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Prefeito de Alcinópolis assinou ordem de
pavimentação de quase 2 milhões de reais
O Prefeito Dalmy Crisóstomo da Silva assinou
ordens de serviço de pavimentação asfáltica de
dois contratos totalizando
o valor de R$ 1.816.757.90
(um milhão oitocentos e
dezesseis mil setecentos
e cinquenta e sete reais e
noventa centavos).

100 Dias: Prefeito e Presidente da
Câmara de Paraíso das Águas falam das
conquistas e avanços na atual gestão

PÁGINA 04

Cassilandia: Recuperação de estradas
rurais garante escoamento da produção
O serviço não para e
logo que terminar será
feito também a ligação
entre as estradas rurais
de Cassilândia e a divisa
com Paranaíba, entrando no entroncamento
do Tamandaré onde na
sexta-feira foi feita uma
visita do vice-prefeito
Valdecy e o secretário de
desenvolvimento Waddy

PÁGINA 08

O prefeito municipal de Paraíso das Águas, Anizio Andrade eo presidente do
Legislativo, vereador Professor Leonardo,apresnetou os trabalhos de dos 100 dias
de governo no municipio.
PÁGINA 04

Prefeito Cleverson tem projeto aprovado e profissionais da saúde receberão abono salarial de R$300
A valorização profissional tem sido um dos
carros chefes da gestão
do prefeito que chegou
aos 100 primeiros dias no
último sábado (10). Conforme o prefeito, mesmo
diante das limitações por
conta da pandemia, o
valor simbólico visa enaltecer a importância destes

PÁGINA 08
Sicredi Celeiro Centro Oeste reuniu mais de 5 mil
associados em assembleias 100% digital
Programa Família Acolhedora: É Chapadão do
A Cooperativa Sicredi Celeiro Centro Oeste
reuniu 5.891 associados
das 20 cidades onde está
presente nos Estados de
Mato Grosso do Sul e
Goiás durante o período
de assembleias, realizadas
neste ano em formato digital entre 22 de março e

PÁGINA 05

Sul protegendo suas crianças e adolescentes

Você sabe o que é ser uma
Família Acolhedora? É acolher
na sua família uma criança ou
adolescente que precisa temporariamente de um lar. Esse é o
objetivo do Programa Família
Acolhedora que está sendo lançado pela prefeitura de Chapadão
do Sul. Instituído sob a Lei nº
1.226, de 25 de outubro de 2019,
o programa visa atender crianças
e adolescente na faixa etária de 0
(zero) a 18 (dezoito) anos

PÁGINA 05
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PA U TA PA R A
A 1320ª SESSÃO
ORDINÁRIA,NO DIA
12/04/2021
EXPEDIENTE DE
VEREADORES
Indicação n. 103/2021
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 de Obras,
Transportes e Serviços
Públicos, Ivanor Zorzo,
solicitando que sejam
construídas rampas de
acesso para cadeirantes,
nas faixas de pedestres de
nosso Município. Solicito
ainda, que nos locais onde
existam faixas de pedestres, que seja construído
calçamento.
Indicação n. 104/2021
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 de Obras,
Transportes e Serviços
Públicos, Ivanor Zorzo, solicitando que seja
pintada uma Ciclofaixa
(Ciclovia) nas seguintes
Avenidas: Rio Grande do
Norte, Tocantins, no restante da Mato Grosso do
Sul, entre a Goiás até no
final do Bairro Esplanada;
Rio Grande do Sul, Onze,
Dezesseis, e, Avenida das
Garças, cruzando com a
Avenida das Gaivotas. A
ciclofaixa tem a mesma
serventia da ciclovia, só
que a ciclofaixa é mais rápida para fazer, e também,
mais barata para o município, sem contar que, os
canteiros de algumas dessas avenidas mencionadas
são muito estreitos.
Indicação n. 105/2021
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, solicitando que seja disciplinado, por meio de Lei,
o funcionamento, bem
como, a instituição de
plantão de atendimento
dos estabelecimentos que
desempenham atividades
de farmácia e drogaria em
nosso Município.
Indicação n. 106/2021
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, solicitando
que seja criado por meio de
Lei, um auxílio emergencial
municipal para famílias carentes que não conseguiram
se cadastrar no benefício do
Governo Federal. O valor seria pago durante três meses
para pessoas previamente
aprovadas, estariam aptos a
participar do programa, os
moradores de Chapadão do
Sul, inscritos no Cadastro
Único, famílias com renda
de até meio salário-mínimo
por pessoa.
Indicação n. 107/2021
Vereador Mika
INDICA-SE à Mesa, na
forma regimental, e depois
de ouvido o Douto Plenário
de Deliberações, o envio de
expediente ao Secretário de
Estado de Saúde, Geraldo
Resende Pereira, solicitando
que seja destinado ao Município de Chapadão do Sul,
50 (cinquenta) doses de vacina contra a Covid-19, para
inclusão dos profissionais da
limpeza urbana, coleta de
lixo e funcionários da Central de tratamentos de Resíduos, no rol de prioritários
no plano de vacinação.
Indicação n. 108/2021
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 Municipal, João Carlos Krug,
com cópia a Secretária de
Saúde, Valéria dos Santos
Souza, solicitando a instalação de uma UTI Neonatal
no Hospital Municipal de
Chapadão do Sul.
Indicação n. 109/2021
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 Municipal João Carlos Krug,
com cópia ao Secretário de
Obras, Transportes e Serviços Públicos, Sr. Ivanor
Zorzo, para que se faça um
detalhado estudo das vias
urbanas, tendo em vista a
melhoria da sinalização vertical e horizontal; a melhoria
e/ou construção de calçadas,
mediante notificação dos
donos dos imóveis e/ou
terrenos para que assim, se
garanta ao cidadão sul chapadense, meios de uma melhor mobilidade e segurança
pessoal, tendo em vista que a
cidade cresce e não há, pelo
visto, uma preocupação em
manter sinalizados ou com
calçamento adequado os
logradouros, que privilegie o
cidadão, seja ele o pedestre,
o idoso, a pessoa com deficiência, a criança, a mãe empurrando um carrinho, etc.
Lembramos aqui, que 2021,
é o prazo final para que
Chapadão do Sul apresente

INFORMATIVO DO PODER LEGISLATIVO CHAPADÃO DO SUL

seu Plano de Mobilidade
Urbana, e esta Casa de Leis,
mais especificamente esta
Vereadora, detém profundo
interesse na matéria.
Indicação n. 110/2021
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 Municipal João Carlos Krug,
com cópia à Secretária de
Saúde, Sr.ª Valéria Lopes
dos Santos e com cópia ao
Ministério Público Estadual,
com fulcro da Lei de Acesso
à Informação, na Lei Orgânica Municipal e na Constituição de nosso país, que
se divulgue aos cidadãos
desta urbe, com envio a esta
Vereadora, dados PORMENORIZADOS acerca da incidência dos casos de DENGUE, CHIKUNGUNYA,
ZIKA e LEISHMANIOSE
em nosso município, bem
como as medidas, que tem
sido tomadas para o controle
dos vetores responsáveis
pela transmissão dessas
doenças. Desde a indicação,
já requeremos da Senhora
Secretária, bem como de
seus superiores, que não se
deem ao trabalho de enviar
“manuais de estudo”, pois
que temos em mãos muitos
deles e requeremos aqui, ao
DADOS REAIS e as MEDIDAS TOMADAS para
o controle e tratamento dos
casos destas endemias, tão
perigosas, em NOSS MUNICÍPIO. Com fulcro ainda
na LAI, indico de tabelas
pormenorizadas dos valores
recebidos pelo município,
nos últimos 4 anos para tratar da matéria.
Moção de Aplausos nº
05/2021 Vereadores Ká
Nogeuira, Mika e Emerson
Sapo
Os vereadores MIKA e
KÁ NOGUEIRA (MDB),
juntamente com o Vereador
EMERSON SAPO da Câmara Municipal de Chapadão do Sul/MS, que a esta
subscrevem, dispensadas as
formalidades regimentais,
encaminham MOÇÃO DE
APLAUSOS, ao Policial
Militar Cabo PM Fabrício
Rodrigues de Souza, por sua
bravura, preparo e perícia
técnica, quando em 19 de
fevereiro do corrente ano,
mesmo estando de folga e
com sua família, agiu prontamente ao perceber a ação
de criminosos, próximos à
uma área verde em que circulam várias pessoas.
Moção de Pesar nº
06/2021 Vereadora Alline
Tontini
A Vereadora Alline Tontini da Câmara Municipal de
Chapadão do Sul/MS, que a
esta subscreve, dispensadas
as formalidades regimentais, encaminha MOÇÃO
DE PESAR, pelo falecimento do Senhor Amarildo
Lopes Santana, que teve seu

passamento no dia 16 de
março do corrente. Amarildo era muito conhecido
na cidade e querido por
todos.
ORDEM DO DIA
– PROJETO DE LEI
C O M P L E M E N TA R
Nº 01/2021, Executivo
que: “Altera a redação
da Lei Complementar
nº 072/2013, que dispõe
sobre a Reorganização da
Estrutura Administrativa
do Poder Executivo do
Município de Chapadão
do Sul (MS), e dá outras
providências”.
– PROJETO DE LEI
Nº 10/2021, Executivo
que: “Altera a redação
da Lei nº 1.115/2016,
que dispõe sobre Sistema
Municipal de Cultura de
Chapadão do Sul, seus
princípios, objetivos, estrutura, organização, gestão, interrelações entre
os seus componentes,
recursos humanos, financiamento e dá outras
providências”.
– PROJETO DE LEI
Nº 11/2021, Executivo
que: “Desafeta da classe de bens públicos de
uso especial e classifica
como bens públicos de
uso comum do povo área
que especifica e dá outras
providências”.

EXPEDIENTE DE
VEREADORES
Requerimento nº
10/2021 Vereador Vanderson Cardoso
REQUER-SE à Mesa,
na forma regimental
e depois de ouvido o
Douto Plenário de Deliberações, o envio de
expediente ao Prefeito
Municipal, João Carlos
Krug, solicitando que
seja informado a este
Vereador o que segue:
O Executivo tem planos de encaminhar Projeto de Lei, para apreciação desta Casa de
Leis, visando assegurar
a concessão da revisão
geral anual dos vencimentos dos servidores
dos Servidores Públicos
Municipais, referente ao
ano de 2021, a ser pago
em 2022? Respeitando
o que preceitua a Lei
Complementar Federal
nº 173, de 27 de maio
de 2020.
Requerimento nº
11/2021 Vereadores
Mika e Vanderson Cardoso
REQUER-SE à Mesa,
na forma regimental e depois de ouvido o Douto
Plenário de Deliberações,
o envio de expediente ao
Prefeito Municipal, João
Carlos Krug, com cópia
a Secretária de Saúde,

Valéria Lopes dos Santos,
solicitando que seja informado a estes Vereadores o
motivo pelo qual a Farmácia da UBS Central será
fechada. Considerando
que, o serviço ofertado na
UBS, por ser centralizada,
garante mais comodidade
com atendimento, evitando
a peregrinação do paciente,
de unidade em unidade à
procura de remédios.
Indicação n. 111/2021
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 Municipal João Carlos Krug,
com cópia ao Secretário de
SEDEMA Sr. José Teixeira
Junior, com vistas a obtenção de informações acerca
de quais medidas foram
ou estão sendo tomadas
com vistas a minimizar
os impactos financeiros
causados pelo fechamento
temporário de micro e pequenas empresas em nossa
cidade, por força da adoção
de Decretos Estaduais e
edição de Decretos Municipais, de mesmo jaez.
Indicação n. 112/2021
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
Municipal João Carlos
Krug, à Secretaria de Governo, Sr.ª Agnes Miller e
ao Conselho de Segurança Municipal, na pessoa
do Dr. Salvador Divino
Araújo, que se faça, com
urgência e remeta a esta
Casa de Leis e a esta Vereadora, em específico, um
estudo para a viabilização
de Câmeras de Segurança,
em locais estratégicos e
já mapeados por nossas
forças de segurança, com
vistas a coibir a ação de
marginais, cada vez mais
audaciosos e perigosos,
pois que o número de ações
desses criminosos, usando
de força armada para seus
maus feitos, tem crescido.
Indicação n. 113/2021
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 Municipal, João Carlos Krug,
com cópia ao Secretário de
Obras, Transportes e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo,
solicitando a instalação de
uma cobertura de estrutura
metálica no estacionamento do Hospital Municipal,
para abrigar os veículos
dos médicos, enfermeiros
e funcionários.
Indicação n. 114/2021
Vereador André dos An-
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jos
INDICA-SE à Mesa,
na forma regimental, e
depois de ouvido o Douto
Plenário de Deliberações,
o envio de expediente ao
Prefeito Municipal, com
cópia ao Secretário da
SEDEMA, José Teixeira Júnior, ao Secretário
de Obras, Transportes e
Serviços e Públicos, Ivanor Zorzo e o Secretário
SEINFRA, Ricardo Bannak para que seja realizado
um projeto junto a entidades e iniciativa privada
para a criação de parques
verdes no perímetro urbano do município.
Indicação n. 115/2021
Vereador André dos Anjos
INDICA-SE à Mesa,
na forma regimental, e
depois de ouvido o Douto
Plenário de Deliberações,
o envio de expediente ao
Prefeito Municipal, com
cópia ao Secretário de
Cultura e Esportes, Altair
Antônio Trentin, para que
seja utilizado cloro diluído
em água nas quadras de
areia e parques infantis, a
fim de evitar proliferação
de fungos, bactérias e bichos geográficos.
Indicação n. 116/2021
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 Municipal, João
Carlos Krug, com cópia
ao Diretor do Demutran,
Pedro Lopes, solicitando
que sejam instaladas, no
Bairro Esperança, placas
indicativas e sinalização
horizontal viária com a
velocidade máxima permitida.
Indicação n. 117/2021
Vereador Vanderson
Cardoso
INDICA-SE à Mesa,
na forma regimental, e
depois de ouvido o Douto
Plenário de Deliberações,
o envio de expediente a
Deputada Estadual, Mara
Caseiro, solicitando a
destinação de Recurso
Financeiro, Emenda Parlamentar, no valor de R$
85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), visando a
destinação de um veículo,
para atender as demandas
do DEMUTRAN, Departamento Municipal de
Trânsito de Chapadão do
Sul – MS.
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Com 96% dos votos Professor Leonardo foi eleito
presidente do SIMTED de Paraíso Das Águas

Foi realizada à eleição
para a escolha da nova diretoria do SIMTED da cidade
de Paraíso das Águas, para
o triênio 2021/2024. As
votações ocorreram nas
escolas dos distritos e da
sede.
A votação teve candidatura única, com a Chapa
“Somos todos SIMTED”,
encabeçada pelo professor
Leonardo Corniani Dias,
que obteve 96,08 % dos
votos válidos. A vigência
desta nova Diretoria começa hoje dia 10/04/2021 com
o término dia 09/04/2024.
Após o encerramento e
a confirmação do seu nome
para presidir a entidade, o
candidato eleito, afirmou

que “É um momento de
gratidão por cada voto recebido. Isso aumenta ainda
mais o compromisso com
a categoria da educação,
com o objetivo de pautar
sempre o interesse coletivo acima dos interesses
pessoais, como sempre este
sindicato tem priorizado”
A Nova diretoria do SIMTED, ficou assim constituída:
Presidente: Leonardo
Corniani Dias
Vice-Presidente: Kênya
Aparecida Holsback da
Silva
Secretaria Geral: Cláudia dos Santos Barbosa
Secretaria adjunta: Ra-

faela Oliveira Pinto
Secretaria de finanças:
Benilson Ormandes de
Oliveira
Secretaria adjunto de
finanças: Fernando Rodrigues de Sousa
Secretaria de assuntos
jurídicos: Maria José Mariana de Queiroz
Secretaria de formação
sindical: George César
Daniel Guarini Rodrigues
da Silva
Secretaria de assuntos
educacionais: Eusenir Oliveira Borges
Secretaria de funcionários administrativos: Claudete Rodrigues da Silva
Secretaria de comunicação: Jeórgia Patrícia
Bassan Trevisolli Dias
Secretaria de patrimônio: Elaine Oliveira Dutra
Secretaria de políticas
sociais: Adimeia Alves do
Amaral Santos
Secretaria de aposentados e Assuntos Previdenciários: Carmo dos Santos
Pinho
Secretaria dos especialistas em educação e
coordenação pedagógica:
Valdilene Pereira Borges

Policiais Militares recebem Moção de Aplausos da
Câmara Municipal de Chapadão do Sul

Câmara Municipal de
Chapadão do Sul, policiais
militares da 4ª Companhia
Independente de Polícia
Militar foram homenageados com outorga de Moção
de Aplausos pelos relevantes serviços prestados ao
município.
A Honraria foi proposta
pelos vereadores Ká Nogueira, Mika e Emerson
Sapo, com aceitação de todos os legisladores da casa,
teve o intuito de enaltecer
o trabalho dos policiais que
diariamente reforçam a segurança pública na cidade e
atuam de forma incisiva no
combate à criminalidade.

Ao policial Cabo PM F.
Rodrigues, por sua bravura,
preparo e perícia, quando
em 19 de Fevereiro de
2021, mesmo estando de
folga e com sua família,
agiu prontamente ao perceber a ação de criminosos,
próximo a uma área verde
em que circulavam várias
pessoas. Ouvindo o som
dos disparos de arma de
fogo, aproximou-se dos
três indivíduos, que estavam dentro de uma área
de preservação ambiental,
efetuando assim a abordagem dos três e, ao abordar
o menor de 16 anos, encontrou com este uma arma,

calibre .38 (contendo 03
estojos deflagrados e 02
intactos) à qual o meliante
tentou sacar para, alvejar
o policial militar. Contudo
a imperícia do bandido
fez com que a arma caísse
dentro do seu calção.
Ao Policial Subtenente
PM Robson, por sua bravura e perícia técnica, no dia
07 de Fevereiro de 2021,
impediu o assassinato de
um civil, quando ao passar
próximo a um bar, avistou
uma briga que se desenrolava e percebeu, que uma
das pessoas ali corria sério
risco de vida, pois que seu
oponente tentava esfaqueálo. Para evitar o homicídio,
o policial militar interveio e
atirou na perna do autor.
Os militares alvos da
Moção de Aplausos, demonstraram uma profunda
dedicação as suas carreiras
Policial, assegurando o
cumprimento de seu juramento mesmo com o risco
da própria vida.

Governo de MS regulamenta Mais Social
e organiza pagamentos a partir de maio
O governador Reinaldo Azambuja publicou
no Diário Oficial do
Estado (DOE-MS) a
regulamentação do programa Mais Social, que
vai prestar atendimento
às famílias carentes de
Mato Grosso do Sul que
estão em situação de
insegurança alimentar
e nutricional.
Com caráter de inclusão social, oferecendo
acesso às demais políticas públicas, como
educação profissional, o
programa vai pagar R$
200 mensais para beneficiários que têm renda
mensal familiar per capita inferior a meio salário mínimo. Indígenas
receberão mensalmente
cesta de alimentos.
O benefício será pago
por meio de um cartão
magnético, que pode
ser usado em mercados e mercearias para
comprar alimentos e
materiais de higiene
pessoa. Não é possível
comprar bebidas alcoólicas e produtos de
tabaco. Veja os demais
critérios abaixo.
Segundo a secretário
estadual de Direitos
Humanos, Assistência
Social e Trabalho, Elisa
Cleia Nobre, os benefícios serão pagos a partir de maio. “Estamos
totalmente empenhados
para que toda essa parte de regulamentação
e cruzamento de dados
esteja pronta o mais
rápido possível. Temos
que ter a atenção necessária e o zelo com
os recursos públicos,
mas sempre lembrando
da urgência que muitas
famílias precisam receber esse benefício”,
pontuou Elisa.
Critérios do Mais Social
Conforme a regulamentação, apenas um beneficiário por família pode
ser contemplado pelo programa, que utilizará banco de dados CadÚnico,
do Governo Federal. Ao
participar do Mais Social, o beneficiário deverá
comprometer-se a cumprir
as várias obrigações. Entre
elas, frequentar curso de
alfabetização de jovens
e adultos, quando necessário, e participar de cursos profissionalizantes, de
qualificação profissional
ou voltados à geração de
emprego e renda ofertados
por entidades parcerias do
Governo do Estado.
O programa é permanente. Mas o benefício será
temporário, concedido por
24 meses, prorrogáveis por
igual período. Excepcionalmente, poderá haver
nova prorrogação caso
permaneça ou se agrave a
situação de vulnerabilida-

de do beneficiário.
Para receber o recurso, o beneficiário deve
ter inscrição CadÚnico,
mediante apresentação do
Número de Identificação
Social (NIS); comprovar a inscrição de todos
os membros da família
no Cadastro de Pessoas
Físicas (CPF), mediante
apresentação dos referidos
documentos; ter renda
mensal familiar per capita
igual ou inferior a meio
salário mínimo nacional
vigente; e morar, ininterruptamente, no Estado
de Mato Grosso do Sul
há pelo menos dois anos.
Ele também não pode
ser beneficiário de outro
programa social estadual,
com a mesma finalidade.
Prioridades para inclusão no programa
O número de beneficiários incluídos no Mais
Social será definido em
conformidade com a disponibilidade orçamentária
e financeira do Estado,
com a seguinte ordem de
preferência:
Menor renda média
do núcleo familiar;
Chefe de família do
sexo feminino;
Maior número de
crianças na faixa etária
de 0 a 6 anos com acompanhamento pela Rede
Pública de Saúde;
Mulheres em situação de violência doméstica e familiar;
Maior número de
pessoas com deficiência
ou de idosos incapazes
de prover o seu próprio
sustento;
Mulheres gestantes
e nutrizes;
Filhos adolescentes
que cumpram medidas
socioeducativas.
Motivos para suspensão
Ocorrerá suspensão do
beneficiário do programa
nas seguintes hipóteses:
Permanência de filhos com idade inferior a
16 anos em atividade laboral, ressalvada a condição
de aprendiz;
Não localização da
família no endereço informado no cadastro de
inscrição do Programa;
Existência de filhos em idade escolar não
matriculados na rede de
ensino ou que não tenham
frequência regular mínima
de 85% das aulas do período letivo;
Mudança de endereço dentro do mesmo
município ou para outro
não comunicada à equipe
local responsável pelo
Programa no prazo de
até três dias úteis da sua
ocorrência;
Falta, por três vezes
consecutivas ou por cinco vezes alternadas, às
reuniões socioeducativas,
quando convidado, sem

justificativa à unidade administrativa competente;
Ausência de encaminhamento ou de apresentação, injustificada, dos documentos que comprovem
que o beneficiário está
cumprindo as obrigações,
como participar de cursos
profissionalizantes.
Negativa de acesso,
pela equipe local responsável pelo Programa, à sua
residência, frustrando a
avaliação das equipes;
Ausência de sua localização no dia marcado
para avaliação in loco;
Não comparecimento, evasão ou desistência,
sem motivo justificado,
dos cursos ou das qualificações que estiver frequentando ou que outro
membro da família esteja
em atendimento às exigências do Programa.
Motivos para exclusão
Ocorrerá exclusão do
beneficiário do programa
nas seguintes hipóteses:
Não preenchimento
dos requisitos para obtenção do benefício;
Mudança para outro
Estado da Federação;
Utilização indevida
do Cartão Mais Social;
Perda ou suspensão
da guarda dos filhos;
Evasão escolar pelos
dependentes;
Suspensão do programa por três meses consecutivos ou por cinco
alternados;
Não utilização do
benefício por três meses
consecutivos ou cinco
meses alternados;
Ausência de atendimento ao perfil do Programa, aferida em visita da
equipe da localidade onde
residir para a avaliação;
Mudança para município diverso no qual não
haja vaga para inclusão no
programa;
Falecimento;
Desistência ou abandono de cursos ofertados;
Participação em
outro programa estadual
com a mesma finalidade
do Mais Social;
Apresentação de documentação ou prestação
de declaração falsas, bem
como fraude ou uso de
meios ilícitos visando à
concessão ou à manutenção do benefício, hipótese
em que o beneficiário
ficará sujeito, também, às
sanções penais cabíveis.
Vale Renda
Beneficiários do Vale
Renda serão migrados
automaticamente para o
Mais Social.
Bruno Chaves, Subcom
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Prefeito de Alcinópolis assinou ordem de
pavimentação de quase 2 milhões de reais

O Prefeito Dalmy Crisóstomo da Silva assinou
ordens de serviço de pavimentação asfáltica de dois
contratos totalizando o
valor de R$ 1.816.757.90
(um milhão oitocentos e
dezesseis mil setecentos
e cinquenta e sete reais e
noventa centavos).
Serão mais de vinte
e dois mil metros quadrados de pavimentação.

Serão contempladas as
avenidas Adolfo Alves
Carneiro, Lino Domingos de Oliveira, Olegário
Barbosa da Silveira e diversas ruas adjacentes do
perímetro urbano de nosso
município.
As emendas parlamentares foram destinadas
pelo ex deputado federal
e ex ministro da saúde,
Luiz Henrique Mandetta,
enquanto deputado no va-

lor de R$ 1.000.000.00
(um milhão de reais) e
pela Ministra da Agricultura Pecuária e Desenvolvimento, Tereza
Cristina, no valor de R$
400.000.00 (quatrocentos
mil reais). Com contrapartida de recursos próprios
do município e apoio da
Câmara Municipal de
vereadores de mais de R$
416.000.00.
Dalmy Crisóstomo
agradece a vereadora in
memoriam Sirley Rulli
Teodoro, ao vereador Ângelo do Nicola, e ao ex
vereador Alcir do escritório, por intercederem
junto aos parlamentares
pela destinação dos recursos.Assecom

Prefeito de Alcinopolis acompanha obras no interior do muni-

O prefeito municipal
de Alcinopolis Dalmy
Crisostomo, juntamente
com o diretor de obras
Evando Alves, acompanhou uma das frentes de
serviço que vem sendo
realizado pela secretaria
de obras na zona rural.
Desta vez na divisa com o
município de Costa Rica,
na região do Córrego

Bonito entre as propriedades dos pecuaristas Jesus
Ribeiro, Lalhamento de
lombadas, patrolamento
total da estrada, também
está sendo realizado o cascalhamento total da Serra
Muralha da Furna, entre
as Fazendas Furnão 1 e
Furnão 2 que dá acesso a
um dos pontos turísticos
mais importantes da região,

PENT (Parque Estadual
das Nascentes do Riucio
Flávio, Ronaldo Rezende e vários outros.
Esse serviço está sendo realizado em parceria
com a Prefeitura Municipal de Costa Rica. Está
sendo feita a recuperação e cascalhamento de
lombadas, patrolamento
total da estrada, também
está sendo realizado o
cascalhamento total da
Serra Muralha da Furna, entre as Fazendas
Furnão 1 e Furnão 2
que dá acesso a um dos
pontos turísticos mais
importantes da região,
PENT (Parque Estadual
das Nascentes do Rio
Taquari).
A conclusão desta
obra vai resolver o problema de logística que
enfrentavam há vários
anos, facilitando o acesso e o escoamento da

Guarnição do Corpo de Bombeiros vai
ficar acampada no Estadual das Nascentes
do Rio Taquari
A Secretária Municipal de Desenvolvimento Bruna Barbosa acompanhou a chegada da Guarnição de Combate a Incêndios Florestais do Corpo de Bombeiros no Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari. A ação é uma parceria entre SEMAGRO,
IMASUL e Defesa Civil do Estado, que visa ações de planejamento e prevenção aos
incêndios florestais, onde a
guarnição permanecerá alojado na sede do
Parque durante
todo o período
de estiagem.
Vale lem brar que no ano
passado cerca
de 70% da área
do Parque queimou durante o grave incêndio que atingiu a Unidade de Conservação e propriedades
de entorno. A Secretária Bruna afirmou que a previsão de estiagem para esse ano é
preocupante, haja visto que não choveu o necessário para recuperar o período seco
do ano passado. Bruna afirmou que ações de prevenção já foram iniciadas também
nas Unidades de Conservação do município e que uma equipe de brigada está sendo
preparada para atender as ocorrências.
Estavam presentes no Parque a Gestora da UC, Martha Gutierrez, o Tenente
Pedrozo do 19° SBGM de Costa Rica, acompanhado do Sargento Rafael e o Chefe
de Divisão da SEMUDES, Erciliomar Furquim.

100 Dias: Prefeito e Presidente da
Câmara de Paraíso das Águas falam
das conquistas e avanços na atual gestão

O prefeito municipal de
Paraíso das Águas, Anizio
Andrade eo presidente do
Legislativo, vereador Professor Leonardo,apresnetou
os trabalhos de dos 100 dias
de governo no municipio.
Veja abaixo
LEGISLATIVO
O presidente, Profº Leonardo destacou algumas das
ações realizadas durante
estes 100 primeiros dias de
gestão:
– Novo Portal da Câmara Municipal no website,
mais moderno, com maior
conteúdo e informações;
– Aprovação de 07 importantes projetos para o
bom andamento do desenvolvimento do Município,
entre eles, o que congelou
aumento na conta de água,
que seria necessário, conforme a lei anterior e o REFIS, que permite ao cidadão
com dívidas no município
à parcelar e quitar com até
100% de descontos nos
juros e multas;
– Realização de duas
sessões extraordinárias para
discussão e aprovação de
projetos importantes, que
dependia da apreciação da
Casa de Leis;
– Homenagens às mulheres em alusiva ao Dia
Internacional da Mulher,
no dia 08 de março, com
recepção com café da manhã às servidoras da Casa
de Leis e da homenagem às
mulheres que representam a
todas as demais;
– Ações como spot em
rádio e orientações quanto
à necessidade de cuidados

especiais para evitar o
contágio da Covid-19,
dentre outras.
Leonardo também fez
questão de parabenizar
ao executivo municipal
pelo trabalho realizado e
se colocou à disposição
no que for necessário
para a continuidade da
harmonia dos poderes e
a contribuição em uma
sociedade sempre bem
assistida e atendida pelas
instituições que governam
o município.
EXECUTIVO
O prefeito Anízio Andrade destacou as dificuldades em um ano atípico,
com uma pandemia instalada, das reuniões pendentes na capital e Brasília
(DF) que poderiam resultar em mais recursos para
o município.
Informou que as ações
estão sendo executadas
com muita responsabilidade e transparência.
Trabalha no sentido de
concluir as obras deixadas
em andamento da gestão
anterior. “Assim que finalizar as obras que estamos
vendo em execução em
nosso município, estaremos iniciando as obras de
nossa gestão, como marca
de nosso trabalho daqui
pra melhor”, afirmou.
O secretário Profº Wilson Matheus, juntamente
com o prefeito, vice-prefeito Roberto Carlos da
Silva (PSDB), presidente
da Câmara, vereadores e
diretor da Sala do Empreendedor, lançou o programa do SEBRAE/MS,

“Cidade Empreendedora”,
que irá atender o comércio
local, fomentando a renda,
a economia local e o desenvolvimento de Paraíso
das Águas.
Dando sequência à
entrevista, o prefeito e
secretário destacaram as
principais ações já realizadas pela SEDEMAT:
– Cidade Empreendedora em parceria com o
SEBRAE/MS
– Atendimento de 30
pequenos produtores rurais do município com:
Gradação e Nivelação
Distribuição de sementes e adubo químico
Formação de pastagens
levantamento de curvas
de nível
– Abertura de processos
do Sistema de Inspeção
Municipal Consolidado
– Aquisição de calcário
para continuar atendendo
aos pequenos produtores
rurais
– Aquisição de novas
lixeiras para a continuidade no Projeto Coleta
Seletiva
– Entrega de documentos para participação de
rateio do ICMS Ecológico
do ano de 2020/2021
– Apresentação do rio
Sucuriú e Paraíso à um
grupo de “caiaqueiros”
– Apresentação do Projeto Centro de Reprodução
Induzida de Peixes – Peixamento do Rio Sucuriú
Fonte: BNC Noticias
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Programa Família Acolhedora: É Chapadão do
Sul protegendo suas crianças e adolescentes

Você sabe o que é
ser uma Família Acolhedora? É acolher na
sua família uma criança ou adolescente que
precisa temporariamente de um lar. Esse é
o objetivo do Programa
Família Acolhedora
que está sendo lançado
pela prefeitura de Chapadão do Sul. Instituído sob a Lei nº 1.226,
de 25 de outubro de
2019, o programa visa
atender crianças e adolescente na faixa etária
de 0 (zero) a 18 (de-

zoito) anos incompletos, do Município
de Chapadão do Sul,
que tenham seus direitos violados ou
ameaçados, vítimas
de violência sexual,
física, psicológica,
negligência, em situação de abandono,
de vulnerabilidade
social e que necessitem de proteção,
sempre com determinação judicial.
Além de ajudar
crianças e adoles-

centes, o Programa dá
todo apoio às famílias
provisórias, inclusive
com a ajuda financeira para o sustento
dos membros temporários.
Para as famílias
que queiram entrar
no Programa, basta se
cadastrar no CREAS
– Centro de Referência Especializado de
Assistência Social de
Chapadão do Sul.
Às vezes, tudo que
uma criança precisa
para atravessar uma
turbulência em sua
vida familiar, é ser
acolhida provisoriamente por outra família.
Conheça o Serviço
de Acolhimento em
Família Acolhedora
e veja como isso pode
ser feito. Acolher é
um ato de amor! Para
mais informações procure o CREAS pelos
telefones: 67-35621354 ou 67- 996262683.

Sicredi Celeiro Centro Oeste reuniu mais de 5 mil
associados em assembleias 100% digital

A Cooperativa Sicredi Celeiro Centro Oeste
reuniu 5.891 associados
das 20 cidades onde está
presente nos Estados de
Mato Grosso do Sul e
Goiás durante o período
de assembleias, realizadas
neste ano em formato digital entre 22 de março e
5 de abril. Os associados
puderam acompanhar a
assembleia por meio de
um site, tudo foi feito
de forma virtual, a apresentação dos resultados
financeiros referentes ao
ano de 2020, discussão
do planejamento de ações
para 2021 e a votação
dana destinação do resultado. O índice de participação dos associados em
um dos momentos mais
democráticos do sistema de Cooperativismo
de Crédito foi de 10,8%
superior comparado ao
do ano passado, quando

5.547 compareceram as
assembleias.
Na assembleia geral, realizada no dia 16 de abril, o
presidente da Cooperativa,
Jaime Antonio Rohr, o vicepresidente Régis Andrighetto, o Diretor Executivo
Eduardo Duarte e o diretor
de operações Sérgio Coelho
destacaram os principais
resultados da instituição.
Em 2020, a cooperativa finalizou o ano com mais de
48 mil associados, mais de
R$ 900 milhões de depósitos, mais de 2,4 bilhões de
ativos totais, R$ 1,4 bilhões
de recursos administrados,
R$ 1,1 bilhão de operações
de crédito e um resultado de
R$ 48 milhões de reais.
“Apesar do ano desafiador, conseguimos atingir
em 2020 resultados muito
positivos que refletem em
prosperidade aos nossos
associados, que são os donos do negócio. Graças ao

modelo robusto do Sicredi, foi possível crescer
mesmo diante do cenário
adverso e contribuir para
o desenvolvimento social
e econômico dos locais
onde atuamos, uma vez
que parte dos nossos resultados é revertida em
crédito para a população,
gerando oportunidades
para geração de renda e
movimentando a economia” ressalta o presidente
Jaime.
Durante a assembleia
geral também foram discutidos assuntos como
fundo social, honorários
e ainda sobre o direcionamento do resultado de R$
20.203.478 a disposição
da assembleia que serão
distribuídos aos associados de forma proporcional
ao volume de suas operações realizadas ao longo
do ano.
A proposta escolhida
pela maioria dos núcleos
foi a 1, na qual destina um
valor adicional de 45% ao
fundo de reserva 2% ao
fundo social da cooperativa, 28% para as contas
poupanças e 25% para o
capital social, totalizando
mais de R$ 11 milhões
que serão distribuído aos
associados.
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Infomativo da Câmara Municipal de Paraíso das Águas

Vereadores de Costa Rica aprovaram PPI para
pagamento de dividas com ate 70% de desconto

Confira as indicações dos vereadores
na 11ª Sessão Ordinária
Confira as indicações dos vereadores lidas em Plenário, durante a realização da
Sessão Ordinária.
INDICAÇÕES DE 81 A 83 DE 2021.
N.º 081/2021Autoria: Fio do Povo
INDICA ao Exmo. Srº Anízio Sobrinho de Andrade, Prefeito Municipal, o estudo e
a viabilização para que interceda junto ao órgão competente, sobre a possibilidade de
melhoria nos canais de televisão, neste município.
N.º 082/2021Autoria: Fio do Povo
INDICA ao Exmo. Srº Anízio Sobrinho de Andrade, Prefeito Municipal, com cópia
a Secretária de Municipal de Infraestrutura Rural e Urbana a Sr. ª Simone Pinho Rohen
Silva o estudo e a viabilização no sentido de fazer a retirada do quebra-molas e do bueiro
da Rua Valdeci Feltrin, em frente à casa do Mortadela, neste município.
N.º 083/2021Autoria: Profº Leonardo
INDICA ao Exmo. Srº Anízio Sobrinho de Andrade, Prefeito Municipal, o estudo
e a viabilização no sentido de PRORROGAR a data de vencimento para o pagamento
da primeira parcela do IPTU, bem como as parcelas subsequentes, para o exercício de
2020, neste município.

Câmara Municipal de Paraiso
da Águas 100 de Legislação

A câmara municipal de
Paraíso das Águas liderada
pelo seu presidente, o vereador professor Leonardo,
tem realizado um excelente
trabalho nesses 100 dias de
legislação.

100 dias de trabalho
democrático, transparente
e eficaz em prol da qualidade de vida da nossa
população e do desenvolvimento do município. O
novo site da câmara muni-

cipal de paraíso das águas
já está no ar, com mais
informações e facilidade
pra navegar nos conteúdos
do legislativo.
Intensificou a campanha
de proteção e prevenção
contra a covid-19, no rádio
e nas mídias sócias.
Diversas personalidades
do município receberam
homenagem de congratulação pelos trabalhos
realizados em nossa comunidade.
Dias das mulheres comemorado com muito carinho por todos os servidores
da câmara municipal.
Além de importantes
projetos que já foram discutidos e aprovado pelos
vereadores, que trabalham
sempre focados em manter
a união dentro da casa de
leis.

Vereadores acompanham entrega de
torta orgânica no Assentamento Mateira
Os vereadores Tuta (PSDB) e Neife Vida (DEM) acompanharam
a entrega de torta orgânica aos assentados do Assentamento Mateira.
A Prefeitura Municipal de Paraíso das
Águas, através da Secretaria Municipal de
Infraestrutura Rural e
Urbana com o apoio da
Fort Forma, entregou
vários caminhões de
adubo orgânico para
os assentados, conhecido como torta ou
esterco.
Para quem planta e produz é de suma importância este apoio, que
faz produzir hortifruti com qualidade.
O s v e r e a d o r e s fi z e r a m q u e s t ã o d e a g r a d e c e r a o a p o i o d o E x e c u t i v o
Municipal, de toda equipe de Infraestrutura e dos empresários da
Fort Forma, Zezinho e Adilson, pela parceria.

Os vereadores de Costa Rica-MS aprovaram,
por unanimidade de votos, o projeto de lei n°
1383, de autoria do Poder
Executivo, que institui o
Programa de Pagamento
Incentivado – PPI 2021.
Os contribuintes que
possuem dívidas atrasadas
de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU),
Imposto Sobre Serviços
(ISS), alvarás e outros
débitos com a Prefeitura
do município poderão
quitar as contas por meio
de condições facilitadas
de pagamento.

A adesão ao PPI 2021
é limitada ao prazo final
de 30 de junho de 2021.
Os débitos abrangidos
poderão ser liquidados
mediante a opção por
uma das seguintes modalidades:
I – pagamento integral,
à vista, com redução de
70% (setenta por cento)
dos juros, da multa e da
correção monetária;
II – pagamento parcelado, em até oito prestações mensais e sucessivas, com redução de
60% (sessenta por cento)
dos juros, da multa e da

correção monetária.
Conforme o projeto, a
adesão ao PPI 2021 fica
condicionada ao pagamento do valor integral
à vista ou da primeira
prestação, de acordo com
a modalidade adotada, que
deverá ocorrer em até 15
(quinze) dias da data do
requerimento. Na hipótese
de opção pelo pagamento
parcelado, o vencimento
da última parcela não pode
ultrapassar o exercício de
2021, ficando o número
de parcelas condicionado
a esse limite.
Para mais informações,
o cidadão deve procurar a
Subsecretaria de Receita e
Controle na Prefeitura de
Costa Rica.
O PL nº 1.383 foi votado e aprovado pelos vereadores na sessão legislativa
realizada nesta segundafeira (13), e segue para a
sanção do prefeito.Cassiane Mews/

Vereador Everaldo propõe
criação de um “Centro de
Abrigamento de Animais
Abandonados” em Costa Rica

Com a finalidade de
acolher, abrigar, dar tratamento veterinário a gatos
e cachorros para posteriormente oferecer para
adoção, o vereador Everaldo Pereira dos Santos
(PSD), promoveu indicação ao prefeito do Costa
Rica, Cleverson Alves dos
Santos, recomendando a

possibilidade de criar um
Centro de Abrigamento de
Animais Abandonados em
Costa Rica.
O vereador justifica
que a medida irá ajudar
na adoção, diminuição de
doenças causadas por animais de rua, além de evitar
possíveis acidentes.

“Sabemos que muitas
vezes esses animais abandonados nas ruas, são vítimas de maus-tratos, além
de provocarem acidentes
de trânsito, vitimando os
próprios animais, e até as
pessoas, isso sem falar na
possibilidade da transmissão de doenças. Mesmo que
uma família não possa adotar um animal, poderemos
desenvolver um trabalho
de apadrinhamento, promovendo a divulgação de
doações em redes sociais e
a castração”, explica Everaldo.
Por considerar a importância da proposição, os demais vereadores aprovaram
a Indicação n° 65/2021,
apresentada durante a 6ª
sessão da Câmara, no dia
12 de abril de 2021, e agora segue para ser avaliada
pelo Poder Executivo.

Adair Tiago toma posse
na Câmara de Vereadores
Tomou posse na camara municipal o vereador Adair Tiago de Oliveira (PSDB),
suplente nas eleições municipais em 2020. O parlamentar assumiu a cadeira na
Câmara de Costa Rica após
o falecimento do vereador
Antônio Rodrigues, vítima
da Covid-19, no último dia
(1°).
Adair Tiago é considerado
um veterano na política de
Costa Rica. Ele foi vereador
por vários mandatos seguidos,
e exerceu por diversas vezes a
presidência do Legislativo.
Em 2016, ele recebeu 344
votos, ficando como primeiro suplente do partido e em 2020, tentou novamente se
eleger, mas teve 350 votos, ficando na suplência.
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Figueirão: Vereadores estão em busca de
recursos para construção de um estádio

Iniciada a colheita de soja
de projeto em Alcinópolis

OS vereadores de Figueirão, Abadio Ribeiro (PSD), Juliano Nogueira (PSD), Flávia Bravo (PSDB), Luciene Teodoro (PTB), Renata Mortari (PTB), Kelly Bernardes
(PTB) onde solicitaram recursos de emenda parlamentar específica para a construção
do Estádio Municipal no município de Figueirão.
“A construção desse Estádio proporcionará tanto às crianças, quanto aos jovens e
munícipes em um espaço para práticas desportivas e de lazer, o que resultará em uma
maior qualidade de vida da população”, pontuam os vereadores.
A solicitação de hoje, feita pelos vereadores, através do assessor parlamentar Adilson
Rodrigues, e será entregue ao senador Nelsinho Trad (PSD). “Com a construção do
Estádio Municipal poderemos desenvolver projetos esportivos para melhorar a qualidade
de vida das crianças e adolescentes”, explicaram os vereadores do PSD.
Denise Nantes

Teve inicio no municipio de Alcinopolis a
colheita de soja na área
do experimento de Integração Lavoura-Pecuária
do municipio, com a
presença dos Técnicos

analisar qual cultivar, que
se adapta melhor a nossa região, garantindo uma
produtividade satisfatória
ao produtor, e reduzindo o
custo de reforma de pastagens.
A próxima etapa será
o plantio direto do capim
Piatã, variedade selecionada
para o projeto, para engorda de bovinos e produção
de palhada de qualidade
para próximo plantio. Participaram desse momento o
Prefeito Dalmy, a Secretária
Municipal de Desenvolvimento Bruna Barbosa e os
servidores da SEMUDES
Rodrigo, Furquim e Silviomar.
Na oportunidade, o Prefeito Dalmy disse estar
extremamente feliz com os
resultados do projeto e que
a soja já é uma realidade
e servidores da Fundação
viável para várias regiões
Chapadão para realizar
de nosso município, além
a colheita de diferentes
da área de planalto com
variedades de soja que
propriedades inseridas no
foram cultivadas e agora
território de Alcinópolis e
terá a sua produção avaque já são destaque na proliada com o objetivo de
dução do grão

Pesquisador da UFMS de Chapadão
descobre maior produtividade em soja
plantada com antecedência
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Pesquisa realizada
pela Universidade Federal de Mato Grosso do
Sul (UFMS) avaliou o
desenvolvimento da soja
plantada em diferentes
épocas durante a safra
2020/2021, sob sistema
de cultivo irrigado na
região sul do Estado.
A soja plantada com
antecedência, em 23 de
setembro de 2020, alcançou produtividade média
de 92,4 sacas por hectare
(sc/ha), valor superior
aos obtidos normalmente
na região, que ficam em
torno de 84 sc/ha.
O responsável pelo
estudo é o professor
Ricardo Gava, que desenvolveu o projeto na
unidade da UFMS em
Chapadão do Sul. Ele
explicou que as chuvas
costumam se regularizar
na segunda quinzena de
outubro, contudo, quanto
mais cedo o plantio da
soja, mais segurança
dará para a safrinha,

seja ela de milho ou algodão.
‘As chuvas param
em abril/maio. O vazio
sanitário para soja em
nossa região acaba em
15 de setembro e os produtores muitas vezes só
não iniciam o plantio
nessa data por causa das
chuvas, mas se você tem
irrigação, pode começar
sem medo’.
O estudo apontou ainda 15 de outubro como a
data ideal para soja, “mas
pensando-se em um sistema de produção safra/
safrinha, poder antecipar
o início da safra é muito
interessante’, opina.
A pesquisa foi realizada em parceria com o
Grupo de Pesquisa em
Viabilidade Econômica
de Irrigação, a empresa Desafios Agro e o
Instituto de Pesquisa e
Inovação na Agricultura Irrigada (Inovagri).
Além de ter a participação de estudantes da gra-

duação e da pós-graduação
em Agronomia da UFMS e
de doutorado da Universidade Estadual de São Paulo
(Unesp).
Os primeiros dados foram
levantados nesta safra, mas o
grupo continuará a pesquisa
nos próximos anos.
“Tendo em vista que a
fonte de renda e empregos
de nossa região é a agropecuária e a soja tem grande
papel, e que o principal
fator de quebras de safras é
o clima, com instabilidade
das chuvas, elaboramos um
estudo com diferentes datas
de plantio’, explicou Gava.
De acordo com último
levantamento do Sistema
de Informação Geográfica
do Agronegócio (Siga/MS),
a expectativa de colheita da
safra de soja é de 53 sacas
por hectare em média, com
volume esperado de 11,222
milhões de toneladas. A
comercialização chega a
67,7%, com média de R$
152,50 por saca.
Já a produtividade do
milho está estimada em 93,4
sacas por hectare e a previsão é de que o Estado colha
10,618 milhões de toneladas
do grão. O preço médio da
saca está em R$ 78,6 e 84%
da safra 2020 foi comercializada até o momento.Correio
do estado.
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Prefeito Cleverson tem projeto aprovado e profissionais da saúde receberão abono salarial de R$300

O projeto de lei nº
1.381/2021 de autoria do
prefeito de Costa Rica,
Cleverson Alves dos Santos, que autoriza o abono
mensal de R$ 300 reais
para os servidores da
Secretaria Municipal de
Saúde que atuam no enfrentamento a pandemia,
foi aprovado pela Câmara
Municipal .
A valorização profissional tem sido um dos
carros chefes da gestão
do prefeito que chegou
aos 100 primeiros dias no
último sábado (10). Conforme o prefeito, mesmo diante das limitações
por conta da pandemia,
o valor simbólico visa
enaltecer a importância
destes profissionais para
o município.
“São valorosos serviços prestados diuturnamente por estes profissionais em Unidades de
Saúde, em campanhas de
vacinação, na Fundação
Hospitalar e nos mais

variados atendimentos visando o bem-estar da população costarriquense. Mais
do que justo valorizarmos
quem arrisca a vida por
nós todos os dias” reforçou
Cleverson.
Conforme o projeto, o
abono será pago mensalmente, junto com a folha de
pagamento dos servidores
da saúde, enquanto perdurar a pandemia.
Para a técnica em enfermagem, Katialyne Rezende, o abono veio em
boa hora. “É admirável o
quanto essa gestão mantém o olhar voltado para
a valorização profissional,
o valor veio no momento
exato. Por conta da pandemia nosso trabalho que
antes era cansativo, chega
a ser exaustivo em diversos
plantões, mas é gratificante
saber que enquanto cuidamos das pessoas, alguém
também se dedica a nós”
frisou a profissional.
Durante a aprovação do
projeto, os vereadores vota-

ram e aprovaram também,
por unanimidade, a emenda modificativa 01/2021,
de autoria da Câmara,
que inclui os agentes comunitários de saúde e
os agentes de combate a
endemias.
O vereador Everaldo
Pereira dos Santos, relembra que o abono salarial
não se aplica as restrições impostas pela Lei
Complementar Federal
n° 173/2020, desde que o
abono seja relacionado a
medidas de combate à calamidade pública. “Gostaríamos de conceder o
abono a todos os servidores, mas infelizmente a
lei n° 173 nos restringe”,
explica Everaldo.
Segundo o presidente
da Câmara de Vereadores,
Averaldo Barbosa da Costa, o abono é merecido aos
profissionais da saúde que
estão se desdobrando no
intuito de salvar vidas.
“Nossos servidores
têm se empenhado para
fazer com que possamos
diminuir a proliferação
do vírus em nosso município. O abono é um
incentivo para os nossos
profissionais da Saúde
que não medem esforços
e dispõe a própria vida
para salvar as pessoas”
concluiu Averaldo.Assessoria de Comunicação

Prefeito de Costa Rica participa de reunião para discutir
Plano de ICMS Ecológico

O prefeito de Costa
Rica, Cleverson Alves
dos Santos, participou
de uma reunião sobre
assuntos ecológicos envolvendo os parques do
município.
Estavam presentes a
responsável pelo Escritório local do Imasul em
Costa Rica e gestora do
Parque Estadual Nascentes do Rio Taquari,
Martha Gilka Gutierrez
Carrijo, e o representante do Instituto Chico
Mendes e gestor do Par-

que Nacional das Emas,
Marcos Silva Cunha.
Na oportunidade eles
discutiram o Plano de
ICMS Ecológico, preenchimento da Tábua de
Avaliação Qualitativas do
Parque Nacional das Emas
e revitalização das estradas
do Parque Estadual Nascentes do Rio Taquari.
Também participaram
da reunião o secretário
municipal de Turismo,
Meio Ambiente, Esporte
e Cultura, Artur Baird, o

secretário municipal de
Administração, Finanças,
Planejamento, Receita e
Controle, Uriel Carvalho
de Oliveira e a assessora
em meio Ambiente, Ivair
Barbosa.
Fonte: MS Todo Dia

Cassilandia: Recuperação de estradas
rurais garante escoamento da produção
Com o monitoramento do prefeito Jair Boni e acompanhamento do Vice-prefeito
Valdecy Costa, a secretaria de obras continua o trabalho de recuperação das estradas
rurais do município na região das 7 placas.
Segundo Valdecy é
uma região aonde está
sendo feito o plantio e
colheita de soja que está
entrando no município.
Foi feito também a
reforma das estradas na
Fazenda Pinheiros, na
região conhecida como
”
vaca parida”, sendo que
inicia hoje (11/04) a
colheita de soja daquela
fazenda.
Funcionários da prefeitura e o vice-prefeito
Valdecy na hora do almoço
Além de ter sido terminada a reforma da
ponte sobre o rio Indaiazão , facilitando assim o
transporte de gado e produtos agrícolas dos produtores rurais daquela região.
Ponte reformada
O serviço não para e logo que terminar será feito também a ligação entre as
estradas rurais de Cassilândia e a divisa com Paranaíba, entrando no entroncamento
do Tamandaré onde na sexta-feira foi feita uma visita do vice-prefeito Valdecy e
o secretário de desenvolvimento Waddy (Mineiro) com o intuito de ver a situação
daquela região, pois é uma reivindicação dos produtores rurais. Lá se encontra a
fazenda Geovanita que colheu 47 hectares de soja e tem uma previsão de aumentar
o plantio para 110 hectares.Cassilandiaemfoco

MS lança edital para estudo de
concessão da MS112 e BR 158

O Governo do Estado,
por meio do Escritório
de Parcerias Estratégicas
(EPE), no Diário Oficial
do Estado, o edital de
Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI);
o chamamento público
possibilita à iniciativa
privada elaborar estudos
técnicos e traçar a viabilidade econômica para o
projeto de concessão das
rodovias MS-112 e trechos
da BR-158 e 436.
Os estudos técnicos
para a futura concessão
destinam-se a adequação
de capacidade, reabilitação, operação, manutenção e conservação dessas
rodovias.
O projeto faz parte de
uma agenda de investimentos em infraestrutura
que o Governo do Estado
vem implantando nos últimos anos, como a Parceria
Público-Privada (PPP) do
esgotamento sanitário,
destinada aos 68 municípios atendidos pela Sanesul, e também a concessão
da rodovia MS-306.
Conforme explicou o
secretário de Estado de
Infraestrutura, Eduardo
Riedel, além de buscar
estudos que comprovem a
viabilidade da concessão,
o edital garante continuidade às ações de infraestrutura no Estado.
“Esse edital dá sequên-

cia a uma estratégia do Governo do Estado de buscar
parceiros para investimento
na nossa infraestrutura. Fomos extremamente exitosos
na primeira experiência do
Estado de Mato Grosso do
Sul com a concessão da
rodovia MS-306. E esse
edital busca fazer os estudos
necessários para que a gente
continue atraindo capital
privado para melhorar eixos estruturantes do nosso
Estado”.
. O Estado tem crescido e
o fluxo de veículos e de cargas tem aumentado de forma
expressiva e precisamos dar
condições adequadas para
todos que ali trafegam”.
O secretário explicou
também que “o conjunto de
rodovias será analisado e estudado para que consigamos
avançar na atração de recursos e possamos melhorar
sensivelmente a capacidade
de tráfego, fluxo e sobretudo
a segurança das pessoas nas
nossas rodovias”.
A secretária Especial de
Parcerias Estratégicas de
Mato Grosso do Sul, Eliane
Detoni, salienta que dar à
iniciativa privada a possibilidade de operar essas
rodovias é mais uma ação
que irá ampliar e modernizar
a prestação de serviço no
Estado.
“O Governo possui um
portfólio destinado a essas
possíveis concessões ou Par-

cerias Público- Privada
(PPP) e vários projetos
já estão bem avançados
nesse aspecto. Entre eles
estão as concessões de
algumas rodovias. Essa
estratégia coloca Mato
Grosso do Sul no cenário
nacional e garante melhoria nos serviços prestados
à população”, ressaltou
Detoni.
Passo a Passo
Dessa vez, o ponto de
partida para o projeto de
concessão foi a aprovação
do edital – publicado nesta sexta-feira e autorizado pelo Conselho Gestor
do Programa de Parceria
Público-Privada (CGPPP).
Apenas uma, entre as empresas interessadas, será
autorizada a elaborar os
estudos técnicos. Por fim,
com PMI concluído (estudos), terá início a fase
de consulta e audiência
pública e só depois acontece o leilão e assinatura
do contrato com a empresa
vencedora.
“Foi utilizando o PMI
que o Governo do Estado
deu início aos dois grandes
projetos que hoje já estão
em andamento; que são
a PPP do saneamento e
a concessão da MS-306.
O PMI precisa ser bem
aplicado e gerido com
excelência e transparência
para que funcione. É um
instrumento muito valioso
na estruturação de projetos
de parceria, especialmente
porque captura a expertise
do privado e dá mais agilidade ao processo”, ressaltou a secretária Eliane.Governo de MS

