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Prefeitura abre licitação para
asfaltar bairro de Cassilândia
A sessão pública de licitação será realizada a
partir das 8h de 18 de maio.
É obrigatório o uso de
máscara. Apenas um representante por empresa pode
participar, sendo vedada
a entrada de pessoas com
sintomas gripais.

PÁGINA

Fora da Escola Não Pode: Aula
presencial em Chapadão do Sul é
opcional, mas matrícula é obrigatória
Vale ressaltar novamente que a aula presencial é
uma opção dos responsáveis pela criança. Mas a
matrícula é obrigatória dos
4 aos 17 anos.

Prefeito Cleverson se reúne com diretores do SIMCOR e
firma parceria para beneficiar servidores públicos municipais

PÁGINA

“O servidor público municipal não conta com um
espaço de lazer destinado
exclusivamente à categoria.
Com o fim da pandemia e
as exigências de distanciamento, o local vai oferecer
ampla infraestrutura oferecendo o melhor atendimento aos seus associados,

Alcinópolis é destaque na
produção de soja no estado
O município de Alcinópolis foi classificado em 5°
lugar no Ranking de Produtividade de Soja entre os
municípios do Mato Grosso do Sul, onde a produção
do grão foi considerada
acima da média.

PÁGINA

Prefeito Anízio Andrade quer entregar
P Á G I N A em breve obra do ESF no Jardim Bom

Parceria entre Município de Figueirão e Hospital Regional realiza capacitação os profissionais de saúde do Hospital Municipal.
A parceria com o Hospital
Regional de Mato Grosso
do Sul que possibilitou a
realização de um curso oferecido e direcionados para
os profissionais médicos,
enfermagem, técnicos de
enfermagem e fisioterapia
para o tratamento de pacientes com covid-19.

PÁGINA

A obra de 509,99
metros quadrados, foi
iniciada na gestão do exprefeito Ivan Xixi, que
segue a todo vapor.
O ESF terá um custo
de : R$1.540.953,69. Sendo que o município esta
investido dos cofres municipais R$385.238,42
e em contrapartida do
governo federal,

PÁGINA
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INFORMATIVO DO PODER LEGISLATIVO CHAPADÃO DO SUL

Câmara de Chapadão do Sul devolveu 1,5 milhões de
reais para investimentos em Saúde e Assistência Social
Depois de várias tratativas com o executivo
sobre o destino dos recursos provenientes da
devolução do duodécimo
da Câmara Municipal
que é feita anualmente e,
diante do agravamento
da pandemia do COVID19 em Chapadão do Sul
com o aumento de casos
no município, o Poder
Legislativo de Chapadão
do Sul resolveu que fará a
devolução de um milhão
e meio de reais para a
Prefeitura Municipal, que
será investido no enfrentamento da pandemia no
município.
As discussões acerca
do destino final do duodécimo já vinham sendo
discutidas desde o início
do ano, inclusive vários
vereadores já haviam feito apontamentos sobre
onde o valor deveria ser
aplicado, porém grande

parte dos vereadores acreditam que o investimento em
saúde e assistência social
seja o mais prudente no
momento.
Parte dos recursos devolvidos pela Câmara serão
aplicados na aquisição de
equipamentos para a implantação de mais dois leitos de
UTI para o Hospital Municipal, de forma que a saúde
de Chapadão do Sul esteja
ainda mais preparada para o
atendimento aos pacientes
de nosso município. Com
este aporte financeiro, o
município aumenta as suas
vagas de UTIs e garante
mais atendimento de saúde
à população.
O executivo ainda não
definiu quais ações específicas que fará com o saldo
restante do recurso e onde
será diretamente aplicado,
mas garante que o valor será
utilizado de forma integral
para ações de enfrentamento

à pandemia do COVID-19
e será utilizado de forma
gradativa durante todo o ano
de 2021.
Outra demanda levantada
pelo executivo é a possibilidade do uso dos recursos
na Assistência Social, promovendo ações de apoio às
famílias mais necessitadas
do município, seja com a
destinação de cestas básicas
e/ou outras ações que ajudem as famílias carentes de
Chapadão do Sul.
Para os vereadores, a
devolução de recursos para
o fortalecimento da saúde do
município e na Assistência
Social é de suma importância, uma vez que no momento atual, todo e qualquer
apoio ao enfrentamento da
pandemia é necessário.
Vale ressaltar que em
um primeiro momento o
executivo realizará as ações
com recursos próprios e que
a Câmara fará a devolução

Vereador Mika pediu lâmpadas
de Led’s em avenidas da cidade

O vereador Mika,
apresentou indicação na
sessão deste dia 26, na
qual esta solicitando o
envio de expediente ao
Prefeito Municipal, João
Carlos Krug, com cópia
ao Secretário de Obras,
Transportes e Serviços
Públicos, Ivanor Zorzo,

solicitando a substituição
das lâmpadas incandescentes por Led, nos seguintes
locais:
Avenida Antônio A. Gaspareto, entre Avenida Brasil
Leste e Rua Arival Antonio
Zardo;
Rua Castanheira (pro-

longamento da Av. Goiás
sentido Polo), entre a Rua
Getúlio Vargas e Av. Ângelo
A. Gaspareto;
Rua Campo Grande entre
Av. Rio Grande do Norte e
Rua Canoas;
Avenida Espirito Santo
entre Av. São Paulo e Av.
das Emas;
Avenida Paraná entre Av.
Brasil e Av. Rio de Janeiro;
Av. Rio Grande do Sul
entre a Av. Brasil e a Av.
Tocantins;
Av. São Paulo (implantação de postes no canteiro
central), entre a Av. Rio
Grande do Sul e Av. Espírito
Santo.

Vereador Alirio Bacca
pediu reparos na MS

O Vereador Alirio Bacc, apresentou na noite de ontem a indicação, na qula esta
solicitando do Secretário de Estado SEINFRA, Eduardo Correa Riedel, com cópia ao
Prefeito Municipal, João Carlos Krug e ao Secretário de Obras, Transportes e Serviços
Públicos, Ivanor Zorzo, solicitando para que sejam feitos reparos na Rodovia MS 320,
nas proximidades do Assentamento Aroeira, de forma que o cascalho colocado no local
seja removido ou compactado.
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Vereadora solicitou a implantação
da farmácia Popular
Municipal que atenda a população durante os finais de
semana, com funcionamento das 17h de sexta-feira
até as 7h de segunda-feira.
A propositura da vereadora
atende a centenas de pedidos da comunidade que nos
finais de semana, o setor de
saúde não oferece este tipo
de beneficio.
A vereadora Alline Tontini, apresentou indicação solicitando que seja implantada no município uma Farmácia

Vereador pede a contratação de profissionais de fonoaudiologia e Ciclofaixas

O Vereador Vanderson Cardoso solicitou ao Executivo
Municipal, para que seja contratado através da secretaria
municipal de saúde, de profissionais de fonoaudiologia
para atendimento na rede pública de saúde.

Pinturas de Ciclofaixas - O Vereador Vanderson Cardoso e o autor da
indicação 125/2021, que
esta solicitando do executivo municipal, para que
determine ao setor de obras
do município, que seja
realizada nas Avenidas:
Avenida Espírito Santo,
Avenida Trinta e três, Avenida das Andorinhas e Avenida das Emas, pinturas de
Ciclofaixas ou Ciclovias,
para dar mais seguranças
aos cliclistas que trafegam
nessas Avenidas.

Vereador pediu a construção de
Lombofaixas em frente aos colégios

O Vereador Marcelo do bar, apresentou uma indicação na qual esta solicitando para que seja sinalizado,

através de pintura horizontal com os dizeres “DEVAGAR ESCOLA”, colocar placas de sinalização
vertical e ainda construir
Lombofaixas em frente as
escolas MAPER, ATENAS
E CEPE, a fim de garantir a
passagem tranquila de pais,
alunos, professores e colaboradores das respectivas
instituições de ensino.

Vereador André solicitou homenagem com nomes
pessoas que fizeram parte da historia do municipio

O vereador André apresentou quatro indicações,
nas quais pede que sejam
feitas homenagens, as
personalidades que fizeram parte do desenvolvimento do município.
André dos Anjos, solicitou que ,o Centro de
Educação Infantil, o Complexo Esportivo, uma praça e a Feira do Produtor,
sejam denominados com
os seguintes nomes:

O Centro de Educação Infantil do Bairro Planalto está
em fase inicial de construção
e o Vereador André indica
que aquele prédio receba o
nome de Álide Remonatto
Belotti.
Outra obra em andamento
na cidade de Chapadão do
Sul é o Complexo Esportivo.
Este, o Vereador gostaria que
recebesse o nome de Edwino
Raimundo Schultz. Ele foi
fundador e o primeiro prefeito

de Chapadão do Sul,
Já na praça em construção,
no Bairro Planalto, o Vereador
André dos Anjos gostaria
que ela recebesse o nome de
Valter Tenório da Costa,
Lembra o André dos Anjos
que Tenório, como era mais
conhecido foi vereador por
três mandatos e
A Feira do Produtor, que
deverá receber ampla reforma, recebesse o nome do
ex-vereador, patrão do CTG,
produtor rural e chefe de
família, Antônio de Assunção, mais conhecido como
Toninho Assunção. Seus
colegas de câmara e membros
do CTG são testemunhas do
bom caráter e bom homem
que foi Toninho Assunção,
um dos patrões e vereadores
mais respeitados de Chapadão
do Sul, o que justifica a sua
indicação.
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Prefeito Anízio Andrade quer entregar em
breve obra do ESF no Jardim Bom Jesus
O prefeito do município de Paraíso das Águas,
Anízio Andrade (DEM),
afirmou que pretende entregar em breve a obra do
ESF Aristóteles Garcia
Vida, no Jardim Bom Jesus
à população.
A obra de 509,99 metros
quadrados, foi iniciada na
gestão do ex-prefeito Ivan
Xixi, que segue a todo
vapor.
O ESF terá um custo de
: R$1.540.953,69. Sendo
que o município esta investido dos cofres municipais R$385.238,42 e em
contrapartida do governo
federal, através do FNSFundo Nacional de Saúde:

Prefeitura de Paraíso das Águas avança
com manutenção em estradas rurais

A Prefeitura de Paraíso das Águas através da
Secretaria Municipal de
Infraestrutura Rural e Urbana, está trabalhando a
todo vapor na recuperação
de estradas rurais.
Equipe de infraestrutura está recuperando a
estrada que dá acesso à
região das fazendas Capão
Seco, Selena, Sartori, Três
Selena e Paraíso.
Desde 2013 esta região recebe uma atenção
especial da Prefeitura de
Paraíso das Águas. Região
que antes de 2013 era

pouco assistida pelo poder público, agora, recebe
assistência periódica para
facilitar desde a chegada
dos insumos, à escoação
da produção e transporte
escolar.
A secretária municipal
de Infraestrutura Rural
e Urbana, Silvia Simone
Pinho Rohdem Silva informou que um trecho de
aproximadamente 20 quilômetros estão recebendo
a manutenção. “Hoje, toda
nossa linha de frente de
manutenção em estradas
rurais estão concentradas

nesta região, a fim de garantir mais qualidade nas
estradas utilizadas para o
escoamento da produção
e do transporte escolar”,
destacou.
O prefeito Anízio Andrade (DEM) que também
esteve esta semana acompanhando as obras, informou que esta manutenção
está sendo feita regularmente em várias regiões.
“Temos uma área extensa,
porém, que necessita de
uma manutenção periódica.
Estamos trabalhando para
atender os pontos críticos
e que necessita escoar sua
produção neste momento”,
enfatizou.
Anízio também fez
questão de agradecer ao
apoio da câmara de vereadores, que sempre vem
proporcionando apoio ao
executivo municipal na realização das obras. BNC

Prefeito Anízio e vereadores se reúnem
com profissionais em educação

O prefeito municipal
de Paraíso das Águas,
Anízio Andrade, recebeu em seu gabinete o
secretário de educação,
cultura, esporte e lazer
João Donizete Corsini,
o presidente da Câmara,
vereador Leonardo Corniani, a vereadora Inês
Londero, a diretora da Escola Kendi Nakai, Jeorgia
Patrícia e os professores
nível técnico formados no
mês de julho 2018 no curso Normal Médio(antigo
magistério).
O secretário de educação, João Donizete, explicou aos presentes que,
devido a pandemia e as

aulas serem somente online
não houve a necessidade
de se fazer um processo
seletivo para a contratação
dos profissionais do normal
médio, visto que, pelo fato
de não ter as aulas presencias no município devido o
Corona Vírus – COVID-19,
a abertura do processo para
esses profissionais não
seria justificável. Porém o
secretário deixou claro, que
eles não foram esquecidos
e que são de suma importância para a educação do
município.
De acordo com o chefe do executivo, Anízio
Andrade, o município é
parceiro da educação e

pretende colaborar para a
inserção desses profissionais no mercado de trabalho. Ele mencionou que, é
um desejo do poder público
realizar um processo seletivo para a categoria no
próximo ano.
“Não vamos economizar na educação e nem na
saúde do nosso município.
Nossas escolas serão modelos para todo o Mato
Grosso do Sul. Hoje já
está disponibilizado mais
de um milhão de reais para
aquisição de equipamentos
para melhorar a qualidade da educação da rede
municipal” mencionou o
prefeito.
O repasse para o investimento na educação, e a
aquisição de equipamentos
para as escolas públicas
só foi possível graças ao
trabalho de uma gestão
comprometida e que tem
responsabilidade com o
dinheiro público.
ASSECOM- Prefeitura
Municipal de Paraíso das
Águas- MS

Prefeito de Figueirão participa de reunião
com o Dep. Federal Beto Pereira

Prefeito de Figueirão, Professor Juvenal Consolaro,
juntamente com o Secretário Municipal de Infraestrutura Roni Silva participaram de reunião com o Deputado

Federal Beto Pereira.
O prefeito solicitou do
deputado Beto Pereia,
que seeja destinado ao
municipio, emendas para
quem venham contemplar
os setores da educação e
para área rural.
Participaram da reunião,
Primeira Dama Elenir , Assessor do Gabinete Cleiton
Cosme, empresário Edinho
Madureira.

Parceria entre Município de Figueirão e Hospital Regional realiza capacitação os profissionais de saúde do Hospital Municipal.

A prefeitura de Figueirão, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizaram uma parceria com o Hospital
Regional de Mato Grosso do Sul que possibilitou a re-

alização de um curso oferecido e direcionados para
os profissionais médicos,
enfermagem, técnicos de
enfermagem e fisioterapia
para o tratamento de pacientes com covid-19.
Esse é o primeiro curso
realizado em parceria entre secretaria municipal de
Saúde e Hospital Regional
de Mato Grosso do Sul.
Nesse momento, o Governo do Estado auxiliando
os profissionais da saúde
de municípios do interior
do Estado fornecendo capacitação para o enfrentamento da pandemia do
coronavirus.

Chapadão do Céu: Estrada
importante para a economia do
Município já está em funcionamento
Visando beneficiar aproximadamente 50 famílias, está liberada a estrada
vicinal que liga Chapadão do
Céu a Serranópolis, através
da ponte sobre o Rio Corrente que foi construída com
recursos de produtores rurais
da região.
Com uma extensão de 4
km a nova estrada irá reduzir
o trajeto entre os dois municípios para os moradores
daquela localidade e produtores rurais em aproximadamente 100 km.
O acesso é feito através da rodovia GO 206, pela margem esquerda do
Rio Corrente, propiciando mais conforto no transporte das crianças que
estudam no município e agilizando o transporte da produção agropecuária
da região.
O prefeito de Chapadão do Céu – GO, Eduardo Peixoto (DEM), acompanhado pelo vice-prefeito
e secretário de agricultura
e meio ambiente Vinícius
Terin (MDB), o presidente
da Câmara de Chapadão do
Céu, Gean Rubens (MDB),
secretário de obras, ação
urbana e transporte Donivani Martins, prefeito de
Serranópolis Tarcio Dutra
(PP), também do município vizinho secretário de transporte Milton Vaz
Tosta e o topógrafo Roberto visitaram as obras de finalização do trecho.
As obras de abertura, cascalhamento e construção de caixa seca foram
realizadas pela secretaria de obras com o apoio do secretário de agricultura
e meio ambiente Vinicius Terin.
A referida estrada é resultado de incansáveis esforços feitos pelas autoridades políticas, agricultores, e população da região.
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Alcinópolis é destaque na
produção de soja no estado

O município de Alcinópolis foi classificado em 5°
lugar no Ranking de Produtividade de Soja entre os
municípios do Mato Grosso
do Sul, onde a produção do
grão foi considerada acima
da média.
Atualmente a área agricultável do município se
localiza na região de planal-

to de Alcinópolis, na divisa
com o município de Costa
Rica, onde o solo, a altitude
e os índices pluviométricos são fatores essenciais
que permitem o sucesso na
produção da cultura. Estão
localizadas nessas áreas a
Fazenda Pérola do Planalto,
do senhor Adroaldo Guzze-

la, a Fazenda Rancho do
Planalto da família Andrade e a Fazenda Garrote, do
senhor Renato Burgel, propriedades as quais também
se destacam na produção
de milho e algodão.
Projeto Integração
lavoura-pecuária
A parceria entre Prefeitura Municipal e Fundação
Chapadão vêm trazendo
novidades sobre o plantio
de soja na parte baixa do
município, onde hoje a
atividade econômica gira
em torno quase exclusivamente da pecuária. A
colheita da produção de
soja do campo experimental foi realizada neste mês
e em breve os resultados
serão apresentados a toda
a população.
Assecom/Prefeitura de
Alcinópolis

Prefeito de Alcinópolis visita projeto de
Tilápia em Campo Grande para replicá-lo

O prefeito de Alcinópolis, Damy Crisostomo
da Silva, visitou o Projeto
de Psicultura de Tilápia
na última terça-feira (27),
em Campo Grande. Junto
com o prefeito, estavam o
Diretor-Presidente da Fundação do Trabalho de MS
(Funtrab), Marcos Derzi,
e os prefeitos de Corumbá
Marcelo, e o de Nioaque,
Presidente da Associação
dos Municípios do MS
(Assomasul), Valdir Couto
de Souza Junior.
Na ocasião também
estava o cantor Jads, que
faz dupla com o sertanejo
Jadson. O da visita era é
viabilizar a possibilidade
de replicar o projeto em
nosso Estado, com isso,
atender a agricultura familiar na geração de emprego
e renda.
Em 2020, os valores
das exportações de tilápia

de Mato Grosso do Sul
aumentaram 10,49% em relação a 2019, índice acima
da média de crescimento da
piscicultura nacional, que
ficou em 4,4% no mesmo
período, conforme levantamento da Embrapa Pesca
e Aquicultura.
O desempenho sul-mato-grossense é destacado na
nota técnica sobre as exportações de Tilápia, elaborada
pela Semagro (Secretaria
de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico,
Produção e Agricultura
Familiar).
Segundo a Nota, mesmo
sob os efeitos da pandemia,
os valores das vendas externas de tilápia produzida
no Estado saíram de US$
5,04 milhões em 2019, para
US$ 5,57 milhões no ano
passado.
Os principais destinos
das exportações de tilá-

pia produzida em Mato
Grosso do Sul em 2020
foram os Estados Unidos,
Canadá e Tanzânia. As
operações com o mercado
norte-americano somaram
US$ 5,28 milhões, com
incremento de 5,18% em
relação a 2019. As vendas externas para o mercado canadense caíram
25,78%, totalizando US$
277,7 mil no ano passado.
Em contrapartida, a Tanzânia surgiu como novo
destino, com US$ 55,2 mil
em exportações.
O desempenho da piscicultura em Mato Grosso
do Sul, principalmente
nas exportações de tilápia,
tem favorecido a atração
de investimentos no setor.
Em 2022, o Estado deverá
ter a primeira indústria
frigorífica de pescados
que irá produzir tilápia
enlatada no Brasil.
O empreendimento da
Frescomares será construído em uma área de 73
hectares no município de
Itaporã, com investimento
total de R$ 20 milhões e
previsão de geração de
120 empregos por turno,
sendo que, no auge da produção, a indústria deverá
funcionar em 3 turnos.

Prefeito Dalmy participa de reunião
com Secretário Estadual de Saúde

O Prefeito Dalmy Crisóstomo da Silva, acompanhado do Vice-prefeito, Valter Roniz e do
Secretário Municipal de Saúde,
João Abadio, participaram de
uma reunião com o Secretário
Estadual de Saúde, Geraldo
Rezende e o Assessor, Dorival
Betin.
Durante a reunião, foi apresentado ao Secretário Estadual,
o projeto para ampliação do
Hospital Municipal de nosso
município.
Alcinópolis recebeu uma
contrapartida no valor de R$ 600,000,00 (seiscentos mil reais), sendo que R$ 400,000,00 (quatrocentos mil reais) foram destinados pela Senadora, Simone Tebet R$ 200,000,00 (duzentos
mil reais) pelo Deputado Federal, Dagoberto Nogueira. O restante da obra será financiado
pelo Governo do Estado, através da Secretária de Saúde.
Dalmy Crisóstomo, em nome do vice-prefeito, do Secretário de Saúde e de toda população
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Prefeito Cleverson se reúne com diretores do SIMCOR e
firma parceria para beneficiar servidores públicos municipais

O prefeito Cleverson Alves dos Santos e o secretário de Governo, Airton Ruiz
Pereira, se reuniram com os diretores do SIMCOR (Sindicato dos Servidores Públicos
Municipais), para tratar do projeto de execução e conclusão das obras da sede social
da entidade.
Na oportunidade o prefeito conversou com o presidente do SIMCOR, Geandro
dos Santos Almeida, bem como com 1º tesoureiro, Averaldo Batista de Amorim, e
deu sinal verde na parceria entre o Executivo e o sindicato para conclusão das obras,
reforçando a valorização do servidor público municipal.
O prefeito adiantou à diretoria do sindicato que está viabilizando parceria com
um plano de saúde para beneficiar os servidores e seus dependentes. Atualmente o
sindicato tem em torno de 300 filiados.
“O servidor público municipal não conta com um
espaço de lazer destinado
exclusivamente à categoria.
Com o fim da pandemia e
as exigências de distanciamento, o local vai oferecer
ampla infraestrutura oferecendo o melhor atendimento
aos seus associados, com
serviços voltados para a
promoção da qualidade de
vida nas áreas de esporte,
lazer, recreação e cultura”,
pontuou Cleverson.
Recentemente o SINCOR contratou um engenheiro para atualizar o projeto e para
que obra seja concluída ainda será necessário um investimento de aproximadamente
R$ 850 mil.
A área superficial da propriedade tem cerca de 7 mil metros quadrados e está localizada na rua Maria Garcia Gomes, 1.205, próximo à praça do Jardim Sucuriú I e II.
O mandato da atual diretoria do SIMCOR Costa Rica teve início em 1º de março
de 2020 e segue até 1º de março de 2024. A direção do Sindicato está comporta da
seguinte forma:
Presidente: Geandro dos Santos Almeida;
Vice-presidente Deoclécio Paes da Silva;
1ª Secretária: Zaida Barbosa de Melo Carvalho;
2º Secretario Alaercio Guimarães;
1º Tesoureiro Averaldo Batista de Amorim;
2º Tesoureiro Antonio Eduardo Carvalho de Oliveira.
Conselho Fiscal: Kathia Souza dos Santos, Antonio Aparecido Rainho e José
Adriano Jesus Silva.
Suplentes do Conselho Fiscal: Laudice Batista de Souza e Sthephani Ribeiro da
Silva Paes. Assessoria de Comunicação

SEMED prorroga aulas remotas da Rede Municipal de Ensino até 1º de julho em Costa Rica
A Prefeitura de Costa Rica, através da SEMED (Secretaria Municipal de Educação)
prorrogou a suspensão das aulas presenciais na Reme (Rede Municipal de Ensino), em
decreto publicado na edição do Diário Oficial Online. Desde março do ano passado,
os alunos da rede estão estudando de forma remota.
Conforme a nova determinação, assinada pelo prefeito Cleverson Alves dos Santos,
a suspensão fica prorrogada até o dia 1º de julho de 2021 em todas as escolas e CEI´s
(Centros de
Educação Infantil)
da rede
municipal.
A medida é
para
evitar
a
propagação
do coronavírus, em Costa Rica.
A REME oferece atividades online e impressas como forma de suprir em parte a
falta das aulas presenciais.
Assessoria de Comunicação
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Prefeitura abre licitação para
asfaltar bairro de Cassilândia

A prefeitura de Cassilândia, município no leste
de Mato Grosso do Sul,
abriu licitação para asfaltar
diversas ruas do bairro Mo-

reninha. A empresa que
vencer a tomada de preços ainda deverá executar
o serviço de drenagem.
O aviso de lançamen-

to foi publicado no DOU
(Diário Oficial da União).
A documentação referente
ao certame pode ser retirada na Coordenadoria de
Licitações da prefeitura, localizada na Rua Domingos
de Souza França, 720.
A sessão pública de licitação será realizada a
partir das 8h de 18 de maio.
É obrigatório o uso de
máscara. Apenas um representante por empresa pode
participar, sendo vedada
a entrada de pessoas com
sintomas gripais.

Vice-prefeito de Cassilândia visita Chapadão do Céu para
saber mais sobre coleta seletiva de lixo e podas das árvores
O vice-prefeito Vadecy Costa juntamente com o secretário de desenvolvimento
Mineiro, foram até o município de Chapadão do Céu
ontem sexta-feira, conhecer
um pouco de como eles tem
lidado com as madeiras e galhos provenientes das podas
e conferindo a eficiência do
sistema que eles tem usado.
Todo material é triturado e
posteriormente usado como
adubo.
Aproveitaram também
pra conhecer o sistema de
separação do lixo reciclável
e como eles fazem o descarte do restante do lixo. Viram também o viveiro de plantas que são oferecidos para a
população.
O Vice-prefeito destacou a importância dessa visita aonde conversou com os responsáveis, tirou dúvidas e com certeza esclareceu pontos importantes sobre o assunto.
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Cassilândia e Chapadão do Sul
lideres em produtividade de soja

Segundo dados apresentados pela a FAMSUL/ APROSOJA
MS , os municipios de
Cassilandia e Chapadão do Sul, lideram a
produtividade do soja
em MS.
Em primeiro lugar
está Cassilândia com
78,02 sc/ha, seguida
por Chapadão do Sul
com 75,27 sc/ha, São
Gabriel do Oeste com
72,98 sc/ha, logo depois Costa Rica com
72,44 sc/ha e em 5º está
Alcinópolis com 71,20
sc/ha.
Um dos grande fatores para que chegar
a essa produtividade
é a A parceria entre
Prefeitura Municipal e
Fundação Chapadão,
que vêm trazendo novidades sobre o plantio de
soja, com o acompanhamento e orientação aos
produtores.
Veja ao lado o mapa
da produtividade
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Infomativo da Câmara Municipal de Paraíso das Águas

Câmara de Costa Rica defende votação de projeto que fixa piso salarial para
enfermeiros

Confira as indicações dos vereadores lidas em Plenário, durante a realização da Sessão Ordinária.
INDICAÇÕES DE 86 A 89 DE 2021.
N.° 086/2021 Autoria: Vereador Marquinhos do Pouso Alto
INDICA ao Exmo. Srº Anízio Sobrinho de Andrade, Prefeito Municipal, com cópia
a Secretária Municipal de Infraestrutura Rural e Urbana a Srª Silvia Simone Pinho
Rohden Silva, o estudo e a viabilização, no sentido de fazer os reparos necessários
nas estradas vicinais no distrito de Pouso Alto, neste município.
N.º 087/2021Autoria: Vereador Tuta
INDICA ao Exmo. Srº Anízio Sobrinho de Andrade, Prefeito Municipal, o estudo
e a viabilização no sentido de instalar a iluminação, construir bancos de reservas,
vestiários e arquibancadas coberta no campo society do Distrito de Bela Alvorada,
neste município.
N.° 088/2021 Atoria: 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 Silvia Simone Pinho
Rohdem Silva, o estudo a e viabilização no sentido de fazer os reparos nas estradas
do Assentamento Mateira e Projeto Alto Sucuriu, neste município
N.° 089/2021Autoria: Vereador Tuta
INDICA ao Exmo. Srº Anízio Sobrinho de Andrade, Prefeito Municipal, com cópia
a Secretária Municipal de Infraestrutura Rural e Urbana a Srª. Silvia Simone Pinho
Rohdem Silva o estudo e a viabilização no sentido de realizar a operação tapa buracos,
bem como fazer a limpeza nas ruas do Distrito de Bela Alvorada, neste município.
INDICAÇÕES DE 90 A 92 DE 2021.
N.° 090/2021 Autoria: Vereador Edson da Oficina
INDICA ao Exmo. Srº Anízio Sobrinho de Andrade, Prefeito Municipal, com cópia
a Secretária Municipal de Infraestrutura Rural e Urbana a Srª. Silvia Simone Pinho
Rohdem Silva o estudo e a viabilização no sentido de fazer os reparos necessários
nas estradas que dão acesso as fazendas Esteio e Mutuca, neste município.
N.° 091/2021Autoria: Vereador Edson da Oficina
INDICA ao Exmo. Srº Anízio Sobrinho de Andrade, Prefeito Municipal, com
cópia a Secretária Municipal de Infraestrutura Rural e Urbana a Srª. Silvia Simone
Pinho Rohdem Silva o estudo e a viabilização no sentido de instalar os aparelhos da
academia ao ar livre, juntamente com a devida iluminação que se faz necessário, no
Distrito de Bela Alvorada, neste município.
N.° 092/2021 Autoria: Vereador Edson da Oficina
INDICA ao Exmo. Srº Anízio Sobrinho de Andrade, Prefeito Municipal, com
cópia a Secretária Municipal de Infraestrutura Rural e Urbana a Srª. Silvia Simone
Pinho Rohdem Silva o estudo e a viabilização no sentido de instalar a iluminação na
quadrinha de areia, no Distrito de Bela Alvorada, neste município.

Presidente Leonardo e vereadora Inês acompanharam professores em audiência com prefeito

O Presidente da Câmara
Municipal Leonardo Corniani, a vereadora Inês Londero,
representaram o Poder Legislativo em uma reunião ocorrida com o prefeito municipal
Anízio Andrade , secretário
de educação, cultura, esporte
e lazer João Donizete Corsini,
a diretora da Escola Kendi
Nakai, Jeorgia Patrícia, com os
professores do nível técnico,
formado no ano de 2018, no
curso Normal Médio(antigo

magistério), onde foram reivindicar o direito deles participarem no processo seletivo
do município.
O Vereador Leonardo e
a diretora Patrícia, lembrou
que o Curso Normal foi o
único criado pelo município,
no ano de 2018, através de
um trabalho junto ao governo
do estado, que contou com o
apoio do ex-deputado Onevan de Matos e do Fio do
Povo, que conseguiram essa

conquista para os professores
do município.
João Donizete Secretario
de Educação, afirmou que
devido a Pandemia no ano
passado, não foi possível realizar o processo seletivo e que
a realização para contratação
não seria justificável perante
o Tribunal, pelo fato de não
ter as aulas presencias no
município devido o Corona
Vírus – COVID-19.
O Prefeito Anízio disse
que o município é parceiro da
educação e pretende colaborar
para a inserção desses profissionais no mercado de trabalho, não vamos economizar na
educação e nem na saúde do
nosso município. “Nossas escolas serão modelos para todo
o Mato Grosso do Sul. Hoje
já está disponibilizado mais
de um milhão de reais para
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Na justificativa da proposição, o vereador 1º secretário, Jovenaldo Francisco
dos Santos, o Juvenal da Farmácia (PL), explicou que o projeto que tramita no
Senado Federal, defende um piso salarial justo e uma jornada digna de trabalho,
pois a pandemia do novo coronavírus escancarou as condições de trabalho desses
profissionais, a sobrecarga e os baixos salários.
“O projeto tem o intuito de reconhecer e valorizar o trabalho da enfermagem que
está na linha de frente do enfrentamento a covid-19, mas que sempre esteve na luta
em defesa de uma saúde de qualidade para a população. Temos visto profissionais
exaustos, mas sempre apostos em doar o seu tempo e a sua vida para salvar a do
próximo”, disse Juvenal.
Conforme informações da Agência Senado, a proposta de piso salarial nacional
para enfermeiros prevista no projeto tem por referência o sétuplo do atual salário
mínimo. Segundo a proposta, técnicos de enfermagem receberão mensalmente
pelo menos 70% desse valor referencial de sete salários mínimos; auxiliares de
enfermagem e parteiras, 50%.
Nos valores de hoje, enfermeiros com curso superior receberiam ao menos R$
7.315; técnicos, R$ 5,1 mil; e auxiliares e parteiras, R$ 3,6 mil.
Os valores são baseados numa jornada de 30 horas semanais e são válidos para
União, estados, municípios, Distrito Federal e instituições de saúde privadas.
A proposta (PL 2.564/2020) é de autoria do senador Fabiano Contarato (RedeES), para saber mais sobre a proposição, ou votar, acesse o site do Senado Federal
– https://www12.senado.leg.br/ecidadania/visualizacaomateria?id=141900
A indicação n° 86, em nome da Casa de Leis, foi apresentada durante a 7ª sessão
e agora segue para ser avaliada pela Bancada do Estado do Mato Grosso Do Sul e
ao Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira.
Vereadores cobram do Governo Federal novo censo demográfico em Costa Rica
Os parlamentares da Câmara Municipal de Vereadores de Costa Rica MS, apresentaram durante sessão ordinária, a solicitação para que seja restaurado o orçamento
original, cortado no mês passado pelo Governo Federal, dos recursos para a realização
do censo demográfico em 2021.
Conforme a justificativa, o último censo demográfico ocorreu em 2010 e sem a
realização do censo em 2021, as ações governamentais pós-pandemia estão fragilizadas
pela ausência das informações que alicerçam as políticas públicas com impactos no
território brasileiro, particularmente em seus municípios.
“As verbas e recursos que vem para o município são de acordo com o IBGE, que
apresenta população inferior a quantidade de pessoas que realmente têm. Além dos
recursos que vem em menor quantidade devido ao censo, o município sofre com a
quantidade de vacinas recebidas, que também são enviadas de acordo a população
do último censo”, explica o 1º secretário da Mesa Diretora da Câmara, Jovenaldo
Francisco dos Santos, o Juvenal da Farmácia (PL).
Segundo a Secretária Municipal de Saúde, por meio da coordenadoria de Atenção
Básica, Costa Rica possui 34.336 cidadãos ativos e cadastrados na atenção básica
do município, ou seja, mais habitantes do que consta no último censo realizado em
2010, que eram de 20 mil habitantes.
O vereador Lucas Lázaro Gerolomo (PL), reforça que o orçamento original para
realização do censo demográfico deve ser restaurado, para que seja realizado ainda
esse ano novo censo, atualizando a população de todos os municípios e assim contribuir para uma correta distribuição de recursos.
“Os dados de população do censo são utilizados para os repasses do Fundo de
Participação dos Municípios (FPM) e para uma série de outras transferências da União
para estados e municípios, com impacto significativo nos orçamentos públicos, sem
essa nova contagem, sofremos grandes prejuízos principalmente a nível de vacina
contra o coronavírus”, disse Lucas.
Por fim, o presidente da Câmara, Averaldo Barbosa da Costa (MDB), frisou que
em 2015 os parlamentares estiveram no IBGE pedindo a contagem da população,
porém não obtiveram sucesso. “Estamos clamando mais uma vez, ao governo federal
para que seja realizado um novo censo. Hoje temos mais de 30 mil pessoas em nosso
município, mas só recebemos recursos para atender 20 mil habitantes”, finalizou
Averaldo.

EXPEDIENTE
Adejair Morais da Silva ME
DRT/MS 184/MS

Os vereadores de Costa Rica promoveram ampla discussão durante a sessão ordinária , sobre a aprovação do Projeto de Lei n° 2.564 de 2020, que altera a Lei nº
7.498, de 25 de junho de 1986, para instituir o piso salarial nacional do Enfermeiro,
do Técnico de Enfermagem, do Auxiliar de Enfermagem e da Parteira.

Matricula-MS 170
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RESPONSABILIZA POR
Redação e administração: Av. oito 1467 - Chapadão do MATERIAS ASSINADAS
OU DE OUTRA ORIGEM
Sul - MS
Fones ( 67) 3562 - 4409 - 9.8419 -7285

A indicação foi apresentada durante a 8ª sessão ordinária da Câmara, no dia 03
de maio de 2021, e encaminhada ao Presidente da República do Brasil, Jair Messias
Bolsonaro, e ao Ministro da Economia, Paulo Roberto Nunes Guedes.

Informações:
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Em nova campanha, Sicredi divulga seu propósito e
se posiciona como alternativa no segmento financeiro

Isentos de taxa, pequenos
produtores rurais de Costa Rica
começam a aderir ao SIMC-Cointa
Alinhado às demandas por uma sociedade
mais justa e sustentável,
o Sicredi acaba de lançar sua nova campanha
institucional, que visa
destacar o propósito de
“Construir Juntos uma
Sociedade mais Próspera”, colocando o cooperativismo de crédito
como uma alternativa
dentro do Sistema Financeiro Nacional. Norteada pelo mote “Existe
alternativa, escolha o
Sicredi. Onde seu dinheiro rende um mundo
melhor”, a campanha
t e r á a b rangênci a na cional e contará com
filmes veiculados na
TV aberta, anúncios
em jornais impressos e
online, rádios, mídias
OOH (out-of-home) e
redes sociais.
Em meio a um mercado financeiro cada vez
mais amplo, o Sicredi
expõe o seu propósito
com o objetivo de se
posicionar como uma
alternativa benéfica não
só aos seus associados, mas à sociedade
de forma geral. A ideia
é mostrar que, além
de taxas mais justas
e um relacionamento
próximo, apoiado pelas
soluções digitais, quem
se associa ao Sicredi
está contribuindo para
o desenvolvimento da
sua comunidade, pois
a instituição trabalha
em um modelo de ciclo
virtuoso, no qual os recursos captados em uma
região ficam naquela
comunidade. Esse movimento acontece, por
exemplo, por meio de
crédito concedido, contratação de fornecedores
locais ou mesmo a partir do engajamento em
causas sociais. Além

disso, os resultados obtidos pelas cooperativas
são distribuídos entre os
associados, que também
participam ativamente
das decisões.
“Cada vez mais, as
pessoas têm buscado o
consumo consciente e
esse movimento também
faz sentido na hora de
escolher a instituição
financeira com a qual
vai se relacionar. Acreditamos que as marcas devem ir além das
transações comerciais e
financeiras e realmente
fazer a diferença na sociedade. Isso o Sicredi
é e sempre foi, uma
instituição financeira
que gera crescimento
coletivo e que impacta
positivamente as regiões
em que atua. Essa é a
nossa razão de existir há
mais de 118 anos”, afirma Fernando Di Diego,
Gerente de Marketing do
Centro Administrativo
Sicredi.
Elaborada em parceria entre as agências Hoc
– House of Creativity – e
Jotacom, a campanha
dará ênfase ao modelo
de atuação do Sicredi – o cooperativismo
de crédito -, mostrando sua capacidade de
gerar impacto social e
econômico positivos.
Para isso, apresenta escolhas de alternativas
mais sustentáveis para
o dia a dia, por meio
de comparações, por
exemplo, entre poluição e fontes de energia
renováveis, consumismo desenfreado versus
consumo consciente e,
claro, individualismo
versus cooperação.
Considerando a multiplicidade de perfis com
os quais a marca dialoga, a campanha terá

mensagens específicas
para cada público, sejam eles ligados aos
s egmento s d e p es s oa
física, pessoa jurídica
ou agro, entre outros.
Para isso, um hub de
conteúdo será disponibilizado, com informações
e peças de comunicação
direcionadas para cada
um deles, vídeos institucionais do Sicredi e
sobre cooperativismo
de crédito, que mostram
como o impacto positivo
é gerado na prática. Essas informações poderão
ser acessadas em https://
www.sicredi.com.br/
alternativa.
Impacto positivo comprovado - Mais do que
embasar toda a campanha
institucional do Sicredi, o
impacto positivo da instituição financeira cooperativa foi corroborado em
estudo realizado no ano
passado. Segundo pesquisa da Fundação Instituto
de Pesquisas Econômicas
(Fipe), a presença e a atividade de uma cooperativa
de crédito incrementam
o Produto Interno Bruto
(PIB) per capita dos municípios em 5,6%, criam
6,2% mais vagas de trabalho formal e aumentam o
número de estabelecimentos comerciais em 15,7%,
estimulando, portanto, o
empreendedorismo local e
contribuindo com o desenvolvimento das regiões.
“A nossa nova campanha institucional mostra
que a escolha da instituição
financeira pode fazer toda
a diferença na sociedade.
Queremos estabelecer esse
diálogo com o público
e apontar caminhos, nos
apresentando como uma
alternativa, nossa visão
de mundo, nossa causa e
nossas ações como uma
opção”, reforça Di Diego.
Assessoria de imprensa

Comercializar produtos de forma legalizada, com selo de
inspeção municipal e
sem taxas de adesão
ao serviço já é uma realidade para pequenos
produtores rurais de
Costa Rica. Na manhã
desta terça-feira (4)
o vice-prefeito, Roni
Cota, recebeu a equipe técnica do SIMC
(Selo de Inspeção
Municipal Consorciado) executado pelo
Cointa (Consórcio
Intermunicipal para
o Desenvolvimento
Sustentável da Bacia
Hidrográfica do Rio
Taquari).
O objeto da ação
é expandir o comercio costarriquense,
ampliar as fronteiras
para que os produtores
possam comercializar
os produtos com qualidade devidamente
inspecionados conforme a legislação,
fomentando a geração
de emprego e renda.
Acompanhado da
secretária Municipal
de Agricultura e Desenvolvimento, Suelen Guimaraes Furquim, do subsecretário da pasta, Fernando
Barbosa Martins, do o
coordenador do Serviço de Inspeção de
produtos de origem
animal executado
pelo Cointa, Rafael
Rezende, do subcoordenador do COINTA,
biólogo e mestre em
saneamento ambiental
e de recursos hídricos,
Cleiton Oliveira dos
Santos, e da médica veterinária, Marge Vieira Martins da

Silva de Carvalho, o
vice-prefeito esteve no
Laticínios Maria, que
agora passa a contar
com o selo do SIMCCointa podendo comercializar seus produtos por toda região
norte.
Conforme, está sendo realizado o processo de migração dos
estabelecimentos do
Serviço de Inspeção
Municipal de Costa
Rica para o Serviço
de Inspeção Municipal
executado pelo Cointa,
que amplia a possibilidade de comercialização dos produtos de
origem animal para
uma população de 170
mil habitantes, que é a
somatória populacional dos 13 municípios
que integram o consorcio.
Segundo o coordenador o processo
de registro é simples
e prático. “As pessoas acreditam que
o empecilho é o custo financeiro da migração, entretanto o
Município de Costa
Rica está isentando
todos os produtores
para o pagamento de
qualquer taxa para a
adesão do serviço. O
produtor que ainda
não aderiu ao SIMCCointa, pode procurar
a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento e dar entrada no
processo de registro de
forma prática, rápida
e simples. Todo o serviço de inspeção está
à disposição para realizar esta migração”
destacou Rezende.
Para Roni Cota a

parceria do Município
com o Cointa vai de encontro com o anseio de
centenas de pequenos
produtores rurais costarriquenses. “Esse modelo de gestão associada,
permite que o consórcio
desenvolva os serviços
de inspeção de produtos
de origem animal e consequentemente conceda
a ampliação de circulação de mercadorias das
agroindústrias de carnes,
leite, pescados, ovos, mel
e respectivos derivados
para todo o território dos
municípios consorciado.
Essa legalização, com
isenção de taxas, é um
desejo antigo dos nossos
produtores que agora se
torna realidade” concluiu
o vice-prefeito.
Atualmente 13 municípios integram o consórcio: Alcinópolis, Bandeirantes, Figueirão, Camapuã, Costa Rica, Coxim,
Paraíso das Águas, Pedro
Gomes, São Gabriel do
Oeste, Sonora, Rio Verde
de MT, Rio Negro e Corguinho. A presidência do
COINTA é do prefeito de
Sonora, Enelton Ramos
da Silva e o atual vicepresidente é o prefeito
de Costa Rica, Cleverson
Alves dos Santos.
O COINTA é o primeiro consórcio intermunicipal do Estado de Mato
Grosso do Sul, criado
em 4 de junho de 1997,
direcionado para a gestão
compartilhada e integrada
por bacia hidrográfica na
busca de um modelo de
desenvolvimento sustentável para a região.
Assessoria de Comunicação
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Prefeitura de Chapadão do Sul publica Edital Com multas em até R$ 1.448,00 em Chapadão do
Sul, descarte seus resíduos e entulhos corretamente
de Chamamento para interessados em
participar do Projeto Família Acolhedora
que não é coletado pela

Foi publicado no Diário Oficial nº 2523, , o Edital de Chamamento Público para a Implantação do Serviço Família Acolhedora em Chapadão do Sul. Assim, torna-se público
o processo de inscrição e seleção de famílias para formação de cadastro prévio/reserva,
para implantação do serviço de acolhimento, modalidade Família Acolhedora.
As inscrições começaram nesta terça-feira, 04, e vão até o último dia do mês de
maio, 31, e podem ser realizadas das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira.
O local de inscrição é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social,
CREAS IPÊ, localizado na Av. Oito nº 1705, Centro. O telefone para contatos é o (67)
3562-1354 e o Whatsapp (67) 9.9626-2683.
Entre alguns itens necessários para fazer parte do Projeto Família Acolhedora, a família deve: O(s) responsável(is) ser(em) maior(es) de 25 anos, sem restrição de gênero ou
estado civil; Obter a concordância de todos os membros da família, independentemente
da idade; Ter disponibilidade de tempo, e demonstrar interesse em oferecer proteção
e afeto as crianças e adolescentes; Ser(em) residente(s) no município de Chapadão
do Sul, no mínimo 01 (um) ano; Apresentarem idoneidade moral, boas condições de
saúde física e mental e estejam interessadas em ter sob sua responsabilidade crianças e
adolescentes, zelando pelo seu bem-estar; Não apresentarem problemas psiquiátricos
ou de dependência de substâncias psicoativas (álcool e outras drogas). A Lista completa
das exigência está disponível no Edital Chamamento.
A seleção será realizada pela equipe técnica do serviço Família Acolhedora após
fechamento das inscrições, observadas as seguintes etapas:
Primeira Etapa – Avaliação Documental: Avaliação dos documentos apresentados
pelas famílias, para fins de verificar a procedência, bem como, com os critérios estabelecidos nesse edital. Caso a(s) família(s) participante(s) não apresente(m) os documentos
em consonância com o exigido, será(ão) desclassificada(s).
Segunda Etapa – Avaliação Técnica (psicossocial): Avaliação para verificação se a(s)
família(s) inscrita(s) como potencial acolhedora preenchem os requisitos necessários à
função. Nesta etapa a(s) família(s) deverá(ão) passar por um estudo psicossocial, que
será realizado através de entrevistas individuais e coletivas, dinâmicas de grupo, visitas
domiciliares e outras ferramentas que se fizerem necessárias.
Terceira Etapa – Após avaliação documental e psicossocial conforme item 6.2 a família será encaminhada para avaliação de sua sanidade mental sob a responsabilidade
do município;
Quarta Etapa – As famílias, após a homologação da Vara da Infância e Juventude do
Município de Chapadão do Sul, assinarão um Termo de Adesão ao Programa Família
Acolhedora e será divulgada a relação das famílias selecionadas para formação do
cadastro prévio/reserva.CCC
A classificação para uma etapa subsequente é vinculada obrigatoriamente a classificação na etapa anterior. Válido para todas as etapas. A aprovação em todas as etapas
não assegura ao pretendente a habilitação imediata, mas apenas a expectativa de ser
habilitado segundo disponibilidade e necessidade do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora.
Não haverá ordem de classificação para as famílias aprovadas. A colocação da criança
ou adolescente dependerá do perfil mais adequado de ambos.
A família acolhedora poderá acolher uma (01) criança ou adolescente, salvo grupo
de irmãos, como estabelece a lei pertinente.
aCESSE Diário Oficial nº 2523, o Edital começa na pag. 5. Mais informações: (67)
3562-1354.

Fica o alerta – Prefeitura emite multa no
valor de R$ 1.448,00 por
descarte irregular de lixo,
conforme previsto na Lei
complementar nº 087, de
02 de setembro de 2016,
Código de Posturas.
A Prefeitura orienta a
população: caso veja alguém descartando lixo em
local impróprio, denuncie!
Para permitir a autuação
do responsável é necessário anotar a placa do veículo, tirar foto, endereço,
data e horário.
As denúncias podem
ser anônimas pelo telefone
da Ouvidoria: 0800 647
0162.
A SEDEMA aproveita
para orientar que geradores de resíduos perigosos,

como oficinas, lava jatos,
postos de combustível,
serralherias e demais que
geram resíduos contaminados com óleo, devem
contratar empresa habilitada, já que a Central de
Tratamento de Resíduos
não pode receber este tipo
de resíduo.
Queimar resíduos também é passível de multa,
conforme Art. 141 do Código do Posturas e Incorrerão em multa de R$724,00
até 1.448,00, além da responsabilidade criminal e
civil decorrentes.
O município possui um
local para descarte correto
do lixo que é a CTR –
Central de Tratamento de
Resíduos. Se você gera
grande quantidade de lixo

coleta diária, pode levar até
a CTR que fica na Av. Juscelino Kubischeck, de segunda a sábado das 07:00h
às 10:30h e das 13:00h às
16:30h MS.
A coleta dos Resíduos
Recicláveis é realizada na
Quarta-feira, coloque seus
resíduos na terça à noite
pois a coleta inicia-se ainda
na madrugada.
Entulhos de construção,
móveis, eletrodomésticos
e folhas podem ser colocados na calçada que serão
coletados pela equipe da
limpeza urbana conforme
o cronograma divulgado
semanalmente no site da
Prefeitura. Duvidas Obras
3562 6645
E não esqueça sempre
que contratar um pintor,
construtor, jardineiro, exija que leve seu resíduo na
Central de Tratamento de
Resíduos (CTR). Dúvidas
entre em contato com a
SEDEMA 3562.1821.

Fora da Escola Não Pode: Aula presencial em Chapadão do Sul é
opcional, mas matrícula é obrigatória

A Prefeitura de Chapadão do Sul, através da
Secretaria de Educação e
Cultura, alerta aos pais e
responsáveis de crianças e
adolescentes é obrigatório
a matrícula escolar, e a participação das aulas, sendo
presenciais ou de forma
remota, como a família
preferir.
Fora da escola não pode.

É de responsabilidade dos
pais/família fazer a matrícula do seu filho. Pois, é
um direito da criança estar
matriculada e ter acesso à
educação.
Vale ressaltar novamente que a aula presencial
é uma opção dos responsáveis pela criança. Mas
a matrícula é obrigatória

dos 4 aos 17 anos. Se o seu
filho (a) tem essa idade, ou
se você conhece alguma
criança nessa faixa etária
e que não efetuou ainda a
matrícula, entre em contato
com a Secretaria de Educação e Cultura.
Ou ainda, se você solicitou a transferência da
criança, e não realizou a
matrícula em nenhuma outra escola, REGULARIZE
a situação o mais urgente.
A Secretaria está localizada na Av. Paraná, nº
2390, no bairro Sibipiruna.
O telefone para contato é
(67) 3562-1385.
Regularize a situação escolar do seu (sua) filho(a),
com URGÊNCIA.

Agendamentos com especialistas agora podem ser
realizados via whatsapp em Chapadão do Sul

A Prefeitura de Chapadão do Sul, através
da Secretaria de Saúde,
informa a população que
agora ficou muito mais
fácil agendar as consultas
com especialistas da Rede
Pública de Saúde em nos-

so município.
O agendamento pode
ser realizado diretamente
pelo whatsapp. Basta enviar em uma mensagem no
whatsapp para o telefone
(67) 99967-7282, das 7h

às 11h e das 13h às 17h,
de segunda a sexta-feira.
Com o atendimento digital
ficará mais ágil e prático
o agendamento para especialidades. Além da praticidade, a medida colabora
integralmente para evitar
aglomerações no Centro
de Especialidade, antiga
UBS.
As especialidades oferecidas são: Ortopedia,
Ginecologia/Obstetrícia,
Otorrinolaringologia, Dermatologia, Reumatologia,
Pediatria, Urologia, Oftalmologia, Neurologia, Cardiologia e Cirurgia Geral.

