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Atendendo solicitação do prefeito, SES 
encaminhou 5 novos respiradores e 

medicamentos para Costa Rica

Chapadão do Sul instalou mais um leito 
de UTI Covid no Hospital Municipal

IFMS implantará cursos técnicos 
em Alcinópolis a partir de julho

 Prefeitura de Paraíso das Águas está 
investindo mais de R$ 2,1 milhões em

obras de recapeamento de ruas e avenidas

Vereadores de Chapadão do Sul 
buscam recursos para Aparelho 

de Ressonância Magnética
Há cerca de trinta dias, 

os nove vereadores de 
Chapadão do Sul estive-
ram na Capital Federal 
participando do Encontro 
Nacional de Legislativos 
Municipais, promovido 
pela UVB, União dos 
Vereadores do Brasil. No 
encontro foram aborda-
dos vários temas relativos 
aos trabalhos legislativos 
no Brasil.

Vice-prefeito de Cassilândia participou 
de reunião projetando a instalação do 
Corpo de Bombeiros no cidade

PÁGINA  05

O prefeito munici-
pal João Carlos Krug, 
em ent revis ta   d isse 
que o munícipio estu-
da a aquisição de um 
aparelho portátil para  
hemodiálise. 

P Á G I N A  

P Á G I N A  

 O vice prefeito ouviu 
do coronel Hugo as exigên-
cias para que Cassilândia 
possa ter essa unidade no 
município.

P Á G I N A  

Costa Rica recebeu 
nesta cinco novos respi-
radores, medicamentos e 
insumos para reforçar a 
Saúde municipal no com-
bate ao coronavírus.

P Á G I N A  
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EXPEDIENTE DE 
VEREADORES

Indicação n. 89/2021 
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, para 
que implante o serviço 
de Transporte Coletivo no 
Município de Chapadão 
do Sul.

Indicação n. 90/2021 
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 SEDEMA, 
José Teixeira Júnior, so-
licitando a compra de 
um Caminhão equipado 
com Baú Isotérmico Re-
frigerado, para atender as 
demandas dos pequenos 
produtores de hortaliças 
dos assentamentos de 
nosso Município.

Indicação n. 91/2021 
Vereadora Ká Noguei-
ra

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 
à Secretária de Governo, 
Srª Agnes Miler, com 
fulcro da Lei de Aces-
so à Informação, na Lei 
Orgânica Municipal e na 
Constituição de nosso 
país, que se divulgue aos 
cidadãos desta urbe, qual 
a finalidade da doação de 
uma área de 22 mil m², si-
tuada perto do Parque dos 
Eucaliptos e já DEMAR-
CADA COMO ÁREA 
MILITAR? A finalidade 
encontra fulcro na cria-
ção do conhecido TIRO 
DE GUERRA levando 
em consideração uma 
indicação, por número 
1417/2020, de lavra de 
todos os VEREADORES 
DESTA CASA DE LEIS, 
em que requeriam emenda 
à Senadora Soraya Thro-
nicke e ao Deputado Fe-
deral Loester Trutis para 
a construção do TIRO 
DE GUERRA. Evocamos 
aqui, com vistas a dar pu-
blicidade ao documento e 
às reuniões havidas com 
o Comando do Exército, 
em 24/10/2019 para tratar 
do assunto, que foi muito 
bem vindo por aquele Co-
mando, justamente pela 
localização estratégica de 
Chapadão do Sul, frente 
aos demais municípios 
da região.

Indicação n. 92/2021 
Vereador Marcelo do 

Bar
INDICA-SE à Mesa, na 

forma regimental, e depois 
de ouvido o Douto Plenário 
de Deliberações, o envio de 
expediente, ao Prefeito Mu-
nicipal, João Carlos Krug, 
com cópia para a Secretária 
de Assistência Social, Ma-
ria das Dores Zocal Krug 
solicitando a construção de 
uma Casa de Repouso, para 
atendimento de idosos.

Indicação n. 93/2021 Ve-
reador Marcelo do Bar

INDICA-SE à Mesa, na 
forma regimental, e depois 
de ouvido o Douto Plenário 
de Deliberações, o envio de 
expediente, ao Prefeito Mu-
nicipal, João Carlos Krug, 
com cópia para a Secretária 
de Saúde, Valéria Lopes 
dos Santos, solicitando a 
aquisição de um aparelho 
para realização de exame 
de Endoscopia Digestiva, 
bem como, contratação de 
profissional, para trabalhar 
com o dispositivo.

Indicação n. 94/2021 
Vereador Mika

INDICA-SE à Mesa, na 
forma regimental, e depois 
de ouvido o Douto Plenário 
de Deliberações, o envio de 
expediente, ao Prefeito Mu-
nicipal, João Carlos Krug, 
com cópia ao Secretário de 
Obras, Transportes e Servi-
ços Públicos, Ivanor Zorzo, 
solicitando a instalação de 
placas indicativas na estrada 
que dá acesso ao Assenta-
mento Aroeira.

Indicação n. 95/2021 
Vereadores Alline Tontini 
e Vanderson Cardoso

INDICA-SE à Mesa, na 
forma regimental, e depois 
de ouvido o Douto Plenário 
de Deliberações, o envio de 
expediente, ao Prefeito Mu-
nicipal, João Carlos Krug, 
solicitando a criação de um 
espaço gastronômico com 
quiosques padronizados, na 
Praça localizada na Avenida 
Goiás, mais precisamente 
onde hoje existe o chafariz, 
considerando que o mesmo 
está desativado há um tempo 
considerável.

Indicação n. 96/2021 
Vereador Vanderson Car-
doso

INDICA-SE à Mesa, na 
forma regimental, e depois 
de ouvido o Douto Plenário 
de Deliberações, o envio 
de expediente, a Ministra 
da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, Tereza Cris-
tina, solicitando esforços 
no sentido de que seja dis-
ponibilizado ao Município 
de Chapadão do Sul, um 
Caminhão equipado com 
Baú Isotérmico Refrigerado, 
para atender as demandas 
dos pequenos produtores de 
hortaliças dos assentamentos 
de nosso Município.

Indicação n. 97/2021 
Vereadora Ká Nogueira

INDICA-SE à Mesa, na 
forma regimental, e depois 
de ouvido o Douto Plenário 
de Deliberações, o envio de 

expediente, ao Prefeito Mu-
nicipal, João Carlos Krug, 
com cópia ao Secretário da 
SEDEMA, José Teixeira 
Júnior, para que se estude 
meios de garantir que os 
trabalhadores da CENTRAL 
DE REGULAÇÃO E TRA-
TAMENTO DE RESÍDU-
OS MUNICIPAIS, sejam 
incluídos como público alvo 
prioritário da VACINA-
ÇÃO CONTRA COVID-19, 
tendo em vista justamente 
que são estes trabalhadores 
que, diuturnamente lidam 
com os rejeitos “contamina-
dos” das casas em que, em 
25/03/2021, contava com 
mais de 2.500 casos confir-
mados da doença e que, no-
tadamente, e por questões de 
segurança, não tiveram seus 
nomes divulgados. Ou seja, 
os coletores dos resíduos 
das casas desses pacientes, 
foram, em algum momento, 
expostos a risco biológico, 
como já, inclusive pude 
averiguar em visita à CTR 
o manejo de vidros de re-
médios quebrados, seringas, 
agulhas, equipos e demais 
materiais perfuro cortantes 
(do que tenho fotos para 
comprovação), tendo como 
proteção, uma luva de bor-
racha, apenas. Nessa esteira, 
há que se pensar em meios 
de garantir a saúde desses 
trabalhadores e, justamente, 
vaciná- los é a maneira mais 
ética e humana de o fazer.

Indicação n. 98/2021 
Vereadora Alline Tontini

INDICA-SE à Mesa, na 
forma regimental, e depois 
de ouvido o Douto Plenário 
de Deliberações, o envio de 
expediente, ao Prefeito Mu-
nicipal, João Carlos Krug, 
com cópia à Secretária de 
Saúde, Valéria Lopes, para 
que o processo de vacina-
ção preventiva ao COVID-
19, contemple as forças de 
segurança do município, 
também de forma preferen-
cial, polícia civil, militar e 
bombeiros.

Indicação n. 99/2021 
Vereador André dos An-
jos

INDICA-SE à Mesa, na 
forma regimental, e depois 
de ouvido o Douto Plenário 
de Deliberações, o envio de 
expediente, ao Prefeito Mu-
nicipal, João Carlos Krug, 
com cópia ao Secretário de 
Obras, Transportes e Servi-
ços Públicos, Ivanor Zorzo, 
solicitando a instalação de 
Equipamentos de Seguran-
ça, como Redutor de veloci-
dade, Quebra-molas e Guard 
Rail Luminoso, próximo ao 
canal, e, ainda, melhorar a 
iluminação pública na Ave-
nida Trinta e Três.

Indicação n. 100/2021 
Vereador André dos An-
jos

INDICA-SE à Mesa, na 
forma regimental, e depois 
de ouvido o Douto Plenário 
de Deliberações, o envio de 
expediente, ao Prefeito Mu-
nicipal, João Carlos Krug, 

com cópia ao Secretário 
SEDEMA, José Teixeira 
Júnior, solicitando a ins-
talação de câmeras de vi-
gilância na UVZ – Canil 
Municipal, instalação de 
cerca de proteção ao re-
dor, e ainda, a contratação 
de um guarda no período 
noturno.

Indicação n. 101/2021 
Vereador André dos An-
jos

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 para a Secretária de 
Assistência Social, Maria 
das Dores Zocal Krug, so-
licitando que o Município 
em parceria com empre-
sas privadas, entidades e 
escolas criem um Projeto 
para qualificação da mão 
de obra de adolescentes 
entre 14 a 17 anos, a fim 
de preparar os jovens para 
o mercado de trabalho. 
Neste programa que possa 
ser feito a remuneração 
desses jovens, para que 
os mesmos possam obter 
sua renda, fruto do seu 
trabalho enquanto apren-
diz. Outros municípios 
constituem tal projeto e 
contribuem para o desen-
volvimento local.

Indicação n. 102/2021 
Vereador André dos An-
jos

EXPEDIENTE DE 
VEREADORES

NO DIA 29/03/2021 
– SEGUNDA -FEIRA

Requerimento nº 
6/2021 Vereador Mar-
celo do Bar

REQUER-SE à Mesa, 
na forma regimental e de-
pois de ouvido o Douto 
Plenário de Deliberações, 
o envio de expediente 
ao Prefeito Municipal, 
João Carlos Krug, com 
cópia para a Secretária 
de Saúde, Valéria Lopes 
dos Santos, solicitando 
que seja informado a este 
Vereador, qual o moti-
vo dos televisores dos 
quartos de internação 
do Hospital Municipal 
não estarem em pleno 
funcionamento, visto 
que, é do conhecimento 
deste Vereador que os 
televisores são novos, 
porém, falta antena.

Destarte, solicito ain-
da, que seja informado se 
há previsão para que os 
aparelhos estejam fun-
cionando adequadamen-
te. Considerando que, 
um ambiente hospitalar 
humanizado pode garan-
tir o bem-estar psíqui-
co e físico do paciente, 
contribuindo para uma 
melhor resposta ao tra-
tamento médico.

Requerimento nº 

7/2021 Vereador Vander-
son Cardoso

REQUER-SE à Mesa, na 
forma regimental e depois 
de ouvido o Douto Plenário 
de Deliberações, o envio de 
expediente ao Prefeito Mu-
nicipal, João Carlos Krug, 
com cópia Secretário de 
Educação, Guerino Perius, 
solicitando que seja escla-
recido o que segue:

Considerando, que este 
Vereador foi procurado por 
professores do interior e 
também motorista de trans-
porte escolar, que pediram 
apoio, no sentido de escla-
recer junto ao Secretário de 
Educação, o motivo pelo 
qual estes funcionários não 
estão recebendo a gratifica-
ção de difícil acesso.

Peço ainda, que escla-
reça se há previsão para o 
pagamento da mencionada 
gratificação.

Requerimento nº 8/2021 
Vereador Emerson Sapo

REQUER-SE à Mesa, na 
forma regimental e depois 
de ouvido o Douto Plenário 
de Deliberações, o envio de 
expediente ao Prefeito Mu-
nicipal, João Carlos Krug, 
solicitando que seja encami-
nhado a este Vereador, cópia 
integral dos procedimentos 
licitatórios, do período de 
2017 a 2020, referente à 
contratação de árbitros, 
que atuaram em partidas 
e campeonatos de futebol, 
voleibol, entre outras mo-
dalidades esportivas.

Requerimento nº 9/2021 
Vereador Vanderson Car-
doso

REQUER-SE à Mesa, na 
forma regimental e depois 
de ouvido o Douto Plenário 
de Deliberações, o envio de 
expediente ao Prefeito Mu-
nicipal, João Carlos Krug, 
com cópia para a Secretária 
de Saúde, Valéria Lopes dos 
Santos, solicitando que seja 
informado a este Vereador o 
que segue:

Existe a possibilidade de 
aumentar o número de leitos 
de UTI em nosso Hospital 
Municipal, utilizando os 
valores recebidos para a 
finalidade de erradicação da 
Covid-19?

Indicação n. 87/2021 
Vereador Vanderson Car-
doso

INDICA-SE à Mesa, na 
forma regimental, e depois 
de ouvido o Douto Plenário 
de Deliberações, o envio de 
expediente, ao Prefeito Mu-
nicipal, João Carlos Krug, 
com cópia ao Secretário de 
Infraestrutura e Projetos, 
Ricardo Bannak, solicitan-
do para que seja feito um 
pedido junto a Empresa de 
Telefonia OI, para que a 
empresa faça a expansão de 
Rede de Telecomunicações 
para a atender as demandas 
da nossa população.

Indicação n. 88/2021 
Vereador Vanderson Car-
doso

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 Secre-
tário de Obras, Transportes 
e Serviços Públicos, Iva-
nor Zorzo, solicitando que 
contratem uma empresa 
especializada em pinturas 
com tinta termoplástica vi-
ária, para fazer as pinturas 
de sinalização horizontal, 
principalmente as faixas de 
pedestre.

M E N S A G E M  D O 
EXECUTIVO

– Mensagem nº 09, en-
caminha o PROJETO DE 
LEI COMPLEMENTAR 
Nº 01/2021, Executivo 
que: “Altera a redação 
da Lei Complementar nº 
072/2013, que dispõe so-
bre a Reorganização da 
Estrutura Administrativa 
do Poder Executivo do 
Município de Chapadão 
do Sul (MS), e dá outras 
providências”.

– Mensagem nº 10, en-
caminha o PROJETO DE 
LEI Nº 10/2021, Execu-
tivo que: “Altera a reda-
ção da Lei nº 1.115/2016, 
que dispõe sobre Sistema 
Municipal de Cultura de 
Chapadão do Sul, seus 
princípios, objetivos, estru-
tura, organização, gestão, 
interrelações entre os seus 
componentes, recursos hu-
manos, financiamento e dá 
outras providências”.

– Mensagem nº 11, en-
caminha o PROJETO DE 
LEI Nº 11/2021, Executivo 
que: “Desafeta da classe de 
bens públicos de uso espe-
cial e classifica como bens 
públicos de uso comum do 
povo área que especifica e 
dá outras providências”.

 

 

ORDEM DO DIA

– Projeto de Lei nº 06, 
de 04 de março de 2021. 
Executivo que: “Dispõe 
sobre a reestruturação do 
Conselho Municipal de 
Acompanhamento e Con-
trole Social do Fundo de 
Manutenção e Desenvol-
vimento da Educação Bá-
sica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação 
– CACS / FUNDEB, de 
acordo com a Lei n. 14.113, 
de 25 de dezembro de 2020, 
e dá outras providências”.

 
SECRETARIA DAS 

SESSÕES, 26 DE MAR-
ÇO DE 2021.

Jacqueline C. Tomiazzi 
Belotti,

Coordenadora de Ativi-
dades Legislativa.
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Vice-prefeito de Cassilândia participou 
de reunião projetando a instalação do 
Corpo de Bombeiros no cidade

Em uma reunião reali-
zada em Campo Grande 
na sede do corpo de bom-
beiros do estado de Mato 
Grosso do Sul, o vice-
prefeito de Cassilândia 
Valdecy Pereira à pedido 
do prefeito Jair Boni, parti-
cipou de uma reunião com 
a deputada estadual Mara 
Caseiro ( líder do PSDB 

Senadora Soraya Thronicke
confirma ônibus para Figueirão

A senadora Soraya Thro-
nicke (PSL/MS) recebeu  a 
informação de que a fabri-
cante de ônibus San Marino 
Neobus, localizada em Ca-
xias do Sul (RS), entregará, 
dentro de 90 dias, o ônibus 
rural escolar adquirido com 
emenda da parlamentar 
para atender o município 
de Figueirão (MS). “A via-
bilização desse ônibus para 
o transporte dos alunos da 
zona rural de Figueirão vem 
ao encontro do objetivo de 
disponibilizar melhores 
condições para as crianças 
terem acesso ao ensino em 
todos os municípios do 
Estado”, pontuou.

na Assembleia Legislativa 
de Mato Grosso do Sul) e 
com o comandante-geral 
do CBMMS (Corpo de 
Bombeiros Militar de Mato 
Grosso do Sul) Hugo Djan 
Leite.

O pedido foi  para que a 
cidade de Cassilândia seja 
atendida com uma unidade 
do Corpo de Bombeiros 

que já é uma reivindicação 
antiga do prefeito Jair Boni. 
O vice prefeito ouviu do 
coronel Hugo as exigên-
cias para que Cassilândia 
possa ter essa unidade no 
município.

Valdecy, disse que com 
o respaldo do governo a 
parceria com a deputada 
Mara Caseiro e a vontade 
do Corpo de Bombeiros em 
servir Cassilândia pode ser 
que tenhamos boas notícias 
em um futuro próximo. Ao 
nosso site o vice-prefeito 
disse que na campanha 
ouviu esse pedido da popu-
lação e que o prefeito Jair 
Boni colocou como uma 
prioridade nesta gestão.

Segundo Soraya Thro-
nicke, desde o início do 
mandato tem colocado a 
educação como prioridade 
por entender que se trata 
da base para qualquer país 
se tornar desenvolvido e 
próspero.  “Estou procu-
rando dar prioridade para 
o fortalecimento de uma 
educação de qualidade, 
cívica e comprometida 
com o futuro do Brasil. 
Queremos educação de 
primeiro mundo para nos-
sas crianças”, afirmou,

A parlamentar sul-
mato-grossense trabalha 
pela renovação da frota 
de ônibus escolares nos 

79 municípios do Estado, 
principalmente, daqueles 
que atendem as zonas ru-
rais, visando o conforto dos 
estudantes. No veículo ad-
quirido para a Prefeitura de 
Figueirão, foram investidos 
R$ 274 mil e a fabricante 
comprometeu-se em fazer 
a entrega dentro de 90 dias, 
mesmo com problemas 
provocados pela pande-
mia do novo coronavírus 
(Covid-19) na indústria 
automotiva brasileira.

*MS Certo*
Para este ano, a sena-

dora lançou o “Fórum de 
Integração MS Certo”, que 
é uma iniciativa da parla-
mentar e do PSL em Mato 
Grosso do Sul para debater 
as demandas prioritárias 
e políticas públicas nas 
áreas de saúde, educação, 
desenvolvimento, habita-
ção, segurança, mobilidade 
urbana, esporte/cultura e 
infraestrutura em todo o 
Estado.

Mudanças no Código de Trânsito 
começam a valer neste mês

Entram em vigor no 
dia 12 de abril as alte-
rações promovidas no 
Código Brasileiro de 
Trânsito. As mudanças 
foram sancionadas pelo 
presidente Jair Bolsonaro 
em outubro do ano passa-
do, quando ficou definido 
que a vigência passaria a 
ocorrer 180 dias após a 
sanção.

A partir de agora, os 
motoristas devem ficar 
atentos aos novos prazos 
de renovação da Carteira 
Nacional de Habilitação 
(CNH), ao número de 
pontos que podem gerar 
a suspensão de dirigir e à 
punição de quem causar 
uma morte ao conduzir o 
veículo após ter ingerido 
bebida alcoólica ou ter 
usado drogas.

Os exames de aptidão 
física e mental para reno-
vação da CNH não serão 
mais realizados a cada 
cinco anos. A partir de 

agora, a validade será de 
dez anos para motoristas 
com idade inferior a 50 
anos; cinco anos para 
motoristas com idade 
igual ou superior a 50 
anos e inferior a 70 e três 
anos para motoristas com 
idade igual ou superior a 
70 anos.

Haverá  mudanças 
também na quantidade de 
pontos que podem levar 
à suspensão da carteira. 
Atualmente, o motorista 
que atinge 20 pontos 
durante o período de 12 
meses pode ter a carteira 
suspensa. Agora, a sus-
pensão ocorrerá de forma 
escalonada. O condutor 
terá a habilitação suspen-
sa com 20 pontos (se tiver 
duas ou mais infrações 
gravíssimas na carteira); 
30 pontos (uma infração 
gravíssima na pontua-
ção); 40 pontos (nenhu-
ma infração gravíssima 
na pontuação).

As novas regras proí-
bem que condutores con-
denados por homicídio 
culposo ou lesão corporal 
sob efeito de álcool ou 
outro psicoativo tenham 
pena de prisão convertida 
em alternativas.

Cadeirinhas
O uso de cadeirinhas 

no banco traseiro passa a 
ser obrigatório para crian-
ças com idade inferior a 
dez anos que não tenham 
atingido 1,45 m de altura. 
Pela regra antiga, somente 
a idade da criança era le-
vada em conta.

Recall
Nos casos de chama-

mentos pelas montadoras 
para correção de defeitos 
em veículos (recall), o 
automóvel somente será 
licenciado após a compro-
vação de que houve aten-
dimento das campanhas 
de reparo.
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Atendendo solicitação do prefeito, SES 
encaminhou 5 novos respiradores e 
     medicamentos para Costa Rica

Costa Rica recebeu 
nesta cinco novos respi-
radores, medicamentos 
e insumos para reforçar 
a Saúde municipal no 
combate ao coronaví-
rus. O prefeito, Clever-
son Alves do Santos, 
esteve na SES (Secreta-
ria Estadual de Saúde) 
para solicitar os novos 
equipamentos para os 
leitos de UTI (Unidade 
de Terapia Intensiva) 
da Fundação Hospita-
lar.

Prefeito de Costa Rica visita mora-
dores da Laje e apresenta médico 
que atendará a comunidade

O prefeito de Costa 
Rica, Cleverson Alves dos 
Santos, acompanhado pelo 
vice-prefeito, Roni Cota, 
estiveram na Comunidade 
da Laje para conversar 
com os moradores. Na 
oportunidade, o prefeito 
apresentou o médico gene-
ralista, Mauro Gonçalves 
de Morais Filho que aten-

Prefeito de Costa Rica emite nota de pesar pelo 
falecimento do vereador Antônio Rodrigues

Com imensurável tris-
teza, o prefeito de Costa 
Rica, Cleverson Alves 
dos Santos, emitiu uma 
nota de pesar pelo fa-
lecimento do vereador 
Antônio Rodrigues. O 
parlamentar faleceu nesta 
madrugada em decorrên-
cia de complicação cau-
sadas pelo Covid-19.

Nota de pesar:
“É com imenso pesar 

que recebemos a notícia 
do falecimento nosso 

Cristo Máquinas Agrícolas uma 
empresa para atender o

agronegócio de Chapadão do Sul

O agronegócio sem-
pre foi à base econômica 
da região e foi neste 
meio que pensando em 
oferecer mais qualidade 
e um bom atendimento 
aos produtores de toda 
a região, que os empre-
sários Anderson e Cristo 
se uniram e fundaram a 
CRISTO MAQUINAS 
AGRICOLAS.

Sobre a Empresa
Cristo Máquinas Agrí-

colas é uma empresa 

“Estamos buscando 
novos recursos, contu-
do, não podemos apenas 
tratar a doença é pre-
ciso prevenir. Por isso 
precisamos manter o 
isolamento social e evitar 
o contato a qualquer cus-
to”, explicou Cleverson.

O secretário Geraldo 
Resende recebeu as so-
licitações feita por Cle-
verson e atendeu pron-
tamente Costa Rica. Ele 
também destacou que 
as vacinas estão em dis-

tribuição e no momento 
que chegam a Campo 
Grande são enviadas aos 
municípios do interior.

A busca de equipa-
mentos médicos e vaci-
nas, contudo, não serão 
suficientes se o aumento 
dos casos persistir. Con-
forme o boletim epide-
miológico municipal, 
até esta quinta-feira, 
Costa Rica registrou 
1.766 casos positivos da 
doença, sendo que deste 
total 1.578 estão curados 
e 36 não resistiram a 
doença.

“Manter o isolamen-
to, evitar aglomerações e 
usar máscaras. Estamos 
fazendo tudo para ter 
uma rede de saúde longe 
do colapso. Precisamos 
enfrentar isto juntos”, 
destaca Cleverson.

Assessoria de Comu-
nicação

derá a comunidade.
O prefeito ouviu aten-

tamente as reivindicações 
e sugestões e informou 
que vai promover diversas 
ações de infraestrutura 
no local, entre elas a re-
forma das instalações do 
Centro de Múltiplo Uso 
e da antiga Unidade de 
Saúde. Também será feita 

a manutenção das vias 
públicas, bem como da 
praça, reforma dos brin-
quedos do parquinho, 
da quadra esportiva, do 
campo de futebol, entre 
outras ações que serão 
prontamente atendidas 
pela Prefeitura .

Até que a Unidade de 
Saúde seja devidamente 
reformada, o atendimento 
médico será feito Centro 
de Múltiplo Uso.

Filho é formado pela 
UFMS (Universidade Fe-
deral de Mato Grosso do 
Sul) e pós-graduado em 
psiquiatria pelo Hospital 
Israelita Albert Einstein, 
de São Paulo.

Assessoria de Comu-
nicação

grande amigo Antônio Ro-
drigues. Homem honrado, 
pai e esposo dedicado, 
aclamado pelo povo e vere-
ador mais votado no pleito 
eleitoral de 2020, que deixa 
para todos nós um legado 
de trabalho humanizado e 
cativante, provando que é 
possível fazer política com 
amor e honradez.

Sua partida precoce, 
causada por esta doença 
que se alastra diariamente 
por nosso país, devastando 
famílias e deixando órfãs 

milhares de crianças, nos 
entristece o coração. Que 
este momento de dor 
para os amigos e familia-
res, também possa tocar 
o coração das demais 
pessoas para um instante 
de reflexão sobre o amor 
e empatia ao próximo.

Meus sinceros votos 
de pesar a toda família 
enlutada, em especial ao 
pequeno Davi, aos ami-
gos e a toda população 
costarriquense que, as-
sim como eu, teve a hon-
ra de conhecer o querido 
Antônio Rodrigues”.

Cleverson Alves dos 
Santos – Prefeito de Cos-
ta Rica (MS).

Assessoria de Comu-
nicação

atuante no mercado com 
competência e seriedade, 
aonde vem prestando seus 
serviços buscando máxi-
ma eficácia, contando para 
isso, com um quadro de 
profissionais qualificados, 
experientes e, sobretudo, 
competentes.

Nossos serviços
Com o objetivo de ofe-

recer o melhor preço den-
tro da melhor qualidade. 
Cristo Máquinas Agrícolas 
tem o compromisso foca-
do na qualidade de seus 

serviços e produtos, com 
foco na rapidez da entrega 
e na satisfação do cliente 
com preços excelentes.

A meta da empresa é 
em prestar os melhores 
serviços em nossa área, 
disponibilizando de uma 
equipe Sempre dispostos 
a atender você cliente.

A Cristo Máquinas 
Agrícolas oferece os se-
guintes serviços:

Revisões e assistência 
Técnica em Uniports

Serviços de Torno e 
Soldas em Geral

Atendimento no Cam-
po ou Fazenda

Equipe
A Cristo Máquinas 

Agrícolas Conta com uma 
excelente equipe de profis-
sionais sempre em busca 
do melhor para nossos 
clientes, um atendimento 
moderno, arrojado e dinâ-
mico, que minimize tempo 
e ofereça eficácia

Cristo Maquinas Re-
vendas Multimarcas – Re-
presenta as mais variadas 
marcas:

– Pulverizadores PVT 
Agriculture

– Plantadoras Jumil
– Pro Solus
– Preparo de solo TATU 

Marchesan
– Preparo de solo Pic-

cin
– Distribuidores Car-

metal
– Inroda
– Bombas Andrade
– Sao Jose Industrial
– Menta
além disso o empresá-

rio rural  também encon-
tra Venda de Máquinas e 
Implementos Agrícolas  
–  Novos e Usados

– Peças de reposição
– Serviços de Torno e 

Soldas em Geral
– Assistência Técnica 

Especializada em Pulve-
rizadores 

Cristo Máquinas Agrí-
colas, esta localizada no 
seguinte endereço

Rodovia MS 306 – S/
Nº  – Chapadão do Sul-
MS- na saída para Costa 
Rica

www.cristomaquinas.
com.br

e-mail – vendas.cristo-
maquinas@gmail.com

            – financeiro.
cristomaquinas@gmail.
com

Fones – (67)99646-
6600       (67)99964-2706
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Base da Policia Militar Rodoviária de 
Chapadão do Sul já esta em Operação

Já esta em Operação no 
município de Chapadão 
do Sul, A base da Policia 
Militar Rodoviária, locali-
zada MS 306, na divisa dos 
municípios de Chapadão 
do sul e Cassilândia, nas 
proximidades do aeroporto 
municipal.

A principio são 08 po-
licias nas operações, com 
três veículos de apoio, 
trabalhando 24 horas, com 
revezamentos.

Também esta sendo 
feito a fiscalização móvel 
ao longo de toda a MS 306 
e outras rodovias estaduais 
da região.

As emergências ou co-
municações podem ser 
feitas pelo fone 198

Chapadão do Sul instalou mais um leito 
de UTI Covid no Hospital Municipal

A Secretaria Munici-
pal de Saúde de Chapa-
dão do Sul divulgou o 
Boletim Diário de CO-
VID-19 , trouxe a infor-

mação que a prefeitu-
ra municipal, devido 
à grande necessidade 
montou mais um leito 

de UTI – Unidade de 
Tratamento Intensivo, 
para  o  t ra tamento  do 
Covid-19, agora a ci-
dade tem 06 leitos de 
UTI e 10 leitos clínicos 
sendo 07 adultos e 03 
pediátricos.

O prefeito municipal 
João Carlos Krug, em 
ent revis ta   d i sse  que 
o  munícipio  es tuda a 
aquisição de um apare-
lho portátil para  hemo-
diálise. Aseecom

Vereadores de Chapadão do Sul 
buscam recursos para Aparelho 

de Ressonância Magnética

Há cerca de trinta dias, 
os nove vereadores de 
Chapadão do Sul estive-
ram na Capital Federal 
participando do Encontro 
Nacional de Legislativos 
Municipais, promovido 
pela UVB, União dos 
Vereadores do Brasil. No 
encontro foram aborda-
dos vários temas relativos 
aos trabalhos legislativos 
no Brasil.

Na oportunidade, os 
vereadores estiveram no 
Congresso Nacional e 
no Senado, a fim de bus-
car recursos e apoio dos 
Deputados e Senadores 
para o município. Muitas 
foram as demandas deba-
tidas com os parlamenta-
res, que ouviram os ve-
readores de Chapadão do 
Sul e boa parte deles se 

prontificaram em auxiliar 
o município nas necessi-
dades levantadas.

Ainda em Brasíl ia, 
os vereadores foram re-
cebidos pela Ministra 
da Agricultura, Tereza 
Cristina que ouviu os 
vereadores ,  explanou 
sobre as ações que tem 
tomado frente ao minis-
tério e quais ações têm 
reflexo na nossa cidade 
e região.

Em busca  de  uma 
emenda de bancada, os 
nove vereadores proto-
colaram em Brasília um 
pedido à bancada federal 
de Deputados Federais e 
Senadores, para que seja 
enviado ao município um 
aparelho de Ressonância 
magnética, o qual tem 
um custo de aproximada-

mente 4 milhões de reais, 
e que será de grande utili-
dade no município.

Ao protocolar o pedido 
os vereadores solicitaram 
da Ministra Tereza Cristi-
na que auxiliasse na bus-
ca pelo recurso, mesmo 
não sendo uma demanda 
do seu ministério, mas de 
forma que fosse reforça-
do o pedido aos parla-
mentares, salientando da 
importância do aparelho 
para Chapadão do Sul. A 
Ministra prontamente se 
colocou a disposição do 
município e frisou que é 
parceira do município na 
busca pelo recurso.

Vale ressaltar que o 
aparelho será de grande 
utilidade na análise de 
doenças neurológicas, 
ortopédicas, abdominais, 
cervicais e cardíacas. Um 
exame de ressonância 
magnética pode diagnos-
ticar esclerose múltipla, 
câncer, infartos, fraturas 
e até infecções. Para os 
vereadores, caso o muni-
cípio consiga o equipa-
mento, o mesmo marcará 
um novo tempo na saúde 
de Chapadão do Sul.
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INDICAÇÕES DE 71 A 76  DE 2021.

N.° 071/2021

Autoria: Vereadora Profª  Inês Londero

INDICA ao Exmo.  Srº Anízio Sobrinho de Andrade, Prefeito Municipal, com 
cópia a Secretária Municipal de Infraestrutura Rural e Urbana a Srª Simone Pinho 
Rohen Silva, reforçando a indicação de nº 55/2021, encaminhado dia 01/03/2021, 
de minha autoria, solicitando a disponibilidade um coordenador para acompanhar a 
obra de manutenção, mas estradas na região Iolan Furlin, neste município.

N.° 072/2021

Autoria: Câmara Municipal

INDICAM ao Exmo.  Srº Anízio Sobrinho de Andrade, Prefeito Municipal, com 
cópia a Secretária Municipal de Infraestrutura Rural e Urbana a Srª Simone Pinho 
Rohen Silva, o estudo e a viabilização no sentido de fazer os reparos necessários 
na estrada que dá acesso à região do “Cinco Conjunto”, bem como nas estradas das 
Fazendas: Sonho, Mutuca e Nacional, neste município.

N.° 073/2021

Autoria: Câmara Municipal

INDICAM ao Exmo.  Srº Anízio Sobrinho de Andrade, Prefeito Municipal, com 
cópia a Secretária Municipal de Infraestrutura Rural e Urbana a Srª Simone Pinho 
Rohen Silva, o estudo e a viabilização no sentido de fazer os reparos necessários na 
estrada que dá acesso à Faz: São Basílio, e que se estenda até a Fazenda Olho-d’água 
sentido Córrego Lagoa, neste município.

N.° 074/2021

Autoria: Câmara

INDICAM ao Exmo.  Srº Anízio Sobrinho de Andrade, Prefeito Municipal, com 
cópia a Secretária Municipal de Infraestrutura Rural e Urbana a Srª Simone Pinho 
Rohen Silva, o estudo e a viabilização no sentido de asfaltar a “Serrinha do Caçula”, 
neste município.

N.° 075/2021

Autoria: Câmara Municipal

INDICAM a Exma. Srª Simone Pinho Rohen Silva, Secretária Municipal de 
Infraestrutura Rural e Urbana, o estudo e a viabilização no sentido de fiscalizar a 
estrada da serra do Córrego Fundo, neste município, onde foi realizada pavimentação 
asfáltica, pois o asfalto, em alguns pontos, está borrachudo, o que colocará em risco 
toda a obra, devendo, se confirmado o defeito, acionar a empresa construtora para 
a imediata resolução do problema.

N.° 076/2021

Autoria: Profº Leonardo, Ronaldo Paniago,Edson da Oficina, Neife Vida, Mar-
quinhos do Pouso Alto, Tuta, Ueder de Paula e Fio do Povo.

INDICAM ao Exmo.  Srº Anízio Sobrinho de Andrade, Prefeito Municipal, com 
cópia ao Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e 
Turismo – o Srº Wilson Matheus, o estudo e a viabilização no sentido de beneficiar 
os produtores do Assentamento Mateira e Alto Sucuriu com uma patrulha mecanizada 
(plantadeira plantio direto de 10 linhas), neste município.

Câmara de Vereadores de Costa Rica lamenta 
o falecimento do vereador Antônio Rodrigues
 A Câmara Municipal de Vereadores de Costa Rica, com pesar lamenta o falecimento 

do vereador Antônio Rodrigues de Oliveira (PSDB), ocorrido nesta quinta-feira (1º), 
vítima de complicações causadas pela Covid-19.

Antônio Rodrigues foi eleito o 
vereador mais votado nas eleições 
municipais de 2020, com 757 vo-
tos. Fora da política, era referência 
como locutor de rodeios em todo 
Brasil e também como radialista. 
Há vários anos ele apresentava o 
programa “Arena 106”, na rádio 
Cidade FM. 

Natural de Mineiros-GO, o 
parlamentar tinha 52 anos e estava 
internado na Unidade de Terapia 

Intensiva na Santa Casa, em Campo Grande, desde o dia 12 de março.

Lamentavelmente, a esposa de Antônio Rodrigues, Janaina Rainho Rodrigues, tam-
bém foi vítima da COVID-19, vindo a óbito no dia 22 de março na Fundação Hospitalar 
de Costa Rica. Antônio e Janaina deixa um filho ainda pequeno.

Rendendo as últimas homenagens ao vereador, os parlamentares e servidores da 
Casa de Leis, vão aguardar o cortejo às 15h, em frente à porta da recepção da Câmara 
Municipal.

Neste momento de dor e sofrimento, a Câmara externa os nossos mais sinceros sen-
timentos a toda a família e os amigos do vereador Antônio Rodrigues.

Informações:Cassiane Mews

Câmara aprova projeto que reabre 
prazos para regularização de imóveis 
doados pela prefeitura de Costa Rica

 A Câmara Municipal de Vereadores de Costa Rica-MS aprovou durante sessão ex-
traordinária, o projeto de lei de autoria do Executivo Municipal, que reabre os prazos 
para a regularização de lotes de terrenos doados pelo Município e que tenham tido 
sua finalidade desviada.

Entre 2017 e 2019, a Legislação do município permitiu que fossem regularizados 
com desconto os imóveis doados pela prefeitura que tiveram a finalidade desviada, 
principalmente nos casos que a pessoa que recebe a doação vende o imóvel para um 
terceiro, sem autorização do governo municipal, por meio dos chamados contratos de 
gaveta, ou quando o beneficiário que recebe o terreno não constrói nada no lote.

Ocorre que prazo para a regularização terminou no dia 31 de dezembro do ano 
passado, e o projeto de lei aprovado na última quarta-feira (24), reabriu esse prazo e 
garantiu vantagens para os interessados.

Conforme o texto final, aprovado pela Câmara, quem protocolar o pedido de regu-
larização na prefeitura até 30 de junho de 2021 terá desconto de 80% sobre o valor do 
imóvel, até 31 de dezembro de 2021 de 60%, e até 30 de junho de 2022 o desconto 
vai ser de 50%.

A regularização e os prazos valem para doações de terrenos ocorridos até 31 de 
dezembro de 2020, e permite que o beneficiário ou comprador do imóvel solicite ainda 
escritura definitiva, mediante o pagamento da indemnização com base no valor do 
terreno, calculado pela planta de valores do IPTU.

O texto final aprovado pela Casa de Leis, ainda permite que o interessado pague o 
valor da indenização à vista, ou em até 6 parcelas, acrescidas de juros e correção mo-
netária. Os prazos e os descontos foram definidos pela Câmara, por meio de medidas 
apresentadas pelos vereadores ao texto original do projeto.

O presidente da Câmara, Averaldo Barbosa da Costa (MDB), disse que o projeto 
obriga apenas o interessado a protocolar o pedido na prefeitura, sem ter que pagar 
imediatamente o valor da regularização.

“Fica muito claro que é a protocolização, ou seja, protocolar dentro desses prazos. 
Se cidadão não tem condições de pagar nesse momento, entendo que por estarmos 
vivendo uma pandemia, ele não vai perder o benefício, desde que tenha protocolado. 
O dia que o cidadão ter condição, o processo dele vai andar, enquanto não tiver, es-
tará parado. A partir do momento que eu tenho protocolado, corto esses contratos de 
gaveta”, explica o presidente Averaldo.

Averaldo Barbosa ainda enfatizou que a lei anterior só beneficiava terrenos doados 
até 2011. Já o recente projeto aprovado pela Câmara, com as emendas aprovadas dos 
vereadores contemplou também as doações até 31 de dezembro de 2020.

O vereador 2º secretário, Ailton Amorim (MDB), ressaltou a importância de apro-
vação do projeto que reabriu os prazos e aumentou oportunidade para regularização 
de imóveis em Costa Rica.

“Caso o projeto não fosse aprovado, e o cidadão chegasse na prefeitura agora, e 
quisesse fazer essa quitação, ele teria que pagar 100% o valor da regularização. Vo-
tamos dando o desconto de até 80%, pois a lei que está em vigor era até 2020, isso 
em caso de desvio de finalidade, onde o cidadão recebe um bem público, e não usou 
a finalidade do objeto do programa. E mesmo assim votamos para ter um abono para 
que ele possa regularizar”, disse Ailton.

O vereador 1º secretário, Jovenaldo Francisco dos Santos, o Juvenal da Farmácia 
(PL), defendeu a criação de mecanismos para coibir a venda de terrenos doados pela 
prefeitura.

“O cidadão ganha o terreno, e no curto espaço vende para o outro, isso não pode 
acontecer. Fazer “gambirra” com terreno público. Depois temos que arrumar meios 
de regularizar a situação. Temos que arrumar um mecanismo, se ganhou o terreno, 
não construiu ou vendeu, tem que devolver o terreno, ser honesto. Porque sabemos 
de pessoas que trocaram terreno por moto velha, carro velho. E tem pessoas que pre-
cisam, moram vários anos no município, e nunca ganharam um terreno ou uma casa. 
É obrigação do Legislativo fiscalizar, não vamos jogar pedra em ninguém, mas se for 
o caso, criamos uma fiscalização no município”, disse Juvenal.

O projeto de lei n° 1375, foi aprovado com a maioria dos votos Câmara, sendo um 
contrário, só depende da sanção do prefeito Cleverson Alves dos Santos, para virar 
lei e entrar em vigor.Informações:Cassiane Mews
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Vereadores Leonardo e Fio do Povo pedem 
a criação de beneficio para atender familias

Os vereadores  Profº 
Leonardo (Presidente 
Mesa Diretora/DEM) e 
Fio do Povo (1º Secre-
tário/PSDB) estiveram 
reunidos  com a secretária 
municipal de Assistência 
Social, Habitação e Cida-
dania, Profª Rozilda Pe-
reira da Silva, para saber 
como as famílias em si-
tuação de vulnerabilidade 

Experimentos da Fundação 
Chapadão confirmam soja com 

produtividade de 101 sc/ha

A Fundação Chapadão 
concluiu mais uma etapa do 
seu trabalho de experimento 
de soja. Já foram colhidos e 
catalogados os resultados da 
semeadura primeira época, 
nos campos experimentais 
da entidade, em Chapadão 
do Sul.

Lembra o Pesquisador, 
Engenheiro Agrônomo Dr. 
Jefferson Luís Anselmo que 
ainda faltam as avaliações dos 
cultivos segunda época.

Clima hostil para soja foi benéfico para 
Fundação Chapadão comprovar benefí-
cios do plantio direto com braquiária

A Fundação Chapadão já está avaliando os seus experimentos com soja na 
região da Copper, no Município de Paraíso das Águas.

Conhecida como região de terras mistas, ou arenosas, com baixo teor de argila 
na maioria das áreas, a Fundação Chapadão realiza, a alguns anos, experimentos 
com várias cultivares de soja, visando identificar as melhores para aquela loca-

lidade.
Paralelamente à identifi-

cação das variedades ideais 
para a Copper, o trabalho dos 
pesquisadores da Fundação 
Chapadão é desenvolvido 
no sistema Plantio Direto, 
rotacionado com a braquiá-
ria Piatan. Neste ano foram 
cultivadas 47 variedades em 
condição de campo.

Os experimentos realizados 
na propriedade de Alexandre 
Palombo, que adotou o sistema 

rotacionado com soja e Piatã, vem obtendo ótimos resultados.
O clima severo para a soja, neste ano agrícola, causou perdas na colheita, 

variando, conforme as diferentes estruturas de solo, chegando em alguns casos a 
apenas 20 sacas por hectare.

Os resultados dos experimentos da Fundação Chapadão, na propriedade de 
Alexandre Palombo serão apresentados até o final da primeira quinzena de abril, 
mas visualmente, segundo o pesquisador Dr. Jeffersson Anselmo, a produtividade 
poderá ser satisfatória, apesar da escassez de chuvas, graças ao sistema adotado.

“A soja semeada em sistema de plantio direto, em área com a Braquiária Piatã, 
de verão, comprovadamente contribui para maior equilíbrio do solo, na questão 
nutricional e de reserva de água, proporcionando sustentabilidade da soja nos 
eventuais veranicos”, conclui o pesquisador Dr. Jefferson. 

Fonte:   Assessoria de imprensa Fundação Chapadão

Vereadores pedem a construção do 
anel viário em Paraíso das Águas

Os vereadores apresentaram a indicação nº 067, encaminhada ao prefeito municipal 
Anízio Sobrinho de Andrade (DEM), com pedido de urgência da construção de um 
anel viário na rodovia BR 060, ligando à MS 316 com saída para Chapadão do Sul, 
Inocência e Costa Rica.

A obra será de suma importância para a melhoria do fluxo de veículos pesados, sem 
a necessidade de passar pelo perímetro urbano de Paraíso das Águas.

A previsão é que o anel viário seja construído próximo ao Auto Posto Tozzo, en-
trada da cidade.

A indicação é de autoria dos vereadores: Neife Vida, Tuta, Ueder de Paula, Ronaldo 
Paniago, Profº Leonardo, Edson da Oficina, Marquinhos do Pouso Alto

A Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura Rural e 
Urbana, informou que o projeto, que está sendo desenvolvido pelo Estado de Mato 
Grosso do Sul já está em andamento.

O prefeito Anízio Andrade informou que este projeto foi um compromisso do 
governador Reinaldo Azambuja (PSDB) com o ex-prefeito Ivan Xixi (DEM). No 
compromisso está também a pavimentação asfáltica que liga Paraíso das Águas à 
Costa Rica pela MS 316.

estão sendo assistidas neste 
momento de pandemia, em 
especial, às famílias que 
devem ficar em isolamento 
por conta da Covid-19.

A sugestão dos verea-
dores é que seja criado um 
benefício eventual para 
atender nesses casos.

“Muitas famílias são 
isoladas quando um inte-
grante é suspeito de con-

taminação ou testado posi-
tivo, podendo ficar até 14 
dias em isolamento direto, 
sem poder sair para traba-
lhar e trazer o sustento para 
a família. Um benefício 
eventual poderá beneficiar 
quem precisa”, destacou o 
vereador Profº Leonardo.

A secretária Rozilda in-
formou aos vereadores dos 
programas ativos e também 
que já existe um decreto 
federal para amparar as fa-
mílias nestas condições.

Haverá um elo entre 
a secretaria municipal de 
Saúde e a Assistência So-
cial que monitorará as fa-
mílias em vulnerabilidade e 
a partir daí o benefício será 
concedido.

D ú v i d a s  e 
informações:67-3248-
1923/9 9963-2173.

Ao todo foram cultiva-
das 59 variedades de soja, 
nas duas épocas e a avalia-
ção da Fundação Chapadão 
contribuem para a tomada 
de decisões dos produtores 
para a próxima safra.

A colheita e a avaliação 
final da segunda época, 
semeadas em 11/11/2020, 
devem ocorrem em abril 
próximo, disse o Dr. Je-
fferson.

Os resultados alcançados 

na primeira época estão sendo 
catalogados para divulgação 
aos associados da Fundação 
Chapadão.

Os resultados foram ani-
madores, entre as 59 varie-
dades semeadas na primeira 
época (15/10/2020), variam 
de 68 a 101 sacas por hectare, 
com tratos culturais em condi-
ção de campo, sistema plantio 
direto, disse o Pesquisador Dr. 
Jefferson.

A Fundação Chapadão 
realiza ainda experimentos 
em; Chapadão do Céu (GO), 
Costa Rica (Baús), Paraíso 
das Águas, Paranaíba e Alci-
nópolis. Nessas localidades 
foram semeadas em média 50 
cultivares, porém, na melhor 
janela de semeadura de cada 
uma delas. Os resultados serão 
conhecidos em breve. 

Fonte:   Assessoria de im-
prensa Fundação Chapadão
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IFMS implantará cursos técnicos 
em Alcinópolis a partir de julho

 Instituto Federal de 
Mato Grosso do Sul 
(IFMS), para implantação 
de Cursos Técnico Subse-
quente em Administração 
e Manutenção e Suporte 
em Informática. O Pólo 
do IFMS em Alcinópolis-
MS foi implantado em 
2013, formando a pri-
meira turma de Agente 
Comunitário em Saúde, 
ministrado por 2 anos e 
obtendo curso técnico 
de nível médio, logo em 
2017 houve uma nova 
turma do curso de aperfei-
çoamento de Vendedor.

A modalidade de Edu-
cação à Distância é de-
senvolvida pelo IFMS 
com a oferta de cursos 
coordenados pela própria 

A administração municipal de Alcinópolis 
recupera estradas na região das Fazendas Olhos Verde

A Administração Mu-
nicipal de Alcinópolis 
não para. Mesmo com as 
chuvas, as máquinas não 
param de circular em um 
ritmo intensivo de traba-
lho para a recuperação das 
estradas vicinais na zona 
rural do município.

Após as equipes da Se-
cretario de Obras, identifi-
carem ou serem acionados 
das vias que precisam de 
reparos e que sejam co-
locadas como prioridade 
aquelas que a população 

Assistência Social entrega ovos de Páscoa e chocolates 
para crianças, grupo do Bordado e Melhor Idade

A Prefeitura Municipal 
de Paraíso das Águas, atra-
vés da Secretaria Munici-
pal de Assistência Social, 
Habitação e Cidadania e 
Serviço de Fortalecimento 
de Vínculos, realizou a 
entrega de ovos de Páscoa 
e chocolates às crianças 
matriculadas e atendidas 
pelo programa social, ao 
grupo da Melhor Idade que 

 Prefeitura de Paraíso das Águas está 
investindo mais de R$ 2,1 milhões em 

obras de recapeamento de ruas e avenidas

As ruas e avenidas da cidade estão recebendo recapeamento completo e 
sinalização viária.

São ao todo 1.576,36 m² de obra, totalizando o valor de R$ 2.194.386,10 
((Dois milhões, cento e noventa e quatro mil, trezentos e oitenta e seis reais e 
dez centavos).

Prefeitura de Paraíso entrega ovos de Páscoa
para as crianças da rede municipal de ensino

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer realizou a entrega 
de 1200(mil e duzentos) ovos de chocolate para os alunos matriculados na rede 
municipal de ensino.

Os ovos foram fabricados com todo amor, carinho e dedicação pelos próprios 
funcionários das escolas municipais, que se empenharam ao máximo para alegrar a 
Páscoa dos alunos.

Foram dois meses de planejamento e quinze dias de muito trabalho para que a 
equipe conseguisse concluir essa ação,  tão especial realizado para as crianças parai-
senses. Toda a fabricação dos ovos de chocolate foi acompanhada pela nutricionista 
da educação, Débora Ribeiro.

O secretário de educação João Donizete Corsinni agradece o empenho, dedicação 
e carinho de todos os funcionários que colaboraram para que os ovos de chocolate 
ficassem prontos em tempo hábil para ser entregue aos alunos.

A fabricação e distribuição dos ovos de chocolate só foi possível graças a ação 
conjunta dos poderes Executivo e Legislativo de Paraíso das Águas, que, são par-
ceiros e prezam por uma educação de excelência.

instituição, que envolvem 
prefeituras e entidades mu-
nicipais. A reunião aconte-
ceu no gabinete do Prefeito 
Dalmy Crisóstomo da Silva 
e estiveram presentes a Se-
cretária Municipal de Edu-
cação Cultura e Desporto, 
Carina Marques, a Técnica 
em Supervisão Escolar, Ir-
lene Coelho, a Diretora Ge-
ral Angela Kwiatkowski, o 
Diretor de Ensino, Pesquisa 
e Extensão, Gleison Nunes 
Jardim e o Coordenador 
de Educação a Distância, 
Ricardo Porto, que se pron-
tificaram a reestabelecer o 
Termo de Cooperação Téc-
nica para a oferta gratuita 
dos Cursos Técnico Subse-
quente em Administração e 
Manutenção e Suporte em 

Informática, que deverá 
ser ofertado a partir de 
julho.

Carina Marques diz 
que a Secretaria Muni-
cipal de Educação está 
aberta a essa parceria e 
dará todo o suporte neces-
sário, acrescentando que 
posteriormente será di-
vulgado as inscrições aos 
interessados em participar 
dos cursos oferecidos em 
nosso município.

Dalmy afirma que a 
vinda desses cursos téc-
nicos para nossa cidade é 
de extrema importância, 
pois irá capacitar nossos 
jovens, o que facilitará o 
ingresso no mercado de 
trabalho local.

tenha dificuldade de tra-
fegar. O compromisso 
com a população de re-
cuperar todas as estradas 
é garantindo e os trechos 
de trafegabilidade são me-
lhorados.

Nesse final de semana o 
prefeito Dalmy, juntamen-
te com o diretor de Obras 
Evandro Alves, acompa-
nhou uma das frentes de 
serviços que está sendo 
executado, na região das 
Fazendas Olhos Verdes 
e Transmax na linha de 

transporte escolar do 
Senhor Delcidinho, a 
conclusão dos serviços 
vai proporcionar mais 
rapidez, segurança e fa-
cilitar o escoamento da 
produção agropecuária 
da região.

“Estamos fazendo o 
serviço de recuperação, 
adequação, reposição 
de cascalho nos pontos 
críticos e patrolamento, 
atendendo o pedido da 
nossa Câmara Municipal, 
dos Pecuaristas e Mora-
dores da região ” afirmou 
o prefeito.

“Estamos muito fe-
lizes e satisfeitos com o 
serviço realizado aqui. 
A estrada estava cheia 
de buracos e agora estão 
muito boas. Muito obri-
gado pelo trabalho feito”, 
declarou um morador da 
localidade.

Parque Natural Templo dos Pilares é selecionado 
para participar de Programa de Aceleração para

Unidades de Conservação Municipais

O Programa de Aceleração para Unidades de Conservação Municipais é uma 
iniciativa do ICLEI- Governos Locais pela Sustentabilidade, unidade América do 
Sul. Na próxima terça-feira (06), a equipe técnica da Secretaria Municipal de Desen-
volvimento já iniciará sua participação para desenvolvimento do Programa.

Como atividade integrante do projeto “Áreas 
Protegidas e outras medidas de conservação ba-
seadas em áreas em nível dos governos locais”, 
o Programa de Aceleração tem como objetivo 
promover o olhar empreendedor e inovador na 
administração de Unidades de Conservação 
municipais.

A partir de um intenso aprendizado sobre 
instrumentos de gestão e sustentabilidade finan-

ceira, o programa visa fortalecer a gestão de áreas protegidas municipais e a ampliar 
a capacidade de conservação da biodiversidade.

A implementação do projeto é realizada pela Deutsche Gesellschaft für Inter-
nationale Zusammenarbeit (GIZ), em parceria com ICLEI – Governos Locais pela 
Sustentabilidade e a UICN – União Internacional para a Conservação da Natureza, 
e tem como contraparte os Ministérios do Meio Ambiente do Brasil, Colômbia, 
Equador e Peru.

O projeto é apoiado financeiramente pelo Ministério Federal do Ambiente, Pro-
teção da Natureza e Segurança Nuclear (BMU) da Alemanha por meio da Iniciativa 
Internacional do Clima (IKI).

participaram do desafio 
da Páscoa e ao grupo de 
bordados.

A secretária municipal, 
Prof. Rozilda Pereira da 
Silva, juntamente com 
toda equipe empenhada, 
fizeram a entrega. Levando 
a alegria para as crianças e 
para aos de mais idade, que 
ficaram felizes em receber 
o mimo.

Rozilda agradeceu ao 
apoio do prefeito Anízio 
Andrade e do advogado 
Dr. Anderson Moreira 
pela doação dos ovos de 
Páscoa.

Venceram o desafio da 
Páscoa:

1°Lugar – Natalina Pe-
reira do Nascimento

2º Lugar – Apareci-
da Andrade Vasconcelo 
Viera

3º Lugar – Maria Cleu-
dia Scariot Camargo

4º Luar – Maria Apare-
cida de Almeida de Paula

5º Lugar – Cláudia Fer-
nanda Fontes dos Santos

6º Lugar – Jair de Paula 
-bncnews


