSE
Um dos times mais
tradicionais do Estado,
a equipe da Cidade
Branca está na lista
dos que lamentam a
volta do certame. O
presidente, Kiko Vieira, diz que o contexto
ficou complicado para
o Corumbaense.
“Nós temos uma
sede social, diferente
de outros clubes de
Mato Grosso do Sul.
Financeiramente pesa
muito para nós a retomada ainda neste ano”,
relata.
Segundo o dirigente,
o time que vai a campo
deve ser completamente de jogadores sub19. “Na primeira fase,
tínhamos nove, para
esta, temos mais cinco
contratados, todos em
idade de formação”.
Ele ainda revela um
pedido à Federação
para poder contar com
mais jogadores. Para
Kiko Vieira, o período
é de reorganização e
planejamento para a
competição de 2021.
AQUIDAUANENSE
Com tranquilidade acima da média, o
Aquidauanense se prepara há duas semanas
para a volta aos gramados, afirma o presidente
João Garcia ferreira.
“A expectativa é ir em
busca do título, pois o
time vinha bem no término da primeira fase
e não perdemos quase
ninguém”.
O mandatário citou
apenas que foram cortados três jogadores e
que ainda conta com
cinco novas contratações para reforçar
o time nas quartas de
final.
*Correio do Estado
– Rodrigo Almeida
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Prefeitura de Chapadão do Sul iniciou a
construção do Centro Esportivo Municipal

Teve inicio no final do mês passado,
a construção de um
Centro Esportivo Municipal em Chapadão
do Sul, uma obra desejada há muitos anos
pelos esportistas e que
agora será construida
pela Prefeitura Municipal.
Centro Esportivo

Municipal esta sendo
construído no terreno
em frente ao ginásio de
Esporte Carlos Archilha, e contará com um
campo de futebol 11,
pista de atletismo para
atender as escolinhas
municipais, duas quadras de areia, academia
e parquinhos.
A obra foi projetada

pelo Secretário de Infraestrutura, o arquiteto Ricardo Bannak.
A primeira parte da
obra está sendo feita
por equipes da prefeitura de Chapadão
do Sul, como terraplanagem e nivelamento
do terreno, as partes
seguintes serão licitadas em breve.

Alcinópolis: Lançada campanha
MUDE O ALVO, PRESERVE em
defesa dos animais e contra a caça
A Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Agricultura, Pecuária, Turismo e Meio
Ambiente através do setor de Meio Ambiente numa ação conjunta com as autoridades
lançou hoje, a Campanha Mude o Alvo, preserve, contra a caça de animais silvestres que
tem como objetivo
conscientizar a população a defender
os animais nativos
do cerrado contra
a caça, o aprisionamento e o tráfico.
A Lei de crimes ambientais (Lei Federal
nº 9.605/1998) e o
Decreto Federal nº
6.514/2008 regulamenta a parte administrativa da Lei (multas) protegendo tanto a fauna, como o seu subproduto. Ou seja, são
as mesmas penalidades para
quem abateu uma onça, ou
que esteja com um pedaço
de couro dela, sem autorização dos órgãos ambientais.
A multa é de R$500,00 a
R$5.000,00 por animal e
detenção do infrator por
6 meses a um ano e se o
ato for praticado em áreas
protegidas a penalidade e a
multa sofre um aumento de
até três vezes mais.
Com a prática da caça aliada aos incêndios florestais
recorrentes, as espécies
da fauna correm risco de
extinção. Segundo o Ministério do Meio Ambiente
(MMA) existem mais de mil
espécies com risco de extinção do Brasil, o país com
a biodiversidade mais rica
do mundo. As causas que
levam a esse alto número
de animais em extinção são
grandes. A caça predatória,
tráfico, queimadas e desmatamentos são uns dos
motivos.
Abrace essa idéia!
#todoscontraacaça
#diganaoacaça
Assecom/Prefeitura de Alcinópolis | Fotos: Arquivo SEMUDES

Prefeitura de Alcinópolis entrega a 12° casa da
segunda etapa do Programa Municipal de
Reforma e Ampliação “Ampliando Sonhos”.

A prefeitura Municipal
de Alcinópolis, através da
Secretaria Municipal de
Assistência Social, sem
cerimônia, seguindo as
medidas de prevenção
contra o coronavírus, entregou a décima segunda
casa da segunda etapa do
Programa Municipal de
Reforma e Ampliação.
Programa criado pela se-

cretaria para atender as
famílias que necessitam
de ajudam para reformar
sua casa, transformando
sonhos em realidade, proporcionando as famílias
lares mais seguros e confortáveis.
A beneficiária foi à senhora Celina Rosa Bandeira, moradora da Rua
Anildon M. de Lima nº

327, bairro Residencial
Nascer do Sol. Teve a casa
totalmente reformada com
os serviços de: calçamento,
colocação de forro e piso,
troca de telhado, troca de
janelas e portas, reboco
interno, troca de tanque,
instalação de pia e pintura
total.
Assecom/Prefeitura de
Alcinópolis | Fotos: keyris

