
 

 

 
 
 
Cliente: Prefeitura de Inocência 
Produto: Campanha maio 2021 
Peças: Diversas 
 
 
 

 
ESTIMATIVA DE CUSTO 0027/2021 

 
 
 
 

Da Agência Criação: 
Reformulação de logomarca .................................................................. R$ 9.130,00 
Criação e finalização de Post Boletim epidemiológico ........................... R$ 3.354,00 
 
Custo de Criação .................................................................................. R$ 12.484,00 
Desconto de 50% conforme contrato ..................................................... R$ 6.242,00 
Total de  Criação .................................................................................. R$ 6.242,00 
Custos referente a Tabela Sinapro 2021 

 
De Terceiros Produção: 
Produção de spot e boletins .......................................................................... R$ 2.200,00 

Saúde – R$ 600,00 
Infraestrutura – R$ 200,00 
Assistência Social – R$ 600,00 
Desenvolvimento Econômico – R$ 400,00 
Educação – R$ 400,00 
 
Comissão da agência conforme contrato (10%) ...................................... R$   220,00 
Total produção ..................................................................................... R$ 2.420,00 
 
De Terceiros Veiculação: 
FM Montana 
Assistência Social - R$ 3.914,19 
Saúde - R$ 5.591,70 
Gabinete - R$ 4.970,40 
Infraestrutura - R$ 3.106,50 
Educação - R$ 2.485,20 
Desenvolvimento Econômico - R$ 621,30 
 ............................................................................................................. R$ 20.689,29 
Jornal Folha Integração .......................................................................... R$ 1.200,00 
Jornal Costa Leste News........................................................................ R$ 2.675,00 
Carro de som – Vieiras Propagandas .................................................... R$ 1.240,00 
 
 



 

 

 
 
 
 
Custo de veiculação ............................................................................. R$ 25.804,29 
Comissão da agência ............................................................................. R$ 6.451,08 
Total de Veiculação ............................................................................ R$ 32.255,37 
 
Total da Estimativa ............................................................................. R$ 40.917,37 

 
     Campo Grande, 10 de maio de 2021. 

 
 
 

                                                                                                              
Ramal Propaganda 

 
 
 
 
 
De acordo: 
 
 
________________________ 

















































Ramal Propaganda

R: 7 de Setembro, 2187

 FONE: 3026-4032

CAMPO GRANDE MS

CEP: 79020-310

VEÍCULO

NOME: FM Montana

PRAÇA:  Inocência ENDEREÇO: Rua João Batista Parreira, 522 - Centro

T. DE AUTORIZAÇÃO: Normal CIDADE/ESTADO: Inocência/MS - CEP: 79.580.000

FORMA DE FATUR.: Nota Fiscal CNPJ: 03.342.938/0001-88

CA TELEFONE / E-MAIL: (67) 3574 1350
 

Campanha maio
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 T.INS. valor unit. Total

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1          4.892,74R$      

-       -R$               

Faturar para as secretarias abaixo relacionas  conforme valores -       

-       

1)Fundo Municipal de Assistência Social -  CNPJ 01.236.298/0001-04 -       

-       

-       

-       

esta PI cancela e substitui a anterior de mesmo número por alteração no CNPJ -       

-       

1          4.892,74R$      

Observações TOTAIS

BRUTO

HONORÁRIOS

LÍQUIDO

Cliente Ramal Propaganda

Para faturamento deste PI, seguir as orientações abaixo:

Enviar a nota fiscal em 02 (duas) vias, faturada no valor líquido contra o cliente e aos cuidados da agência – ENCAMINHAR O 

PROCESSO FÍSICO PELO CORREIO AO TÉRMINO DA VEICULAÇÃO.

O faturamento ao cliente e pagamento, serão realizados mediante a apresentação das certidões negativas de débitos municipais,

certidão negativa de débitos estaduais, certificado de regularidade do FGTS, certidão conjunta de União e Previdência (INSS) e

certidão negativa trabalhista, impressos em 02 (duas) vias cada.

Enviar 02 (duas) vias dos comprovantes diários das veiculações, devidamente carimbados com o carimbo do CNPJ  e assinados.

Enviar 02 (duas) vias da tabela de valores, devidamente carimbadas e assinadas.

Informar na nota os dados bancários.

ATENÇÃO

3.914,19R$                  

978,55R$                     

Incluir na descrição da nota: Nome da Campanha e número do PI.

4.892,74R$                  

Rotativo

Impressão Preço Bruto

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Inocência
00322

INSC.EST.: Isento

D i a s    d e    V e i c u l a ç ã o 

diversos

Maio de 2021

CNPJ: 02.033.066/0001-03

MaterialTítulo / Colocação

AUTORIZAÇÃO

 Mês/ano



Ramal Propaganda

R: 7 de Setembro, 2187

 FONE: 3026-4032

CAMPO GRANDE MS

CEP: 79020-310

VEÍCULO

NOME: FM Montana

PRAÇA:  Inocência ENDEREÇO: Rua João Batista Parreira, 522 - Centro

T. DE AUTORIZAÇÃO: Normal CIDADE/ESTADO: Inocência/MS - CEP: 79.580.000

FORMA DE FATUR.: Nota Fiscal CNPJ: 03.342.938/0001-88

CA TELEFONE / E-MAIL: (67) 3574 1350
 

Campanha maio
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 T.INS. valor unit. Total

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1          6.989,62R$      

-       -R$               

Faturar para as secretarias abaixo relacionas  conforme valores -       

-       

-       

Fundo Municipal de Saúde - CNPJ 11.095.923/0001-90 - R$ 5.591,70

-       

-       

-       

-       

-       

-       

1          6.989,62R$      

Observações TOTAIS

BRUTO

HONORÁRIOS

LÍQUIDO

Cliente 

diversos

Maio de 2021

CNPJ: 02.033.066/0001-03

MaterialTítulo / Colocação

AUTORIZAÇÃO

 Mês/ano

Preço Bruto

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Inocência
00326

INSC.EST.: Isento

D i a s    d e    V e i c u l a ç ã o 

Rotativo

Impressão

6.989,62R$                  

ATENÇÃO

5.591,70R$                  

1.397,92R$                  

Incluir na descrição da nota: Nome da Campanha e número do PI.

Ramal Propaganda

Para faturamento deste PI, seguir as orientações abaixo:

Enviar a nota fiscal em 02 (duas) vias, faturada no valor líquido contra o cliente e aos cuidados da agência – ENCAMINHAR O 

PROCESSO FÍSICO PELO CORREIO AO TÉRMINO DA VEICULAÇÃO.

O faturamento ao cliente e pagamento, serão realizados mediante a apresentação das certidões negativas de débitos municipais,

certidão negativa de débitos estaduais, certificado de regularidade do FGTS, certidão conjunta de União e Previdência (INSS) e

certidão negativa trabalhista, impressos em 02 (duas) vias cada.

Enviar 02 (duas) vias dos comprovantes diários das veiculações, devidamente carimbados com o carimbo do CNPJ  e assinados.

Enviar 02 (duas) vias da tabela de valores, devidamente carimbadas e assinadas.

Informar na nota os dados bancários.



Ramal Propaganda

R: 7 de Setembro, 2187

 FONE: 3026-4032

CAMPO GRANDE MS

CEP: 79020-310

VEÍCULO

NOME: FM Montana

PRAÇA:  Inocência ENDEREÇO: Rua João Batista Parreira, 522 - Centro

T. DE AUTORIZAÇÃO: Normal CIDADE/ESTADO: Inocência/MS - CEP: 79.580.000

FORMA DE FATUR.: Nota Fiscal CNPJ: 03.342.938/0001-88

CA TELEFONE / E-MAIL: (67) 3574 1350

 

Campanha maio
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 T.INS. valor unit. Total

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1          6.213,00R$      

-       -R$               

Faturar para as secretarias abaixo relacionas  conforme valores -       

-       

3)Prefeitura Municipal de Inocência - CNPJ 03.342.938/000-88 -       

Colocar no descritivo da nota que veiculou material do Gabinete -       

-       

-       

-       

1          6.213,00R$      

Observações TOTAIS

BRUTO

HONORÁRIOS

LÍQUIDO

Cliente 

diversos

Maio de 2021

CNPJ: 02.033.066/0001-03

MaterialTítulo / Colocação

AUTORIZAÇÃO

 Mês/ano

Preço Bruto

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Inocência
00327

INSC.EST.: Isento

D i a s    d e    V e i c u l a ç ã o 

Rotativo

Impressão

6.213,00R$                 

ATENÇÃO

4.970,40R$                 

1.242,60R$                 

Incluir na descrição da nota: Nome da Campanha e número do PI.

Ramal Propaganda

Para faturamento deste PI, seguir as orientações abaixo:

Enviar a nota fiscal em 02 (duas) vias, faturada no valor líquido contra o cliente e aos cuidados da agência – ENCAMINHAR O 

PROCESSO FÍSICO PELO CORREIO AO TÉRMINO DA VEICULAÇÃO.

O faturamento ao cliente e pagamento, serão realizados mediante a apresentação das certidões negativas de débitos municipais,

certidão negativa de débitos estaduais, certificado de regularidade do FGTS, certidão conjunta de União e Previdência (INSS) e

certidão negativa trabalhista, impressos em 02 (duas) vias cada.

Enviar 02 (duas) vias dos comprovantes diários das veiculações, devidamente carimbados com o carimbo do CNPJ  e assinados.

Enviar 02 (duas) vias da tabela de valores, devidamente carimbadas e assinadas.

Informar na nota os dados bancários.



Ramal Propaganda

R: 7 de Setembro, 2187

 FONE: 3026-4032

CAMPO GRANDE MS

CEP: 79020-310

VEÍCULO

NOME: FM Montana

PRAÇA:  Inocência ENDEREÇO: Rua João Batista Parreira, 522 - Centro

T. DE AUTORIZAÇÃO: Normal CIDADE/ESTADO: Inocência/MS - CEP: 79.580.000

FORMA DE FATUR.: Nota Fiscal CNPJ: 03.342.938/0001-88

CA TELEFONE / E-MAIL: (67) 3574 1350

 

Campanha maio
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 T.INS. valor unit. Total

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1          3.883,13R$      

-       -R$               

Faturar para as secretarias abaixo relacionas  conforme valores -       

-       

Prefeitura Municipal de Inocência - CNPJ 03.342.938/0001-88 -       

Colocar no descritivo da nota que veiculou material da Secretaria de Infraestrutura -       

-       

-       

-       

1          3.883,13R$      

Observações TOTAIS

BRUTO

HONORÁRIOS

LÍQUIDO

Cliente Ramal Propaganda

Para faturamento deste PI, seguir as orientações abaixo:

Enviar a nota fiscal em 02 (duas) vias, faturada no valor líquido contra o cliente e aos cuidados da agência – ENCAMINHAR O 

PROCESSO FÍSICO PELO CORREIO AO TÉRMINO DA VEICULAÇÃO.

O faturamento ao cliente e pagamento, serão realizados mediante a apresentação das certidões negativas de débitos municipais,

certidão negativa de débitos estaduais, certificado de regularidade do FGTS, certidão conjunta de União e Previdência (INSS) e

certidão negativa trabalhista, impressos em 02 (duas) vias cada.

Enviar 02 (duas) vias dos comprovantes diários das veiculações, devidamente carimbados com o carimbo do CNPJ  e assinados.

Enviar 02 (duas) vias da tabela de valores, devidamente carimbadas e assinadas.

Informar na nota os dados bancários.

3.106,50R$                 

776,63R$                    

Incluir na descrição da nota: Nome da Campanha e número do PI.

Rotativo

Impressão

3.883,13R$                 

ATENÇÃO

Preço Bruto

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Inocência
00328

INSC.EST.: Isento

D i a s    d e    V e i c u l a ç ã o 

diversos

Maio de 2021

CNPJ: 02.033.066/0001-03

MaterialTítulo / Colocação

AUTORIZAÇÃO

 Mês/ano



Ramal Propaganda

R: 7 de Setembro, 2187

 FONE: 3026-4032

CAMPO GRANDE MS

CEP: 79020-310

VEÍCULO

NOME: FM Montana

PRAÇA:  Inocência ENDEREÇO: Rua João Batista Parreira, 522 - Centro

T. DE AUTORIZAÇÃO: Normal CIDADE/ESTADO: Inocência/MS - CEP: 79.580.000

FORMA DE FATUR.: Nota Fiscal CNPJ: 03.342.938/0001-88

CA TELEFONE / E-MAIL: (67) 3574 1350

 

Campanha maio
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 T.INS. valor unit. Total

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1          3.106,50R$      

-       -R$               

Faturar para as secretarias abaixo relacionas  conforme valores -       

-       

Prefeitura Municipal de Inocência - CNPJ 03.342.938/0001-88 -       

Colocar no descritivo da nota que veiculou material da Secretaria de Educação -       

-       

-       

-       

1          3.106,50R$      

Observações TOTAIS

BRUTO

HONORÁRIOS

LÍQUIDO

Cliente Ramal Propaganda

Para faturamento deste PI, seguir as orientações abaixo:

Enviar a nota fiscal em 02 (duas) vias, faturada no valor líquido contra o cliente e aos cuidados da agência – ENCAMINHAR O 

PROCESSO FÍSICO PELO CORREIO AO TÉRMINO DA VEICULAÇÃO.

O faturamento ao cliente e pagamento, serão realizados mediante a apresentação das certidões negativas de débitos municipais,

certidão negativa de débitos estaduais, certificado de regularidade do FGTS, certidão conjunta de União e Previdência (INSS) e

certidão negativa trabalhista, impressos em 02 (duas) vias cada.

Enviar 02 (duas) vias dos comprovantes diários das veiculações, devidamente carimbados com o carimbo do CNPJ  e assinados.

Enviar 02 (duas) vias da tabela de valores, devidamente carimbadas e assinadas.

Informar na nota os dados bancários.

2.485,20R$                 

621,30R$                    

Incluir na descrição da nota: Nome da Campanha e número do PI.

Rotativo

Impressão

3.106,50R$                 

ATENÇÃO

Preço Bruto

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Inocência
00329

INSC.EST.: Isento

D i a s    d e    V e i c u l a ç ã o 

diversos

Maio de 2021

CNPJ: 02.033.066/0001-03

MaterialTítulo / Colocação

AUTORIZAÇÃO

 Mês/ano



Ramal Propaganda

R: 7 de Setembro, 2187

 FONE: 3026-4032

CAMPO GRANDE MS

CEP: 79020-310

VEÍCULO

NOME: FM Montana

PRAÇA:  Inocência ENDEREÇO: Rua João Batista Parreira, 522 - Centro

T. DE AUTORIZAÇÃO: Normal CIDADE/ESTADO: Inocência/MS - CEP: 79.580.000

FORMA DE FATUR.: Nota Fiscal CNPJ: 03.342.938/0001-88

CA TELEFONE / E-MAIL: (67) 3574 1350

 

Campanha junho
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 T.INS. valor unit. Total

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1          776,63R$         

-       -R$               

Faturar para as secretarias abaixo relacionas  conforme valores -       

-       

Prefeitura Municipal de Inocência - CNPJ 03.342.938/0001-88 -       

Colocar no descritivo da nota que veiculou material de Desenvolvimento econômico -       

-       

-       

-       

1          776,63R$         

Observações TOTAIS

BRUTO

HONORÁRIOS

LÍQUIDO

Cliente 

diversos

Maio de 2021

CNPJ: 02.033.066/0001-03

MaterialTítulo / Colocação

AUTORIZAÇÃO

 Mês/ano

Preço Bruto

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Inocência
00330

INSC.EST.: Isento

D i a s    d e    V e i c u l a ç ã o 

Rotativo

Impressão

776,63R$                    

ATENÇÃO

621,30R$                    

155,33R$                    

Incluir na descrição da nota: Nome da Campanha e número do PI.

Ramal Propaganda

Para faturamento deste PI, seguir as orientações abaixo:

Enviar a nota fiscal em 02 (duas) vias, faturada no valor líquido contra o cliente e aos cuidados da agência – ENCAMINHAR O 

PROCESSO FÍSICO PELO CORREIO AO TÉRMINO DA VEICULAÇÃO.

O faturamento ao cliente e pagamento, serão realizados mediante a apresentação das certidões negativas de débitos municipais,

certidão negativa de débitos estaduais, certificado de regularidade do FGTS, certidão conjunta de União e Previdência (INSS) e

certidão negativa trabalhista, impressos em 02 (duas) vias cada.

Enviar 02 (duas) vias dos comprovantes diários das veiculações, devidamente carimbados com o carimbo do CNPJ  e assinados.

Enviar 02 (duas) vias da tabela de valores, devidamente carimbadas e assinadas.

Informar na nota os dados bancários.



Ramal Propaganda
Rua Sete de Setembro, 2187

Fone: (67) 3026-4032

Fornecedor: Campo Grande / MS

CNPJ: 02.033.066/0001-03

Cliente: 

Endereço: Rua João Batista Parreira, 522 - Centro

Cidade: 

CNPJ.: 03.342.938/0001-88

INSCR.EST.:     INSCR. MUN.: 

           AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO 024/2021

Queiram executar os serviços conforme as características abaixo:

Quantidade Descrição TOTAL

1 R$ 600,00

R$ 600,00

Faturamento: 30 dias - Contra apresentação

Valor Bruto: R$ 600,00

Comissão:

Valor Líq: R$ 600,00

assinatura

Total a Faturar:

Prazo de Entrega:  

Marcelo Santos Martins

Prefeitura Municipal de Inocência

Inocência - MS

Campo Grande-MS, 10 de maio de 2021

OBSERVAÇÕES: Para o faturamento, necessitamos dos seguintes documentos em 02 vias:

Certidão municipal, certidão estadual, certidão conjunta da união e previdência,

certificado de regularidade do FGTS e certidão trabalhista, produções realizadas

2 cds com o spot gravado, nota fiscal faturada ao cliente e orçamentos

devidamente carimbados e assinados. Incluir na Descrição da Nota conforme acima. 

ENCAMINHAR O PROCESSO FÍSICO PARA A AGÊNCIA ASSIM QUE TERMINAR O MATERIAL. E-mail 

do setor financeiro: financeiroa@ramalpropaganda.com.br. 

Produção de audios e boletins para atender a Secretaria de 

Saúde

FATURAR CONTRA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 11.095.923/0001-90



Ramal Propaganda
Rua Sete de Setembro, 2187

Fone: (67) 3026-4032

Fornecedor: Campo Grande / MS

CNPJ: 02.033.066/0001-03

Cliente: 

Endereço: Rua João Batista Parreira, 522 - Centro

Cidade: 

CNPJ.: 03.342.938/0001-88

INSCR.EST.:     INSCR. MUN.: 

           AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO 025/2021

Queiram executar os serviços conforme as características abaixo:

Quantidade Descrição TOTAL

1 R$ 200,00

R$ 200,00

Faturamento: 30 dias - Contra apresentação

Valor Bruto: R$ 200,00

Comissão:

Valor Líq: R$ 200,00

assinatura

Total a Faturar:

Prazo de Entrega:  

Marcelo Santos Martins

Prefeitura Municipal de Inocência

Inocência - MS

Campo Grande-MS, 10 de maio de 2021

OBSERVAÇÕES: Para o faturamento, necessitamos dos seguintes documentos em 02 vias:

Certidão municipal, certidão estadual, certidão conjunta da união e previdência,

certificado de regularidade do FGTS e certidão trabalhista, produções realizadas

2 cds com o spot gravado, nota fiscal faturada ao cliente e orçamentos

devidamente carimbados e assinados. Incluir na Descrição da Nota conforme acima. 

ENCAMINHAR O PROCESSO FÍSICO PARA A AGÊNCIA ASSIM QUE TERMINAR O MATERIAL. E-mail 

do setor financeiro: financeiroa@ramalpropaganda.com.br. 

Produção de audios e boletins para atender a Secretaria de 

Infraestrutura

FATURAR CONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE INOCÊNCIA

CNPJ: 03.342.938/0001-88



Ramal Propaganda
Rua Sete de Setembro, 2187

Fone: (67) 3026-4032

Fornecedor: Campo Grande / MS

CNPJ: 02.033.066/0001-03

Cliente: 

Endereço: Rua João Batista Parreira, 522 - Centro

Cidade: 

CNPJ.: 03.342.938/0001-88

INSCR.EST.:     INSCR. MUN.: 

           AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO 026/2021

Queiram executar os serviços conforme as características abaixo:

Quantidade Descrição TOTAL

1 R$ 600,00

R$ 600,00

Faturamento: 30 dias - Contra apresentação

Valor Bruto: R$ 600,00

Comissão:

Valor Líq: R$ 600,00

assinatura

Total a Faturar:

Prazo de Entrega:  

Marcelo Santos Martins

Prefeitura Municipal de Inocência

Inocência - MS

Campo Grande-MS, 10 de maio de 2021

OBSERVAÇÕES: Para o faturamento, necessitamos dos seguintes documentos em 02 vias:

Certidão municipal, certidão estadual, certidão conjunta da união e previdência,

certificado de regularidade do FGTS e certidão trabalhista, produções realizadas

2 cds com o spot gravado, nota fiscal faturada ao cliente e orçamentos

devidamente carimbados e assinados. Incluir na Descrição da Nota conforme acima. 

ENCAMINHAR O PROCESSO FÍSICO PARA A AGÊNCIA ASSIM QUE TERMINAR O MATERIAL. E-mail 

do setor financeiro: financeiroa@ramalpropaganda.com.br. 

Produção de audios e boletins para atender a Secretaria de 

Assistência Social

FATURAR CONTRA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 01.236.298/0001-04



Ramal Propaganda
Rua Sete de Setembro, 2187

Fone: (67) 3026-4032

Fornecedor: Campo Grande / MS

CNPJ: 02.033.066/0001-03

Cliente: 

Endereço: Rua João Batista Parreira, 522 - Centro

Cidade: 

CNPJ.: 03.342.938/0001-88

INSCR.EST.:     INSCR. MUN.: 

           AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO 027/2021

Queiram executar os serviços conforme as características abaixo:

Quantidade Descrição TOTAL

1 R$ 400,00

R$ 400,00

Faturamento: 30 dias - Contra apresentação

Valor Bruto: R$ 400,00

Comissão:

Valor Líq: R$ 400,00

assinatura

Total a Faturar:

Prazo de Entrega:  

Marcelo Santos Martins

Prefeitura Municipal de Inocência

Inocência - MS

Campo Grande-MS, 10 de maio de 2021

OBSERVAÇÕES: Para o faturamento, necessitamos dos seguintes documentos em 02 vias:

Certidão municipal, certidão estadual, certidão conjunta da união e previdência,

certificado de regularidade do FGTS e certidão trabalhista, produções realizadas

2 cds com o spot gravado, nota fiscal faturada ao cliente e orçamentos

devidamente carimbados e assinados. Incluir na Descrição da Nota conforme acima. 

ENCAMINHAR O PROCESSO FÍSICO PARA A AGÊNCIA ASSIM QUE TERMINAR O MATERIAL. E-mail 

do setor financeiro: financeiroa@ramalpropaganda.com.br. 

Produção de audios e boletins para atender a Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico

FATURAR CONTRA PREFEITURA MUNICIPAL DE INOCÊNCIA

CNPJ: 03.342.938/0001-88



Ramal Propaganda
Rua Sete de Setembro, 2187

Fone: (67) 3026-4032

Fornecedor: Campo Grande / MS

CNPJ: 02.033.066/0001-03

Cliente: 

Endereço: Rua João Batista Parreira, 522 - Centro

Cidade: 

CNPJ.: 03.342.938/0001-88

INSCR.EST.:     INSCR. MUN.: 

           AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO 028/2021

Queiram executar os serviços conforme as características abaixo:

Quantidade Descrição TOTAL

1 R$ 400,00

R$ 400,00

Faturamento: 30 dias - Contra apresentação

Valor Bruto: R$ 400,00

Comissão:

Valor Líq: R$ 400,00

assinatura

Total a Faturar:

Prazo de Entrega:  

Marcelo Santos Martins

Prefeitura Municipal de Inocência

Inocência - MS

Campo Grande-MS, 10 de maio de 2021

OBSERVAÇÕES: Para o faturamento, necessitamos dos seguintes documentos em 02 vias:

Certidão municipal, certidão estadual, certidão conjunta da união e previdência,

certificado de regularidade do FGTS e certidão trabalhista, produções realizadas

2 cds com o spot gravado, nota fiscal faturada ao cliente e orçamentos

devidamente carimbados e assinados. Incluir na Descrição da Nota conforme acima. 

ENCAMINHAR O PROCESSO FÍSICO PARA A AGÊNCIA ASSIM QUE TERMINAR O MATERIAL. E-mail 

do setor financeiro: financeiroa@ramalpropaganda.com.br. 

Produção de audios e boletins para atender a Secretaria de 

Educação

FATURAR CONTRA PREFEITURA MUNICIPAL DE INOCÊNCIA

CNPJ: 03.342.938/0001-88









































































































































































































































































 

 

 

 

 

 

 

TABELA DE PREÇOS 

VALORES ESPECÍFICOS E NEGOCIADOS CLIENTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INOCÊNCIA. 

 

SPOT ROTATIVO 15" 

SPOT ROTATIVO 30" 

SPOT ROTATIVO 45" 

SPOT ROTATIVO 60" 

SPOT ROTATIVO 120" 

 

R$20,71 

R$ 20,71 

R$ 20,71 

R$ 20,71 

R$ 20,71 
 

 
 
 
 

      VIGÊNCIA: MAIO/2021

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RUA SETE DE SETEMBRO, 491 - CENTRO 
FONES: (67) 99604-2558 - (67) 3317-7890 
CEP 79.580-000 

FEITOSA & CIA LTDA 

CNPJ 00.205.278/0002-86 

 

 

 

 

 

 

E-MAIL: GERENCIA.RADIOSGFC@GMAIL.COM 
http://www.montanafm.net 

INOCÊNCIA - MATO GROSSO DO SUL 
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ANO 41 - Nº 1168 -   21 a 27/5/2021

Com ações efetivas, Prefeitura de Aparecida do
Taboado trabalha para a Educação não parar

Em meio à pandemia de Covid-19, cujos números de contaminados e óbitos continuam
subindo no município e as aulas presenciais estão suspensas, a Prefeitura de Aparecida do

Taboado tem planejado e executado diversas ações dentro do setor de Educação para que não
haja prejuízos à população, principalmente aos estudantes da Rede Municipal de Ensino. PÁG.3

MARKOS FERNANDO

Pacientes de Três Lagoas em tratamento em outras cidades recebem
novos ônibus para terem mais conforto e segurança em viagens

Em 12 de maio, o prefeito Angelo Guerreiro participou da entrega dos novos ônibus que irão fazer o transporte dos pacientes de

Três Lagoas que fazem tratamento de saúde em outros municípios. O encontro aconteceu na antiga Estação Ferroviária, onde a

empresa Crisptur Turismo apresentou os dois novos veículos, totalmente novos que farão o traslado. PÁG.2

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO

Cassilândia recebeu 600 doses da
Coronavac para aplicação da 2ª dose

Mais asfalto em Selvíria

DIVULGAÇÃO

PÁG.5

PÁG.4

ASS. COMUNICAÇÃO

Creas e orgãos da Assistência Social
de Inocência promovem buzinaço

em prol da conscientização
sobre o 18 de maio

ASS. COMUNICAÇÃO

PÁG.7

Prefeitura de Paranaíba promove mutirão de
atendimentos na Estância Turística São João do Aporé

DECOM

PÁG.7

Ato Administrativo
do Executivo
aparecidense

assegura correção
salarial e garante

que nenhum
servidor receba

abaixo do mínimo
nacional

PÁG.3

MARKOS FERNANDO

FOLHA INTEGRAÇAO 2019A.pmd
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Circula na região Leste de Mato Grosso do Sul,
 em órgãos públicos de Campo Grande

Razão Social: Maria Lúcia M. M. Fernandes - ME
CNPJ - 01.993.359/0001-70

R. Mato Grosso do Sul, 4057 * CEP -79570-000 - Jardim Morumbi
Ap. do Taboado -MS - Fone: (67) 3565-5383 e 98154-8383
Registro na JUCEMS: 54101167312 Insc. Municipal - 4224

Reg. Civil no Cartório das Pessoas Jurídicas n.º4.802
Diretora  - Maria Lúcia M. M. Fernandes - DRT 152/MS

Editor-chefe Jornalista Auci Corrêa Fernandes - DRT 153/MS
Representante em Campo Grande

Célio Moreira Queiroz - Fone: (67) 99982-8664

O Jornal não é responsável por matérias
 assinadas ou de origem definida.

Impressão -Roldan Soluções - Fone: (0xx17) 3442-1177

Rua Guilhermina, 79 - Vila São Fernando, Fernandópolis - SP

E-mail: lucia.folha@hotmail.com
Site - www.folhaintegracao.com

21 a 27 de Maio de 2021

LIVRE MENTE
A CONTRIBUIÇÃO DA

TECNOLOGIA PARA O VAZIO
EXISTENCIAL

A palavra vazio nos remete
a uma reflexão de algo que não é bom,
então imagina sentir um vazio que
nada e ninguém pode preencher.

Mas porque atualmente
esse fato esta sendo tão comum, e
atingindo pessoas de várias faixas
etárias? Por que os jovens que estão
apenas começando a viver estão se
sentindo tão sozinhos mesmo
rodeados de pessoas?

As respostas para essas
perguntas se devem a inúmeros fatores, mas hoje iremos refletir sobre
O USO EXCESSIVO da tecnologia.

Os computadores, celulares, internet e afins, surgiram para
facilitar o trabalho e o contato com o próximo, mas o que tem
acontecido é contrário ao objetivo proposto por essas tecnologias e
as pessoas tem se distanciado cada vez mais do contato real com
expressões e olhares.

Atualmente se vive mais o mundo virtual do que o mundo
real, uma vez que nas redes sociais as pessoas se apresentam da
forma que gostariam de ser, ou como elas acreditam ser o ideal, o que
torna o acesso as redes sociais prazeroso e ao mesmo tempo perigoso.

O exibicionismo é reforçado por curtidas, aprovações,
visualizações e passam a reger a vaidade e o comportamento virtual
das pessoas. Quando o indivíduo recebe um comentário indesejado,
ou não quer contato com alguém no ambiente virtual é necessário
apenas um clique para bloquear ou até mesmo excluir o que não lhe
agrada.

O problema é que as pessoas acabam se privando de
desenvolver “inteligência emocional” para lidar com a realidade e ao
encará-la sentem-se confusos, irritados, deprimidos, não conseguem
entrar em contato com as próprias emoções, nem ter um contato
saudável com outro, perdem o tato, o olho no olho, a paciência e não
se permitem viver realmente e aproveitar o que existe a sua volta.

O número de pessoas que se queixam em estar sozinhas
mesmo rodeadas de outras pessoas é cada vez maior, por isso se faz
necessário avaliar quanto tempo é gasto com as tecnologias/Redes
Sociais, e quanto tempo é dedicado á vida real e até que ponto a
busca da aprovação nos ambientes virtuais e o exibicionismo
proporcionam bem estar e te auxiliam no desenvolvimento emocional
e pessoal. Por Aline Silva - Psicóloga

Pacientes de Três Lagoas em tratamento em outras cidades recebem
novos ônibus para terem mais conforto e segurança em viagens

Em 12 de maio, o
prefeito Angelo Guerreiro
participou da entrega dos novos
ônibus que irão fazer o
transporte dos pacientes de
Três Lagoas que fazem
tratamento de saúde em outros
municípios.

O encontro aconteceu
na antiga Estação Ferroviária,
onde a empresa Crisptur
Turismo apresentou os dois
novos veículos, totalmente
novos que farão o traslado.
Além desses, duas vans zero
quilômetros também fazem

parte da frota.
Na ocasião, o diretor

da Crisptur, Leandro Souza,
mencionou que estas aquisições
fazem parte das exigências do
contrato. “É um grande
prestígio para nossa empresa
continuar prestando serviço em
Três Lagoas, onde a
Administração Municipal cobra
muito pela excelência do
trabalho e qualidade do
transporte. Estes ônibus novos
dão ao usuário mais conforto e
segurança, assim como exige o
prefeito”, disse.

Para o prefeito, a
Crisptur honrou com o
compromisso e destacou o
empenho da gestão em prol das
melhorias no setor de saúde.

“Não é de hoje que
Três Lagoas vive uma nova
realidade na prestação do
serviço e estrutura da saúde.
Sempre priorizamos pelo
atendimento humanizado,
equipamentos em
funcionamento e mais acesso.
Estes novos ônibus e vans
também são parte desse
avanço, sendo o nosso objetivo
fazer com que cada centavo
investido no contrato seja
convertido em melhorias para
a população”, discursou.

Os dois novos ônibus
atenderão a demanda de
pacientes que fazem tratamento
em Campo Grande e Barretos.

As vans farão o traslado para
Ilha Solteira, Jales, Ribeirão
Preto e São José do Rio Preto,
podendo estender para outros
municípios, se houver
necessidade.

Participaram da
entrega o secretário de

Governo, Dainler Leonel
Martins, diretora de saúde Katia
Lira, vereadores Cassiano Maia,
Charlene Bortoleto, Adriano
Rodrigues, Jorginho do Gás,
Marcus Bazé, Tonhão e Sirlene.

Por Diretoria de
Comunicação

FOTOS DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO

Assistência Social dá início à Campanha
do Agasalho 2021 em Três Lagoas

O prefeito Angelo
Guerreiro e a secretaria de
Assistência Social, Vera Helena
Arsioli Pinho, deram início à
Campanha do Agasalho 2021,
em Três Lagoas. O lançamento
ocorreu dia 14/5, na Sede da
Secretaria Municipal de
Assistência Social, com a
presença dos servidores da
pasta e coordenadores dos
Centros de Referência em
Assistência Social (CRAS) do
Município.

Devido aos protocolos
de biossegurança em razão da

pandemia, neste ano não haverá
distribuição coletiva. Desde o
dia 17, as famílias em situação
de vulnerabilidade poderão
retirar os cobertores da
Campanha no CRAS mais
próximo de suas casas.

A secretária Vera
Helena considerou que o
momento é de acolher e dar
atenção, “pois o agravo da
situação financeira de muitas
famílias por conta da COVID-
19 trouxe um aumento de
atendimentos e cadastros nas
nossas unidades. Temos o

mapeamento dessas famílias e
vamos atender diante de cada
necessidade”, ponderou.

Por sua vez,
Guerre iro enfatizou que a
realização de campanhas como
esta é resultado de parcerias e
trabalhos em conjunto. “Com
o empenho dos nossos
servidores da  assistência
social, o olhar humanizado da
gestão e o apoio do Legislativo,
nós conseguimos impulsionar
a Campanha do Agasalho ano
a ano, ajudando as famílias
carentes da Cidade,  assim

como a população em situação
de rua. Acolher e aquecer a
quem precisa  é a meta”,
concluiu.

A campanha vai até o
mês de julho e,  além das
famíl ias, as equipes de
proteção básica social também
distribuirão para as pessoas em
si tuação de rua . Além do
material arrecadado, a SMAS
vai receber lotes de cobertores
do Governo do Estado para
reforçar a ação.

Por Diretoria de
Comunicação

FOTOS DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO

Renovação do prazo de Concessão da Zona Azul
é pauta de reunião com prefeito de Três Lagoas

Visando tratar sobre a
renovação do prazo de
Concessão do Estacionamento
Rotativo (Zona Azul) no
Município, o prefeito de Três
Lagoas, Angelo Guerreiro,
acompanhado do Procurador
Jurídico do Município, Dr. Luiz
Henrique Gusmão; o secretário
Municipal de Infraestrutura,
Transportes e Trânsito
(SEINTRA), Adriano Barreto e o
diretor Municipal de Trânsito,
Flávio Thomé, se reuniram nesta
semana com representantes do
Comércio de Três Lagoas.

Reunidos com o diretor
Administrativo e Sistema Viário,
Heitor Santos; o Presidente da
Associação Comercial e
Industrial de Três Lagoas
(ACITL), Fernando Jurado; o
Presidente do Sindicato do

Comércio Varejista de Três
Lagoas (SINDIVAREJO), Sueide
Silva Torres e o Presidente do
Sindicato dos Empregados no
Comércio de Três Lagoas
(SECTL), Eurides Freitas,
chegaram a conclusão que diante
da situação pandêmica da Cidade
e da crise econômica Mundial a
melhor decisão seria a não
renovação do contrato, cujo
término é dia 16 deste mês.

“Estamos vivendo uma
situação que nunca imaginamos
com essa Pandemia Mundial.
Evidenciamos com as
informações dos representantes
presentes que o comércio está
parado com poucas lojas
vendendo; as pessoas estão com
medo de saírem de suas casas;
então entendemos que a melhor
decisão neste momento é a não

renovação do contrato”, disse
Angelo Guerreiro.

Em concordância com o
prefeito, a equipe de gestão
acredita que a Zona Azul é
importante, porém em um
momento que a economia da
Cidade estiver estabilizada.

“Em conversa com a
equipe e os representantes
tivemos a mesma opinião sobre a

importância do serviço na Cidade
em um segundo momento,
quando a economia estiver mais
equilibrada, por isso planejamos
fazer uma nova reunião para a
contratação do serviço
futuramente e para isso
estudaremos novas propostas e
modelos para o Município”, disse
Flávio.
Por Diretoria de Comunicação

 DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO
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Com ações efetivas, Prefeitura de Aparecida do
Taboado trabalha para a Educação não parar

FOTOS MARKOS FERNANDO
Aparecida do Taboado tem
planejado e executado diversas
ações dentro do setor de
Educação para que não haja
prejuízos à população,
principalmente aos estudantes
da Rede Municipal de Ensino.

Com a suspensão das
aulas presenciais, a Prefeitura
aproveita para realizar obras de
reforma e manutenção nas
unidades escolares, tendo ainda
construído mais duas salas de
aula na Escola Municipal João
Chama.

Os Centros
Municipais de Educação Infantil
(CMEI) Ana Maria do
Nascimento e Adelice
Bernardes de Melo passaram
por reestruturação do prédio. A
primeira ganhou pintura e novas
portas, e a última recebeu uma
área externa coberta, com
cozinha, para as atividades dos
alunos.

A Prefeitura também
fez a aquisição de novos
cadeirões para o refeitório da
CMEI Adelice Bernardes de
Melo e CMEI Adalberton
Rodrigues de Almeida, que já
estão na unidade, e de novas

geladeiras para a EM João
Chama e CMEI São Jerônimo,
que estão prestes a serem
entregues.

Vale destacar que no
mês de março, o Município
recebeu 2 novos ônibus que
serão utilizados no transporte
escolar rural assim que as aulas
presenciais retornarem. A ação
faz parte do programa federal
“Caminho da Escola” e os
veículos são equipados com
plataforma elevatória veicular -
no formato poltrona móvel -
para que seja viável a utilização
por alunos com deficiência ou
mobilidade reduzida, garantindo
a acessibilidade.

A Secretaria de
Educação, depois de prorrogar
por mais 30 dias o ensino
remoto, providenciou mais
uma vez a entrega do material
didático impresso nas escolas
e vem ofertando, diariamente,
assi stências às famí lias e
estudantes durante a execução
das aulas em casa. Segundo a
secretária Lucimara Paulino,
professores, coordenadores e
diretores estão dando plantão
nas unidades escolares para

atender as famí lias que
procuram atendimento,
oferecendo ‘reforço escolar’
aos a lunos com maiores
dificuldades de aprendizado.

Todas essas ações
têm sido lideradas pelo prefeito
José Natan,  com apoio do
vice-prefeito Tenente Ávila,
para que a Educação continue
acontecendo da forma mais
produtiva  possível,  “quero
agradecer o esforço de toda a
comunidade escolar, desde os
professores, coordenadores e
d iretores a té  às famí l ias
aparecidenses que deram as
mãos para  a  Educação, de

Carreata e vídeo informativo abrem campanha
‘18 de Maio’ em Aparecida do Taboado

Ato Administrativo do Executivo assegura correção salarial e
garante que nenhum servidor receba abaixo do mínimo nacional

MARKOS FERNANDO

No dia 3 de maio, o
prefeito José Natan de Paula
Dias assinou Ato Administrativo
instituindo abono salarial para
servidores com remuneração
inferior ao valor do salário
mínimo nacional vigente, que
atualmente é de R$ 1.100,00.

A medida assegura
correção salarial e garante que
nenhum servidor receba abaixo
do mínimo, integrando à
remuneração o vencimento
base, adicionais (inclusive de
insalubridade) e gratificações,
excetuando adicional de horas
extras e gratificação natalina.

Segundo o prefeito,
após verificar que a atual
legislação já outorga permissão
para a concessão do benefício
independente de nova
legislação, a Administração
decidiu retirar o projeto que
havia sido encaminhado ao
Legislativo no final do mês
passado, “resolvemos
solucionar o problema através

do Ato Administrativo, já que
estamos amparados por
dispositivos constitucionais e
legais”, justificou. “Nosso
objetivo é garantir este direito
aqueles que tanto têm
colaborado com o
desenvolvimento do Município
e servido à população

aparecidense”, acrescentou
José Natan.

O Ato Administrativo
está fundamentado em
dispositivos legais (artigo 7º/
inciso IV e artigo 39/parágrafo
3º da Constituição Federal) e
jurisprudência do STF, que
asseguram que nenhum

trabalhador urbano ou rural, ou
servidor público municipal
vinculado ao Poder Executivo
ou Legislativo receba
remuneração mensal inferior ao
salário mínimo vigente fixado
por Legislação Federal.

Segundo o secretário
de Fazenda e Planejamento,
Juner César, a atual gestão vem
trabalhando para reconhecer o
trabalho do funcionalismo
público e levar melhorias no
serviço prestado à sociedade,
“essa equiparação feita pelo
governo municipal dará maior
poder aquisitivo ao servidor e
o mais importante: não
permitirá que ninguém ‘fique’
abaixo do mínimo, resgatando
o compromisso com o
funcionalismo público”,
enfatizou. Importante destacar
que os efeitos da decisão
retroagem ao mês de janeiro de
2021.

Por Camila Helem -
Diretoria de Comunicação

FOTOS MARKOS FERNANDO

fato, não parar.  Nós
cont inuaremos fazendo a
nossa parte, comprometidos
com o desenvolvimento
educacional  de nossas
crianças, e contamos muito
com o apoio dos pais e
responsáveis” ,  finaliza o
prefeito José Natan.

Para  acompanhar o
trabalho da Administração,
acesse  o si te  ofic ial  do
M u n i c í p i o
(www.aparecidadotaboado.ms.gov.br)
e  siga  as redes sociais da
Prefeitura na internet.

Por  Camila Helem
– Diretoria de Comunicação

Em meio à pandemia
de Covid-19, cujos números de
contaminados e óbitos

continuam subindo no
município e as aulas presenciais
estão suspensas, a Prefeitura de

A Prefeitura Municipal
de Aparecida do Taboado, por
meio da Secretaria de Assistência
Social, realizou na manhã de
terça-feira 18 de Maio,  uma
carreata pelas principais ruas e
avenidas da cidade chamando a
atenção para a campanha ‘18 de
Maio’, que marca o “Dia Nacional
da Luta Contra Exploração Sexual
de Crianças e Adolescentes”.

Ao mesmo tempo, nas
redes sociais, a Prefeitura
divulgou um vídeo de
conscientização para alertar
crianças e adolescentes sobre os
cuidados com o próprio corpo, e
chamar a atenção para a
importância de denunciar casos
abusivos através do Disk 100.

Com o tema “Faça
Bonito”, todos os órgãos
vinculados à Secretaria de
Assistência Social (CRAS,
CREAS, Serviço de Convivência
e Fortalecimento de Vínculos,
Casa Abrigo e Conselho Tutelar)
intensificarão durante o mês de
maio o trabalho e as ações de
combate ao abuso e à exploração
sexual de crianças e
adolescentes. Além disso, a pasta
conta com o apoio da Secretaria
Municipal de Educação, que vai
incluir o tema na programação
didática dos estudantes durante
o ensino remoto.

Segundo a secretária de
Assistência Social, Ariadne
Queiroz, a equipe da Secretaria
também fixou faixas alusivas à
campanha em pontos
estratégicos da cidade, tentando
abranger todas as regiões de
Aparecida do Taboado, para
atingir o maior número de
pessoas possível. “O nosso
objetivo é mobilizar toda a
sociedade, principalmente
durante a pandemia, quando as

crianças estão mais vulneráveis,
e convocá-la para o engajamento
contra a violação dos direitos
sexuais de crianças e
adolescentes. Desde já, quero
agradecer a todos os envolvidos
na campanha, servidores
públicos, Poder Judiciário,
direção escolar e professores.
Precisamos estar todos unidos
para lutar pelas nossas crianças
e adolescentes”, disse ela.

Importante ressaltar que
além do Conselho Tutelar e das
forças policiais, existe o “Disque
100”, um serviço gratuito para
qualquer cidadão fazer denúncias
contra exploração sexual de
crianças e adolescentes. O
serviço funciona 24 horas, nos
sete dias da semana, para receber
denúncias de violência contra
crianças e adolescentes. “Fique
em casa, mas não fique em
silêncio. Denuncie!”

A carreata contou com
o apoio e participação da Polícia
Militar e Corpo de Bombeiros.

18 de Maio - Neste dia,
em 1973, uma menina de 8 anos,
de Vitória (ES), foi sequestrada,
violentada e cruelmente
assassinada. Seu corpo apareceu
seis dias depois carbonizado e os
seus agressores nunca foram
punidos. Com a repercussão do
caso e  forte mobilização do
movimento em defesa dos
direitos das crianças e
adolescentes, 18 de Maio foi
instituído como o “Dia Nacional
de Combate ao Abuso e à
Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes”. Desde então,
esse se tornou o dia para que a
população brasileira se una e se
manifeste contra esse tipo de
violência.

O que é violência
sexual? - É a situação em que a

criança ou o adolescente é usado
para o prazer sexual de uma
pessoa mais velha. Ou seja,
qualquer ação de interesse
sexual, consumado ou não. É uma
violação dos direitos sexuais das
crianças e adolescentes porque
abusa ou explora do corpo e da
sexualidade, seja pela força ou
outra forma de coerção, ao
envolver crianças e adolescentes
em atividades sexuais impróprias
à sua idade ou ao seu
desenvolvimento físico,
psicológico e social.

Abuso x Exploração - A
violência sexual pode ocorrer
de duas formas distintas. Abuso
sexual é qualquer forma de
contato e interação sexual entre
um adulto e uma criança ou
adolescente em que o adulto
que possui uma posição de
autoridade ou poder, utiliza-se
dessa condição para  sua
própria estimulação sexual, da
criança ou adolescente , ou
ainda de terceiros, podendo
ocorrer com ou sem contato
físico. Já a  exploração se

caracteriza pela util ização
sexual  de  crianças e
adolescentes com a intenção de
lucro, seja financeiro ou de
qualquer outra espécie. São
quatro formas em que ocorre a
exploração sexual: em redes de
prostituição, pornografia, redes
de tráfico e turismo sexual.

Prevenção - A melhor
manei ra de  se  combater a
violência sexual contra crianças
e adolescentes é a prevenção.
É necessário um trabalho
informativo junto aos pais e

responsáveis, a sensibilização
da população em geral e dos
profissionais das áreas de
educação e jurídica, com a
identificação de crianças e
adolescentes em situação de
risco, e o acompanhamento da
vítima e do agressor.

Canais de Denúncia -
Conselho Tutelar: (67) 3565-
1594, Polícia Militar: 190 / 3565-
1001, Polícia Civil: (67) 3565-
1217 e Disk 100.
Por Camila Helem - Diretoria

de Comunicação
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Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
de Selvíria é contemplado com doação de cobertores

Na manhã de 14 de
maio, as duas unidades do
Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos de
Selvíria – SCFV, Ser Mais I e
Ser Mais II (bairro Véstia),
foram contemplados com
cobertores, doados por uma
instituição da cidade de Ilha
Solteira, a qual preferiu que não
fosse divulgado o nome.

Ao total 40 cobertores
(20 para cada unidade), estarão
sendo entregues para crianças/
adolescentes que integram o
SCFV.

Acompanharam as
entregas, a secretária de

Assistência Social Tatiane
Araujo da Paz, a coordenadora
de Políticas Públicas e
Promoção Social Elizabete
Teixeira, e os orientadores
sociais das unidades Alan da
Silva Souza (Ser Mais II) e
Nalimar Rabelo Barbosa (Ser
Mais I).

“Os cobertores vão
ajudar a aquecer mais o inverno
dessas crianças e adolescentes.
Agradecemos a instituição
doadora pelo apoio e ato de
carinho com esta bela ação
solidária”, disse a secretária
Tatiane.

Por Ass. Comunicação

FOTOS ASS. COMUNICAÇÃO

Profissionais da Rede Estadual de Ensino são
vacinados em Selvíria contra a Covid-19

FOTOS ASS. COMUNICAÇÃO

Está sendo realizada
em Selvíria, no ESF I, em
frente a Prefeitura a vacinação
contra a COVID-19 para
professores da Rede Estadual
de Ensino. Na semana anterior,
professores da Rede Municipal
também receberam a primeira
dose do imunizante contra o
vírus.

Os profissionais das
duas Redes de Ensino

receberam a primeira dose de
imunizantes da Astrazeneca e
Pfizer (primeira remessa
enviada dessa farmacêutica).

As doses são
direcionadas a grupos
prioritários, e a Secretaria
Municipal de Saúde, segue
diretrizes do Ministério da
Saúde e Secretaria de Estado
de Saúde, responsáveis
também pelo envio dos

imunizantes.
Falta da Coronavac -

Recentemente a Secretaria
Municipal de Saúde, publicou
um comunicado sobre a falta
de imunizantes da CoronaVac/
Butantan para aplicar a segunda
dose em mais de 300
munícipes. O comunicado foi
feito, depois que o Ministério
da Saúde, por meio do Plano
Nacional de Operacionalização
da Vacinação contra a Covid-
19, anunciou aos Estados
alterações no cronograma de
entrega da Coronavac/Butantan
devido ao atraso no
recebimento de insumos para
fabricação da vacina pelo
Instituto Butantan.

O atraso no
cronograma de entrega do
imunizante, já atinge várias
regiões do país, que aguardam
o envio de novas remessas.

Vacinômetro MS -
Segundo dados divulgados no
painel Vacinômetro MS ( https:/

/mais.saude.ms.gov.br ), com
data desta sexta-feira (07),
Selvíria já imunizou 93,05%
dos públicos-alvo da campanha

de vacinação contra o COVID-
19 (incluindo primeira e
segunda dose da vacina), a
meta instituída é de 90% no

mínimo. No total geral da
população, 11,25% já recebeu
as duas doses da vacina.

Por Ass. Comunicação

Em assembleia virtual, José Fernando e
outros prefeitos do MS discutem temas
econômicos e regularização fundiária

ASS. COMUNICAÇÃO

No início desse mês
de maio, o prefeito de Selvíria
e 2º vice-presidente da
Assomasul (Associação dos
Municípios de Mato Grosso do
Sul), José Fernando Barbosa
dos Santos, juntamente com
outros prefeitos do Estado,
participaram de assembleia-
geral-extraordinária para tratar
de vários temas da pauta
municipalista.

Durante a reunião
virtual, que contou com a

participação do presidente da
Assomasul, Valdir Júnior, foram
discutidos, entre outros temas,
a Regularização Fundiária
Urbana e Rural; Intimação
Eletrônica; Cota Parte
Municipal sobre a
Compensação Financeira; e
Laudo dos Valores Municipais
da Compensação Financeira.

O presidente Valdir
Júnior aproveitou a
oportunidade para transmitir o
resultado das reuniões realizadas

recentemente em Brasília – as
quais tiveram participação do
prefeito José Fernando e de um
grupo de prefeitos de MS – bem
como, também tratar sobre
outros assuntos de interesse dos
municípios.

Os encontros em
Brasília envolveram técnicos da
CNM (Confederação Nacional
de Municípios) e parlamentares
que integram a bancada federal,
além de uma importante
audiência com a ministra Tereza
Cristina (Agricultura), com
quem os gestores discutiram
uma estratégia para acelerar o
programa Titula Brasil em
âmbito estadual.

Com a bancada federal
foram discutidos assuntos de
extrema importância para
destravar as matérias de
interesse dos municípios que
tramitam no Congresso
Nacional.

Por: Assessoria de
Comunicação, com
informações: http://

www.assomasul.org.br/

MAIS ASFALTO EM SELVÍRIA
A

Administração
Municipal de
Selvíria avança
com as obras de
pavimentação
asfáltica, e
vários trechos
de ruas de
d i f e r e n t e s
regiões da
cidade estão
recebendo a
benfeitoria.

Nesta nova
fase, estão
s e n d o

investidos quase R$ 900 mil nas
obras, com apoio da
FUNDERSUL - Fundo de
Desenvolvimento do Sistema
Rodoviário do Estado de Mato
Grosso do Sul, previstas para
serem concluídas já nos
próximos meses.

Através do maior
‘Programa de Pavimentação’ da
história do município, a
Prefeitura já investiu, nos
últimos quatro anos, cerca de
R$ 6 milhões, entre recursos
próprios e repasses dos
Governos do Estado e Federal,
no asfaltamento de dezenas de
ruas e avenidas de Selvíria e
bairro Véstia.

O prefeito José
Fernando tem acompanhado de
perto as obras, e garante que
em breve mais novidades serão
anunciadas.

Por Ass. Comunicação

FOTOS ASS. COMUNICAÇÃO
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Quadras poliesportivas cobertas estão sendo
construídas nas Escolas municipais de Cassilândia

CASSILANDIA EM FOCO

As escolas municipais
Amin José no centro da
cidade, e a unidade escolar
Antônio Paulino no bairro Bom
Jesus estão recebendo uma
quadra coberta para a prática
de aulas de Educação Física,
bem como treinamentos
esportivos.

O Vice-prefeito

Valdecy fez uma visita a
ambas visualizando os
trabalhos e ressaltou o
compromisso do prefeito Jair
Boni com a educação
municipal e seus locais de uso.
Segundo ele essas quadras
cobertas estarão totalmente
prontas em no máximo 30 dias.

Por Cassilândia em Foco

CHEFE DA CASA CIVIL RECEBEM
VEREADORES CASSILANDENSES - Os vereadores Zé
Divino, Sumara Ferreira Leal e Luiz Fernando se reuniram
com o Chefe da Casa
Civil Sérgio de Paula,
onde falaram a
respeito da situação
da Delegacia de
Cassilândia que
precisa urgente de
reforma, aumento de
efetivos para todos os
setores de segurança pública do município (presídio, polícia
militar, Civil e ambiental) e verificaram a situação da reforma
da escola estadual HBL que já está tudo acertado para iniciar
em breve.

.*.*.*.*.
ALÉM DE PROFESSORES, PREFEITURA DE

APARECIDA DO TABOADO INCLUI OUTROS
PROFISSIONAIS E AMPLIA COBERTURA
VACINAL DENTRO DA EDUCAÇÃO - A Prefeitura
de Aparecida do Taboado deu continuidade à imunização
de professores contra a Covid-19 e ampliou a cobertura
v a c i n a l
d e n t r o
d e s t e
g r u p o ,
atendendo
v á r i o s
profissionais
d a
Educação,
entre eles
diretores,
coordenadores, merendeiras, motoristas e servidores
do setor Administrativo. Ao todo, foram aplicadas 182
doses.
A primeira fase de vacinação desse grupo prioritário
aconteceu no dia 10 de maio, onde 241 professores
foram imunizados.
Segundo a secretária de Saúde, Daiane Pupin, a inclusão
dos profissionais da Educação no Plano Nacional de
Imunização contra o coronavírus é o primeiro passo para
o retorno seguro às aulas presenciais. “Daqui pra frente
é trabalhar para que possamos vacinar o maior número
de pessoas possível para diminuirmos a circulação do
vírus na nossa cidade. Para isso, contamos com o
empenho do Governo para acelerar a produção e
distribuição das doses”, enfatizou a secretária.
Até o dia 13 de maio, data da última atualização do
Vacinômetro, Aparecida do Taboado já havia imunizado
5.381 pessoas com a 1ª dose da vacina. Além disso, 1.753
já tomaram a 2ª dose no município, completando o
calendário vacinal contra a Covid-19. (Camila Helem)

.*.*.*.*.
SMAS REALIZA ABORDAGEM SOCIAL E

DISTRIBUI COBERTORES PARA PESSOAS EM
SITUAÇÃO DE RUA EM TRÊS LAGOAS - Na noite de
18/5, as equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social
(SMAS) realizaram mais uma abordagem social noturna em
Três Lagoas.
Assim como as ações anteriores, a abordagem é feita nos
pontos do Município onde há maior número de pessoas em
situação de rua. De acordo com o diretor de Proteção Social
Especial, Luís Fernando Tondeli Fochi, o trabalho consiste na
entrega de cobertores e oferta dos serviços do Acolhimento
Pop. “Por causa do friozinho que chegou na nossa região, há
está preocupação com o pessoal que está nas ruas. Nestas
abordagens sempre orientamos este público sobre o serviço
oferecido no Centro Pop e Acolhimento Pop, mas nem todos
aceitam a ajuda. Nestes casos, fazemos a entrega de cobertor
em virtude do frio”, ressaltou.
Um dos motivos da recusa do acolhimento é o vício em álcool
e drogas. O diretor reforça que estas pessoas não estão
dispostas a cumprir as regras exigidas no local, dificultando os
atendimentos.
Nesta ação, 12 pessoas foram abordadas, sendo que 04
aceitaram ir para o Acolhimento Pop. Participaram da
abordagem, servidores do Centro Pop, Acolhimento Pop,
Abordagem Social, Polícia Militar e Centro de Atendimento
Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD). (Diretoria e
Comunicação).

Cassilândia recebeu 600 doses da
Coronavac para aplicação da segunda dose

A Prefeitura de
Cassilândia através da
Secretaria de Saúde recebeu
na terça-feira (18/5), 600
doses da Vacina da Coronavac,
produzida pelo Instituto
Butantan contra o Covid-19.

A aplicação dessas
doses ocorreram na quarta-
feira (19), das 06 às 15 horas
(horário local), na sede da
Secretária de Saúde.

As pessoas que estão
com a segunda dose atrasada
devem apresentar o Cartão de
Vacina, Documento com foto

REPRODUÇÃO
e Cartão SUS.

Com essas novas
doses a secretaria de Saúde
do município concluiu o
público que estava com a
segunda dose atrasada em
Cassilândia.

Campanha Vacinado
& Solidário - Está
acontecendo uma campanha
de doação de alimentos para
pessoas que estão passando
necessidades por causa da
pandemia em Cassilândia,
quem for tomar a vacina e
puder doar alimentos não

perecíveis lembrando que não
é obrigatória a doação. Até o
momento já foi arrecado mais

de 1,5 toneladas de alimentos.
Se puder colabore

Por Ocorreinews

18 DE MAIO: DIA NACIONAL DO COMBATE AO ABUSO E
EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

CASSILANDIA EM FOCO

Com o apoio da
Prefeitura Municipal de
Cassilândia, a Secretária
de Assistência Social
através do Cras realizou
na manhã de 18 de maio, a
gravação de uma
entrevista com a
psicóloga Thais Maia
falando sobre Abuso
sexual contra crianças e
adolescentes.

Thais falou sobre a
importância de um
trabalho de muito
engajamento do Cras
devido a pandemia, uma
vez que as crianças e
adolescentes passam a
maioria dos dias em casa
aonde o índice de casos
aumentam.

Não é um dia de
comemorar e sim de
chamar a atenção das
pessoas a cerca desse
assunto, infelizmente, no
Brasil, uma criança ou
adolescente é vítima de
violência sexual a cada 15
minutos (Disque 100). A
maioria dos casos
acontece dentro de casa,
e o agressor é conhecido
ou alguém da família.

Por Portal da
Prefeitura Municipal
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Vereador Jucleber Bim pede reunião para debater sobre a
reforma da previdência em Aparecida do Taboado

DÚ BORGES
Ao usar a palavra em

tema livre na sessão de 17 de maio
de 2021, o vereador Jucleber Bim,
solicitou ao prefeito José Natan
que “novamente, e quando eu
digo novamente, é porque quando
o prefeito estava vereador ele
participou de umas reuniões em
relação a reforma da previdência.
Recebemos muitas cobranças
neste final de semana sobre essa
reforma, sendo essa necessária,
mas peço para que ele possa
sentar com os servidores e da
melhor forma, onde possa ter
diálogo, veja o melhor para
atender os servidores.

Apesar do Sindicato
dizer que foi pego de surpresa,
tenho a prova em mãos de um e-
mail que foram anexados o projeto
de lei complementar, no ano
passado, uma emenda na Lei
Orgânica e um ante projeto, então
queremos que o Sindicato cobre,
mas quando cobrar, não fale que
não está sabendo de nada. Os
projetos foram entregues, o ofício
para o Sindicato, e eu já esperava
que Sindicato tinha algo pronto,
mas se não tiver, peço que o José
Natan ouça e veja uma forma para
atender os nossos servidores,
não sendo uma forma que tenha
o sentido de ser no apagar das
luzes, apesar desse projeto já
estar lá há meses, que sentem
juntamente com o IPAMAT, com
os Vereadores, com a presidência
do Sindicato e debatendo,
cheguem em algo bom para
todos”, declarou o parlamentar.
Marcinho da Saúde
cobra novamente a
reposição salarial

dos servidores
Em tema livre, na sessão

do dia 17, o vereador Marcio
Garcia Galdino, declarou que é
importante ressaltar, que o
prefeito não fez questão nenhuma
de chamar o sindicato dos
servidores, para tratar a respeito
da reforma da previdência, “ela
não pode ser colocada goela a
baixo para os servidores públicos,
senhor prefeito”, disse.

“Levei a proposta
novamente ao prefeito, e que ele
avalie a mesma para conceder a
reposição salarial dos servidores.
Achamos uma abertura para que
ele possa fazer essa reposição,
mas ele, o prefeito, não quer fazer
isso,” falou.

Cobrou a Lei Artistas de
Nossa Terra, que “até hoje o
senhor prefeito está segurando.
É uma classe que está
precisando. Faça esse
atendimento”, comentou o
vereador.

Em seu pronunciamento
falou sobre a necessidade de
resolver o problema “do Avançar
Cidades no Jardim Felix, e da
Sanesul que ainda está realizando
serviços mal feitos, inclusive
quanto ao esgotamento
sanitário”, falou.

Falou da necessidade
do retorno das obras de reformas
no Terminal Rodoviário e também
da Quadra de Esportes
“Floriscena Laurinda de Castro”.

Finalizou cobrando o
aumento das cestas básicas e
leite para os menos favorecidos
da cidade.

Vagner Panela quer
solução para o

problema Sanesul
Ao usar a tribuna em

tema livre na sessão do dia 17 de
maio de 2021, declarou que “em
relação ao projeto que está na
Câmara para tratar sobre
procuradoria jurídica declarou
desde já meu voto contrário”,
assegurou.

Comentou sobre a
necessidade de resolver o
problema da Sanesul. “Senhor
Prefeito, o senhor no mandato
passado foi o maior combatente

quanto aos serviços prestados
por essa empresa e até agora não
fez nada. Senhor prefeito faça
uma licitação para que venha uma
empresa que faça serviços
corretos, não como a Sanesul
está fazendo e sempre fez”,
cobrou o vereador.

Declarou que pretende
realizar uma audiência pública
para tratar sobre o assunto
Sanesul.
Pediu o atendimento da Lei dos
Artistas, do aumento das cestas
básicas, pois muitos estão
passando por dificuldades.

Finalizou pedindo aos
colegas que façam a diferença, e
é isso que a população está
esperando do Legislativo.

Carlinho Lageado
solicita construção

de lombadas
devidamente
sinalizadas
Usando a tribuna em

tela livre em sessão ordinária
realizada na noite de 17 de maio
de 2021, o parlamentar
Carlinho Lageado, comentou
sobre a indicação 145/2021 de
sua autoria apresentada nesta
sessão, indicando a construção
de lombadas devidamente
sinalizadas em dois pontos do
prolongamento da Avenida
Presidente Vargas: defronte a
fábrica da Konesul, localizada
no Polo Industrial “Salim Abdo
Samara”; e nas imediações da
Oficina Bill Mecânica,
proximidades do antigo
Laticínios Aparecida.

“Eu sei quanto custa
um mandato de vereador, por
isso voto de acordo com minha
consciência, a hora que chegar
a minha vez vou votar. Não
tenho medo de ameaça, se
amanhã ou depois vou ouvir
fuxico ou conversa fiada não
tem problema”.

Referindo-se ao
projeto do Procurador Jurídico,
“voto como for minha
consciência. Que os colegas
votem de acordo com suas
consciências também, sempre
analisando o melhor”.

Pediu a secretária de
Saúde, que ao chegar as vacinas
no final de semana, se organize
para no mesmo dia vacinar
nossa população.

Agradeceu ao
secretário de Obras Juscemir
pelo serviços que vem
realizando nas estradas rurais.

Ao usar a palavra, na sessão do
dia 17, o vereador Fernando
Taturana cobrou a necessidade
de aumentar as cestas básicas e
o leite, “pois há muitas pessoas
que estão passando por
necessidades, principalmente a
população carente que está em
tratamento do COVID”.

Ainda pediu ao prefeito
que socorra o Rio Paraná, “uma
das belezas de nosso município
que está sendo destruída pelo
esgotamento sanitário que está
sendo jogado lá”, finalizou.
Gilberto Carrapicho

agradece
manutenção em

ponte na região da
Mata

Iniciou sua fala na
sessão do dia 17 de maio,
pedindo ao prefeito que ouça os
servidores através do Sindicato
para resolver o problema da
reforma da previdência. “Senhor
Prefeito, precisa ouvir os
servidores”.

Agradeceu a
administração sobre manutenção
de uma ponte na região da mata,
sendo atendido, pois era de
grande necessidade.

Solicitou a empresa que
faz a poda das árvores no
município, que realize o serviço
nas árvores da Praça da Matriz,
pois aquele local está
necessitando de melhorias.

Ordem do Dia
Na Ordem do Dia foi

apreciado o Projeto de Emenda à
Lei Orgânica n.º 01, de 22 de abril
de 2021, de autoria do Executivo
Municipal, que “Modifica o
parágrafo único, do artigo 55, da
Lei Orgânica do município de
Aparecida do Taboado/MS”. O
projeto trata sobre a diminuição
de 35 para 22 anos a idade para
Procurador Jurídico do município.

Ao ser colocada em
votação a proposta recebeu
quatro votos favoráveis (Gilberto
Carrapicho, Ber Galter, Carlinho
Lageado e Gustavo Neira) e cinco
votos contrários (Jucleber Bim,
Fernando Taturana, Márcio
Galdino, Patrícia da Saúde e
Vagner Panela. Como o Projeto de
Emenda à Lei Orgânica foi
rejeitado em primeiro turno, ficou
prejudicada a apreciação em
segundo turno.

Por Maria Lúcia Fernandes

Fernando Taturana
pede mais cestas

básicas e mais leite
para a população

Prefeitura de Aparecida do Taboado
homologa classificação final do Processo
Seletivo Simplificado na área da Saúde

Aprovados buscam setor de Recursos Humanos para manifestar
interesse às vagas

A Prefeitura
Municipal de Aparecida do
Taboado publicou na terça-
feira (18), no site oficial do
Município, a classificação final
do Processo Seletivo
Simplificado para a
contratação de 30
profissionais na área da Saúde
que vão fortalecer,
principalmente, as ações de
enfrentamento à pandemia do
novo coronavírus e à epidemia
de Dengue. A homologação
do resultado foi publicada no
Diário Oficial dos Municípios
na quarta-feira (19), edição nº
2850, folhas 15 a 22.

Conforme o edital, a
admissão será imediata e
acontecerá de forma
emergencial, em caráter
temporário. Os aprovados têm
24h para manifestar interesse
na vaga e, depois disso, mais
24h para apresentar
documentação necessária.
Esgotado o prazo sem que
tenha havido manifestação
favorável, o candidato omisso
perderá automaticamente a
vaga e a Secretaria Municipal
de Administração notificará o
próximo candidato
classificado para que este se
manifeste, também no prazo
de 24h, e assim
sucessivamente.

Entre os documentos
necessários a serem
apresentados pelos aprovados
ao setor de RH da Prefeitura
estão: RG, Título eleitoral com
comprovação e quitação, CPF,
Certificado de Reservista,
Cartão do PIS ou PASEP, duas
fotos 3 x 4 recentes, atestado

médico de avaliação da saúde
física e mental, Certidão de
Nascimento ou Casamento,
Certidão dos filhos menores
de 14 anos, Certidão Negativa
de Antecedentes Criminais –
fornecido pelo Fórum,
Declaração de bens e valores
que constituem seu patrimônio;
Declaração de que não ocupa
outro cargo e/ou emprego
público ou aposentadoria,
incompatível à nomeação;
Carteira de Trabalho e de
Previdência Social – CTPS; e
Demais documentos
solicitados no edital e
legislação aplicável.

Na manhã de terça-
feira (18), o setor de Recursos
Humanos realizou uma
transmissão ao vivo (live) para
sorteio público de desempate
dos concorrentes classificados
que não obtiveram pontuação
necessária para aprovação,
mas que esgotaram todos os
critérios de desempate entre
si, “o sorteio serviu para

definirmos a listagem final de
classificação, com a posição
de cada um dos candidatos”,
explicou o diretor do RH,
Carlos Fette.

O Processo Seletivo
oferece 11 vagas para Agente
Comunitário de Saúde; 10
vagas para Agente de
Combate às Endemias; 5
vagas para Fiscal em
Vigilância Sanitária e 4 vagas
para Técnico de
Enfermagem. A remuneração
varia entre R$ 1.715,55 a R$
2.122,99.

O prazo de
contratação é 06 (seis) meses,
podendo ser prorrogado por
até 02 (anos), conforme art.
4º, da Lei Municipal nº 1.104/
2006, e rescindido a qualquer
tempo por insuficiência de
desempenho ou a critério da
Administração, no caso de
superação da situação de
calamidade pública.

Por Camila Helem –
Diretoria de Comunicação

DICOM

Vacina contra a gripe em Cassilândia
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Equipe estadual da Saúde visita
o novo Hospital de Inocência

A equipe técnica da Secretaria
Estadual de Saúde, representada pela
Assessora Adriana Tobal e pela
Auditora do Núcleo Regional de Saúde
Eni Batista, esteve em visita técnica ao
Novo Hospital e Maternidade de
Inocência na sexta-feira(14/05),
acompanhada pelo Prefeito Toninho da
COFAPI, Secretária de Saúde Ana
Guedes, e a Gerente de Obras Thaís
Fernandes.

Durante a visita foram
verificadas as condições da obra e a
previsão de possíveis leitos de UTI. “A
expectativa é otimista para a finalização
ainda esse ano da unidade de saúde do
município”, como reforçado pelo
Prefeito Antônio Ângelo, que espera
que a obra seja finalizada o mais rápido
possível para que a população tenha um
hospital de referência com
equipamentos de qualidade para o
melhor atendimento de toda a
população.

Por Fabrício Corrêa

ASS. COMUNICAÇÃO

Controle de Vetores e Endemias
continua realizando o bloqueio

químico em Inocência
ASS. COMUNICAÇÃO

A Equipe de Controle
de Vetores e Endemias de
Inocência continua realizando
o bloqueio químico contra a
Dengue por toda a cidade.

Reforçamos que
mesmo sem chuvas a Dengue
ainda afeta nosso município,
por isso devemos redobrar os
cuidados com água parada em
recipientes e bebedouros.
Assim como devemos tapar as
fossas sépticas onde ocorre a
maior quantidade de focos do
Mosquito Aedes Aegypti.

O combate ao
mosquito é responsabilidade
de todos nós, faça a sua parte!

Por Fabrício Corrêa

Prefeitura de Paranaíba promove
mutirão de atendimentos na Estância

Turística São João do Aporé
FOTOS: LUANA CHAVES/ANTONIO AGOSTINI

Para atender as
comunidades residentes nos
distritos, a Prefeitura de
Paranaíba criou a campanha
“Prefeitura em Ação” e iniciou, na
sexta-feira, 14, um mutirão de
atendimentos na Estância
Turística São João do Aporé,
levando serviços de Obras,
Saúde, Educação e Assistência
Social.

A ação foi idealizada
pelo prefeito Maycol Queiroz para
aproximação com a comunidade
com o intuito de resolver os
problemas locais. “É uma
satisfação muito grande estar
aqui no distrito com os nossos
12 secretários, departamentos,
servidores e vereadores
trabalhando com serviços em prol
da comunidade. É uma ação muito
boa, que iniciou às 6h30, estou
muito feliz e a população de São
João do Aporé está satisfeita”,
disse.

No distrito, a Prefeitura
deu manutenção nas vias não
pavimentadas, com roçada e
patrolamento, através da equipe
da Secretaria Municipal de
Obras; pintou quebra molas e
faixas de parada obrigatória, pelo
DEMUTRAN (Departamento
Municipal de Trânsito); ofereceu
atendimento médico e
odontológico, atualizou a
vacinação de H1N1 (influenza) e
vacinou o público alvo da
COVID-19, com comorbidade e
pessoas acima de 69 anos, por
meio da equipe da Secretaria de
Saúde; levou as atividades
quinzenais até as famílias das
crianças matriculadas na Escola
Municipal “Capitão Altino
Lopes” e avaliou as instalações
da escola e possibilidades de
melhorias, com a equipe da
Secretaria Municipal de
Educação; além de fazer a
atualização de cadastro único,
entrega de cestas básicas,
cobertores e calçados doados
pela Pampili para atender as
crianças do local, por meio da
Secretaria Municipal de
Assistência Social.

Foram entregues 23
cestas, 300 pares de calçados e
100 cobertores, além da
divulgação da campanha “Faça
Bonito”, alusiva ao Dia Nacional
de Combate ao Abuso e à
Exploração Sexual de Contra
Crianças e Adolescentes. No
Posto de Saúde “Manoel Simão”
foram feitos atendimentos
médicos, aplicadas 24 vacinas
contra a H1N1 e 26 doses contra
a COVID.

“Fizemos um pedido

para a Sanesul para colocar água
e esgoto aqui. A limpeza continua
até domingo e os serviços da
Assistência, Educação e Saúde
concluíram suas atividades. Eu
quero agradecer à Polícia Militar,
em especial ao policial Fausto, ao
Akira que é investidor e merece o
nosso respeito. Vamos buscar
uma forma de envolver mais a
participação do governo e trazer
mais desenvolvimento para o
distrito através do turismo”,
falou Maycol.

Produtores locais
aproveitaram a ocasião para
procurar pelo prefeito e falar sobre
seus investimentos. O empresário
Waldemar Pereira dos Santos,
produtor de laranja, proprietário
da empresa Gota Doce e
Alternative Agroindustrial, fará o
plantio de 700 hectares de laranja
em terras localizadas no distrito.
O plantio corresponderá a 2 mil

plantas/ano, com geração inicial
de 20 empregos diretos até no
começo do ano. Segundo ele, em
5 anos a intenção é produzir até 1
milhão de caixas e gerar 100
empregos diretos. O prefeito
desejou boa sorte ao produtor e
colocou as secretarias de Meio
Ambiente, Agronegócios e
Indústria e Comércio à
disposição para atendê-lo no que
for possível.

Os vereadores Dr.
Andrew Robalinho, Pastor Nelo,
Lúcio Antonio, Jair Fernandes, Dr.
Fernando Castro, Marcos
Carenga, Dr. Fabiano Agi e
Sargento Benites prestigiaram a
ação. Segundo o prefeito, as
próximas localidades a serem
atendidas serão o Alto
Tamandaré, Alto Santana,
Assentamento Serra e a Vila
Raimundo.

Por Luana Chaves

Obras faz podas de árvores e
limpeza da Praça da República

A Prefeitura de
Paranaíba, por meio da
Secretaria de Obras iniciou na
manhã desta segunda-feira,
17, manutenção da Praça da
República, com podas de
árvores e limpeza.

Os servidores fizeram
a roçada e varrição e contam
com o apoio de uma máquina
pá carregadeira e um
caminhão para a retirada dos
galhos.

De acordo com a
Secretaria de Obras, a
manutenção de praças e
avenidas está sendo feita
rotineiramente com a
finalidade de deixar a cidade
com aspecto de mais limpa e
conservada.

Os próximos serviços
a serem feitos nesta semana
serão nas calçadas da Avenida
Antônio Garcia de Freitas,
Avenida dos Ipês,
Poliesportiva, Praça da Paz,
Praça da Bíblia e Clínica da
Mulher.

Por Luana Chaves

FOTOS ANTONIO AGOSTINI

Equipe técnica verificou condições da obra. Gestão Municipal espera
que o hospital em breve esteja disponível para atender a população.

Creas e orgãos da Assistência Social
promovem buzinaço em prol da

conscientização sobre o 18 de maio
O

Centro de
R e f e r ê n c i a
Especializado
de Assistência
Social –
CREAS de
Inocência/MS,
equipamento de
Proteção Social
Especial de
M é d i a
Complexidade,
atua no trabalho
ps icos soc i a l
com famílias e indivíduos em
situação de risco pessoal e
social por violação de direitos.

Neste mês de Maio
O CREAS, com o apoio da
Rede de Atendimento, realiza
a Campanha: Maio Laranja, a
qual conscientiza a população
sobre o Combate ao Abuso e
Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes. E no
dia 18 de maio realizou um
buzinaço nas principais ruas e
avenidas da cidade, alusivo ao
dia em que é celebrado o Dia
Nacional de Combate ao
Abuso e Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes, data

determinada oficialmente pela
Lei 9.970/2000, em memória
à menina Araceli Crespo, que
foi sequestrada, violentada e
assassinada em 18 de maio de
1973.

A população pode

denunciar casos suspeitos de
violência contra crianças e
adolescentes através do
Disque 100, Conselho Tutelar
(3574-1967) e (9 8163-1340),
e o CREAS (3574-2062).

Por Fabrício Corrêa

ASS. COMUNICAÇÃO
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Sargento Rodrigues participa da entrega de
dois ônibus para a Saúde de Três Lagoas

Em 12 de maio,
juntamente com o Prefeito
Ângelo Guerreiro,  Vice-
Prefeito Paulo Salomão,
companheiros vereadores e
demais autoridades,  o
vereador Sargento Rodrigues
participou da entrega de 2
ônibus zero kilometro para a
secretaria de Saúde através de
uma empresa terceirizada, que
atenderão pacientes que
precisam de atendimento
médico em outros municípios.

“Parabéns a
administração municipal por
mais essa conquista para a
nossa população”, disse o
vereador Rodrigues.

(e) Guerreiro,
Sargento

Rodrigues e
Paulo Salomão

Sargento Rodrigues pede limpeza de área verde
e pavimentação de diversas localidades

O vereador Sargento Rodrigues
apresentou indicação, em sessão ordinária,
solicitando que  seja encaminhando
expediente ao secretário de Meio ambiente
e Agronegócio Senhor Celso Yamaguti, com
cópia ao prefeito Ângelo Chaves Guerreiro,
para que viabilizem, em caráter de urgência,
a limpeza da área verde, situada na rua
Otávio Sigefredo Roriz, bairro Jardim Nova

Americana.
Em sessão ordinária, realizada dia 17 de

maio, o vereador Sargento Rodrigues apresentou
duas indicações, que foram encaminhadas
também à secretaria de Infraestrutura,
Transporte e Trânsito, solicitando: pavimentação
asfáltica na rua Francisco Aparecido de
Andrade, na Vila Carioca; pavimentação asfáltica
na rua Júlio Cesar Paulino Maia, na Vila Carioca.

Anteriormente o vereador
apresentou indicações ao secretário
de Infraestrutura, Transporte e
Trânsito, Adriano Kawahata
Barreto, com cópia para o prefeito
Ângelo Guerreiro, no sentido de que
viabilizem em caráter de urgência
a pavimentação asfáltica na rua
Irmãos Cameschi, Vila São João; e
também em caráter de urgência, a
pavimentação asfáltica nas ruas
Sebastião Fenelon Costa, Vila
Carioca e na rua das Seriemas,
bairro Vila Carioca.

ASS. PARLAMENTAR

Câmara de Três Lagoas aprova por
unanimidade Projeto de Lei que obriga

as empresas a fazerem reparos de
qualidade na malha asfáltica

ASS. PARLAMENTAR Sargento
Rodrigues disse
que vota projeto

com maior prazer
 e orgulho

Falando à nossa
reportagem, o vereador
Sargento Rodrigues, da
Câmara Municipal de Três
Lagoas, declarou que a luta e
cobrança agora virou Lei,
obrigando as empresas a
fazerem um reparo de
qualidade no asfalto, após o
termino de uma obra.

“Aprovamos um
projeto de suma importância
para os trêslagoenses, nós
aqui, todos incansavelmente
cobramos dessas empresas que
vem prestar serviços e outas
que já prestam, e quando
causam o dano na malha
asfáltica, nós sabemos a
qualidade do reparo que eles
fazem. Já algum tempo venho
cobrando, inclusive oficializei

a Prefeitura Municipal para
que tomasse providência,
oficializei o Adilson Bahia da
Sanesul, para fiscalizar e cobrar
da empresa terceirizada que
presta serviços para a Sanesul,
fazendo o reparo da malha
asfáltica quando há rompimento
de canos, precisando fazer o
corte no asfalto.

Nós vemos asfaltos
novos e asfalto sendo
recapeados, investimentos do
Executivo Municipal, aí se passa
um mês, 40 dias, dois meses e
continua lá os reparos mal feitos,
por essas empresas que prestam
serviços para a empresa Sanesul,
outras de telefonia, outras de
gás, enfim, não podemos aceitar
pois Três Lagoas não é casa de
mãe Joana”, disse o

parlamentar.
Com este projeto

aprovado, agora quem quiser
prestar serviços em Três
Lagoas, tem que ser de
qualidade. O vereador disse que
votava a favor ao projeto com
o maior prazer, o maior orgulho
e ainda em regime de urgência.

“Sabemos que muitas
vezes precisa cortar asfalto, mas
sabemos que agora, ao realizar
esse serviço, o reparo deve ser
de qualidade. Um projeto que
dará todo amparo legal para o
prefeito cobrar dessas
empresas, e se for o caso entrar
judicialmente contra as
mesmas”, comentou.

Finalizando, o
parlamentar Sargento
Rodrigues parabenizou a
administração pública em nome
do prefeito Angelo Guerreiro e
do secretário de Infraestrutura,
como também parabenizou a
Casa de Leis por estar
aprovando um projeto por
unanimidade de suma
importância para a cidade e para
a população.

Por Ass. Parlamentar

Vereadores cassilandenses são
recebidos pela dep. Mara Caseiro

FACE JOSÉ MARTINIANONa manhã de 19 de
maio de 2021, os vereadores
cassilandenses José
Martiniano, Arthur Barbosa,
Fernanda Messias, Leandro
Souza e Nelson do CAC,
estiveram reunidos com a
deputada estadual Mara
Caseiro.

Na ocasião os
parlamentares municipais
pleitearam apoio ao município
de Cassilândia, dentre as
solicitações feitas destacam-se
o de uma emenda para
aquisição de veículo utilitário
para a Secretaria de
Agricultura, Pecuária,
Indústria e Comércio e de
outras para a Rede Feminina
de Combate ao Câncer.

“ E s t a m o s
agradecidos à deputada por
nos receber e se colocar a
disposição de contribuir com
melhorias para o município de
Cassilândia”, disseram os
edis.

CAPS AD de Três Lagoas orienta
sobre endereço de atendimento

Buscando orientar a
população para evitar
transtornos a Prefeitura
Municipal de Três Lagoas
informa aos pacientes e
usuários do Centro de
Atenção Psicossocial
(CAPS) AD que o mesmo
está funcionando no prédio
da Rua Zuleide Perez Tabox,
950.

Atualmente, no local
onde o CAPS atendia (Rua
Elvírio Mario Mancini, 516 –
Centro), está funcionando os
Sistemas Municipais de
Ouvidoria e Auditoria da
Saúde e a Central de

Medicamentos Especiais.
A orientação é em

razão de muitos pacientes
ainda buscarem o CAPS no

antigo endereço encontrando
outros serviços no local.

Por Diretoria de
Comunicação

 DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO
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