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PÁGINA 06

Chapadão do Sul: Prefeitura autoriza 
retorno as aulas com 50% da capacidade

Foi publicado no diário oficial do dia  19, o DECRETO Nº 3.428  autorizando e 
definindo regras para o funcionamento de escolas e centros de educação infantil para 
o ano letivo de 2021.

Câmara aprova projeto que concede
R$ 630 mil reais para o CREC

Em reunião extraor-
dinária, a Câmara Muni-
cipal de Costa Rica, sob 
a presidente de vereador 
Averaldo Barbosa , apro-
vou o projeto do executivo 
municipal, que concede 
ajuda financeira no valor 
de R$ 630mil reais para a 
equipe do CREC

Prefeito Dalmy Crisóstomo entregou 
mais um caminhão para setor de Obras

O Prefeito Municipal de 
Alcinópolis, Dalmy Crisos-
tomo  entregou o caminhão 
tum caminhão caçamba no 
valor de R$ 460 mil, para a 
Secretaria de Obras, Viação 
e Serviços Públicos.

Indústria de álcool Gel poderá 
ser instalada em Cassilândia

O vice-prefeito de 
Cassi lândia  Valdecy 
Pere i ra ,  representou 
o prefeito Jair  Boni, 
em uma reunião com o 
presidente da Indústria 
de Álcool Vitória, se-
nhor Elmo Regatielli, 
que pretende instalar 
na cidade.

Prefeito Anízio Andrade cobra solução 
para problema da energia na cidade

O prefeito municipal de 
Paraiso das Aguas Anízio 
Andrade, esta na capital 
do estado visitando vá-
rias secretarias estaduais 
e órgãos do governo em 
busca de beneficio para o 
município.

Prefeito Cleverson concretiza
Coplacana e traz primeira empresa 
para geração de empregos em Costa 

PÁGINA 08

O prefeito de Costa 
Rica, Cleverson Alves dos 
Santos, recebeu o diretor 
de operações e expansões 
da Cooperativa Coplacana, 
Fábio Veloso, e confirmou 
a instalação de uma filial da 
empresa no município.
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RESPONSABILIZA POR 
MATERIAS  ASSINADAS 
OU DE OUTRA ORIGEM 

Filiado a ABJ-Associa-
ção    

Vereadores Profº Leonardo e Fio do Povo 
solicitaram viabilidade na aquisição de 

vacinas contra a Covid-19

PODER LEGISLATI-
VO – O presidente do 
Legislativo de Paraíso 
das Águas, vereador Le-
onardo Corniani Dias, o 
Profº Leonardo (DEM) 
e o vereador José Divino 
Francisco da Silva, o “Fio 
do Povo” (PSDB), proto-
colaram  ofício ao prefeito 
municipal, Anízio Sobri-
nho de Andrade (DEM) 
e ao secretário municipal 

Vereadores se reúnem com prefeito e 
entregam indicações para Mateira e 
construção de casa para religiosos

 O prefeito Anízio 
Sobrinho de Andrade 
(DEM),  recebeu em 
seu gabinete os vere-
adores Ueder Angola 
(DEM), Tuta (PSDB) 
e Neife Vida (DEM), 
que apresentaram três 
importantes indicações 
para atender a popula-
ção paraisense.

São as indicações:
Nº 02/2021 – Soli-

cita ao prefeito Anízio 
Andrade que interceda 
junto ao seceretário-
adjunto da Secretaria 
Estadual de Infraestru-
tura (Seinfra), o patro-
lamento da MS 316, 
que liga a sede do mu-

Paraiso: Vereadores aprovam projeto 
que derruba alíquota de reajuste de 17% 

para 4% na conta de água
 A Câmara Municipal de Paraíso das Águas realizou sua primeira Sessão Extraor-

dinária, solicitada pelo Poder Executivo Municipal e convocada pelo presidente do 
Legislativo, vereador Profº 
Leonardo Corniani Dias.

Mesa diretora 2021/2022
Entre os projetos aprova-

dos estão o Projeto de Lei nº 
001/2021, de autoria do Poder 
Executivo, que autoriza a Pre-
feitura Municipal de Paraíso 
das Águas à realizar pequenas 
manutenções em rodovias es-
taduais para facilitar o acesso 
aos moradores do interior do 
município, aprovado com 
unanimidade de votos.

O Projeto de Lei nº 002/2021, também de autoria do Poder Executivo, que “fixa os 
valores da tarifa de água e esgoto a serem praticados pelo Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto de Paraíso das Águas – SAAE, projeto de suma importância para os usuários 
do município, que deixarão de pagar os quase 17% que estabelecia o IGPM (Índice 

Geral de Preços do Mercado), 
reajuste previsto para janeiro 
de 2021, de acordo com a lei 
vigente.

Presidente da Legislativo 
Vereador Professor Leonar-
do

Preocupados com este re-
ajuste, que iria refletir no 
bolso dos usuários do SAAE, 
mas também atentos às ma-
nutenções necessárias e os 
custos elevados dos serviços 

prestados pela autarquia, os vereadores se reuniram com o executivo municipal, onde 
debateram o projeto, que além de fixar o reajuste em 4,52 % de acordo com o IPCA ( 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), ou seja,  a tarifa mínima residencial 
atual é de R$ 32,80 e projeto prevê reajuste para R$ 34,10, aproximadamente 4% de 
reajuste e não os quase 17% que previa a lei vigente, também a nova lei que passa a 
vigorar a partir da sanção do prefeito municipal Anízio Sobrinho de Andrade (DEM), o 
consumidor deixa de pagar a taxa de religação em casos de cortes e caso comprovado 
de vazamento de água do hidrômetro para o interior do terreno, o SAAE deverá arcar 
com 50% do valor excedido 
da média de uso.

Para o presidente Profº 
Leonardo, o projeto elaborado 
pelo executivo municipal e 
discutido pelos vereadores é 
muito importante num mo-
mento como este de pande-
mia. “A manutenção da rede 
de água tem um custo muito 
elevado, sendo assim, revo-
gando a lei que autorizava a 
cobrança de 17% na taxa de 
água e aprovando esta nova com 4% e outros benefícios, como a isenção de taxa de 
religação, por exemplo, que já era uma preocupação antiga e, que agora, já no início 
desta nova gestão, passa a ser um dos primeiros projetos aprovados, também entendemos 
que não deixamos de se fazer o reajuste necessário e ao mesmo tempo não sobrecar-
regando a nossa população de taxa elevada e de outros custos. Estamos agindo com 
responsabilidade, jamais aprovaríamos um projeto que seria desfavorável para a nossa 
população”, destacou o presidente.

O projeto foi aprovado com 06 votos favoráveis, uma abstenção (vereador Fio do 
Povo/PSDB) e um voto contrário (Profª Inês Londero/PSD).

Vale lembrar que o presidente da mesa diretora não manifesta seu voto em projetos, 
exceto em caso de empates. BNC e ocorreionews

de Saúde, Dr. Jefferson de 
Souza Correa, solicitando 
o estudo e a viabilidade de 
adquirir o imunizante con-
tra a Covid-19 para toda a 
população paraisense.

“A luta contra a Covid-
19 é nossa prioridade nú-
mero um! A saúde do povo 
é uma questão primordial e 
vamos lutar para resolver 
também a saúde econômi-
ca. A vacinação e conse-

quentemente a imunização 
vão trazer normalidade às 
nossas vidas, estabilidade 
necessária para a saúde fi-
nanceira da Capital. O que 
depender de nossos esfor-
ços, como vereador, estarei 
empenhado neste sentido”, 
afirmou o vereador Profº 
Leonardo.

Ainda que haja muitas 
especulações sobre a vaci-
na, o vereador Fio do Povo 
lembra que é importante 
seguir às recomendações 
do Ministério da Saúde, 
deixar de lado a política e 
os interesses pessoais, bus-
car meios de salvar vidas e 
retornar a economia. “Na 
maioria dos testes já rea-
lizados, a vacina mostrou 
eficiente, conforme divul-
gado”, destacou o vereador 
Fio do Povo.

nicípio ao Assentamen-
to Mateira.

Nº03/2021 – Solici-
ta ao prefeito Anízio 
Andrade que interce-
da junto à ministra da 
Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento e de-
putada federal Tereza 
Cristina (DEM/MS), 
agendamento de uma 
reunião com os assen-
tados do Assentamento 
Mateira e Assentamen-
to Alto Sucuriú para 
tratar de assuntos de 
legalização de lotes.

Nº 04/2021 – Soli-
cita ao prefeito Anízio 
Andrade que realize o 
estudo e a viabilidade 

no sentido de construir 
– dentro do programa 
municipal “Aconchego 
do Meu Lar”, a casa 
própria aos irmãos e ir-
mãos da igreja católica 
(Congregação Humil-
des Servos da Rainha 
do Amor), que realizam 
um grande trabalho so-
cial no Município.

As indicações foram 
assinadas pelos três ve-
readores: Ueder Ango-
la, Neife Vida e Tuta.

*BNC Noticias
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Depois de ficar três dias sem 
energia e ter uma morte prefei-
to quer cortar cabo da ENEL

Prefeito Cleverson concretiza
Coplacana e traz primeira empresa 

para geração de empregos em
Costa Rica

Após tantos problemas e descaso da ENEL, a cidade de Chapadão do 
Céu, situada no sudoeste 
de Goiás, indignou-se e 
resolveu confeccionar um 
outdoor com os dizeres: 
“Empresa Non grata e não 
Eficiente nessa Localida-
de”. O prefeito Eduardo 
Peixoto (DEM) afirma que 
o município não aguenta 
mais. O descontentamen-
to vem por uma série de 

falhas na rede elétrica da cidade e pelo fornecimento inadequado para 
todo o potencial da região, sendo Chapadão do Céu-Go um dos maiores 
produtores agrícola do país.

O último dissabor aconteceu após a cidade ficar tres(03)  dias sem 
energia, e no terceiro dia sem resposta e providências por parte da ENEL, 
o gerente da Fazenda Santa Barbára, Vilamir Matiello, desesperado 
por ver produtos estragar nos congeladores desligados, tentou fazer a 
religação da rede, no momento em que tentou restabelecer a energia 
sofreu uma descarga elétrica vindo a óbito.

Já cansada e desiludida com o descaso, só restou a população indig-
nar-se com a empresa.. Fonte Goias 24 horas

O prefeito de Costa 
Rica, Cleverson Alves dos 
Santos, recebeu o diretor 
de operações e expansões 
da Cooperativa Coplacana, 
Fábio Veloso, e confirmou 
a instalação de uma filial da 
empresa no município.

De acordo com o prefei-
to, foi montada uma equipe 
que possui a trabalho de 
identificar oportunidades 
de negócios para Costa 
Rica e essa equipe foi res-
ponsável por verificar o 
interesse na cooperativa – 
que já possui uma filial em 
Dourados – em expandir 
seus negócios na região 
norte de Mato Grosso do 
Sul.

“Quando chegou até nós 
o interesse da Coplacana 
em vir para o norte do es-
tado, eu fui pessoalmente 
conversar com seus direto-
res e apresentei Costa Rica 
para eles, que já tinham um 
projeto de instalação em 
outro município”, explicou 
o prefeito.

Segundo Cleverson Al-
ves dos Santos, após con-
versas, foi apresentadas as 
vantagens para a empresa 
se instalar em Costa Rica 
e o interesse do gestor em 
que a empresa abrisse um 
filial na cidade, interesse 
que teria influenciado di-
retamente na decisão dos 
diretores em cancelar o 
projeto em outro município 
e se instalarem em Costa 
Rica.

“Hoje o diretor de ope-
rações e expansões da co-
operatica esteve aqui e 
garantiu a instalação de 
uma filial da empresa em 
Costa Rica”, comemorou 
o prefeito.

Na reunião também esti-
varam presentes o Vereador 
Evaldo Paulino, Advogado 
e Pecuarista Nilo Fernando 
Sbrissa , Empresário José 
Alcides Simplicio e tam-
bém Tonhá. 

De acordo com o diretor 
de operações e expansões 
da Coplacana, Fábio Velo-

so, a recepção do prefeito 
do município teve um im-
pacto positivo na empresa. 
“Nós começamos a falar de 
Costa Rica e em 30 dias já 
tivemos uma visita do pre-
feito Cleverson, o que nos 
deixa muito feliz e mostra 
que Costa Rica só tem a 
ganhar com as decisões do 
novo prefeito”.

Fábio explica que Costa 
Rica possui um grande 
potencial para a cana de 
açúcar, grãos e algodão, o 
que vai de encontro com o 
desejo de diversidade da 
empresa.

“Estamos agora no pro-
cesso de avaliação de imó-
veis, nos reunindo com 
os empresários da cidade, 
queremos nos instalar já 
em 2021 com uma loja de 
aproximadamente 300m 
quadrados e um deposito 
com cerca de1.200 metros 
quadrados”, comentou Fá-
bio.

De primeiro momento, 
a chegada da empresa pode 
gerar cerca de 10 empregos 
diretos por conta da loja. 
“Também vamos avaliar as 
possibilidades para instalar 
uma unidade de recebi-
mento de grãos no futuro, 
que emprega de 20 a 25 
pessoas”.

A chegada da empresa 
confirma uma das princi-
pais bandeiras da campa-
nha de Cleverson Alves dos 
Santos, de gerar empregos 
dentro de Costa Rica.

“Nossa bandeira é a ge-
ração de emprego, porque 
o desemprego de Costa 
Rica é grande, quase 8 
mil pessoas recebendo 
auxilio emergencial, isso 
é um indicativo de que 
nos temos muitas pessoas 
desempregadas na cidade”, 
comentou o prefeito.

“Nós estamos fazendo 
contato com várias e várias 
empresas para demonstrar 
interesse e apresentar Costa 
Rica para essas empresas. 
Já estamos conversando 
com outras empresas que 

pretendem vir para cá, en-
tão nossa meta é trazê-las 
para Costa Rica sem des-
prestigiar o empreendedor 
local”, explicou o prefeito.

O prefeito ainda disse 
que esse é o primeiro passo 
do desenvolvimento previs-
to na cidade, “futuramente 
vamos abrir o mercado de 
Costa Rica para o empreen-
dedor e essa empresa (Co-
placana) será a primeira”.

Empreendedor local
O prefeito comentou so-

bre os projetos que preten-
dem fomentar a economia 
e auxiliar o empreendedor 
local da cidade.

“Estamos renovando, 
reformulando nosso Pro-
des (Programa de Desen-
volvimento) para facilitar 
a vida do empreendedor 
local, estamos levantando 
os seguimentos comerciais 
e industriais que Costa Rica 
não tem hoje. Após fazer 
esse levantamento nós va-
mos convidar os empresá-
rios da cidade que queiram 
investir nesses seguimentos 
e encubar dentro da nossa 
incubadora de empresas 
aqui em Costa Rica” expli-
cou o prefeito.

Cleverson também disse 
estar buscando parcerias 
com o Sistema S e todas as 
entidades que possam nos 
ajudar a qualificador nossos 
trabalhadores. ” Costa Rica 
tem tudo para ser grande e 
nós vamos brigar para que 
ela tenha um lugar ao sol”, 
finalizou.

Coplacana
A Cooperativa dos Plan-

tadores de Cana do Estado 
de São Paulo – Coplaca-
na foi fundada em 1948, 
com o objetivo de oferecer 
insumos e assistência ao 
produtor rural.

A Matriz está localizada 
no Centro Canagro “José 
Coral”, em Piracicaba – 
SP e conta com 23 filiais 
nos Estados de São Pau-
lo, Goiás, Minas Gerais 
e Mato Grosso do Sul, 
além de Fábrica de Rações; 
Central de Recebimento 
de Embalagens Vazias de 
Agrotóxicos; Coop Service 
e duas unidades produtivas, 
o Confinamento de Gado e 
Unidade de Grãos.

A Coplacana possui mais 
de 12 mil itens para a agri-
cultura e completo serviço 
de assessoria no campo e 
teve um faturamento de 2,1 
bilhões em 2020.Fonte: MS 
Todo Dia
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Indústria de álcool Gel poderá
ser instalada em Cassilândia

O vice-prefe i to  de 
C a s s i l â n d i a  V a l d e c y 
Pereira, representou o 
prefeito Jair Boni, em 
uma reunião com o pre-
sidente da Indústria de 

Prefeito Anizio partipou de
reunião na FGUNDTUR

o prefeito Anízio Andrade 
(DEM) este na Fundação 
de Turismo de Mato Gros-
so do Sul (FUNDTUR), 
reunido juntamente com o 
secretário municipal de De-

Prefeito Anizio Andrade acompa-
nha recapeamento da cidade

O prefeito de Paraíso das 
Águas, Anízio Andrade 
(DEM) e a secretária mu-
nicipal de Infraestrutura 
Rural e Urbana, Simone 
Pinho, estiveram acompa-

Prefeito Anízio Andrade cobra solução 
para problema da energia na cidade

O prefeito municipal de 
Paraiso das Aguas Anízio 
Andrade, esta na capital 
do estado visitando vá-
rias secretarias estaduais 
e órgãos do governo em 
busca de beneficio para o 

Álcool Vitória, senhor 
Elmo Regat ie l l i ,  que 
p re t ende  in s t a l a r  na 
cidade.

O vice-prefeito este-

ve acompanhado de ve-
readores e as informa-
ções são positivas em 
relação à vinda para o 
município. A princípio 
será montada a indús-
t r ia  de transformação 
do álcool em gel.

Falando com a nossa 
reportagem o vice-pre-
feito Valdecy, afirmou 
que a indústria vai gerar 
de imediato cerca de 30 
empregos dire tos  aos 
cassilandenses, com a 
possibilidade de dobrar 
conforme o volume de 
produção.

município.
Nessa manhã o prefeito 

esteve na sede da Energisa 
de Mato Grosso do Sul, , 
solicitando melhorias no 
fornecimento de energia 
elétrica no Jardim Seve-

riano, onde ocorre queda 
constante de energia e o 
relocamento de um poste 
próximo à Escola Muni-
cipal Prof. Lizete Rivelli 
Alpe – Pólo.

O prefeito foi recebido 
pelo coordenador de aten-
dimento a grandes clientes 
e poder publico Sr. Dian 
Cleiton de Brito e o ana-
lista Avaido Taveira, que 
deram parecer favorável a 
reivindicação e irão deter-
minar que a reivindicação 
seja atendida em curto 
período.

senvolvimento Econômico, 
Meio Ambiente e Turismo 
(SEDEMAT), Profº Wilson 
Mateus, com a turismólo-
ga da SEDEMAT, Kellen 
Cunha 

A reunião teve por objetivo a 
fomentação do turismo local, 
como o registro fotográfico 
dos atrativos do município, 
diagnóstico turístico, pales-
tras de sensibilização sobre 
turismo de base comunitária 
e observação de aves.
“Paraíso das Águas é um 
município muito privilegia-
do pela fauna e flora e com 
oportunidades para fomentar 
o turismo local, por isso, es-
tamos buscando meios para 
que de fato isto ocorra”, disse 
o prefeito Anízio Andrade.
BNCnoticias

nhando a obra de recapea-
mento das ruas da cidade.
A obra que foi iniciada na 
gestão anterior, consiste 
em recuperar algumas ruas 
com buracos e danifica-

das.
Foi dada ordem de serviço 
para a realização da obra da 
etapa norte, que são várias 
ruas que já estão recebendo 
os reparos.
A empresa responsável 
pela obra é a TDC ENGE-
NHARIA EIRELI – EPP. 
O valor do investimento é 
de R$ 2.194.386,10 (dois 
milhões, cento e noventa e 
quatro mil, trezentos e oi-
tenta e seis reais e dez cen-
tavos). (Processo nº 2248 
– Licitação 23/2020). Área 
total à recapear 1.576.36 
m².
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Prefeito Dalmy Crisóstomo entregou 
mais um caminhão para setor de Obras

O Prefeito Municipal de Alcinópolis, Dalmy Crisostomo  entregou o caminhão 
tum caminhão caçamba no valor de R$ 460 mil, para a Secretaria de Obras, Viação 
e Serviços Públicos.

O secretário de obras Thiago que por motivo de saúde não pode estar presente foi 
representado pela Secretaria 
interina  Dalma Crisosto-
mo,  relatou a alegria que o 
Thiago estava em saber que 
seu pedido foi atendido, sua 
equipe também e merece-
dora de tudo isso e é fruto 
do seu trabalho feito com 
tanta dedicação e carinho 
Thiago.

O prefeito Dalmy   tam-
bém enfatizou a alegria de 
ter tido o Thiago a frente da 
obra nos últimos 4 anos e se 
Deus quiser os próximos 4 
anos que temos pela frente 

ele continuará no comando dando continuidade nos trabalhos, que Deus possa der-
ramar bênçãos em sua vida Thiago e logo logo estará aqui para cumprir sua jornada, 
por sinal um dos melhores secretários de obras que o município já teve, sempre 
preocupado em atender os anseios da população da área urbana e rural.

“Todos sabem, da extensão territorial de estradas em Alcinópolis e os inúmeros 
quilômetros que necessitam de manutenção. Nós tínhamos três caminhões, com a 
entrega desse e o do ano passado passamos a ter cinco para que possamos atender 
cada vez mais nossos moradores e nossa classe produtora da zona rural, além de 
economizar com terceirizados”, destacou o prefeito

Também Esteve presente no evento mais uma vez acompanhando o prefeito Dal-
my, seu vice Valter Ronis e a bancada de vereadores, secretariados e funcionários 
público. 

Alcinopolis : Secretaria de Obras 
recuperou estrada vicinal

Atendendo uma so-
l i c i t ação  da  Câmara 
Municipal de Vereado-
res e dos moradores da 
região da água enterrada 
a Secretaria Municipal 
de Obras do município 
de Alcinópolis, realizou 
os serviços de recupe-
ração da estrada que de 
acesso às propriedades 
rurais, com a reposição 
de cascalho e patrola-
mento dos pontos mais 
críticos sentindo divisa 
com MT.

Entre as propriedades 
que foram beneficiadas, 
estão as dos pecuaristas 
Dr .  At is  e  Sr  S idnei 
Alvize.

As condições de tra-
fego na estrada eram 
muito difíceis, mais a 
equipe das Obras, exe-
cutou o reparo com o 
intuito de dar agilidade 
na liberação do acesso 
às propriedades daque-
la região que devido às 
chuvas já se encontra-
vam intransitável.
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Câmara aprova projeto que conce-
de R$ 630 mil reais para o CREC

Em reunião extraordiná-
ria, a Câmara Municipal de 
Costa Rica, sob a presidente 
de vereador Averaldo Bar-
bosa , aprovou o projeto do 
executivo municipal, que 
concede ajuda financeira 
no valor de R$ 630mil reais 

Prefeito Dalmy Crisóstomo participa de 
Encontro Regional da Saúde com o

Secretário Estadual Geraldo Rezende
Na semana passada, acon-

teceu na cidade de Coxim o 
Encontro Regional de Saúde, 
com o secretário de Saúde 
Estadual, o Senhor Geraldo 
Rezende. Estiveram presentes 
no evento o Senhor Prefeito 
Dalmy Crisóstomo da Silva 
e o Secretário Municipal de 
Saúde João Abadio.

Se fizeram presentes no 
encontro os prefeitos e secre-

tários de saúde dos municípios de Pedro Gomes, Sonora, Rio Verde de Mato Grosso e 
Coxim. Na ocasião foi discutido sobre o funcionamento do Hospital Regional de Coxim 
“Dr. Álvaro Fontoura da Silva” e a importância do mesmo para a região.

Na oportunidade, o prefeito Dalmy destacou a importância de fortalecer cada vez 
mais o Hospital Regional e frisou que devem ocorrer melhorias, pois o HR de Coxim 
tem uma grande demanda de atendimentos, visto que recebe pacientes dos municípios 
vizinhos. Foi solicitado também um centro de diagnósticos para o hospital. Dalmy 
parabenizou o Secretário Estadual, o senhor Geraldo Rezende, pelos bons serviços 
prestados em prol da saúde na microrregião de Coxim.

O prefeito municipal 
de Alcinópolis, Dalmy 
Crisóstomo, esteve nes-
sa manhã na cidade de 
Dourados participando de 
uma reunião com a direção 
da UNIGRAN, visando a 
instalação de uma polo na 
cidade .

O prefeito esteve acom-
panhado com a Secretária 
de Educação, Carina Mar-
ques, a reunião contou com 
a presença do  Diretor de 
Expansão e Relacionamen-
to da UNIGRAN EAD, 
Thiago Filipe Abreu Silva, 
e o Diretor Financeiro e 
Jurídico, Domingos Renato 
Venturini.

Nos próximos dias a di-
reção da faculdade, deverá 
encaminhar um pessoa para 
a cidade para-a elaboração 
de um estudo que será 
repassado a diretoria para 
a estudo da possibilidade 
da instalação do polo, que 
poderá atender também 
alunos do município de 
Figueirão.

Alcinópolis poderá ter 
um polo da UNIGRAN

Vereadores cobram providências sobre 
falhas/interrupções de energia em Costa Rica

Atentos às reivindicações da população, os vereadores de Costa Rica-MS solicitaram 
ao presidente da Energisa -MS, Marcelo Vinhaes Monteiro, informações sobre os epi-
sódios de falhas/interrupções no fornecimento de energia elétrica em Costa Rica- MS, 
sobretudo no mês de janeiro de 2021.

De acordo com o Ofício n° 006/2021, de 13 de janeiro de 2021, os vereadores pe-
dem a sensibilidade do diretor-presidente da Energisa para que se dignifique em prestar 
informações sobre os motivos que provocaram “os apagões” em Costa Rica, além de 
adotar providências a fim de melhorar o atendimento da área rural do município.

Conforme relatado no ofício, no último dia 04 de janeiro, segunda-feira, houve um 
total “apagão” de luz em Costa Rica, que durou praticamente a tarde toda e afetou 
inteiramente as zonas urbana e rural do município. O mesmo episódio repetiu-se no 
último dia 08 de janeiro, sexta-feira, quando novamente a cidade enfrentou um novo 
“apagão”, que também persistiu praticamente a tarde inteira.

Em ambas as ocasiões todo o comércio da cidade foi afetado e vários estabelecimen-
tos chegaram a fechar duas vezes mais cedo na mesma semana ante a falta de energia 
elétrica nessas datas. Isso em um período no qual a economia já está enfraquecida em 
decorrência da crise provocada pela pandemia mundial de Covid-19. Sem contar tam-
bém os inúmeros transtornos gerados para a população, como a ausência de sinal de 
celular na cidade, impossibilidade de uso do cartão de crédito/débito e da realização de 
serviços e tarefas que requerem o uso de energia elétrica, entre muitos outros.

 Não bastasse isso, o Poder Legislativo também tem recebido frequentes reclamações 
dos moradores da zona rural de Costa Rica em relação ao elevado prazo, por vezes 
superior a 48h, que a Energisa demora para realizar a manutenção da rede elétrica 
que abastece sítios e fazendas do município, devido a interrupção do fornecimento de 
luz provocadas, principalmente, por chuvas e ventos.Cassiane Mews/ Assessora de 
Comunicação

para a equipe do CREC- 
Costa Rica Esporte Clube, 
disputar o campeonato 
estadual de 2021.

O projeto foi aprovado 
por unanimidade de votos 
e garante a participação 
do clube no campeonato 
promovido pela FFMS.

Tradicionalmente, todo 
ano, com o apoio do Go-
verno Municipal, o CREC 
representa o município de 
Costa Rica na competi-
ção. Em 2021 não poderia 
ser diferente, pois mais 
uma vez o time disputará 
o campeonato estadual, 
defendendo a bandeira de 
Costa Rica.

NOVA DIRETORIA
O CREC esta de di-

retoria nova, o esportista 
Melquior Batisti  e tem 
como diretor de esporte o 
ex-atleta do CREC San-
drinho.

Os parlamentares de-
monstraram bastante con-
fiança na nova diretoria e 
acredita que a nova men-
talidade vai ser o fator 
principal para que a equipe 
conquiste o titulo estadual 
de 2021.

Vacinação contra a Covid-19 é iniciada em Costa Rica, presidente 
da Câmara reforça que cuidados devem ser mantidos

 A primeira etapa de vaci-
nação contra Covid-19 teve 
início nesta terça-feira (19). 
As primeiras 446 doses de 
Coronavac enviadas pelo 
Ministério da Saúde, se-
rão aplicadas em idosos do 
Lar Recantos dos Idosos e 
profissionais que atuam na 
linha de frente na Fundação 
Hospitalar e nas unidades de 
saúde do município.
Conforme a secretária mu-
nicipal de saúde, Juliana 
Oliveira Dias Corrêa, o 
montante é suficiente para 
imunizar 223 pessoas, con-
siderando a necessidade de 

aplicação de duas doses 
para complementar o ciclo 
de imunização em um perí-
odo recomendado, de duas 
a quatro semanas. 
A primeira profissional 
da saúde municipal a ser 
imunizada foi a cardio-
logista Vanessa Piovesan 
Freitas Assumpção, de 39 
anos, que atua na linha 
de frente de combate à 
Covid-19 desde o início da 
pandemia.
Aos 77 anos, o aposentado 
João Coelho da Silva, foi o 
primeiro idoso o de Costa 
Rica a receber a vacina. 

Ele está asilado há cerca de 
cinco anos no Lar Recantos 
dos Idosos Roberto Lopes 
Gonçalves.
Vítima do coronavírus, 
o presidente da Câmara, 
Averaldo Barbosa da Costa 
(MDB), reforça que mesmo 
com o início da vacinação 
os cidadãos devem manter 
os cuidados necessários. 
“Testei positivo para a 
covid no dia 17 de dezem-
bro, fui internado no dia 
24 de dezembro e recebi 
alta hospitalar no dia 04 de 
janeiro, tomei posse como 
vereador/presidente dentro 
do hospital, debilitado com 
essa doença. Agradeço a 
Deus e aos profissionais da 
saúde por hoje estar vivo! A 
vacina chegou, mas quero 
pedir a nossa população 
que continuem fazendo o 
uso de máscara e tomando 
os cuidados necessário”, 
conta Averaldo.

Prefeitura de Alcinópolis entrega 9ª casa do Programa de 
Construção de Unidades Habitacionais “Construindo So-

O Prefeito Municipal Dalmy Crisóstomo da Silva juntamente com o Secretário Mu-
nicipal de Assistência Social, 
Aloisio Martins, realizaram a 
entrega da 9ª casa do Programa 
de Construção de Unidades 
Habitacionais “Construindo 
Sonhos”.

Cícero Adriano Aristides 
foi o beneficiado com a casa 
que fica localizada na Av. Lino 
Domingos de Oliveira, s/nº, 
Jardim Bom Sucesso.  Feliz 
por estar realizando o sonho 

de ter sua casa própria, Adriano agradeceu ao prefeito Dalmy por ter sido contemplado 
pelo programa e disse que agora tem uma casa para chamar de sua.

O Secretário Municipal de Assistência Social, Aloísio Martins, disse se sentir honrado 
em poder participar deste projeto e que nesses próximos quatro anos, trabalhará junto 
com o prefeito para que muitas outras famílias sejam beneficiadas e consigam realizar o 
sonho da casa própria.

O Prefeito Dalmy em seu pronunciamento, disse se sentir grato em poder realizar o 
sonho das famílias de ter sua casa própria. Dalmy acrescentou que o programa “Cons-
truindo Sonhos” contempla famílias que tem o terreno e não tem condições para construir, 
concluindo que a partir do mês de fevereiro, novas inscrições serão abertas.

A presidente da Câmara, Isabel Silveira, felicitou Cícero Adriano e a família pela 
conquista e disse que trabalhará juntamente com o prefeito Dalmy em prol das famílias 
Alcinopolenses.Assecom
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Legislativo de Alcinópolis faz balanço 
positivo do biênio 2019/2020 e devolve 
350mil reais em Duodécimo no período

O ano de 2020 encerrou-
se com saldo positivo na 
Câmara Municipal de Alci-
nópolis. Sob a presidência 
do ex-vereador Marcão 
(MDB), e sob o secre-
tariado da ex-vereadora 
Cintia Lima (PTB), du-
rante o biênio 2019/2020, 
o Poder Legislativo Mu-
nicipal recebeu inúmeros 
investimentos em obras e 
aquisição de equipamentos 
de materiais permanentes, 
conquistas possíveis atra-
vés de muito planejamento 
e colaboração dos demais 
vereadores, à época.

Subtenente Itamar é o novo 
comandante da PMA de Costa Rica

O Subtenente Itamar de 
Souza Borges. comandará 
da Subunidade da PMA em 
Costa Rica.

A Subunidade era co-
mandada pelo também 
Subtenente Marcílio Dias 

Durante os dois últimos 
anos foram investidos em 
obras na Câmara Munici-
pal aproximadamente R$ 
385.500,00. Já em equipa-
mentos de materiais perma-
nentes, citam-se mobílias, 
cadeiras, armários, máqui-
na de xerox, câmeras de 
segurança e o para-raios, 
os investimentos somam 
pouco mais R$ 54.400,00. 
Desta forma, para seguran-
ça, conforto e comodidade 
dos servidores que garan-
tirão eficiência ao cidadão 
alcinopolense, os investi-
mentos aproximam-se de 

R$ 440.000,00.
Mesmo com estes in-

vestimentos, o Poder Le-
gislativo Municipal ainda 
conseguiu devolver ao Exe-
cutivo Municipal, aproxi-
madamente, R$ 350.000,00 
em Duodécimo nos últimos 
dois anos. “Quando assu-
mimos, queríamos uma 
gestão unida e responsá-
vel, primeiramente com o 
cidadão. Para isso, vimos 
a necessidade de oferecer 
mais e melhores condições 
de trabalho ao servidor, 
que garantiria eficiência e 
agilidade no serviço pres-
tado ao alcinopolense”, 
explica o ex-presidente. 
“Alcinópolis merece um 
prédio seguro, confortável 
e bonito. Olhar para as 
obras físicas e humanas que 
fizemos no decorrer desses 
dois anos me deixa com a 
sensação do dever cumpri-
do. Agradeço a todos que 
participaram do processo”, 
finaliza Marcão.

de Oliveira, desde o 
dia 27 de fevereiro de 
2015, que irá trabalhar 
no setor de operações 
do Batalhão em Campo 
Grande.

A proposta que levou a 
mudança do comanda da Su-
bunidade de Costa Rica foi 
realizada pelo Comandante 
do Batalhão, Tenente Coronel 
José Carlos Rodrigues.

De acordo com a PMA, 
os dois militares possuem 
uma grande experiência, pois 
pertencem aos quadros do 
Batalhão há muitos anos. O 
Subtenente Marcílio trabalha 
na PMA há mais de 15 anos e 
o Subtenente Borges há mais 
de 14 anos.

Confira o Cronograma de Limpeza 
Urbana semanal de Chapadão do Sul 

e Saiba quando descartar entulhos

A Prefeitura de Cha-
padão do Sul, através 
da Secretaria de Obras, 
informa a população sul-
chapadense que o Cro-
nograma da Limpeza 
Urbana de Entulhos de 
Chapadão do Sul será 
divulgado semanalmente 
para adequar ainda mais 
as demandas de cada 
bairro da cidade.
Por isso, é importante que 

os munícipes respeitem o 
cronograma e só coloquem 
entulhos na calçada UM 
DIA ANTES da Coleta no 
seu bairro, e, após a coleta 
no seu bairro, espere até a 
próxima Coleta para des-
cartar na calçada em frente 
ao seu lote.
O cronograma será defini-
do todo começo de mês e 
divulgado por semana para 
facilitar o entendimento, 

por isso, a população de-
verá estar atenta ao site e 
redes sociais da Prefeitu-
ra de Chapadão do Sul, 
toda quinta-feira estare-
mos disponibilizando o 
cronograma da semana 
seguinte, para saber quan-
do descartar os entulhos: 
pequenas sobras de cons-
trução, podas, grama e 
similares.
Qualquer dúvida sobre o 
Cronograma ou reclama-
ção caso um bairro não 
seja atendido em determi-
nado dia conforme o cro-
nograma deve ser solici-
tado através dos telefones 
(67) 9 9836-1136 ou (67) 
3562-6645. Reclamações, 
elogios e dúvidas também 
podem ser realizadas pela 
Ouvidoria Municipal atra-
vés do telefone 0800 647 
0162
A Prefeitura de Chapadão 
do Sul e a Secretaria de 
Obras agradecem a co-
laboração da população, 
para juntos, termos uma 
Chapadão do Sul cada vez 
mais limpa.

Way-306 inicia Serviço de Atendi-
mento aos Usuários da MS-306

Em situações de emergência na MS-360, motoristas podem ligar gratuitamente para 
0800 645 0306 e solicitar auxílio

a Way-306 Concessionária 
da Rodovia MS-306 inicia 
a Operação de Tráfego 
e prestação de serviços 
aos usuários na rodovia, 
a primeira sob conces-
são do Governo do Mato 
Grosso do Sul. Motoristas 
que viajam pela MS-306 
entre Costa Rica (km 0) e 
Cassilândia (km 218,1) já 
tem à disposição serviços 
gratuitos de socorro me-
cânico, socorro médico/
pré-hospitalar, inspeção de 
tráfego, combate a focos 
de incêndio e apreensão 
de animais, por meio de 
veículos e equipes de pro-
fissionais especializados.
Atuando em toda a ex-
tensão da MS-306 sob 
concessão (219,5 quilô-
metros), durante 24 horas, 
todos os dias da semana, o 
Serviço de Atendimento ao 
Usuário da concessionária 
conta com 1 veículo de 
inspeção de tráfego para 
monitoração da rodovia, 2 
guinchos leves, 2 guinchos 
pesados, 3 ambulâncias 
de resgate/atendimento 
pré-hospitalar; 1 veículo 
adaptado para remoção de 
animais e objetos na pista 
e 1 caminhão-pipa para 
combater focos de incên-
dio na rodovia, totalizando 
10 veículos, além de veícu-
los de apoio operacional.
As equipes e viaturas do 
Serviço de Atendimento ao 
Usuário estão de prontidão 
em 3 bases operacionais e 
de atendimento ao usuário 
– SAUs, implantadas pela 
concessionária em pon-
tos estratégicos da rodo-
via (veja a localização no 
mapa da rodovia). Nessas 
unidades, as equipes são 
coordenadas e acionadas 
por sistema de radioco-

municação pelo Centro 
de Controle Operacional 
– CCO da Way-306, ins-
talado na sede da conces-
sionária em Chapadão do 
Sul, para atender rapi-
damente os usuários em 
situação de emergência 
na MS-306.
Bases operacionais e de 
atendimento – SAUs
As SAU´s funcionam 
ininterruptamente, nas 
24 horas do dia, e contam 
com sanitários adaptados 
às necessidades de usu-
ários com mobilidade 
reduzida, bebedouro, 
fraldário, estacionamen-
to para veículos leves e 
pesados, área de descan-
so, livro de manifesta-
ções do usuário e totem 
de autoatendimento para 
contato online com o 
Centro de Controle Ope-
racional – CCO, aces-
so ao site e telefone de 
emergência 0800, entre 
outras informações da 
concessionária.
Serviço Médico de 
Emergência
O serviço de Resgate/
Atendimento Pré-hospi-
talar – APH da Way-306 
é prestado por equipes 
de profissionais da área 
médica, que receberam 
treinamento específico 
para o atendimento de 
emergências como de-
sencarceramento de víti-
mas presas nas ferragens, 
resgate em altura em 
rodovias, entre outros, 
com supervisão e orien-
tação permanente de um 
médico regulador.
Disponível nas 24 horas 
do dia, ininterruptamen-
te, o serviço conta com 
3 ambulâncias do tipo C, 
viatura mista de resgate e 

primeiros socorros, equipada 
com ferramental especial 
para retirada de vítimas pre-
sas nas ferragens, extintores, 
alavancas para remoção de 
fios elétricos, e equipamentos 
médicos para imobilização e 
remoção da vítima.
Socorro mecânico
O Socorro Mecânico da 
Way-306 é realizado por pro-
fissionais de equipes treinadas 
e capacitadas em mecânica 
para efetuar pequenos reparos 
nos veículos com problemas 
na rodovia. Quando não for 
possível resolvê-los no local, 
serão utilizados 2 guinchos 
leves ou 2 guinchos pesados 
na remoção dos veículos em 
pane ou acidentados para lo-
cais de apoio mais próximos 
na rodovia, como postos de 
serviços, onde os usuários 
terão condição de seguran-
ça e meios de comunicação 
para providenciar recursos 
próprios adequados.
O guincho leve é um cami-
nhão com cabine dupla para 
sete passageiros, equipado 
com plataforma hidráulica 
para transportar veículos 
leves danificados ou com 
defeito. Já os guinchos pesa-
dos têm recursos apropriados 
ao transporte de veículos de 
grande porte, como cami-
nhões, ônibus e similares, 
adotando o mesmo procedi-
mento operacional dos leves. 
Possuem também sistema 
hidráulico para destomba-
mento e içamento de veículos 
tombados na via.
Central de Atendimento 0800 
645 0306 – Ligação gratuita – 
É o telefone de contato direto 
com nosso Serviço 0800 e o 
CCO – Centro de Controle 
Operacional da Way-306. 
Destinado prioritariamente 
às solicitações de auxílio em 
emergências na rodovia, mas 
que atende também pedidos 
de informações, sugestões e 
reclamações.
PABX: (67) 3562-7650 – 
Destinado a contatos com 
nossa sede administrativa em 
Chapadão do Sul (MS).
Ouvidoria Way-306 – e-mail: 
ouvidoria@way306.com.br 
– tel. (67) 3562-7650 ramal: 
7680



  08Edição 685  janeiro de 2021

Chapadão do Sul: Prefeitura autoriza 
retorno as aulas com 50% da capacidade

Chapadão do Sul está entre os 
maiores exportadores do MS

Foi publicado no diário 
oficial do dia  19, o DE-
CRETO Nº 3.428  autori-
zando e definindo regras 
para o funcionamento de 
escolas e centros de edu-
cação infantil para o ano 
letivo de 2021.

De acordo com o de-
creto, fica autorizado o 
funcionamento das Escolas 
e Centros de Educação in-
fantil da Rede Municipal 
de Ensino de Chapadão do 
Sul (públicas e particula-
res), até a edição de novo 
regulamento.

Para o funcionamento, 
os estabelecimentos de 
ensino deverão cumprir as 
seguintes regras:

    a) ocupação de, no 
máximo, 50% (cinquenta 
por cento) da capacidade da 
instituição de ensino;

    b) que o aluno não 
seja portador de doenças 
pré-existentes, tais como: 
obesidade, diabete e hiper-
tensão;

    c) ocupação de, no 
máximo, um aluno a cada 
3m2 (três metros quadra-
dos) do estabelecimento;

    d) uso obrigatório de 
máscara de proteção facial, 
tanto para alunos, quanto 
para professores, funcio-
nários e pais de alunos que 
necessitam adentrar na 
instituição;

    e) realização de aferi-

Secretaria de Cultura e Esporte 
promoveu reunião para debater as 

competições esportivas em 2021

A Secretaria de Cultura 
e Esporte de Chapadão 
do Sul foi palco de uma 
importante reunião entre 
os líderes de equipes de 
modalidades esportivas 
para tratar sobre os Cam-
peonatos Esportivos que 
serão realizados ao longo 
de 2021 pela Secretaria, 
em um modelo totalmente 
participativo. 

O secretário de Cultura 

Combate ao Aedes Aegypti: 
aproveite a quarentena e

limpe seu quintal
Todos sabem os cuidados que devemos tomar para se proteger do COVID-19: sempre 
limpar as mãos com água e sabão ou álcool em gel, usar máscara e não participar de 
aglomerações.
Mas, o que muitos parecem ter se esquecido nesta pandemia são os cuidados que 

devemos ter para acabar 
com o Aedes Aegypty e evi-
tar doenças como Dengue, 
Chikungunya e Zika Vírus. 
Essas doenças são um sério 
problema de saúde pública 
que só pode ser combatido 
através da eliminação dos 
criadouros, sendo a partici-
pação da população essen-
cial no período chuvoso.

O Controle de Endemias está intensificando suas atividades nas visitas de rotina, re-
colhimento de pneus descartados em locais irregulares, averiguações de denúncias da 
ouvidoria e aplicação de inseticida nos casos notificados de Dengue.
Faça sua parte e colabore com a prevenção:
Mantenha fechadas as caixas d’agua ou qualquer outro recipiente fixo.
Lave o bebedouro dos animais.
Coloque areia nos vasos de plantas.
Faça regularmente a Limpeza de calhas.
Essas pequenas atitudes fazem toda diferença e salvam vidas.

ção de temperatura corporal 
na entrada do estabeleci-
mento de ensino, mediante 
utilização de termômetro 
infravermelho, cujo aque-
les que não se encontrarem 
com a temperatura corporal 
dentro da normalidade, 
ou seja, que apresentarem 
estado febril, deverão ter a 
entrada recusada;

    f) a não utilização de 
equipamentos lado a lado 
– espaçamento entre um 
aluno e outro;

    g) intensificação da 
assepsia do local e higieni-
zação de todos as superfí-
cies e equipamentos entre 
a utilização de um aluno e 
outro, com álcool gel 70%, 
álcool 70% ou hipoclorito 
de sódio com concentra-
ção de 2 a 2,5% de cloro 
ativo;

    h) disponibilização 
de com álcool gel 70% ou 
álcool 70% na entrada das 
salas de aula e na entrada 
do estabelecimento;

    i) manter o local total-
mente arejado, com todas 
as janelas e portas abertas;

    j) não haja contato 
físico entre as pessoas;

    k) não permitir a 
presença de pessoas que 
não estejam fazendo as 
atividades curriculares e/
ou colaboradores do esta-
belecimento;

    l) não haja nenhum 

tipo de aglomeração de 
pessoas;

    m) divulgação de in-
formações acerca do Coro-
navírus – COVID -19 e das 
medidas de prevenção;

    n) disponibilizar lava-
tório com água e sabão para 
a higienização das mãos, 
em local sinalizado;

    o) lacrar as torneiras 
a jato dos bebedouros, de 
forma a evitar o contato 
da boca do usuário com o 
equipamento;

    p) disponibilizar be-
bedouro que permita a 
retirada de água apenas em 
copos descartáveis ou reci-
pientes de uso individual.

As instituições que op-
tarem em retornar as aulas 
presenciais deverão apre-
sentar Plano de Trabalho 
com medidas de proteção 
e prevenção ao COVID-
19 endereçado ao Comitê 
Municipal de Contingência 
para Prevenção e Enfren-
tamento ao Coronavírus, 
o qual será responsável 
pela aprovação do referido 
plano.

Na rede municipal de 
ensino, a Secretaria de Edu-
cação informou que não 
será obrigatório o retorno 
dos alunos e que caberá aos 
pais definir se autoriza os 
filhos a participar das aulas 
presenciais.

Conforme balanço das 
exportações de 2020, em 
Mato Grosso do Sul 10 
municípios respondem por 
83,5% de tudo o que é 
enviado para outros paí-
ses. Três Lagoas lidera o 
ranking com participação 
de 41,8% devido a celulo-
se, seguido por Dourados 
com 11,9%, Campo Gran-
de com 9,12, Corumbá com 

4,84% e Chapadão do Sul 
com 3,86%.

Fruto da política de de-
senvolvimento econômico 
adotada pelo Governo do 
Estado, o aumento nas 
exportações é reflexo de 
investimentos privados 
que contribuem para diver-
sificar a matriz econômica 
e agregar valor à matéria-

prima local.
Em sexto no ranking 

aparece Naviraí, com parti-
cipação de 3% nas exporta-
ções, seguido de Bataguas-
su com 2,52%, Sidrolândia 
com 2,26%, Antônio João 
em nono, com 2,21% e, por 
fim, Itaquiraí fecha a lista 
dos 10 com participação de 
1,91% do total.

Outro destaque de 2020 
é Antônio João, que entrou 
para o ranking dos 10 após 
aumentar em 391% as ex-
portações de soja. Se em 
2019 o município exportou 
58 mil quilos do grão, no 
ano passado alcançou 288 
mil quilos enviados ao mer-
cado externo.*comunicação 
Semagro

e Esporte, Altair Trentin, 
avisou durante a reunião 
que o Campeonato Mu-
nicipal de Futebol Socie-
ty, nas categorias Livre 
e Veterano, está previsto 
para iniciar na segunda 
quinzena de fevereiro e 
deverá ocorrer no Ginásio 
Municipal de Esportes, 
cumprindo as normas de 
seguranças estabelecidas 
contra o COVID-19.

Além disso, durante a 
reunião, os participantes 
também aproveitaram a 
oportunidades para darem 
sugestões e maximizar os 
esforços para que o Esporte 
em Chapadão do Sul não 
pare em 2021, atendendo 
aos interesses das equipes 
e também da Secretaria.

A Prefeitura de Cha-
padão do Sul através da 
Secretaria de Cultura e 
Esporte agradeceu aos par-
ticipantes pelo empenho e 
pelas ideias e também re-
força a toda população que 
a Secretaria está de portas 
abertas para atender a toda 
população.

A Secretaria de Cultura 
e Esporte está localizada na 
Av. Oito, nº 582, esquina 
com rua Nove. O telefone 
para contato é o (67) 3562-
4146.


