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Administração JCK esta construindo
a praça do Bairro Esplanada
A Administração Municipal de Chapadão
do Sul, deverá entregar
em breve a população
do Bairro Esplanada,
a construção da Praça
Municipal que esta
sendo construída entre
as Ruas das Corujas e
Albatroz.

PÁGINA 05

Prefeitura de Alcinópolis adquire
novos implementos agrícolas
Esses implementos
agrícolas foram adquiridos com recursos próprio
e que irá proporcionar
melhores condições aos
pequenos produtores,
viabilizando o aumento
da produção e renda das
famílias.

PÁGINA 06
Ministério Público pede para vereadores não votar projeto que
concede abono para servidores da Prefeitura de Costa Rica

PÁGINA 08

Na recomendação,
George Cassio argumenta que a Lei Complementar Federal n°
173/2020 – que trata do
Programa Federativo de
Enfrentamento ao Coronavírus – proíbe a concessão, a qualquer título,
de gratificação, bônus,
vantagens ou quaisquer
benefícios remuneratórios aos servidores
públicos municipais, até

Prefeito eleito Cleverson
definiu o seu secretariado

PÁGINA 04

O prefeito eleito de
Costa Ria Cleverson
dos santos e o seu vice,
Roni Cota, reuniu na
câmara municipal para
fazer o anuncio oficial
da equipe do primeiro
escalão do governo, ou
seja, as oito pessoas que
vão ocupar as secretarias do município.

Paraíso: Serra do Córrego Fundo está interditada
para obras de pavimentação asfáltica
A Prefeitura Municipal de
Paraíso das Águas através
da Secretaria Municipal
de Infraestrutura Rural e
Urbana informa aos munícipes que a ponte e serra
do Córrego Fundo e para
a realização de obras de
pavimentação asfáltica.

PÁGINA 07

Governo de Costa Rica promove “Arrastão
de Limpeza no Combate ao Aedes Aegypti”

“Estamos fazendo novamente um apelo à população para que cada um faça a sua
parte cuidando de seu quintal, pois só com a participação de todos podemos ter uma
Costa Rica sem dengue”, pediu o prefeito Waldeli.

PÁGINA 06
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Indicações e requerimentos apresentados pelos
vereadores nesta segunda quinzena de Novembro
PAUTA PARA A 1307ª
SESSÃO ORDINÁRIA,
DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA,
DA 8ª LEGISLATURA, A REALIZAR-SE
NO DIA 23/11/2020 –
SEGUNDA –FEIRA
EXPEDIENTE DE
VEREADORES
Requerimento n.
3 5 5 / 2 0 2 0 Ve re a d o r
Mika
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 à
Secretária de Saúde, Mara
Núbia Soares Pereira,
solicitando que seja encaminhado a este Vereador
um Relatório contendo as
visitas dos Agentes Comunitários de Endemias,
correspondente aos anos
de 2019 e 2020. E ainda,
esclarecer se estão sendo
cumpridas as metas determinadas pela Secretaria
Municipal de Saúde.
Indicação nº
1574/2020 Vereador
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
sejam disponibilizados
Uniformes, para todos os
funcionários dos Postos
de Saúde de nosso Município, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ESF
CENTRAL, ESF FLAMBOYANT, ESF SAÚDE
LAR, ESF SIBIPIRUNA,
ESF ESPERANÇA e ESF
PLANALTO.
Indicação nº
1575/2020 Vereador
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 efetuada uma reforma geral do
ESF Sibipiruna, no sentido de promover pintura e
reparos necessários.

Indicação nº
1576/2020 Vereador
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
ao Secretário Municipal
da SEDEMA, Felipe A.
Scorssato Batista, solicitando para que sejam promovidas ações efetivas
de implantação de calçada ecológica, no entorno
da Área Verde, existente
entre os Bairros Centro,
Esperança e Planalto.
Indicação nº
1577/2020 Vereador
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 construído um pátio,
uma área apropriada para
estacionamento público
municipal de caminhões.
Em atendimento a Lei
Municipal nº 720, de 20
de maio de 2009. Reforçando Indicação de nº
803/2018, de autoria do
Vereador Mika.
Indicação nº
1578/2020 Vereador 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
ao Secretário de Obras,
Transportes e Serviços
Públicos, Ivanor Zorzo, solicitando para que
faça um rebaixamento no
Canteiro Central da Avenida Oito, esquina com a
Rua Treze, para abrigar
o trailer de lanche que
ocupa este espaço.
MENSAGEM DO
EXECUTIVO
– Veto Integral às
Emendas Modificativas

de números 97, 98 e 98b,
originárias desta Casa de
Leis, ao Projeto de Lei nº
155-2020, que: “Estima a
receita e fixa a despesa do
Município de Chapadão
do Sul – MS, para o exercício de 2021, e dá outras
providências”.

Vereadores eleitos se reúnem
com a mesa diretora da Câmara
Municipal de Alcinópolis

PAUTA PARA A 1308ª
SESSÃO ORDINÁRIA,
DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 8ª LEGISLATURA, A REALIZARSE
NO DIA 23/11/2020 –
SEGUNDA –FEIRA
EXPEDIENTE DE
VEREADORES
Indicação nº
1579/2020 Vereador Elton Silva
INDICA-SE à Mesa,
na forma regimental, e
depois de ouvido o Douto
Plenário de Deliberações,
o envio de expediente ao
Prefeito Municipal, João
Carlos Krug, com cópia
ao Secretário de Obras,
Transportes e Serviços
Públicos, Ivanor Zorzo,
solicitando que seja efetuada limpeza, bem como,
melhorias na quadra que
comporta o Pátio Municipal, considerando que
o local encontra-se com
aspecto de abandono.
Indicação nº
1580/2020 Vereador 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 e ao
Presidente da Câmara
Municipal, Vereador Elton Silva, recomendando
à Câmara de Vereadores
e ao Prefeito Municipal
que inclua no quadro de
servidores o profissional
tradutor de libras.
SECRETARIA DAS
SESSÕES, 20 DE NOVEMBRO DE 2020.
Jacqueline C. Tomiazzi
Belotti.
Coordenadora de Atividades Legislativa.

À convite do atual
presidente da Câmara
Municipal de Alcinópolis, vereador Marcão
(MDB), juntamente
com a atual 1ª secretária, vereadora Cíntia
Lima (PTB), os vereadores eleitos no último
processo eleitoral em
Alcinópolis visitaram
as dependências da Câmara na manhã do dia
23 de novembro.
O objetivo principal
era o de familiarizar os
vereadores que assumirão o Poder Legislativo
municipal em 2021
com os procedimentos, com o prédio e

com os servidores. Além
de apresentar todos esses
pontos, ainda colocaram-se
a disposição para dúvidas e
eventuais visitas no decorrer do ano.
“Acho importante começar a estabelecer esse vínculo entre os novos vereadores
e o Poder Legislativo. É
essencial que eles comecem a assimilar os trâmites
para poderem entrar com
mais segurança”, comentou
o presidente da Câmara,
vereador Marcão (MDB).
“Aproveito e coloco-me à
disposição para ajudar no
que for preciso, desejo toda
sorte a eles e que tenham

sabedoria para trilhar
esse caminho pelo bem
do nosso município”,
finalizou o presidente.
Os vereadores eleitos assumirão o poder
legislativo no dia 01 de
janeiro de 2021 e permanecerão até o dia 31
de dezembro de 2024.
Estiveram presentes
Onilza do Edileu (PL);
Helder Carneiro Lãzudo
(MDB); Isabel de Zezinho (MDB); Gaúcho
da Relojoaria (PSDB);
Paula do Edivaldinho
(DEM); Rosângela do
Manga (PL).
Fonte: Assessoria
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Prefeitura de Chapadão do Sul define datas
de recesso administrativo no final do ano

Foi publicado no diário
oficial do Município do
dia 27 de novembro, o
DECRETO Nº 3.387 que
definiu as datas de recesso
administrativo da Prefeitura de Chapadão do Sul
durante as festividades de

final de ano.
Fica decretado recesso administrativo na Prefeitura
Municipal de Chapadão
do Sul – MS, nos dias 24
de dezembro de 2020 e
nos dias 28, 29, 30 e 31 de
dezembro de 2020.

No período em questão
funcionarão em regime de
plantão exclusivamente
os serviços considerados
de natureza essencial e os
serviços administrativos
internos que forem considerados necessários para o
encerramento do exercício
financeiro.
Os Secretários Municipais
deverão organizar escala de
plantão dos departamentos
e serviços públicos essenciais durante o período de
recesso administrativo.
*Assessoria de Imprensa

Está em débito com o Fisco Municipal? O prazo para
adesão ao REFIS 2020 termina no dia 10 de dezembro

Neste ano de 2020, a Lei
nº 1.248, publicada no Diário Oficial do Município
no dia 7 de julho, instituiu
o Programa de Recuperação Fiscal – REFIS 100%
SAÚDE.
O REFIS, de acordo
com a Lei, são medidas
administrativas destinadas
a promover a regularização
dos créditos tributários e
não tributários devidos à
Fazenda Pública Municipal, com fato gerador
ocorrido até abril de 2020,
decorrentes de débitos de
pessoas físicas e jurídicas,
com sede ou não no Município. Em termos gerais,
é uma oportunidade que
a Administração Municipal oferece para que o
contribuinte possa quitar
seu débito com até 100%
de desconto nos juros e

multas.
Veja as condições de pagamento dos débitos atrasados, neste ano de 2020.
em parcela única com
a redução de 100% (cem
por cento) da multa e dos
juros de mora; em até
06 (seis) parcelas com a
redução de 75% (setenta e
cinco por cento) da multa
e dos juros de mora;
III. em até 12 (doze)
parcelas com redução de
50% (cinquenta por cento) da multa e dos juros
de mora;
em parcela única
com redução de 80%
(oitenta por cento) do
valor total, para créditos
oriundos da aplicação
de penalidade – Auto de
Infração e Imposição de
Multa (AIIM) decorrente
do descumprimento do

art. 100 da Lei Complementar nº 087, de 02 de
setembro de 2016;
em parcela única
com redução de 50%
(cinquenta por cento)
do valor total, para os
demais créditos oriundos
da aplicação de penalidade – Auto de Infração
e Imposição de Multa
(AIIM).
O ingresso no REFIS
100% SAÚDE deverá ser
formalizado até o dia 10
de dezembro de 2020, e
deverá ser requerido pelo
sujeito passivo ou representante legal, no caso de
pessoa física; ou ainda
pelo sócio proprietário
ou representante legal, no
caso de pessoa jurídica,
mediante modelo padrão
instituído pela Secretaria
Municipal de Finanças e
Planejamento.
O vencimento da guia
de arrecadação será de até
5 (cinco) dias corridos após
o deferimento do pedido de
ingresso no programa.
O contribuinte em dúvida pode entrar em contato
com a CAC – Central de
Atendimento ao Contribuinte, por meio dos canais
abaixo informados.

Chap. do Céu: Inscrições para o III Concurso
de Decoração Natalina até dia 10 de dezembro
A Prefeitura Municipal apresenta o 3º Concurso de Decoração Natalina de Chapadão do Céu, através da Secretaria de
Turismo, Esporte, Cultura e Juventude.
Com o objetivo de embelezar a cidade
no período das festas comemorativas,
representando a tradição do Natal, o
concurso distribuirá várias premiações.
Como novidade em 2020, o concurso apresenta cinco categorias: Estabelecimento Comercial, Estabelecimento
Comercial Segmentado (para as empresas que vendem produtos de decoração Natalina), Residencial avaliado em até R$ 150
mil, e Residencial com valor venal entre R$ 150 mil e R$ 300 mil, Residencial avaliado
acima de R$ 300 mil. As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 10 de dezembro,
na Secretaria de Cultura, das 08h às 12h e das 14h às 17h, de segunda a sexta-feira.
A comissão julgadora visitará as decorações inscritas entre os dias 12 à 15 de dezembro. Serão avaliados o espirito natalino, a criatividade e originalidade, beleza e
iluminação. A premiação acontecerá para as cinco decorações de cada categoria que
obtiverem os melhores resultados finais, da seguinte maneira:
1º Prêmio – R$ 2 mil e uma placa de Mérito.
2º Prêmio – R$ 1.500 e uma placa de Mérito.
3º Prêmio – R$ 1.000 mil e uma placa de Mérito.
4º Prêmio – R$ 500 e uma placa de Mérito.
5º Prêmio – R$ 250 e uma placa de Mérito.
A solenidade de premiação acontecerá no dia 17 de dezembro, na Prefeitura Municipal. http://www.chapadaodoceu.go.gov.br/governo/diario-oficial.

Equipe de Rogério Rosalin é a
vencedora do rodeio Live de Noel

A equipe de peões formada pelo prefeito de Figueirão Rogério Rosalin
foi à vencedora da pri-

meira Live de equipes,
promovida pelo promoter
Elton Silva, ocorrida neste
final de semana na cidade

de Chapadão do Sul e levou
a premiação de R$ 20 mil
reais.
Ao todo foram 05 equipes participantes do rodeio
e a vice campeão foi da
cidade Paraíso das Aguas.
A live teve como objetivo de arrecadar cestas básicas para serem distribuída
para as famílias carentes do
município.
Segundo o promoter
foram arredadas 274 cestas,
que serão repassadas para
Assistência Social para fazer distribuição no Natal.

Fórum de Chapadão do Sul continua com
restrições no atendimento presencial

O Atendimento as pessoas ao Fórum da Comarca de Chapadão do Sul,
continua com medidas
protetivas contra o Coronavírus. O juiz Dr. Silvio
Cesar Prado, determinou
que a portaria, seja mantida.
Art. 4º Enquanto perdurar o risco de contágio
da COVID-19, o acesso

às

dependências do Poder Judiciário Estadual
será prioritariamente
para o
público interno, mantido, preferencialmente,
o atendimento virtual
para
o público externo,
com ampla disponibilização e divulgação de

canais de
comunicação, por unidade judicial e administrativa, sem prejuízo da
prestação dos serviços,
sob pena das responsabilidades funcionais
cabíveis, adotando-se
o atendimento presencial
apenas quando
estritamente necessário.
Parágrafo único. A
presença física do público
externo, que efetivamente
tenha necessidade de
atendimento presencial e
quando inviável a
realização pela via remota ou virtual, deverá
ser previamente agendada
com o setor competente, a fim de evitar aglome-

Sorteio de prêmios do IPTU 2020
será no dia 12 de dezembro, com
transmissão pela internet
A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Finanças e Planejamento, informa que o sorteio de prêmios da Campanha IPTU 2020,
adiado em virtude do período eleitoral, será realizado no próximo dia
12 de dezembro, a partir das 17h00, com transmissão ao vivo pelo
canal do Youtube.
A Campanha de prêmios do IPTU 2020,
definida pelo Decreto
nº 3.298, sorteará R$
100 mil em prêmios
aos contribuintes que
estiverem em dia com
o pagamento.
Cada imóvel tem direito a um cupom, que
deve ser destacado do
carnê e depositado na
urna, instalada na Central de Atendimento ao
Contribuinte (CAC),
até às 17h00 do dia 11
de dezembro.
Link da transmissão:
www.youtube.com/
user/chapadaoimprensa
A relação completa
dos ganhadores será
divulgada no site oficial
da Prefeitura Municipal e no Diário Oficial do Município.
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Prefeito eleito Cleverson anunciou o seu secretariado
O prefeito eleito de
Costa Ria Cleverson dos
santos e o seu vice, Roni
Cota, reuniu na câmara
municipal para fazer o
anuncio oficial da equipe
do primeiro escalão do
governo, ou seja, as oito
pessoas que vão ocupar
as secretarias do município.
Em seu discurso o prefeito eleito, deixou bem
claro que foi difícil à
escolha deste primeiro
escalação, sabe que não
agradou a todos e, por
isso quer dedicação de
todos porque ele vai cobrar o cumprimentos das
metas de seus governo.
TURISMO E MEIO
AMBIENTE, ESPORTE
E CULTURA- A incumbência foi delegada ao
advogada e ex-prefeito
JESUS BAIRD
SECRETARIA DE
OBRAS Terá no seu
comando o empresário
PENIDES GARCIA JACINTO.
SECRETARIA DE
OBRAS Terá no seu
comando o empresário
PENIDES GARCIA JACINTO.
DESENVOLVIMENTO- A Secretaria municipal de Desenvolvimento
será ocupada pelo corretor de imóveis, JESSE
CRUCIOL.

ADMINISTRAÇÃO,
FINANÇAS, PLANEJAMENTO E RECEITA- Terá o professor
Bacharel e administração
de empresa URIEL CARVALHO.
ASSISTÊNCIA SOCIAL – Será ocupada pela
professora e ex-vereadora
EVAIR GOMES.
EDUCAÇÃO: A Secretaria municipal terá na
pasta a professora MARIA BARBOSA MOREIRA.
SAUDE- A Secretaria
de saúde será ocupada
pela Dr.ª JULIANA DIAS
CORREIA, que atua na
área de psicoterapia.
“Não sou político de
carreira, não quero fazer
carreira como político,
meu objetivo é fazer um
mandato de quatro anos,
da melhor forma possível”. Afirmou o prefeito
eleito.
Ele lembrou ainda que
vai honrar compromissos
firmados com parceiros,
mas que sempre vai colocar o município em
primeiro lugar. “Minha
intenção é cumprir bem
este mandato de quatro
anos e fazer com que
as pessoas se lembrem
de mim com o mesmo
orgulho que se lembram
do Cleverson delegado”,
destacou Cleverson.
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Administração JCK esta construindo
a praça do Bairro Esplanada

A Administração
Municipal de Chapadão do Sul, deverá entregar em
breve a população
do Bairro Esplanada, a construção da
Praça Municipal que
esta sendo construída entre as Ruas das
Corujas e Albatroz.
Todos os recursos,
que estão sendo
aplicados na Obra

são oriundos dos
cofres municipais.
A obra foi iniciada
no começa do ano
e deverá ser entregue até o final de
dezembro.
O inicio das obras,
foram feitas pela a
administração municipal, através da
secretaria de obras
Mas, devido ao
grande acúmulo de

outras obras e prevendo um possível
atraso no término, a
prefeitura municipal
terceirizou a obras e
hoje mais de 80% já
esta concluída.
Ainda há possibilidade dela ser entregue até o final
do ano, conforme
dealhou o secretario
de obras

Prefeito eleito de Costa Rica reuniu se com
Secretário de Segurança para implantar
Delegacia da Mulher na cidade

O secretário de Justiça e
Segurança Pública de Mato
Grosso do Sul, Antonio
Carlos Videira, recebeu
no gabinete da Sejusp, em
Campo Grande, o delegado Cleverson Alves dos
Santos, prefeito eleito de
Costa Rica, para discutir
melhorias para a segurança
pública no município.
Conforme Videira, a
Sejusp está dando início a
estudos para a implantação
do Instituto de Medicina
Legal (IML) e a Delegacia
de Atendimento à Mulher
(DAM), visando melhorar
o atendimento à população.
“Como prefeito eleito, o
Cleverson nos procurou

para solicitar a implantação do IML e da Delegacia de Atendimento
à Mulher em Costa Rica
e nós estamos iniciando
estudos para viabilizar
esses dois projetos para o
município”, explica.
Durante a reunião, o
delegado Cleverson explicou que a falta de um
IML e da DAM na cidade
acaba onerando o Estado
e dificultando o acesso
da população à serviços
especializados. “A mulher
vítima de violência está
em situação de fragilidade
e vulnerabilidade e com
uma unidade especializada é possível oferecer um

atendimento melhor e mais
humanizado”, acredita
Cleverson.
Atualmente exames
como necropsia e conjunção carnal em vítimas
de violência sexual são
realizados nos municípios
próximos de Costa Rica
que possuem IML, como
Cassilândia, Paranaíba
e Coxim, por exemplo.
“Nós temos interesse em
levar esses serviços para
Costa Rica, não apenas
para reduzir custos para o
Estado, mas também para
acelerar a conclusão dos
procedimentos policiais
e levar comodidade para
os moradores da cidade”,
garante o secretário de
Segurança.
O diretor do Departamento de Polícia do Interior (DPI) da Polícia Civil,
delegado Ivan Barreira,
também esteve presente na
reunião para discutir novos
projetos para a instituição
em Costa Rica.
Fonte: Assessoria Policia Civil – Joelma Belchio
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Prefeito Dalmy recebeu visita do novo Prefeito Dalmy recebeu visita do Prefeito de Paraíso das Águas Ivan Xixi
diretor da Fundação Chapadão

O Prefeito Dalmy Crisóstomo junto com a Secretária Municipal de Desenvolvimento, Agricultura,
Pecuária, Turismo e Meio
Ambiente, Bruna Barbosa
e o Secretário Municipal
de Administração e Finan-

ças Laeryk Rodrigues
receberam a visita do
novo Diretor Executivo
da Fundação Chapadão,
André Bartolomeu Piesanti acompanhado do
engenheiro agrônomo
Jefferson Luiz Ancelmo

que vieram conhecer a
área do Projeto integração
lavoura-pecuária.
O Projeto integração
lavoura-pecuária foi implantado ano passado em
parceria com a Fundação
Chapadão na Fazenda Rodansechis do proprietário
Ricardo Sechis numa área
de 5ha. Ano passado foi
feito o experimento em
1,5ha com cinco variedades
de soja e para esse ano será
plantado as 5ha com vinte
variedades de soja.
Assecom/Prefeitura de
Alcinópolis | Fotos: Arquivo SEMUDES

O Prefeito Dalmy recebeu no gabinete, a visita
do Prefeito Ivan Xixi
de Paraíso das Águas.
A visita realizada no
gabinete, aconteceu em
clima de troca de experiências entre os prefeitos, onde explanaram as

dificuldades e soluções
vivenciadas por cada um
diante da administração
pública nessa gestão.
O prefeito Xixi está em
seu último mandato de
gestão em Paraíso das
Águas foi o primeiro e

único prefeito até hoje na
cidade, desde da Emancipação Política acontecida em 2003 que somente
em 2009 foi reconhecida
pelo Supremo Tribunal
Federal e três anos depois aconteceu a primeira
eleição na cidade, sendo
eleito nos dois mandatos
pela maioria dos votos
válidos. O prefeito estava acompanhado do Assessor de Comunicação
Max Junior Arantes.
Assecom/Prefeitura de
Alcinópolis

Prefeitura de Alcinópolis adquire Alcinópolis recebeu visita da artista
visual e ceramista Marina Torrecilha
novos implementos agrícolas

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Agricultura,
Pecuária, Turismo e
Meio Ambiente através do departamento
de Agricultura recebeu essa semana uma
Carreta Basculante de
metal com capacidade
de cinco toneladas, uma

semeadeira e adubadeira com capacidade de
600L para atender os
pequenos produtores e
agricultura familiar do
Munícipio.
Esses implementos
agrícolas foram adquiridos com recursos próprio e que irá proporcio-

nar melhores condições
aos pequenos produtores,
viabilizando o aumento
da produção e renda das
famílias.
A agricultura familiar
é essencial para o desenvolvimento agroindustrial do Município, por
isso a secretaria busca
fomentar formas de desenvolver a estruturação
da atividade em unidades
de negócios, com cadeias
de produção cada vez
mais desenvolvidas e tem
atendido a cada dia, os
pequenos produtores. Em
2018 foi criado o programa de Hortifrúti, iniciado
o plantio da Pitaya com
nove produtores e agora iniciará o plantio do
Limão-Taiti e conta com
auxílio da Prefeitura com
os implementos agrícolas, assistência técnica e
doação de mudas.

Governo de Costa Rica promove “Arrastão de
Limpeza no Combate ao Aedes Aegypti”
Com objetivo de eliminar possíveis criadouros do mosquito Aedes Aegypti, transmissor
da dengue, chikungunya e zika, o Governo de Costa Rica – MS por meio da Secretaria
Municipal de Saúde começou nesta segunda-feira, 23 de novembro de 2020, o Arrastão
de Limpeza no Combate ao
Aedes Aegypti que será realizado em todo o município
de distrito da Lage.
Conforme o coordenador
do Controle de Vetores, Geandro dos Santos
Almeida, a pedido do prefeito Waldeli dos Santos Rosa,
todas as saídas
da cidade também serão
limpas.
“Estamos fazendo novamente um apelo à população para que cada um faça a sua parte cuidando de seu quintal,
pois só com a participação de todos podemos ter uma Costa Rica sem dengue”, pediu o
prefeito Waldeli.
A secretária Municipal de Saúde, Adriana Tobal, também faz um pedido
especial para que a população receba os agentes de combate a endemias, para que possam entrar em seus quintais e retirar possíveis depósitos que possam servir de criadouros
do mosquito Aedes aegypti.
“Nosso objetivo com o arrastão é manter o índice de infestação do Aedes aegypti
abaixo de 1% e com isso diminuirmos o risco de termos casos de dengue, chicungunya e
zika vírus em nossa cidade”, reforça Adriana Tobal.
Geandro Almeida reforça ainda que, durante o arrastão moradores que
estiverem com grande acúmulo de lixo em seus quintais serão notificados
de acordo com a Lei Municipal Nº 1.232, de 08 de maio de 2015 e alerta que todos os
proprietários que forem reincidentes serão encaminhados ao MPE – Ministério Público
Estadual. ASSECOM/PMCR

A Secretária Bruna
Barbosa, da Secretaria
Municipal de desenvolvimento, Agricultura,
Pecuária, Turismo e
Meio Ambiente recebeu
a visita da artista visual
e ceramista Marina Tor-

recilha .
Marina tem como
inspiração o Cerrado,
o folclore brasileiro e a
arte rupestre dos sítios
arqueológicos de Alcinópolis. A artista já
visitou a Gruta do Barro

Branco e conhecerá também o Templo dos Pilares e o Sítio Arqueológico Pata da Onça. Marina
está acompanhada de seu
namorado, o engenheiro
civil Pedro Schabib e
guiados pelo Chefe de
Divisão da Semudes,
Erciliomar Furquim.
Quem quiser conhecer
mais sobre o trabalho de
cerâmica com a temática
rupestre da artista, pode
acessar o seu IG: @copadebarro ou pelo site
copadebarro.com

Municipio de Alcinópolis
iniciou o plantio do Limão

10 (dez) produtores participantes do projeto da
cultura do limão taiti, deram um passo importante
para o desenvolvimento do
projeto, onde iniciaram o
plantio em suas respectivas
áreas. O técnico responsável pela assistência aos
produtores, senhor José
Loreto, fez o treinamento
de plantio com todos os
participantes e a expectativa é que até a semana
que vêm as 5 (cinco) mil

mudas do projeto estejam
todas plantadas, somando
12 (doze) hectares de área
plantada ao total.
A Secretária Municipal de
Desenvolvimento disse
que as frutíferas além de
ser uma novidade para
os produtores da região,
também irá gerar novos
empregos diretos e indiretos. O projeto é parte do
Programa Municipal de
Hortifrúti, que foi iniciado

em 2018 com o plantio da
cultura da pitaya.
“Estou empolgado com o
plantio, sendo as cítricas
uma alternativa econômica
viável ao nosso Município,
onde o solo e os recursos
hídricos da região apresentam aptidão para o desenvolvimento das frutíferas
de clima tropical, como o
limão e a pitaya”, ressalta
o Prefeito Dalmy.
O técnico Loreto disse que
Alcinópolis tem tudo para
atrair cada vez mais produtores que queiram inovar
na produção de fruticulturas, onde hoje já temos
no Município produção de
ponkan, banana, limão taiti,
pitaya, laranja entre outras
culturas.
Maiores informações no
telefone 3260 1739 SEMUDES.
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Matrículas da rede municipal de ensino Paraíso: Serra do Córrego Fundo está interem Paraíso das Águas começam no dia ditada p a r a o b r a s d e p a v i m e n t a ç ã o

A Prefeitura Municipal de Paraíso das
Águas através da Secretaria Municipal de
Educação informa aos
munícipes que a partir
do dia 07 de dezembro
terá início as matrículas do ano de 2021
na rede municipal de
ensino.
Na Escola Municipal Professora Lizete
Rivelli Alpe – Polo

o horário para que os
pais ou responsáveis
comparecem na unidade de educação será
das 7 às 11 horas e das
13 às 17 horas.
Na Escola Avó Neguinha no distrito de
Pouso Alto o horário para as matrículas
será das 7h30 às 12
horas(meio dia).
Já as matrículas para
os alunos da Escola

Joaquim Cândido serão
realizadas na sede da
S ecr etaria Mu nicipal
de Educação, das 7 às
11horas e das 13 às 17
horas.
É necessário que
p ai s o u res p o n s áv ei s
procurem os lugares
para a efetivação da
matrícula munidos com
certidão de nascimento
do aluno, carteira de
vacinação, CPF, RG,
cartão do SUS, tipagem
sanguínea e transferência escolar para alunos
de outras escolas.
Informações podem
ser obtidas através do
telefone: 32481046
ASSECOM- Prefeitura Municipal de Para-

Prefeitura de Paraíso das Águas utiliza
plataforma digital que agiliza atendimento e r e d u z c o n s u m o d e

Pensando em reduzir o
consumo de papel, otimizar o tempo e aumentar a
sustentabilidade ambiental
no executivo municipal, a
Prefeitura de Paraíso das
Águas adquiriu a 1Doc,
uma plataforma que tem
o objetivo de digitalizar
processos que antes eram
baseados em papéis, e
realizar a comunicação interna dos setores do órgão
público.

A 1Doc fornece gerenciamento de serviços e
documentos para a Prefeitura, e auxilia nas simplificação de processos dos
clientes do setor público
para que as agências possam atender às necessidades da população de forma
rápida e eficiente.
Com a utilização do
1Doc, os departamentos
e municípios podem se
conectar diretamente aos

cidadãos e contribuintes
para resolver as demandas
do dia a dia rapidamente.
A plataforma 1Doc integra
comunicações internas,
serviços ao cidadão e gerenciamento de documentos, eliminando os papéis
desses processos, gerando
economia, preservando o
meio ambiente e dando
agilidade aos serviços.
Na Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas
a 1Doc está em operação
desde o dia17 de julho de
2020 e nesses quatro meses
a economia foi de mais de
R$20.000,00(vinte mil reais) e, 112.791 folhas que
deixaram de ser impressas,
ajudando dessa forma a
preservação do meio ambiente.

A Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas através da Secretaria Municipal de Infraestrutura Rural e Urbana
informa aos munícipes que
a ponte e serra do Córrego
Fundo está interditada para
a realização de obras de pavimentação asfáltica.
O acesso provisório, até o
fim das obras, será somente
pela Ponte de Pedra, pela
MS316.
As regiões de serras no município estão recebendo a
pavimentação asfáltica, gerando dessa forma mais conforto, segurança e agilidade
para quem trafega nessas regiões.

Reformas e ampliações
do Ginásio d esporte

Está em fase final de
acabamento a obra de
reforma e ampliação
do Ginásio de Esportes
Sidney Alves Siqueira, construção de praça
desportiva, paisagismo
e iluminação da área

externa do ginásio.
A obra tem previsão
de entrega no inicio do
próximo mês. Uma valiosa e importante obra,
principalmente para os
desportistas do município.

O investimento total foi no valor de R$
1.583.468,85 (Hum milhão, quinhentos e oitenta
e três mil, quatrocentos e
oito reais e oitenta e cinco
centavos), com recursos
próprios do Município.
Foram reformados 825m², ampliado
119,39m² e construção
de 5.000m².
Já a área de paisagismo
totalizou 2.050,51m².
*BNC Noticias – Fotos Max Arantes

Lar dos Idosos de Cassilândia recebe verba de mais de R$ 100 mil de Ministério

O Lar dos Idosos acaba de receber o cartão do Ministério da Mulher, da Família e
dos Direitos Humanos. A Ministra Damares Alves enviou para Cassilândia R$ 106
mil. Mineiro.
O presidente Waddyh Moysés, o Mineiro, recebeu o cartão para sacar R$ 106 mil.
Foi um dos primeiros do Brasil porque a entidade está sem problema de regularização.
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Ministério Público pede para vereadores não votar projeto
que concede abono para servidores da Prefeitura de Costa
O Ministério Público
Estadual (MPE) não recomenda a concessão do
abono pecuniário, no valor
de um salário mínimo (mil
e quarenta e cinco reais),
que a Prefeitura de Costa
Rica-MS pretende pagar a
mais no salário de cada servidor do Poder Executivo
do município, na folha do
mês de dezembro de 2020.
O assunto está em debate
no Poder Legislativo costarriquense.
O Projeto de Lei (PL) nº
1.367/2020, que autoriza a

concessão do abono pecuniário, tramita na Câmara
Municipal de Vereadores
de Costa Rica, e atualmente
está sendo analisado em
duas comissões da Casa
de Leis: a Comissão de
Constituição, Legislação,
Justiça e Redação Final, e
a Comissão de Orçamento
e Finanças.
Para começar a valer e
entrar em vigor, a proposta
depende da aprovação da
maioria dos vereadores
costarriquenses. Mas o
promotor de justiça de

Costa Rica George Cassio
Tiosso Abbud encaminhou
uma recomendação para
a Câmara Municipal, na
tarde de segunda-feira
(23/11), pedindo para o
Poder Legislativo não votar o projeto.
Na recomendação, George Cassio argumenta que
a Lei Complementar Federal n° 173/2020 – que trata
do Programa Federativo de
Enfrentamento ao Coronavírus – proíbe a concessão,
a qualquer título, de gratifi-

cação, bônus, vantagens ou
quaisquer benefícios remuneratórios aos servidores
públicos municipais, até 31
de dezembro de 2021.
O projeto de concessão do abono pecuniário
tem como autor o prefeito
Waldeli dos Santos Rosa
(MDB) e foi protocolado
na Câmara no último dia
20 de novembro. De acordo
com a proposição, cada servidor da Prefeitura poderá
receber R$ 1.045 a mais,
além do salário normal,
na folha de pagamento de

