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Prefeito João Carlos Krug
conquista dois títulos no
Prefeito Empreendedor 2022

Prefeito Dalmy Crisóstomo realiza entrega de
maquinários, implementos agrícolas,
caminhonete e pista de malha

OP r e f e i t o D a l m y
Crisóstomo da Silva,
acompanhado de Secretários e vereadores, realizou a entrega de uma
pá carregadeira XCMG
– LW 300KV, no valor
de R$465.000,00
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Paraíso das Água recebeu
pá-carregadeira da Semagro
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Prefeitura de Cassilândia irá terceirizar
varrição das ruas”, disse Valdecy Costa

PÁGINA 03

“Queremos fazer um
trabalho de varrição conforme a população merece
e então começamos a discutir a importância de estar
terceirizando, até porque, a
maiorias das cidades estão
terceirizando esse tipo de
serviço, com a qualidade
superior e mais eficaz”,
disse Valdecy Costa.

Câmara e Prefeitura intermediam vinda
da UEMS para Chapadão do Sul
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É de suma importância
essa parceria entre o Legislativo e o Executivo,
escutamos as demandas da
população e sabemos que
a educação é uma demanda
muito importante para o
desenvolvimento de uma
cidade. Chapadão do Sul
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Núcleo da Unidade Regional de Perícias Criminalística
e IML de Costa Rica sai do papel e já atende toda região
A instalação veio complementar a URPI CR (Unidade Regional de Perícia e
de Identificação de Costa
Rica), com abrangência nos
municípios de Costa Rica,
Alcinópolis, Camapuã, Chapadão do Sul, Figueirão e
Paraíso das Águas.

PÁGINA 07

Edição 706- 01 A 15 de julho

de 2022

INFORMATIVO DO PODER LEGISLATIVO CHAPADÃO DO SUL

Câmara e Prefeitura intermediam
vinda da UEMS para Chapadão do Sul

O deputado e presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do
Sul (ALEMS), Paulo Corrêa (PSDB), em uma reunião para a implantação
de um polo da Universidade Estadual de Mato
Grosso do Sul (UEMS)
no município de Chapadão do Sul. Estiveram no
encontro o prefeito João
Carlos Krug (PSDB), o
reitor da UEMS, Laércio
Alves de Carvalho e o
presidente da Câmara
Municipal de Chapadão
do Sul, André dos Anjos
(PSDB).
Paulo Corrêa reconheceu a importância de
ampliação de vagas no
ensino superior do município. “Um município em
desenvolvimento pleno.
É preciso reconhecer a
gestão da prefeitura de
Chapadão do Sul, que
acaba de ganhar o prêmio
em primeiro lugar de prefeito empreendedor como
finalista nacional. Isso
repercute positivamente.
Se eu não morasse em
Campo Grande, moraria
em Chapadão do Sul”,
declarou o presidente da
ALEMS.
João Carlos Krug, falou sobre o progresso do
município. “Viemos aqui
hoje pois sabemos da força que a Assembleia tem
junto à UEMS, Chapadão
do Sul vem crescendo
muito, e para nossa cida-

de ser completa precisa de
cursos superiores em abundância. UEMS cumpre um
papel muito importante no
desenvolvimento de Mato
Grosso do Sul. Interiorizar
cada vez mais o progresso e
desenvolvimento por meio
da educação, um polo da
UEMS junto as outras já
existentes, com diversos
cursos superiores e técnicos
que a UEMS desenvolve
muito bem. O resultado será
positivo a todos”, destacou
o prefeito de Chapadão do
Sul.
Laércio Alves de Carvalho falou sobre a demanda
de educação superior em
Chapadão do Sul. “Motivo
de muito orgulho para a
UEMS ter essa demanda
apresentada, já há algum
de tempo, de Chapadão do
Sul, e a UEMS passar por
um excelente momento
agora, junto a parceria com
a Assembleia Legislativa,
com o presidente Paulo
Corrêa, e nosso governador
Reinaldo Azambuja, e é
muito bom para o Estado de
Mato Grosso do Sul ter uma
perspectiva de ampliação
da universidade, levando
para os que mais precisam
a educação superior pública e gratuita. Haverá um
processo e estudo técnico
preliminar com avaliação
in loco para entender todo
o processo de crescimento
e transformação daquela
região, pois a universidade
vai trabalhar dentro desta

perspectiva”, relatou o reitor da UEMS.
Para André dos Anjos,
a soma de esforços entre
Legislativo e Executivo é
fundamental. “É de suma
importância essa parceria
entre o Legislativo e o
Executivo, escutamos as
demandas da população e
sabemos que a educação
é uma demanda muito importante para o desenvolvimento de uma cidade.
Chapadão do Sul quer sim e
pode sim se tornar polo regional e referência em ensino técnico superior, isso é
uma demanda antiga, esse
assunto trazido para a Assembleia Legislativa pode
se tornar fato, a UEMS com
cursos voltados a nossa realidade, a nossa economia”,
descreveu o presidente da
Câmara Municipal de Chapadão do Sul.
Prêmio empreendedor
O prefeito João Carlos
Krug foi bicampeão do Prêmio Prefeito empreendedor
na etapa nacional, realizada
na sede do Sebrae, em Brasília. “Pela primeira vez um
município ganhou duas categorias, Desburocratização
e Cidade Empreendedora
com foco em inovação.
Já tínhamos ganhado em
2019. Estamos no caminho
certo, estamos trilhando
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EXPEDIENTE DE VEREADORES
Requerimento nº 80/2022 Vereador Vanderson Cardoso
REQUER-SE à Mesa, com observância nas disposições regimentais, o envio de
Expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, solicitando que seja informado a este Vereador, se já foi adquirida a Ambulância Semi UTI para atender a Rede
Municipal de Saúde de Chapadão do Sul – MS, onde para a referida aquisição houve
repasse de Recurso Financeiro Orçamentário (Emenda Parlamentar), no valor de R$
85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), destinado pela Deputada Estadual Mara Caseiro,
ainda no ano de 2021.
Requerimento nº 81/2022 Vereador Emerson Sapo
REQUER-SE à Mesa, com observância nas disposições regimentais, o envio de
Expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, solicitando informações acerca
da obra do Paço Municipal estar inacabada, porém ter sido inaugurada em 16 de junho
de 2022, contrariando a Lei Municipal nº 1039, de 06 de julho de 2015, que “Proíbe, no
âmbito do Município de Chapadão do Sul, a inauguração e entrega de Obras Públicas
incompletas e dá outras providências”.
Requerimento nº 82/2022 Vereador Marcelo da Costa
REQUER-SE à Mesa, com observância nas disposições regimentais, o envio de
Expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com cópia a Secretária de Administração, Raquel Tortelli, solicitando que seja encaminhada a este Vereador, cópia
completa da Contratação Pública entre as partes: Município de Chapadão do Sul – MS
e Brooks Ambiental e Serviços Ltda – EPP.
Indicação n. 562/2022 Vereador Tucano
INDICA-SE, com observância nas disposições regimentais, o envio de expediente
ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Educação e Cultura, Guerino Perius, solicitando que seja encaminhado para apreciação do Legislativo
um Projeto de Lei que regulamente a Lei Federal nº 13.722, que “torna obrigatória a
capacitação em noções básicas de primeiros socorros de professores e funcionários
de estabelecimentos de ensino públicos e privados de educação básica e de estabelecimentos de recreação infantil.
Indicação n. 563/2022 Vereador Vanderson Cardoso
INDICA-SE, com observância nas disposições regimentais, o envio de expediente ao
Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com cópia a Secretária de Saúde, Valéria Lopes
dos Santos, solicitando que seja construído um Centro de Diagnóstico por Imagem,
anexo ao Hospital Municipal.
Indicação n. 564/2022 Vereador Vanderson Cardoso
INDICA-SE, com observância nas disposições regimentais, o envio de expediente
ao INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, com cópia ao Prefeito
Municipal João Carlos Krug, solicitando estudos quanto a viabilidade de instalação
de um Posto de atendimento do INSS em nosso Município.
Indicação n. 565/2022 Vereador Marcelo da Costa
INDICA-SE, com observância nas disposições regimentais, o envio de expediente
ao Prefeito Municipal João Carlos Krug, com cópia ao Secretário do SEDEMA, José
Teixeira Júnior, solicitando a manutenção das árvores das Avenidas: Goiás, Trinta e
Três, Curitiba e Rio Grande do Norte. É importante ainda, intensificar o recolhimento
de resíduos sólidos nesses locais.
Indicação n. 566/2022 Vereador Marcelo da Costa
INDICA-SE, com observância nas disposições regimentais, o envio de expediente
ao Prefeito Municipal João Carlos Krug, com cópia a Secretária de Saúde, Valéria
Lopes dos Santos, solicitando que por meio da Secretaria Municipal de Saúde sejam
cedidas cadeiras de rodas, de banho e motorizadas para à Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais (APAE) de nosso Município.
Indicação n. 567/2022 Vereador André dos Anjos
INDICA-SE, com observância nas disposições regimentais, o envio de expediente ao
Prefeito Municipal João Carlos Krug, solicitando que seja trabalhado junto às Empresas
que prestam serviços funerários em nosso Município, a revisão da Lei n° 861/2011,
que: “Regulamenta o Serviço Funerário no Município de Chapadão do Sul – MS, e dá
outras providências”. a mencionada revisão abrangeria pontos como, a construção de
uma ampla sala com ventilação e infraestrutura adequada para preparação de corpos,
aos fundos da Casa de Velório Municipal e em contrapartida as empresas funerárias,
prestariam serviços de manutenção do Cemitério, dentre outras mudanças.
Indicação n. 568/2022 Vereador André dos Anjos
INDICA-SE, com observância nas disposições regimentais, o envio de expediente
ao Prefeito Municipal João Carlos Krug, com cópia a Secretária de Assistência Social,
Maria das Dores Zocal Krug, solicitando que seja disponibilizado gratuitamente em
nosso Município, um curso para formar profissionais na área de “Cuidador de Idosos”.
Considerando, que esta é uma demanda que será cada vez maior em um futuro não
muito distante, de modo que uma preparação do município e o fornecimento de cursos
relacionados a capacitação de Cuidadores de Idosos é algo importante a se pensar.
Reforçando Indicação nº 246/2021, de autoria deste Vereador.
Indicação n. 569/2022 Vereador Vanderson Cardoso
INDICA-SE, com observância nas disposições regimentais, 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. Reforçando Indicação nº 103/2021, de autoria deste Vereador.gorias no Prêmio Prefeito
Empreendedor em Brasília-DF.
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Prefeitura de Cassilândia irá terceirizar
varrição das ruas”, disse Valdecy Costa
O prefeito de Cassilândia, Valdecy Pereira da Costa [PSDB], disse que a Prefeitura Municipal vai terceirizar a varrição das ruas aqui no município.”Prefeitura
de Cassilândia irá terceirizar varrição das ruas”, disse Valdecy Costa 1
De acordo com o Chefe
do Executivo, a questão
da varrição vai melhorar
muito na cidade, ” na próxima segunda-feira,07 de
julho vamos preparar as
documentações para podermos dar o andamento
desta terceirização”.
Valdecy Costa entende
que o serviço realizado
apenas com a mão de obra
da prefeitura é insuficiente para manter a cidade limpa. “ Sei que o município
tem excelentes funcionários”.
“Queremos fazer um trabalho de varrição conforme a população merece e
então começamos a discutir a importância de estar terceirizando, até porque, a
maiorias das cidades estão terceirizando esse tipo de serviço, com a qualidade
superior e mais eficaz”, disse Valdecy Costa.
.jornalcassilandia

Prefeitura de Cassilândia antecipado
feriado de aniversário da cidade

O Prefeito Valdecy
Pereira da Costa assinou o Decreto 3.720
de 05 de julho de 2022,
que foi publicado na

edição 1965 do Diário
Oficial Eletrônico do
Município de Cassilândia, transferindo o
feriado do aniversário

da cidade do dia 03 de
agosto (quarta-feira),
para o dia 1º de agosto (segunda-feira),
coincidindo com o dia
seguinte ao final da
Festa do Peão de Cassilândia.
Segundo o Decreto,
no dia 03 de agosto
o Paço Municipal, as
Secretarias e os demais Departamentos
funcionarão normalmente.
*Cassilândia Noticias

Prefeito de Cassilândia Valdecy Costa
confirma mais seis semáforos na cidade

A cidade de Cassilândia, está implantando seus primeiros semáforos. Os equipamentos já foram colocados pelo DEMUTRAN – Departamento Municipais de
Trânsito em locais estratégicos
escolhidos pela prefeitura local,
onde apontam maior incidência
de acidentes.
Os cruzamentos contam com
a esquina do Sicredi, esquina
da Farmácia Multipopular e na
esquina do O Boticário com a Celular & Cia e na Vila Pernambuco
esquina com a Borracharia do Zé
Carlos com o Brasão Lanches.
Além disso, foram construídas
faixas elevadas, sinais verticais e horizontais para melhorar o trânsito.
Walcey airmou que o seu governo vai modernizar o município de Cassilândia.

Com lucro líquido de R$ 513,6 milhões na safra 21/22,
CerradinhoBio aumenta em 94% o resultado da safra
anterior e avança em seus projetos de crescimento

Chapadão do Céu (GO)
A Cerradinho Bioenergia,
uma das maiores usinas de
bioenergia do país, encerrou
a safra 21/22 registrando
recordes expressivos.
Apesar da forte geada
que assolou seu canavial
em Chapadão do Céu/GO, a
Companhia encerrou o ano
safra com lucro líquido de
R$ 513,6 milhões, resultado
quase duas vezes superior
aos R$265 milhões na safra
2020/21.
A despeito das
adversidades climáticas, a
Cerradinho bateu recorde
de moagem tanto de cana
quanto de milho. Foram
moídas 5,3 milhões de
toneladas de cana-de-açúcar,
volume 5% superior ao
registrado na safra anterior.
Já em relação à moagem de
milho, foram esmagadas 543
mil toneladas no período,
volume 17% superior à
safra anterior.
Foram produzidos 675
mil m³ de etanol hidratado
total, 4% a mais que na
safra 20/21,sendo 244 mil
m³, advindos do milho.
Segundo Paulo Motta,
presidente da Cerradinho,
“os resultados da safra nos
deixam
muito satisfeitos, não só
pela magnitude dos valores
financeiros obtidos, mas
principalmente
por confirmar que os
investimentos feitos e a
prioridade colocada às
iniciativas de melhoria
de performance estão
dando mais robustez

e competitividade A
empresa”.
O foco em otimizar sua
performance operacional
continuou trazendo à
Cerradinho
ganho de eficiência e
rendimentos, destacando
o resultado da conversão
de milho em etanol
que atingiu 449 litros/
tonelada, contribuindo
para o crescimento de
19% na
produção de etanol a
partir do milho.
A produção de
componentes para nutrição
animal também registrou
crescimento
importante. Foram
produzidas 143,6 mil
toneladas de Neo 30
(DDGs ou farelo de
milho), volume 15,8%
superior à safra anterior e
6,7 mil toneladas de óleo,
um incremento de
41,5%.
Expansão
Os projetos de
expansão da Companhia
estão avançando de
acordo com o custo e
cronograma previstos.
“Esses resultados nos
encorajam para seguirmos
com os planos
de crescimento. As
obras da expansão da
unidade de Chapadão do
Céu da Neomille
(usina de etanol de
milho) já estão bastante
adiantadas, com prazo de
conclusão
previsto para dezembro

Rodolfo Schlatter é campeão do
Centro-Oeste em produtividade de soja

Cassilandia foi contemplada
com uma patrola

O prefeito Valdecy Pereira da Costa e o presidente
da Câmara Municipal, José
Divino da Silva [ ambos do
PSDB], estiveram presente
para receber a máquina para
o município.
Acompanharam o prefeito a deputada estadual
Mara Caseiro e o deputado

federal Beto
O Prefeito agradeceu
ao Governador Reinaldo
Azambuja pela doação da
máquina zero kilometro
para Cassilândia. “O governador tenho boas amizades
com a classe política e que
graças a essa boa influência
temos conseguido alcançar

nossos objetivos de trazer
benefícios para Cassilândia.
“O governador Reinaldo
Azambuja é um amigo de
Cassilândia e vem atuando
com grande valor em nosso município”, declarou o
Prefeito.
Os novos equipamentos
agrícolas fazem parte do
programa Prosolo (Plano
Estadual de Manejo e Conservação de Solo e Água),
da Semagro (Secretaria de
Estado da Produção, Meio
Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Agricultura
familiar). Eles serão usados
para manutenção e adequação de estradas vicinais,
assim como na conservação
do solo.

deste ano. A expansão
aumentará a capacidade
de
processamento do
cereal das atuais 570 mil
toneladas por ano para 820
mil toneladas”, explica
Paulo Motta. Estão
previstos investimentos
totais de R$285 milhões,
sendo que 40% já foram
desembolsados na safra
2021/22.
As obras de construção
de uma nova planta de
etanol de milho, localizada
no município de Maracaju/
MS, também já foram
iniciadas. Esta nova planta
terá o potencial de processar
600 mil toneladas de milho
por ano e sua conclusão
está prevista para
setembro de 2023.
Trata–se de um projeto de
grande relevância dentro
da nossa
estratégia de crescimento
e nesta sua primeira fase
prevê–se um investimento
R$1,08
bilhão em capex.
Sobre o Grupo
Considerando as plantas
de cana (CerradinhoBio)
e milho (Neomille), a
Companhia
possui o complexo
com maior capacidade de
produção de bioenergia
do Brasil, 730 milhões de
litros de etanol e 1.300
GWh de energia.
A CerradinhoBio é
uma empresa atuante no
setor de biocombustíveis
e bioeletricidade com
unidades industriais em
Chapadão do Céu/ GO,
além de uma unidade em
construção de sua subsidiária
Neomille, em Maracaju/
MS. As empresas integram
ao Grupo Cerradinho, que
conta com mais de 40
anos de experiência nos
segmentos sucroenergético,
propriedades agrícolas e
logistica

O produtor rural Rodolfo Paulo Schlatter,
natural de Itambé (PR),
que está na região de
Chapadão do Sul há 39
anos é o ca m p e ã o d o
Centro-Oeste do Brasil em produtividade de
soja, no desafio CESB,
com 117,14 sacas por
hectare, em área na Fazenda RS, em Chapadão
do Céu (GO).
Durante o anúncio
dos campeões, também
foram revelados os cases
de todos os produtores
e c ons ultor es q u e a l-

cançaram as maiores
marcas de produtividade do Brasil, com o
intuito de compartilhar
informações para os
sojicultores que desejarem elevar os seus
patamares nas próximas safras.
O consultor de Rodolfo Schlatter é o
engenheiro agrônomo,
morador em Chapadão
do Sul (MS)., Fabiano
Müller, que igualmente participou da solenidade e foi contemplado
com o certificado e tro-

féu, junto com Rodolfo
Pulo Schlatter.
Para cada campeão das
regiões brasileiras foram
apresentados os dados
técnicos levantados pelo
projeto, que apontam todas as características das
áreas, os tratos culturais
realizados e a produtividade alcançada nas áreas
inscritas e monitoradas.
“Isso faz parte da filosofia do Cesb, que é levar dados auditados que
mostrem para todos os
sojicultores como ajudar
a elevar a média nacional com rentabilidade e
sustentabilidade”, relata
o diretor-executivo da
organização, Luiz Silva.
“Estamos muito felizes e gratos a Deus por
nos dar sabedoria em
aderir às novidades nas
tecnologias de produção
e parabenizo toda nossa
equipe pela conquista”,
disse Rodolfo Schlatter.
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Prefeitura de Paraíso das Águas entregou
campo society a população do Pouso Alto
O vice prefeito de
Paraíso das Águas, Roberto Carlos, juntamente e com vereadores esteve no ultimo sábado,
no distrito de Pouso
Alto,representando o
prefeito Anízio Andrade (que se encontrava
com COVID ) , para
entregar a população
do local campo de futebol society sintético
–
Arena Esportiva,foi
construida através de
um convênio entre o
município e o estado
com com investimento de R$ 393.890,00,
oriundos de recursos
do Governo do Estado
de Mato Grosso do Sul
e Prefeitura Municipal
de Paraíso das Águas.
Representou a Fundesporte , o ex prefeito Ivan Xixi que,
juntamente com os
desportistas locais e
regionais, foi realizada
a primeira partida no
campo inaugurado.
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Paraíso das Água recebeu
pá-carregadeira da Semagro

O Governo do Estado, por meio da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar),
em parceria com o Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento), entregou na manhã desta quinta-feira (19), um caminhão para o
município de Paraíso das Águas.
As máquinas e equipamentos são destinadas para as ações do PROSOLO
(Plano Estadual de Manejo e Conservação de Solo e Água).
O prefeito municipal de Paraíso das Águas, Anízio Sobrinho de Andrade
(PP) e a secretária municipal de Infraestrutura Rural e Urbana, Silvia Simone, receberam as chaves da máquina, das mãos do governador do Estado
de MS, Reinaldo Azambuja (PSDB).
“Nosso município é extremamente agrícola e necessita dessa manutenção, pois envolve um setor forte que é o agronegócio. Nós temos mais de
mil quilômetros de estradas, uma área de terra superior à 5 mil km². E isso
significa geração de emprego e de renda muito forte. Agradecemos ao nosso
governador Reinaldo Azambuja, à Semagro e pelo apoio na aquisição desta
importante máquina”, afirmou o prefeito Anízio Andrade.*BNC Noticias
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Prefeito João Carlos Krug conquista
dois títulos no Prefeito Empreendedor

O prefeito João Carlos
Krug se consagrou bicampeão do Prêmio Prefeito
empreendedor etapa nacional realizado na sede do
SEBRAE em Brasília.
Concorrendo nas categorias Cidade Empreendedora
Centro-Oeste e Desburocratização, João Carlos garantiu o primeiro lugar nas

duas categorias, com os
projetos “Chapadão do
Sul polo de desenvolvimento e inovação” e “
Chapadão do Sul cidade
digital simplificada”,
sendo o único prefeito
na história do prêmio a
conquistar duas categorias na mesma edição.
O prefeito João Car-

jetos, tendo prefeito de
todas as partes do nosso
país, e mais uma vez Chapadão do Sul se destacou
a nível nacional” disse.
O secretário de Desenvolvimento e Meio
Ambiente, José Teixeira
Junior, falou a respeito da
premiação. “Chapadão do
Sul fez história sendo o
único município a ganhar
dois prêmios nacionais
em uma única edição nacional, este prêmio é fruto
de todos os servidores,
secretários e munícipes
de Chapadão do Sul, a
participação de todos foi
fundamental para este
resultado, nos enche de
orgulho ver Chapadão
do Sul se destacando em

âmbito nacional e sendo
referência para muitas cidades do Brasil, agradeço
a toda equipe que nos ajudou e contribuiu para este
resultado. ” afirmou.
A premiação marca os
20 anos da iniciativa, que,
desde 2001, reconhece os
gestores públicos comprometidos com o desenvolvimento socioeconômico
dos municípios, a partir
de projetos que estimulam o empreendedorismo,
a competitividade dos
pequenos negócios e a
modernização da gestão
pública.
A XI edição do Prêmio
Sebrae Prefeito Empreendedor bateu recorde de
inscrições com 1.615 pro-

racionalização e uniformização dos requisitos de
segurança sanitária, capacitações para o empreendedorismo, agricultura
familiar e a preferência
pelo comércio local nas
aquisições de bens e serviços pelos órgãos públicos
municipais.
Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor
Lançado em 2000, o
Prêmio Sebrae Prefeito
Empreendedor entra em
sua 11ª edição, tendo
como objetivo reconhecer, valorizar e divulgar
a capacidade administrativa de gestores que
tenham elaborado projetos e implementação
de ações em prol dos pequenos negócios em seus
municípios. Ao longo de
20 anos o PSPE já teve
quase 20.000 projetos
municipais inscritos.
O prêmio realizado a
cada dois anos, é uma
forma de reconhecimento
aos prefeitos que implantaram projetos com
resultados comprovados
com foco no desenvolvimento dos pequenos

negócios. Serão premiados gestores que tenham
instaurado projetos de
incentivo ao surgimento
e ao desenvolvimento de
pequenos negócios e à
modernização da gestão
pública.
O Prêmio Prefeito Empreendedor conta com o
apoio da Confederação
Nacional de Municípios,
CNM; Frente Nacional
de Prefeitos, FNP; Frente
Parlamentar das Micro e
Pequenas Empresas; Movimento Brasil Competitivo, MBC; Associação
Brasileira de Municípios;
ABM; Associação dos
Tribunais de Contas do
Brasil, Atricon; Instituto Rui Barbosa; Centro
de Liderança Pública,
CLP; Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada,
IPEA; Observatório Social do Brasil, OBS; Confederação Nacional da
Indústria, CNI; e Agência
Nacional de Vigilância
Sanitária e Anvisa.

los comentou sobre a
importância dessa premiação para o município.
“É gratificante ver que
estamos no caminho certo e essa premiação nos
mostra isso, Chapadão
está desenvolvendo e se
tornando exemplo para o
Brasil, este evento contou
com mais de 1600 pro-

jetos habilitados, de 1.327
municípios distintos. Ao
todo, 182 prefeitos de todas as 27 unidades da federação foram selecionados
para a etapa nacional do
Prêmio, com 199 projetos
inscritos que venceram as
etapas estaduais.
Os projetos foram elaborados pelo secretário de
Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente,
SEDEMA, José Teixeira
Junior, e trazem ações empreendedoras executadas e
planejadas no município,
sob a gestão do prefeito
João Carlos Krug.
Todas as secretarias
municipais estão envolvidas no projeto, que traz
atividades voltadas ao
estimulo do empreendedorismo local, como: sala
do empreendedor atuante, incentivos fiscais, a
inovação tecnológica e a
educação empreendedora,
o incentivo à formalização
de novos empreendimentos, a unicidade e a simplificação do processo de
registro e de legalização de
empresários e de pessoas
jurídicas, a simplificação,
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Vereadores de Paraíso das Águas
participam de formação de seminário:

Os vereadores Fio
do Povo (PSDB) e Tuta
(PSDB) estão participando do seminário:
vereador qualificado.
Legislativo eficiente,
oferecido pelo Instituto
Ulysses Guimarães em
Brasília (DF).
Ao lado do renomado juiz do Tribunal
de Justiça de Brasília
e assessor do ministro
do STF (Supremo Tribunal Federal), Edson
Fachin, Fábio Francisco Esteves, que está
ministrando o curso.
Durante estadia em
Brasília, os vereadores
também aproveitam
oportunidade para protocolarem vários pedidos de recursos para o
município.
Sobre Fábio Francisco Esteves
O Juiz do TJDFT Fábio Francisco Esteves
foi um dos vencedores
do Prêmio Desafio Lideranças Públicas Negras, promovido para
reconhecer iniciativas
de agentes que, nos
últimos cinco anos,
tenham buscado a re-

dução da desigualdade
racial, com a ampliação
do acesso e do desenvolvimento profissional de
pessoas negras no setor
público. A iniciativa vencedora foi o Encontro e
o Fórum Nacional de
Juízes e Juízas Negros
– Enajun/Fonajurd, que
teve como idealizadores
o magistrado do TJDFT
e o Juiz Edinaldo César
dos Santos, do Tribunal
de Justiça do Estado
de Sergipe – TJSE. Os
encontros são realizados desde 2017, com o
objetivo de reunir a magistratura negra e pautar
os impactos do racismo
no Poder Judiciário.
A premiação, que foi
alcançada com mais de
40% dos votos entre as
5 iniciativas finalistas,
foi destaque em matérias publicadas no site
do Supremo Tribunal
Federal – STF, órgão
ao qual o Juiz Fábio
Francisco Esteves está
cedido, como auxiliar
do gabinete do Ministro
Edson Fachin e no site
do jornal O Globo.
Para o Juiz Fábio

Francisco Esteves, “o
prêmio revela que a
sociedade civil organizada demanda por
igualdade racial no serviço público. Com este
reconhecimento, o Enajun se fortalece como
iniciativa que promove
o aumento do acesso
e do desenvolvimento
profissional de juízes e
juízas negros, além de
contribuir para atuação
do Poder Judiciário
no enfrentamento das
discriminações”, afirmou o magistrado do
TJDFT.
O Prêmio Desafio
Lideranças Públicas
Negras é resultado de
uma parceria do Instituto Arapyaú, da Humanize, da Fundação
Lemann e da República.org, com execução
da Catálise Social.
O PREMIADO
Fabio Esteves é juiz
do TJDFT e ex-presidente da Amagis/DF.
Graduado em Direito
pela UEMS – Universidade Estadual de Mato
Grosso do Sul, ele é
especialista em Direito
Público pela Universidade Gama Filho,
mestre em Direito pela
UNB, doutorando em
direito pela Universidade Autônoma de Lisboa
e professor de Direito
Constitucional da Es-

Realizado com sucesso o Arraiá da Avó
Neguinha no distrito de Pouso Alto

A Escola Municipal
Avó Neguinha - Extensão Juscelino Ferreira
Guimarães, realizou
com sucesso o grandioso Arraiá da Avó
Neguinha, que esteve de volta depois de
2 anos. Houve o empenho e dedicação de
toda a equipe, dirigida
pela Professora Edilene
Melo. A comunidade
participou e prestigiou

Bombeiros realizaram a Semana de Prevenção
Contra Incêndio e Dia Nacional do Bombeiro
o Comandante do Batalhado de Chapadão do Sul, Tenente Xavier, juntamente com seus comandados, participaram da Sessão Ordinária da Câmara, apresentando toda a programação da semana e também fazendo a entrega de Certificado de Méritos aos vereadores e alguns Militares do Bombeiros pela suas
dedicações e trabalho
em prol da comunidade
local.
Os Bombeiros comemoram o evento
em todo o Brasil e
aproveitam a oportunidade, mais uma vez,
para enfatizar ações de
prevenção contra incêndio, no salvamento capazes de evitar ocorrências e suas
consequências danosas à sociedade.
Durante a Semana são desenvolvidas várias atividades como; Teste de
Aptidão Física para
os militares, aferição
de pressão arterial em
alguns pontos da cidade como: (Praça de
Eventos e locais de
Ponto- base), Simulados Operacionais, vistorias dos Certificados
On-line, visita de estudantes ao Quartel, Alvorada Festiva para o Dia (02/07),
entre outros.
Acompanhe as ações e lembrem-se, prevenção de incêndios salva vidas,
mas em caso de emergência ligue 193.

Costa Rica abre inscrições de processo seletivo para
estagiários do ensino técnico, normal médio e superior

O Governo de Costa Rica, por meio da
Secretaria Municipal
de Administração, Finanças, Planejamento,
Receita e Controle em
parceria com o CIEE
(Centro de Integração
Empresa-Escola) informa que a partir da
próxima quinta-feira
(14) estarão abertas
as inscrições para o
Processo Seletivo Simplificado de Estagiários para formação de
cadastro reserva. São
oferecidas vagas para
ensino técnico, normal
médio e vagas para
ensino superior e as
inscrições seguem até
o dia 20 de julho.
De acordo com o prefeito, Cleverson Alves
dos Santos, o processo
seletivo simplificado
tem por objetivo o desenvolvimento profissional e cap acitação
dos estudantes através
de sua inserção no âmbito da administração
pública.
Ainda, conforme o
edital nº 01/2022, podem participar do processo seletivo jovens
com 16 anos completos, que estejam cursando o ensino técnico ou superior. Os
interessados deverão

e CPF) caso o estagiário
seja menor de idade (menor de 18 anos), dados
bancários de conta corrente; Preenchimento do
Anexo ‘‘A’’ duas cópias
(com Caneta azul).
O resultado preliminar
do processo seletivo pra
formação de cadastro
reserva, será publicado
comparecer munidos de no dia 22 de julho e o
documentos pessoais e resultado final no dia 27
podem fazer as inscri- de julho.
ções de 14 a 20 de julho
de 2022 pessoalmente
O edital completo está
na Secretaria Municipal disponível na edição 3219
de Administração, Fi- do Diário Oficial Online
nanças, Planejamento, do Município (páginas 5
Receita e Controle no a 9), publicado na última
2 º a n d a r , s a l a 0 1 , n a quinta-feira (7).
Coordenação de Estágio
A validade do procesMunicipal, localizada so seletivo será de 1 ano,
na sede da Prefeitura podendo ser prorrogado
de Costa Rica, à Rua por igual período a criAmbrosina Paes Coelho, tério da administração
228, Centro, entre 13h pública.
até 17h10min.
O processo de seleção
Para efetuar a inscri- será coordenado pela Coção o candidato deve ordenação de Estágio da
levar 2 cópias do CPF; Secretaria Municipal de
RG; título de eleitor, Administração e Financarteira de trabalho (co- ças e atenderá o critério
pias dos dados registra- de Rendimento Escolar
dos), documentos com- (RE).
probatório do número do
Conforme os requisiPIS (extrato concedido tos, no ato de inscrição,
na Casa do Trabalha- o candidato deverá estar
dor), comprovante de matriculado em instituiresidência atualizado re- ções de nível técnico ou
ferente a 2022; Certidão superior e na data da conde nascimento ou casa- vocação ter completado
mento; Comprovante de 16 anos ou mais, além
matrícula ou declaração de não possuir bolsa de
com previsão de for- pesquisa ou extensão
matura contendo (ano/ remunerada de qualquer
semestre cursado e tur- espécie.
no) assinado e carimbaFonte: Assessoria de
do pela instituição com Comunicação – PMCR,
data recente atualizado Silvestre de Castro
referente a 2022; Cópias dos representantes
legais (representante legal deve apresentar RG
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Núcleo da Unidade Regional de Perícias Criminalística e
IML de Costa Rica sai do papel e já atende toda região

Não é sonho, já é realidade, o funcionamento por completo da Núcleo da
Unidade Regional de Perícias Criminalística e Medicina Legal de Costa Rica
que vai assegurar agilidade no atendimento e maior qualidade nos serviços
prestados à população com melhor estrutura de trabalho aos servidores.
Serão realizados exames de corpo de delito e necropsia, entre outros serviços
prestados. São 10 Peritos Oficiais (5 Peritos Criminais e 5 Médicos Legistas),
7 Agentes de Polícia Científica e 4 Peritos Papiloscopistas para tender na
unidade.
A instalação veio complementar a URPI CR (Unidade Regional de Perícia
e de Identificação de Costa Rica), com abrangência nos municípios de Costa
Rica, Alcinópolis, Camapuã, Chapadão do Sul, Figueirão e Paraíso das Águas.
Atendendo um conjunto de esforços, desde do governador Reinaldo Azambuja,
prefeito Cleverson Alves dos Santos, vereadores, sindicatos das categorias e
pedidos da própria população.
A Unidade Regional de Perícias abriga três institutos diferentes, o Núcleo
Regional de Criminalística e o de Medicina Legal, além do Posto de Identificação da SEJUSP (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública).
O responsável pela unidade toda é o perito criminal, Márcio Tobias Oliveira
da Silva. Já o chefe do Núcleo de Medicina Legal ainda não foi definido.
O prefeito de Costa Rica, Cleverson Alves dos Santos que tem uma gestão
pautada em cuidar das pessoas e do seu bem-estar, ressalta a importância dessa
conquista não só para a cidade, mas para toda região.
“Antes do atendimento, pessoas que precisavam desse serviço de Perícias
Criminalística e Medicina Legal precisavam ir até a cidade de Paranaíba, a 260
quilômetros de Costa Rica. Contado ida e volta, percorriam até 520 quilômetros. Agora tudo será mais rápido. Vai encurtar distâncias e diminuir a dor e o
sofrimentos dos familiares e amigos de pessoas que falecem em acidentes ou
mortes a serem esclarecidas e traz um pouco de dignidade a todos”, argumenta
o gestor.
A Unidade de Criminalística e Medicina Legal funcionará na Rua Domingos
Augusto Coelho, 511 (Prédio temporário que abrigou o Detran/MS em frente
à Energisa).
Apenas municípios de MS, como Campo Grande, Dourados, Três Lagoas,
Paranaíba, Coxim, Corumbá, Ponta Porã, Amambai, Nova Andradina, Bataguassu, Fátima do Sul, Naviraí e Jardim, dispõe de Núcleos nas Unidades
Regionais de Perícias Criminalística e Medicina Legal e agora, Costa Rica.
Os profissionais que estão prontos para Costa Rica:
•
Peritos Criminais de Costa Rica
o
Julia Raquel Lino e Freitas
o
Alfrink Haruo Kikuchi Porfirio
o
Roge Augusto Tolentino Fernandes
o
Sabrina Bassini Pereira
o
Renata Rúbia Carvalho Araujo
o
Rodrigo Evaristo Wenceslau
o
Márcio Tobias Oliveira da Silva
•
Peritos Médicos Legistas de Costa Rica
o
Juliano Parmigiani
o
Leonardo Pereira Alves
o
Ricardo Yutaka Ota
o
Talita Franco Pasquantonio
o
Waner Neiva Fonseca Junior
•
Agente de Polícia Científica de Costa Rica
o
Stella Bettiol de Freitas Ahad de Oliveira
o
Guilherme Giarola de Almeida
o
Rodrigo Borges Gomes
o
Sttefany Salina dos Santos
o
Agnaldo Martins da Silva Junior
o
Andréa Ramalho Mihaliuc
o
Natalia Franco Pasquantonio
•
Peritos Papiloscopistas
o
Lara Cristina Gonçalves Lopes
o
Tatiana Dos Santos Ferreira Ortega
o
Thiago Ferreira Pussoli
o
Yan Carlos Goncalves Brunetta
o
Cacildo Lacerda Amorim
o
Débora Lira Colombelli
Fonte: Assessoria de Comunicação – PMCR, Silvestre de Castro

Inaugurado em Costa Rica, Posto da Receita que vai
agilizar e aprimorar os atendimentos à população

Foi inaugurado o
PAV (Ponto de Atendimento Virtual da
Receita Federal) em
Costa Rica. A cerimônia de inauguração
contou com a presença
do prefeito municipal,
Cleverson Alves dos
Santos, do delegado da
Receita Federal, Clóvis
Ribeiro Cintra Neto,
de vereadores, secretários, subsecretários
e servidores públicos
municipais.
O PAV é um Acordo
de Cooperação Técnica
entre o Município de
Costa Rica e a Receita
Federal com objetivo
de simplificar as relações dos munícipes
com a Receita Federal,
oferecendo serviços de
forma gratuita, sem a
necessidade do deslocamento e gastos com
transportes a outros
municípios, em busca de regularizar documentos. O PAV de
Costa Rica é o 17º instalado em Mato Grosso
do Sul.
“O ponto de atendimento virtual da Receita Federal vai facilitar
o dia a dia do contribuinte, que não precisará mais ir até uma
unidade num município
vizinho para este tipo
de suporte. Agradeço a
parceria da Câmara de
Vereadores e o empenho do delegado Clóvis
Ribeiro para implantação do PAV em Costa
Rica”, disse o prefeito
Cleverson Alves.
Representando o Legislativo Municipal,
o vice-presidente da
Câmara de Vereadores,
Ailton Amorin, relembrou que a implantação
do PAV foi possível
graças a interlocução
entre Legislativo, Executivo e Receita Federal.
“O Legislativo teve
uma participação muito
importante na vinda do
PAV para Costa Rica,
quando estivemos num
Seminário na cidade de
Bonito (MS) conversamos com o delegado

Clóvis, nos colocando
a disposição para implantação de um ponto
em nosso município e
através dessa interlocução com o Executivo, hoje isso se torna
possível”, afirma o vereador.
Segundo o delegado
da Receita Federal, a
instalação de um ponto
de atendimento virtual
tem a finalidade precípua de atender a população mais vulnerável
permitindo acesso a
cerca de 600 serviços
que a Receita Federal
presta à sociedade brasileira. Deste total, 400
estão disponíveis na
internet e os outros 200
mediante atendimento
presencial.
“Destes 400 serviços, que estão na
internet, o servidor
que estará a frente do
PAF fará um serviço
de autoatendimento
orientado, e os outros
200 ele recepciona,
digitaliza, encapsula
no processo digital,
encaminha pra Receita
Federal, onde a equipe
de retaguarda processa
e devolve o resultado
ao servidor, que entrega ao contribuinte
demandante. É importante frisar que cada
vez mais os serviços
estarão informatizados
e disponibilizados na
internet, e cada vez
menos existiram serviços presenciais, não só
a nível da União, mas
também nos estados e
municípios. Agradeço
ao Governo Municipal,
na pessoa do prefeito Cleverson Alves,
por firmar este acordo
de cooperação técnica
entre a Prefeitura e a
Receita Federal, beneficiando a população
de Costa Rica”, completou Clóvis Ribeiro.
Confira abaixo alguns dos serviços oferecidos pelo PAV:
CADASTRO
– CAEPF-Inscrição,
Baixa, Cancelamento
ou Alteração
– CAFIR-Inscrição,

Alteração, Cancelamento ou Reativação
– CNO-Inscrição,
Alteração ou Anulação
por Multiplicidade
-CNPJ-Inscrição,
Alteração e Baixa
– CPF-Inscrição,
Alteração e Regularização.
CERTIDÕES E SITUAÇÃO FISCAL
– Consulta Pendência Fiscal PF, PJ e
Imóvel Rural
– Certidão de Regularidade Fiscal, Certidão de Obra
DECLARAÇÕES
E DEMONSTRATIVOS
– Cópia de Declaração e Recibos para
PF-DIRPF
– DIRF Beneficiário
e DITR
-Cópia de Declaração e Recibos – GFIP,
Perdcomp, Dacon,
Dmed, Consulta Pendência Malha Fiscal
PF,
– Consulta Restituição e Situação Fiscal
DIRPF
PAGAMENTOS
-Emissão de Documentos de Arrecadação – DARF e GPS
– Retificação de
Documentos de Arrecadação REDARF/
RETGPS
PROCESSOS E
PROCURAÇÃO
-Cópia de processo
(Exceto de PJ Lucro
Real/ Presumido/Arbitrado),
– Juntada de Documentos, Impugnação,
Recurso,
– Manifestação de
Inconformidade, Procuração RFB.
O ponto de atendimento está localizado na rua Ambrosina
Paes Coelho, 228, ao
lado Paço Municipal
(antiga Junta Militar)
e o horário de atendimento é de segunda a
sexta-feira, das 7 as 11
e das 13 as 17 horas.
Fonte: Assessoria de Comunicação
Autor: Angela Bezerra
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Prefeito Dalmy Crisóstomo realiza entrega de maquinários,
implementos agrícolas, caminhonete e pista de malha

o Prefeito Dalmy
Crisóstomo da Silva,
acompanhado de Secretários e vereadores, realizou a entrega
de uma pá carregadeira XCMG – LW
300KV, no valor de
R$465.000,00 (quatrocentos e sessenta e cinco mil reais)
doação do programa
Pro Solo – 50% do
valor foi subsidiado
Ministério da Agricultura, Pecuária e
Meio Ambiente e 50%
da contrapartida, do
Governo do Estado de
Mato Grosso do Sul.
Foi doado ainda, através do programa pró
solo – 01 semeadeiraplantadeira; 01 carreta basculante 04 toneladas e uma concha

Prefeito Dalmy acompanhou
obras na zona rural
Os trabalhos da recuperação das estradas rurais
do município estão a todo
vapor. Esta com várias frentes de serviços por diversas
regiões!
o prefeito Dalmy acompanhou a frente de serviço
na região do Assentamento
Santa Fé, a qual dá acesso,
além dos assentados, a diversas propriedades rurais
e a um dos pontos turísticos
mais importantes de nossa
região, o PENT – Parque
Estadual Nascentes do Rio
Taquari.
Estão sendo realizados
os serviços de adequação
e recuperação das estradas,
construções de lombadas e
cascalhamento dos pontos
críticos, visando sempre
melhorar para aqueles que
transitam pela região.

hidráulica traseira.
Os maquinários agrícolas vão fortalecer
a agricultura familiar
e ampliar os trabalhos das secretarias
de desenvolvimento e
obras. Na oportunidade, foi entregue uma
caminhonete Ford
Ranger 4×4, no valor de R$290.000,00
(duzentos e noventa
mil reais) para a Secretaria de Educação,
Cultura e Desporto
para atender a demanda das escolas e dar
suporte para o transporte escolar de nosso
município.
Foi inaugurado
ainda, uma pista de
malha, no Estádio
Municipal “Joaquim
Pereira França”
Participaram do
e v e n t o a s au tor id a des: Vice-prefeito,
Valter Roniz, Secretário de Desenvolvimento, Nahur Tito,
Secretária de Educação, Carina Marques,
Secretário de Obras,
Fernando Nicoletti,
Secretário de Saúde,
João Abadio, Secretária de Administração
e Finanças, Célia Regina, o Inspetor Escolar, Jesus de Lima, a

Presidente da Câmara, Isabel de Souza,
os vereadores Ângelo do Nicola, Ademir Müller, Evaldo
Furtado, Paula do
Edivaldinho, Onilza
Matias, Rosangela
Garcia e o 2º Sargento, Comandante
Luiz César Ferreira
de Melo.
Alcinópolis segue

fazendo uma gestão
de responsabilidade
e compromisso com a
população. Em 2022
serão investidos mais
de R$38.000,000,00
(trinta e oito milhões
de reais) do Programa de Investimentos
“Acelera Alcinópolis”.

COOPERCAL completa 10
anos de atuação em Alcinópolis
Dia 05 de julho de 2022, foi
comemorado os 10 anos de atuação da Coopercal (Cooperativa de
Catadores de Materiais Recicláveis de Alcinópolis-MS). A cooperativa foi fundada em 2012, por
catadores de materiais recicláveis
que promovem o sustento de suas
famílias por meio do serviço de
triagem dos resíduos provenientes da coleta seletiva. Não é fácil
trabalhar com esse tipo de serviço,
essa classe trabalhadora ainda se sente bastante desvalorizada pela sociedade.
A população ainda não percebeu a importância do serviço desses agentes amigos do
meio ambiente. E infelizmente, diariamente chega na Coopercal resíduos recicláveis
misturados com restos de alimentos, além de animais mortos. Esse tipo de descarte
inadequado provoca mau cheiro no ambiente de trabalho desses trabalhadores. Deste
modo, gostaríamos de pedir a toda população que respeitem o trabalho da Coopercal
e não façam descarte inadequado.
Prestamos nossa singela homenagem a todos os funcionários da cooperativa e dizer,
parabéns pelo excelente trabalho que têm prestado a cidade de Alcinópolis.

