
 

 

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

 
ESTIMATIVA DE CUSTO 0065/2021 

 
 
 
 

 
De Terceiros Produção: 
Produção de spot e boletins .......................................................................... R$ 2.000,00 

Saúde – R$ 600,00 
Meio ambiente – R$ 400,00(Prefeitura) 
Finanças – R$ 200,00(Prefeitura) 
Gabinete – R$ 200,00 
Educação – R$ 600,00(Prefeitura) 
 
Comissão da agência conforme contrato (10%) ...................................... R$   200,00 
Total produção ..................................................................................... R$ 2.200,00 
 
De Terceiros Veiculação: 
FM Montana 
- Fundo Municipal de Saúde - R$ 5.798,80  
- Sec. Planejamento e Finanças (Prefeitura) - R$ 2.692,30  
- Sec. Infraestrutura (Prefeitura) - R$ 2.071,00  
- Sec. Educação (Prefeitura) - R$ 3.624,25  
- Gabinete (Prefeitura) - R$ 3.106,50  
- Sec. Meio Ambiente (Prefeitura) - R$ 2899,40  
Total FM Montana ................................................................................ R$ 20.192,25 
Jornal Folha Integração .......................................................................... R$ 1.200,00 
Jornal Costa Leste News........................................................................ R$ 2.675,00 
Carro de som – Vieiras Propagandas 
- Fundo Municipal de Saúde - R$ 960,00  
- Sec. Educação (Prefeitura) - R$ 480,00  
- Sec. Meio Ambiente (Prefeitura) - R$ 400,00  
Total carro de som ................................................................................. R$ 1.840,00 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Custo de veiculação ............................................................................. R$ 25.907,25 
Comissão da agência ............................................................................. R$ 6.476,81 
Total de Veiculação ............................................................................ R$ 32.384,06 
 
Total da Estimativa ............................................................................. R$ 34.584,06 

 
     Campo Grande, 06 de julho de 2021. 

 
 
 

                                                                                                              
Ramal Propaganda 

 
 
 
 
 
De acordo: 
 
__________________________ 













DECLARAÇÃO DE VEICULAÇÃO 

 

 

Declaro para comprovação de veiculação junto a Prefeitura de Inocência, conforme solicitado, 
que a Empresa Vieira Propagandas Automotivas, CNPJ 40.960.698/0001-01, veiculou material 
da Prefeitura Municipal de Inocência conforme abaixo. 

 

CAMPANHA DIAS HORAS/DIA 
COMORBIDADE COVID 12 
AOS 17 

5 2 

QUEIMADAS 5 2 
VACINAS 12 A 17 2 2 
ANTECIPAÇÃO 2ª DOSE (1) 2 2 
ANTECIPAÇÃO 2ª DOSE (2) 3 2 
VOLTA ÀS AULAS 6 2 
Valor líquido  

Total de horas no mês: 46h 
Custo da hora: R$ 40,00 

 

 

Inocência, 03 de agosto de 2021 

 

 

Assinatura da empresa e carimbo CNPJ 

 

Declaro que a relação acima corresponde a verdade. 

 

 

 

Assinatura Prefeitura Inocência 
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Sucesso total, o 1º Arraiá do Taboadão animou noite de sábado 
em Aparecida do Taboado e arrecadou mais de 100 cestas básicas

MARKOS FERNANDO

Cassilândia terá aniversário de 67 anos 
comemorado com live especial

A noite de sábado foi sucesso absoluto com a realização do 1º Arraiá do Taboadão, transmitido ao vivo pelo Face-
book da Prefeitura Municipal de Aparecida do Taboado. O evento contou com a apresentação musical de 10 artistas 
locais e 4 participações especiais, incluindo Mariana Fagundes, que abrilhantou ainda mais a festividade. PÁG.3

COSTA LESTE NEWS

 No dia 03 de Agosto 
Cassilândia completará 
67 anos de emancipação 
político-administrativa, 
em comemoração será 
realizada uma live especial 
de aniversário. E será 
transmitido no Youtube 
da Rádio Patriarca de 
Cassilândia.
 O evento online terá 
dois dias de programação. 
Já no dia 02 e 03 de agosto 
com apresentação de 10 
cantores. E vai acontecer no 
salão de festa do CERCA – 
Central de Eventos Rural 
de Cassilândia. PÁG.5

Prefeito de Selvíria faz visita de 
cortesia a prefeito de Ilha Solteira
 O prefeito de Selvíria, José Fernando Barbosa dos Santos 
esteve na tarde (12/7) em uma visita de cortesia ao prefeito Otavio 
Gomes (PSDB), na cidade de Ilha Solteira. 
 Na ocasião os prefeitos trataram de assuntos inerentes a 
ambos os municípios, e classificaram o encontro como produtivo, 
destacando a importância da gestão municipal com foco em parcerias 
que visam não só o desenvolvimento local, mas também com alcance 
regional.

ASS. COMUNICAÇÃO

Número de vagas do concurso da 
Prefeitura de Três Lagoas será definido 
após estudo da demanda das secretarias
 A prefeitura de Três Lagoas segue realizando estudo 
para definir os cargos do próximo concurso com previsão de 
ser realizado ainda em 2021.
 De acordo com o secretário de Administração, Gilmar 
Tabone, ainda não é possível estabelecer números, sem antes 
finalizar o levantamento das necessidades de cada pasta, 
algumas secretarias terão um número maior de vagas. “A 
carência da secretaria de educação é grande, certamente será 
onde haverá o maior número de vagas”, comentou.
 
O u t r a 
q u e s t ã o 
a p o n t a d a 
p e l o 
s e c r e t á r i o 
são as vagas 
do concurso 
v i g e n t e 
d e  2 0 1 9 , 
prorrogado 
para até 2023. “Enquanto estiver vigente esse concurso, não 
podemos, por lei, colocar as mesmas vagas no próximo edital”, 
esclareceu Tabone.
 CONCURSOS - Desde 2017, a atual gestão 
empossou 761 novos servidores que foram aprovados nos 
concursos da Prefeitura. Desse total, 466 novos trabalhadores 
foram destinados para reforçar a equipe da Secretaria 
de Saúde; 128 para Educação e Cultura; 108 Assistência 
Social; 28 Administração; 11 Infraestrutura, Transporte e 
Trânsito; 8 Finanças, Receita e Controle; 7 Meio Ambiente 
e Agronegócio; 3 Desenvolvimento Econômico, Ciência e 
Tecnologia, 1 Governo e 1 Gabinete.
 PRÓXIMA POSSE - Ocorreu no dia 15/7, mais 
uma cerimônia de posse  realizada pelo Município, 20 novos 
servidores tomaram posse para cargos nas secretarias de Saúde 
e Assistência Social. Por Diretoria de Comunicação

Sebrae -MS inicia etapa “Empresa Segura” em Inocência
 O Sebrae/MS estará em Inocência realizando o cadastro 
das empresas (ME e EPP) para que os funcionários e donos 
recebam a vacina 
contra H1N1.
 O 
c a d a s t r o  f o i 
realizado nos dias 
14 e 15 de julho 
p e l o s  a g e n t e s 
do Sebrae,  e  a 
vacinação ocorrerá 
pos te r io rmente 
pelo SESI.
 É 
importante lembrar que as pessoas que receberam a vacina contra 
a COVID só podem tomar a vacina contra H1N1 15 dias depois. 
Para mais informações entre em contato com a Prefeitura de 
Inocência pelas redes sociais ou pelo telefone (67) 3574-1040. 
Por Fabrício Corrêa

ASS. COMUNICAÇÃO
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Prefeitura firma parceria público-privada 
e Aparecida do Taboado vai ganhar Praça 

Projetada no Residencial Eldorado
MARKOS FERNANDO/DICOM

 Com olhos no futuro, 
a Prefeitura Municipal, através 
d a  n o v a  A d m i n i s t r a ç ã o , 
firmou parceria com a empresa 
Administrabem Participações 
– Administração e Corporação 
Ltda. para a construção de uma 
Praça Projetada no Residencial 
Eldorado.
 A empresa do ramo 
d e  l o t e a m e n t o s  u r b a n o s 
contratou a Paiva Engenharia, 
que desenvolveu o projeto 
levando em consideração todas 

as características do bairro, 
bem como as potencialidades 
do Município, e vai entregar a 
uma moderna Praça Projetada ao 
Município, “ela foi pensada não 
só para arborizar e embelezar o 
bairro, mas também para trazer 
funcionalidade para aquela 
região da cidade”, explicou a 
engenheira Thaysa Paiva.
 O prefeito José Natan, 
que recebeu o empresário 
Augusto de Paiva, representante 
da  Admin is t rabem,  e  as 

engenheiras Thaisa e Tayná 
Paiva na semana passada no 
gabinete, comemorou a parceria: 
“isso é a prova que o trabalho 
em conjunto com a iniciativa 
privada funciona SIM! É mais 
lazer para nossa cidade”, vibrou 
ele nas redes sociais.
 A  Admin i s t r abem 
Participações foi  fundada 
há  ma i s  de  10  anos  e  é 
e s p e c i a l i s t a  e m  b a i r r o s 
projetados, sendo responsável 
pelo loteamento Residencial 

Eldorado. O município entrou 
com a cedência da área verde 
para a construção da praça 
e a Paiva Engenharia com 
a elaboração do projeto. “O 
Residencial Eldorado é hoje 
um bairro consolidado e um dos 
principais bairros projetados 
da cidade. Estamos muito 
felizes por esta parceria porque 
quem ganha é a população”, 
finalizou Augusto.
 Por Camila Helem – 

Diretoria de Comunicação

FOTOS /DICOM

Prefeitura de Aparecida do 
Taboado entrega 41 cestas 
para famílias de crianças e 

adolescentes cadastrados no 
Serviço de Convivência

 A Prefeitura de Aparecida do Taboado fez a entrega de 
41 cestas de alimentos para as famílias de crianças e adoles-
centes cadastradas no Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos 
(SCFV). 
 
A l é m  d a s 
c e s t a s  d e 
a l i m e n t o s , 
t ambém na 
semana pas-
sada a Prefei-
tura, através 
da Secretaria 
de Assistên-
cia Social, fez 
a entrega de 
leite e cober-
tores para os 
cadastrados. 
 
 Segundo a coordenadora do projeto, Marilda Mota, essa 
ação faz parte do trabalho assistencial prestado às famílias e todas 
que mantém cadastro ativo no programa foram atendidas.
 O prefeito José Natan destacou que a Administração Mu-
nicipal trabalha para melhorar cada vez mais as ações ligadas ao 
assistencialismo de forma a levar mais qualidade de vida e dignidade 
às famílias aparecidenses e agradece o apoio dos parceiros.
 As cestas foram arrecadadas durante o programa ‘Vacina 
Solidária’, onde o Município contou com a participação da popu-
lação e da em-
presa Suzano; 
o leite foi doa-
ção da Coope-
rativa Sicredi 
e os cobertores 
fazem parte 
do programa 
‘Aqueça uma 
Vida’ do Go-
verno do Es-
tado.
 O 
S e r v i ç o  d e 
Convivência e 
Fortalecimen-
to de Vínculos (SCFV) atende crianças e adolescentes de 6 a 15 
anos. Segundo a Secretaria Especial do Desenvolvimento Social do 
Ministério da Cidadania, o serviço tem como objetivo fortalecer as 
relações familiares e comunitárias, além de promover a integração e 
a troca de experiências entre os participantes, valorizando o sentido 
de vida coletiva.
 A secretária de Assistência Social, Ariadne Queiroz, refor-
ça que “o SCFV possui um caráter preventivo, pautado na defesa 
e afirmação de direitos e no desenvolvimento de capacidades dos 
usuários”.
 Por Camila Helem – Diretoria de Comunicação

MARKOS FERNANDO/DICOM

Prefeito José Natan participa de entrevista nas rádios da 
cidade prestando contas dos primeiros 6 meses de gestão

 A convite das emisso-
ras de rádio de Aparecida do 
Taboado, o prefeito José Natan 
de Paula Dias, acompanhado 
do vice-prefeito Tenente Ávila, 
participou na semana passada 
de rodada de entrevistas para 
fazer um balanço dos primeiros 
6 meses de gestão mesmo dian-
te dos desafios provocados pela 
pandemia, que teve sua pior 
fase no Município nos meses 
de maio e junho.
 O primeiro encontro 
foi na Rádio JFM, no jornal 
Ronda da Cidade, apresentado 
pelos radialistas Celso Albu-
querque e Evanildo Corrêa. 
Na oportunidade, o prefeito 
comentou que mesmo em um 
ano atípico, com muitas di-
ficuldades, tem conseguido 
êxito principalmente na área 
da Saúde, destacando a instala-
ção de leitos de UTI, da usina 
de oxigênio, do tomógrafo 
computadorizado, entre outros 

investimentos. Falou ainda so-
bre o avanço na vacinação, os 
projetos para área cultural, os 
desafios com a reforma da pre-
vidência, entre outros assuntos 
importantes.
 Cumprindo agenda na 
Rádio Cultura FM, no jornal 
RCN Notícias, apresentado 
por Nestor Junior, o chefe do 
Executivo elencou os princi-
pais avanços em cada setor da 
Administração Pública e ainda 
respondeu questionamento a 
respeito do saneamento bási-
co do Município. Segundo o 
prefeito, a Administração vai 
buscar solucionar não só o pro-
blema do emissário de esgoto, 
como também questões ligadas 
ao abastecimento de água e 
descarte correto de resíduos 
sólidos.
 Na Rádio Shekinah 
FM, em entrevista com o radia-
lista pastor Ronaldo Néris, pre-
feito e vice aproveitaram para 

falar também da expectativa 
para os próximos 4 anos e res-
ponder alguns questionamentos 
de ouvintes.
 Em todas as entrevistas, 
o prefeito José Natan e o vice
-prefeito Tenente Ávila demons-
traram sintonia e deixaram claro 
o desejo de trabalhar unidos por 
uma cidade cada vez melhor, 
levando mais qualidade de vida 
para a população e buscando o 

desenvolvimento econômico e 
social do Município.
 A dupla agradeceu o 
convite das emissoras e ressal-
tou a importância de manter este 
espaço aberto para levar não só 
prestação de contas à população, 
como também para levar infor-
mações relevantes e de interesse 
público para a comunidade.
 Por Camila Helem - 

Diretoria de Comunicação

MARKOS FERNANDO/DICOM

Prefeito prestigia 1ª campanha do grupo Aparecida em Doação e diz 
que vai incluir evento na programação oficial de aniversário da cidade

 O prefeito de Aparecida 
do Taboado, José Natan de 
Paula Dias, prestigiou no último 
sábado (10) a realização da 
1ª campanha de doação de 
sangue e cadastro para doação 
de medula óssea realizada pelo 
grupo ‘Aparecida em Doação’ 
no próprio município.
 O evento foi realizado 
na sede do Rotary Clube, com 
horários agendados para evitar 
aglomeração. Ao todo, 60 
doadores contribuíram para 
abastecer o estoque de bolsas 
de sangue do Hemocentro de 
Paranaíba (Hemosul),  que 
também atende Aparecida 
do Taboado em processos de 
transfusão de sangue.
 Emocionado com a 
ação, que contou com a parceria 
da Prefeitura Municipal, o 
prefeito José Natan parabenizou 
os organizadores em nome 
das mobilizadoras Terezinha e 

Mônica, mãe e filha, que foram 
as idealizadoras do projeto, 
“contem sempre comigo para 
que este projeto cresça e se 
fortaleça em nossa cidade. É 
uma ação muito bonita, além 
de bastante útil, já que doar 
sangue é um ato a favor da vida. 
Parabéns pela organização”, 
disse, que aproveitou também 
para parabenizar os doadores.
 Segundo o prefeito José 
Natan, a campanha de doação 
de sangue realizada pelo grupo 
‘Aparecida em Doação’ deverá 
ser incluída na programação 
oficial de aniversário da cidade e 
a Prefeitura deverá colaborar para 
ampliar ainda mais a estrutura e, 
assim, coletar um número maior 
de bolsas de sangue.
 O Projeto ‘Aparecida 
do Taboado em Doação’ existe 
desde agosto de 2018 com 
o objetivo de conscientizar 
os  aparec idenses  sobre  a 

importância da doação de sangue 
e do cadastro para doação de 
medula óssea e tem orquestrado 
diversos mutirões até Paranaíba. 
Esta foi a primeira vez que a 
doação ocorreu no Município 
de Aparecida do Taboado e 
contou com apoio da Prefeitura 

Municipal, do Hemosul, Rotary 
Club, Secretaria Municipal de 
Saúde, prefeito José Natan e 
patrocinadores, além da força 
de vontade e dedicação dos 
voluntários e doadores.
Por Camila Helem – Diretoria 

de Comunicação
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Sucesso total, o 1º Arraiá do Taboadão animou noite de sábado 
em Aparecida do Taboado e arrecadou mais de 100 cestas básicas

FOTOS MARKOS FERNANDO

 A noite  de sábado 
foi sucesso absoluto com a 
realização do 1º Arraiá do 
Taboadão, transmitido ao vivo 
pelo Facebook da Prefeitura 
Municipal de Aparecida do Ta-
boado. O evento contou com a 
apresentação musical de 10 ar-
tistas locais e 4 participações 
especiais, incluindo Mariana 
Fagundes, que abrilhantou 

ainda mais a festividade.
 Realizada pela Pre-
feitura através da Secretaria 
Municipal de Educação, Cul-
tura, Esporte e Lazer, a live 
foi organizada com base na 
Lei Municipal nº 1.657/2021 
denominada ‘Artistas da Nos-
sa Terra’, que selecionou 10 
apresentações oficiais através 
do Edital de Chamamento Pú-

blico nº 001/2021.
 O prefeito José Natan, 
acompanhado do vice-prefeito 
Tenente Ávila e da primeira 
dama dona Verônica Dias, fez 
a abertura oficial declarando 
que este é 1º de muitos eventos 
que a Administração pretende 
realizar no Município com a 
presença dos artistas locais, 
“este projeto era um sonho 
que eu tinha desde quando 
ainda era vereador. Que bom 
que com o apoio da minha 
equipe e da Câmara Municipal 
a gente conseguiu colocar em 
prática e estamos aqui hoje 
vivenciando um momento 
tão importante para a classe 
artística e cultural da nossa 
cidade. É um prazer estar aqui 
hoje”, falou ele, que ainda 
ressaltou que com o avanço da 
vacinação no Município tudo 
está caminhando para que os 
próximos eventos aconteçam 
de forma presencial.  

 O chefe do Executivo 
ainda convidou os vereadores 
municipais para participarem 
da abertura, fazendo o agra-
decimento à aprovação do 
projeto de lei. O presidente 
da Casa, vereador Gustavo 
Neira, representou os demais 
e falou da importância dessa 
união para que a lei ‘Artistas 
da Nossa Terra’ pudesse acon-
tecer. Ele ainda parabenizou a 
Administração pela brilhante 
organização da live e também 
pela rede de solidariedade que 
possibilitou a arrecadação de 
mais de 100 cestas de alimen-
tos que serão direcionadas 
às entidades e famílias em 
situação de vulnerabilidade 
social através da Secretaria de 
Assistência Social.
 A b r i l h a n t a n d o  o 
evento, a cantora apareciden-
se Mariana Fagundes, que vem 
construindo uma carreira sóli-
da no cenário da música serta-
neja brasileira e já conquistou 
visibil idade nacional ,  fez 

questão de participar da live, 
enaltecendo a Administração 
pela realização do evento, “em 
nome do prefeito José Natan, 
que é meu amigo pessoal e 
foi colega de escola, eu quero 
parabenizar toda Administra-
ção por este evento aqui hoje. 
Isso é muito importante para 
nós, da classe artística, que 
fomos tão afetados por esta 
pandemia. Eventos como este 
fortalece e ajuda os artistas a 
superarem este momento difí-
cil e eu quero dizer que vocês, 
artistas aparecidenses, me 
têm. O que eu puder fazer para 
colaborar, contem comigo. E 
mais uma vez prefeito, verea-
dores e toda equipe, parabéns 
por esta iniciativa”, disse ela.
 O 1º Arraiá do Tabo-
adão contou com a apresen-
tação dos artistas Priscilla 
Cardoso, Sandiego, Alcelio 
Martins, Vicente Dias, Már-
cia Martins, Antônio Alves, 
Nando, Leal Luz, Aguiar e 
Igor Salles. Além das parti-

cipações especiais de Aneliza 
Mota e Tifany Freitas, que 
estrearam na carreira musical 
profissional, e também dos 
veteranos Zé Nelson e Cláudia 
Rufino. Todos deram um show 
de talento e carisma, sendo 
elogiados pelo público durante 
toda a programação.
 Até agora, a trans-
missão já alcançou quase 
10 mil  pessoas na página 
oficial da Prefeitura no Fa-
cebook (de forma orgânica), 
com mais de 450 reações, 
280 compart i lhamentos  e 
2,1 mil comentários. A live 
também foi transmitida pelas 
ondas e canais virtuais das 
Rádios Cultura FM e JFM, 
bem como pelo Youtube da 
APTV e página do Costa 
Leste News no Facebook. 
Juntos, esses canais levaram 
a transmissão para mais de 
50 mil pessoas através da 
internet.

Por Camila Helem – Dire-
toria de Comunicação

Vereador Sargento Rodrigues pede 
urgência na duplicação da BR 262  

 Em 9 de  ju lho,  o 
vereador trêslagoense Sargento 
Rodrigues, esteve visitando a 
capital federal, Brasília, e no 
Ministério de Infraestrutura, 
protocolou um oficio em 
caráter de urgência, junto ao 
assessor do Ministro Tarcísio 
Gomes de Freitas, solicitando 
a duplicação da BR 262, trecho 
que liga os municípios de 
Três Lagoas a Campo Grande, 
sendo uma reinvindicação da 
população Trêslagoense e Sul 
Matogrossense, que há anos 
sofre com essa rodovia. 
 “Gostaria de agradecer 
a recepção do Senhor Marcos, 

assessor de apoio do Ministro 
Tarcísio, e dizer que a população 
pede ajuda. Espero que o nosso 
pedido faça força,  junto aos 

inúmeros pedidos já feitos para 
a duplicação dessa rodovia”, 
declarou o parlamentar.

ASS. PARLAMENTAR

Solicitação feita, solicitação atendida
 Na manhã de 13/07, o parlamentar 
Sargento Rodrigues, esteve no bairro Imperial, 
acompanhando e fiscalizando o inicio das obras 
de pavimentação asfáltica da rua Monarquia. 
Além desta rua, outras vias serão contempladas 
com o asfalto, melhorando assim o deslocamento 
e qualidade de vida dos moradores. 
 “Fiz essa indicação em Fevereiro 
desse ano, e venho através desta, agradecer 
e parabenizar o Prefeito Ângelo Guerreiro, o 
Secretário de Infraestrutura Adriano Barreto, 
o diretor Osmar e toda equipe do departamento 
de obras, por nos atenderem em mais uma de 
nossas reivindicações” falou o vereador. 
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Prefeitura de Selvíria divulga novo cronograma 
semanal de vacinação contra a Covid-19

 Neste ultimo fim de 
semana, Selvíria recebeu uma 
nova remessa com 188 doses 
de vacinas contra a Covid-19, 
enviada pelo Governo do Esta-
do. O município vem realizan-
do a imunização da população, 
de acordo com as remessas 
enviadas.
 A Secretaria de Saúde 
informa e ressalta que, as doses 
estão chegando de acordo com 
informações cadastradas junto 
ao Governo do Estado, obtidos 
com base no último Censo do 
IBGE do ano de 2010, que 
apontam que o município 
possui 6.542 habitantes. De 
acordo com a pasta, a popu-
lação cresceu, e nos sistemas 
e-SUS e SISAB (Sistema de 
Informação em Saúde para 
a Atenção Básica), os dados 
apontam 8.792 pessoas cadas-
tradas. Com isso, a Adminis-
tração Municipal, se empenha 

para conseguir o quanto antes 
a imunização da população de 
acordo com os dados reais.
 Cronograma -  A 
semana inicia com a conti-
nuidade da imunização de co-
merciantes do ramo de alimen-
tação (mercado, lanchonete, 
padaria, confeitaria, sorveteria, 
açougue, hortigranjeiro e res-
taurante), acima de 18 anos de 
idade. A ação teve início na 
semana passada, com previsão 
para conclusão nesta semana.
 A população residente 
nas fazendas, também estará 
sendo imunizada durante a 
semana. Através de um novo e 
detalhado trabalho de recadas-
tramento feito pela Secretaria 
de Saúde, através de agentes 
comunitários de saúde, Cerca 
de 20% da nova remessa será 
direcionada a este grupo.
 E no dia 14 de julho 
(quarta-feira), foram disponi-

bilizadas 90 doses no Ginásio 
Olegário Rodrigues de Frei-
tas (Av. Jamil Kauás), para 
pessoas acima de 35 anos 
de idade sem comorbidades, 
lactantes amamentando até 
02 anos (levar certidão de 
nascimento da criança), e 
pessoas acima de 18 anos 
com comorbidades (levar 
laudo médico atualizado). Já 
no ESF II (bairro Véstia), a 

vacinação ocorreu simulta-
neamente no mesmo horário, 
com 20 doses destinadas para 
o mesmo grupo. 
 Atenção, a vacina-
ção ocorreu  por ordem de 
chegada. Sempre necessário 
estar munido do cartão do 
SUS, documentos pessoais e 
caderneta de vacinação.
 Por Assessoria de 

Comunicação

ASS.COMUNICAÇÃO

Prefeitura de Selvíria lança programa 
‘Renda Sel’ a população em situação de 

vulnerabilidade e risco social
ASS.COMUNICAÇÃO A Prefeitura de Sel-

víria lançou recentemente 
o programa Renda Sel dire-
cionado a população afetada 
pelos efeitos causados pela 
pandemia da Covid-19, como 
medida de enfrentamento as 
consequências econômicas 
provocadas pelo estado de 
calamidade pública.
 O Programa lançado 
pela Prefeitura é por meio de 
recursos próprios, e tem por 
finalidade de dar um auxílio 
financeiro mensal temporário, 
no valor de R$ 230,00 (duzen-
tos e trinta reais) a população 
que esteja em situação de 
vulnerabilidade e risco social.
 O período de inscri-
ção para ser beneficiário do 
Programa é de 07 à 27 de 
julho, das 13h às 17h (horá-
rio de Brasília), no Centro 
de Referência da Assistência 

Social (CRAS). E também das 
10h às 14h (horário de Brasí-
lia) no Centro de Referência 
Especializado da Assistência 
Social (CREAS).
 Os documentos ne-
cessários para a inscrição 
são: • RG; • CPF; • Título de 
eleitor; • Certidão de casa-
mento e ou nascimento; • Se 
for casado trazer documentos 
do cônjuge (esposa / esposo); 
• Documentos dos filhos; • 
Comprovante de residência; 
• Declaração que comprove 
residir no município há mais 
de 02 anos; (declaração de 
frequência escolar dos filhos 
nos últimos dois anos/ folha 
resumo do cartão SUS), con-
trato de aluguel (últimos dois 
anos); •Carteira de trabalho; 
• Autodeclararão se não tiver 
carteira de trabalho; • Se não 
tiver conta bancaria, apre-
sentar número da conta para 
recebimento do benefício; 
•  Número de Identificação 
Social (NIS).
 Quem pode ser bene-
ficiário?
 O Renda Sel é vol-
tado a moradores com 18 
anos ou mais; que estejam 
desempregados há mais de 02 
(dois) meses; que residam no 
município há mais de 02 anos 

(necessário comprovante de 
residência, declaração escolar 
dos filhos e ou Cartão SUS), 
e que tenham renda familiar 
per capita de até meio salá-
rio-mínimo, ou seja, que o 
resultado da soma da renda 
familiar dividida pelo número 
de membros da família seja 
até R$550,00 (quinhentos e 
cinquenta reais).
 Sobre Programa, o 
prefeito José Fernando Bar-
bosa dos Santos acredita que 
será um importante auxílio 
para os que mais precisam: 
“Principalmente neste mo-
mento de pandemia, onde 
inúmeras famílias foram afe-
tadas de diversas formas, e 
também na parte financeira, 
um auxílio como o Renda Sel 

será com certeza de grande 
valia. Nos empenhamos para 
conseguirmos oferecer este 
auxilio, e é uma honra hoje 
poder anunciar o Programa, 
saber que estaremos colabo-
rando neste momento tão de-
licado que o mundo enfrenta. 
É pensando no lado social, 
que visamos desenvolver 
esse Programa, para promo-
ver o bem-estar e auxiliar 
essas famílias mais afetadas. 
Agradecemos a equipe da 
Secretaria de Assistência 
Social, vereadores da Câma-
ra Municipal pelo apoio, e a 
todos os envolvidos por mais 
esta realização em nome da 
comunidade selvirense!” 
destacou o prefeito.

Por Ass. Comunicação

Cidade Empreendedora: por meio do programa, Prefeitura de Selvíria 
utiliza o poder de compras públicas em prol do desenvolvimento local

ASS.COMUNICAÇÃO

 Promover o desenvol-
vimento de Selvíria, a partir do 
processo de compras do poder 
público é uma das vertentes de 
atuação do programa Cidade 
Empreendedora. O eixo deno-
minado “Compras públicas” 
começou a ser executado no 
município, no dia 6/7, com a 
visita da equipe do Sebrae/MS 
à Prefeitura Municipal.
 De acordo com Luis 
Pivovar, consultor do Sebrae 
especializado em compras 
governamentais,  a reunião 
veio para alinhar as estratégias 
que podem ser adotadas pela 
prefeitura para fomentar o 
desenvolvimento da cidade, a 
partir das compras feitas pelo 

próprio município. Uma delas 
é fazer com que os pequenos 
negócios locais sejam priori-
zados nos editais de licitação. 
O tratamento diferenciado 
para as pequenas empresas 
da cidade está previsto na Lei 
Complementar nº 123/2006. 
Durante a visita, foi entregue 
a gestão municipal, um banner 
com as informações referentes 
a legislação.
 “Com a lei, a prefeitu-
ra passa a ter uma ferramenta 
fantástica para o desenvolvi-
mento local, pois quando os 
pequenos negócios da cidade 
são priorizados nos editais de 
licitação, há mais chances de 
eles ganharem o pregão. Com 

a contratação de uma empresa 
local, a administração pública 
faz com que o investimento 
permaneça na cidade, contribui 
para o aumento da empregabi-
lidade, da geração de renda, 
além de melhorar a inclusão 
social e econômica da popula-
ção”, ressaltou Pivovar.
 Durante os 15 meses 
de execução do programa 
Cidade Empreendedora no 
município, por meio do eixo 
“Compras Públicas”, os con-
sultores vão trabalhar junto 
a prefeitura para viabilizar a 
aplicabilidade da legislação, 
além de construir, em parceria 
com os funcionários, uma me-
lhoria no processo de licitação 
com a proposta de torná-lo 
mais célere e eficiente. Tam-
bém estão previstas ações de 
conscientização dos empreen-
dedores locais para que eles 
passem a compreender as van-
tagens de fornecer produtos ao 
município e tenham interesse 

em participar das licitações.
 Junto com o trabalho 
desenvolvido na área urbana, 
o eixo “Compras Públicas” 
possui outra linha de atuação 
com o foco no âmbito rural, 
em que são feitas ações junto 

a agricultura familiar para que 
os produtores consigam forne-
cer alimentos a prefeitura por 
meio do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE) 
e do Programa de Aquisição 
de Alimentos (PAA). Mais 

informações sobre o programa 
Cidade Empreendedora podem 
ser obtidas por meio do número 
0800 570 0800.
Por Ass Comunicação / 
ASN – Agência Sebrae de 
Notícias

Fátimo Dias toma posse 
como Conselheiro no 

Projeto Solidário Zum
 Recentemente, o 
secretário de Desenvolvi-
mento Econômico de Apa-
recida do Taboado, Fátimo 
Ap. Barbosa Dias, popularmente chamado de Fatinho 
Dias, que também é empresário e músico, assinou o ter-
mo de posse no Instituto Zum Milionário e José Rico para 
o Brasil, como segundo Conselheiro do Projeto solidá-
r io  Zum, 
represen-
t a n d o  o 
e s t a d o 
d e  M a t o 
Grosso do 
Sul.
 Se-
gundo nos 
informou Fatinho, o projeto por ser solidário, ajudará 
no setor de saúde, esporte e também na música. Entre as 
ações estará a contribuição para os hospitais que tratam 
o câncer por todo o Brasil.
 “Como secretário municipal em Aparecida do 
Taboado e componente do Instituto Zum, muitas serão 
as ações a serem realizadas aqui no município e também 
por toda a nossa região”, disse Fátimo Dias. 

Por Maria Lúcia Fernandes
DIVULGAÇÃO
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Por Auci Corrêa Fernandes

Aniversário de 67 anos de Cassilândia 
será comemorado com live especial

 No dia 03 de Agosto 
C a s s i l â n d i a  c o m p l e t a r á 
67 anos de emancipação 
político-administrativa, em 
comemoração será realizada 
uma live especial de aniversário. 

E será transmitido no Youtube da 
Rádio Patriarca de Cassilândia.
 O evento online terá 
dois dias de programação. Já 
no dia 02 e 03 de agosto com 
apresentação de 10 cantores. E 

vai acontecer no salão de festa 
do CERCA – Central de Eventos 
Rural de Cassilândia.
 No dia 02 de agosto  
a partir das 19h00 e no dia do 
aniversário dos 67 anos de 
Cassilândia, a live terás inicio 
apartir das 11h00 da manhã.
 C o n s t a  a i n d a  n a 
programação que toda a renda 
será destinada a Rede Feminina 
de Combate ao Câncer e Lar das 
Crianças. “  Os músicos serão 
ajudados com cachê da Lei Aldir 
Blank e  a live será transmitida 
pelo Canal de youtube da Rádio 
Patriarca de Cassilândia”.
 A  p r o g r a m a ç ã o 
c o m p l e t a  d a  l i v e  s e r á 

divulgada nos próximos dias. 
“Não poderemos realizar as 
comemorações tradicionais 
de aniversário por  conta 
das medidas de prevenção 
ao coronavírus,  mas não 
v a m o s  d e i x a r  u m a  d a t a 
tão importante passar em 
b r a n c o .  T o d o s  p o d e r ã o 
acompanhar de suas casas, 
teremos atrações para todos 
os públicos”,  explicou o 
diretor  do Departamento 
de Cultura da Prefeitura, 
Sandro César.
 Por Zildo Vieira/
www.jornalcassilandia.
com.br

Mais de 2 mil paranaibenses foram 
imunizados contra a gripe

FOTOS ANTONIO AGOSTINI

 A  c a m p a n h a  d e 
vacinação contra  a  gr ipe 
(Influenza A, H1N1, H3N2), 
realizada pela Prefeitura de 
P a r a n a í b a ,  p o r  m e i o  d a 
Secretaria Municipal de Saúde, 
no último sábado, imunizou 
2.396 paranaibenses durante o 
Drive-Thru, feito de frente o 
Espelho D’Água, das 7h às 16h.
 A ação atingiu cidadãos 
a partir dos 6 meses de idade 
acima. A Secretaria de Saúde 
levou para o local mais de 10 
mil vacinas remanescentes da 
22ª Campanha Nacional de 
Vacinação contra Influenza. 
“Aquelas que não foram aplicadas 

retornaram para os postos, onde 
o cidadão poderá procurar pelo 
imunizante”, afirmou Amauri 
Mariano, secretário de Saúde.
 O Prefeito Maycol 
Q u e i r o z  a c o m p a n h o u  a 
campanha e destacou a satisfação 
em ver a participação do povo. 
“A vacinação é muito importante, 
principalmente neste momento 
em que vivemos de pandemia de 
COVID-19. É comprovado que a 
vacina ajuda contra a doença. O 
povo entendeu o nosso chamado 
e aderiu e isso nos deixa muito 
felizes. Eu quero parabenizar 
toda equipe de imunização que 
trabalhou para que a ação fosse 

um sucesso”, disse.
 A coordenadora das 
Unidades de Saúde, Franciani 
Mariano Forni, destacou que 
a vacinação nas Unidades 
Básicas de Saúde acontecerá 
normalmente a partir de hoje 
(12), das 7h30 às 15h30. “A 
imunização é importante, pois o 
vírus afeta o sistema respiratório 
e pode causar complicações 
graves,  como a Síndrome 
Respiratória Aguda Grave”.
 Os vereadores Dollar 
Pires, Dr. Andrew Robalinho, 
Marcos Carenga, Dr. Fernando, 
Jair Fernandes, Sargento Benites 
e Gilson Santana prestigiaram o 

Drive-Thru de vacina e elogiaram 
o trabalho da equipe da Saúde.
 Celso Costa, coordenador 
de Imunização, destacou a 
preocupação da Administração 
Municipal neste momento 
pandêmico. “Devido à situação de 
pandemia do novo coronavírus, a 
gestão de municipal adotou uma 
série de medidas visando garantir 
a segurança da população, como 
esse drive vacina, imunização dos 
idosos em domicílio, orientação 
sobre o distanciamento social em 
todas as Unidades de Saúde, horário 
estendido e estrutura externa nos 
pontos de vacinação”. 

Por Luana Chaves

Secretaria de Assistência Social de Paranaíba é 
assumida interinamente por Débora Queiroz

DECOM

 A Secretária de Cultura, 
Débora  Queiroz ,  assumiu 
interinamente a Secretaria 
Municipal de Assistência Social 

no período de 21 dias de férias 
regulamentares da secretária 
Celina Pereira dos Santos, a 
contar do último dia 05 até o dia 

25 de julho.
 Celina é servidora 
pública efetiva e solicitou o seu 
período aquisitivo, conforme o 
artigo 87, da Lei Complementar 
n.º 047, de 09 de maio de 2011. 
Já Débora assumiu a pasta sem 
prejuízo de suas funções.
 Na manhã de segunda-
feira, 12, o prefeito Maycol 
Queiroz e  a  vice-prefei ta 
Roseli Martins apresentaram 
of ic ia lmente  a  secre tá r ia 
substituta e deram boas vindas 
a ela na Secretaria.
 “Eu quero agradecer 
à toda equipe da Assistência 

Social pelo o que vem fazendo 
pela população de Paranaíba. 
A nossa secretária Celina se 
encontra de férias e quem vai 
responder pela pasta em sua 
ausência é a nossa secretária 
de Cultura, Débora”, disse o 
prefeito.
 Débora  ag radeceu 
a confiança da vice-prefeita, 
Rose l i ,  em seu  t raba lho . 
“Agradeço a oportunidade de 
mais uma vez ter a oportunidade 
de estar mostrando o meu 
trabalho e conto com o apoio 
de toda equipe da Assistência”.
 Por Luana Chaves

SORTEIO DE 80 TERRENOS URBANOS DO “LOTEAMENTO 03 DE 
AGOSTO” OCORRERÁ DIA 16 DE JULHO PELO YOUTUBE

 A prefeitura municipal de Cassilândia por meio da secretaria de obras e o setor 
de habitação anunciou por meio de um comunicado, que o sorteio dos lotes ocorrerá 
por meio de uma live no YouTube no canal da radio patriarca, o qual ocorrerá no dia 
16 de julho as 08:00 horas local, confira o comunicado na íntegra:
 “O município de Cassilândia e Secretaria de Obras através do Setor de 
Habitação, comunica que a partir da 08:00 MS do dia 16 de julho de 2021, realizará 
na Praça Pública São José (concha acústica), o sorteio de 80 terrenos urbanos do 
“Loteamento 3 de Agosto”, em cumprimento a Lei Municipal n° 2.173/2019 de 30 de 
agosto de 2019 e a Lei n° 2.184/2019 de 05 de novembro de 2019. Onde todos os que 
fizeram as inscrições participarão do sorteio. Sendo 80 nomes titulares e 80 suplentes.
 O sorteio será transmitido ao vivo no YouTube da Radio Patriarca, devido 
ao covid-19 não será presencial e sendo assim a população poderá acompanhar pelo 
YouTube, para que não haja aglomeração na Praça Pública. haverá autoridades presentes para acompanhar o sorteio e será gravado.
 Os nomes contemplados deverão comparecer no prazo de 05 (cinco) dias úteis, no Setor de Habitação para formalização da 
documentação, sob perda do direito da contemplação e consequente substituição.” Por Portal  Prefeitura de Cassilândia

 ESTIAGEM E INCÊNDIOS: GOVERNO DECRETA 
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM TODO O ESTADO DE 
MS - O Governo do Estado oficializou na terça-feira (13) dois 
decretos que declaram situação de emergência em todo Mato 
Grosso do Sul por 180 dias: um deles está relacionado à estiagem 
e o outro aos 
i n c ê n d i o s 
f lorestais  em 
qualquer t ipo 
de vegetação.
O s  d e c r e t o s 
f a z e m  p a r t e 
d a s  a ç õ e s 
p r e v e n t i v a s 
adotadas pelo 
Governo do Estado, enfatizadas pelo governador Reinaldo 
Azambuja em entrevista concedida à CNN Brasil. “Estamos 
com um programa através dos Bombeiros, juntamente com o 
Ibama, os brigadistas, de fazer uma base protetiva aos incêndios 
florestais. Estamos vivenciando um momento de extrema queda 
da umidade relativa do ar e uma geada muito grande, talvez 
uma das maiores que já tivemos, temos um clima extremamente 
seco e muito favorável aos incêndios. Dividimos essa base de 
proteção em várias regiões do Estado, já existem vários focos”.
Além do trabalho preventivo, Mato Grosso do Sul também 
investiu em equipamentos para ampliar o suporte de combate 
às queimadas. “Fizemos um grande investimento em aeronaves, 
treinamento de brigadistas, equipamentos para que possamos 
nos preparar um pouco melhor. Esse ano será também difícil, já 
que tivemos uma geada que acabou queimando muito em várias 
regiões do Estado”, destacou.
O Coordenador Estadual de Defesa Civil, Cel Fábio Catarineli, 
pontuou que o Corpo de Bombeiros Militar de MS já está com 
operações de combate a incêndios florestais em andamento no 
Estado e que os decretos auxiliam na tomada de decisões e ações 
emergenciais.Dados Subcom

 .*.*.*.*.
 DESDE O DIA 7 DE JULHO, QUALQUER 
CIDADÃO CASSILANDENSE com mais de seis (06) meses 
de vida, poderá procurar uma unidade básica de saúde para 
receber a vacina contra a gripe (influenza). 
 A ún ica 
res t r i ção 
p a r a  s e 
v a c i n a r 
c o n t r a  a 
g r i p e ,  é 
n ã o  t e r 
t o m a d o 
n e n h u m 
outro tipo 
de vacina 
no intervalo de 14 dias. Antes restrita à apenas grupos 
prioritários, a decisão da Secretaria Municipal de Saúde 
vai de encontro à determinação do Ministério da Saúde, 
preocupada com a baixa procura da vacina contra a gripe.

  .*.*.*.*.
 A CÂMARA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA/MS 
vem a público informar que o Processo Seletivo de Estagiário 
ocorrerá na Escola Municipal Amim José, localizada na Rua 

Laudemiro Ferreira 
d e  F r e i t a s ,  n º 
8 0 0 ,  C e n t r o , 
e m  C a s s i l â n d i a /
MS. Para maiores 
i n f o r m a ç õ e s 
l igue:  (67) 3596-
1331.  Horário de 
atendimento: Das 
07:00h às 11:00h. 

 .*.*.*.*.

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL N.º 060/2021

TOMADA DE PREÇOS N.º 007/2021

JOSÉ NATAN DE PAULA DIAS, Prefeito Municipal de Aparecida do 
Taboado, torna público a quem possa interessar, que se acha instaurado 
no Município de Aparecida do Taboado/MS, o Processo de Licitação 
Pública, na modalidade de TOMADA DE PREÇOS N.º 007/2021, com 
fundamento nos dispositivos da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, 
com suas alterações posteriores, com a finalidade de selecionar em-
presa, pelo critério do menor preço, para a REFORMA PREDIAL DO 
IMÓVEL LOCADO PELO GABINETE DO PREFEITO PARA A SEDE 
DO “DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN”, de 
conformidade com o Projeto Básico, Memorial Descritivo, Planilha 
Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro, de responsabilida-
de da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos, 
anexos ao Edital, com as condições definidas no ato de convocação.
Os interessados poderão adquirir o edital e seus anexos, nos dias úteis, 
no horário de expediente do Município de Aparecida do Taboado, na 
sala do Departamento Municipal de Licitação, situado no Paço Municipal 
“Oswaldo Bernardes da Silva”, na Rua Elias Tolentino de Almeida, n.º 
4.098, Jardim São Bento, na cidade de Aparecida do Taboado/MS, ou 
através de solicitação no e-mail: licitacao@aparecidadotaboado.ms.gov.
br, ou ainda, via download no  https://aparecidadotaboado.ms.gov.br/
portal/editais/1.

Os envelopes de documentos e de propostas deverão ser entregues 
até às 09h00min (BR) do dia 04 de agosto de 2021, com audiência 
inicial para abertura dos envelopes, para esta mesma data e horário, 
com ou sem a presença de representantes das empresas ou profissio-
nais concorrentes.

Aparecida do Taboado/MS, 09 de julho de 2021.

JOSÉ NATAN DE PAULA DIAS
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
APARECIDA DO TABOADO - MS
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Câmara de Aparecida do Taboado realiza a 
última sessão do primeiro semestre de 2021

DÚ BORGES
 Na noite de 12 de julho 
de 2021, reúne-se ordinariamente 
a  C â m a r a  M u n i c i p a l  d e 
Vereadores de Aparecida do 
Taboado, para a última sessão 
do primeiro semestre de 2021. 
Sob a presidência do vereador 
Gustavo Neira e contando 
com a presença dos demais 
parlamentares, diversas foram 
as proposituras apreciadas na 
pauta do Expediente e também 
na Ordem do Dia.
Pauta do Expediente
 R e q u e r i m e n t o 
de Convocação, de autoria 
do vereador Vagner Lopes 
M a r t i n i a n o  d e  A q u i n o , 
requerendo a Mesa Diretora, após 
ouvido o Douto Plenário, que se 
digne Convocar o Excelentíssimo 
Senhor José Natan de Paula 
Dias, Prefeito Municipal, para 
comparecer à Câmara Municipal 
de Aparecida do Taboado, em 
sessão ordinária, em data a ser 
acertada entre a Presidência da 
Câmara Municipal e o Chefe 
do Executivo, para prestar 
esclarecimentos relacionados 
à prestação de serviços pela 
Empresa de Saneamento de 
Mato Grosso do Sul – SANESUL 
em nosso Município: - qual o 
procedimento ou providência 
que o Município está tomando 
para fazer a organização do plano 
municipal de saneamento básico, 
tendo em vista que o Prefeito 
Municipal disse que o plano 
aprovado no ano de 2020 não 
contém os quatro eixos e qual a 
previsão para que isso aconteça; 
- se existe fiscalização por parte 
da prefeitura com relação aos 
serviços prestados pela Sanesul? 
Em caso afirmativo, quem é o 
fiscal e como se faz as exigências 
para tapar os buracos que a 
Sanesul deixa nas ruas de nossa 
cidade de maneira irregular; 
- porque a Empresa Sanesul 
continua prestando serviços em 
nosso Município de maneira 
irregular, ou seja, sem contrato, 
pois o mesmo expirou no ano 
passado; - por quê com tanto 
dinheiro em caixa não se pensa 
em fazer a municipalização da 
água; - em relação ao emissário 
final de esgoto, que foi alvo 
de muitas críticas do Prefeito 
quando era Vereador, se foi 
elaborado algum projeto ou se 
tem algum estudo objetivando 
resolver a situação? 
 O mesmo foi discutido 
pelo vereador autor que declarou 
que o requerimento não é só de 
autoria do vereador Vagner e 
sim de toda a população que está 
sendo prejudicada pela Sanesul. 
Sendo votado foi aprovado por 
unanimidade
 Indicação n.º 183/2021, 
ao Deputado Federal Beto 
Pereira, de autoria do vereador 
José Carlos da Conceição Santos, 
indicando gestões no sentido de 
viabilizar recursos, via emenda 
parlamentar, para atender a 
saúde pública de Aparecida do 
Taboado.
 Indicação n.º 184/2021, 
ao Prefeito Municipal, de autoria 
do vereador José Carlos da 
Conceição Santos, solicitando 
a  const rução de  lombada 
devidamente sinalizada na Rua 
Minas Gerais, altura do n.º 4.751, 
defronte a Oficina Três Irmãos, 
em Aparecida do Taboado.
 Indicação n.º 185/2021, 
ao Prefeito Municipal, de autoria 
do vereador José Carlos da 
Conceição Santos, reivindicando 
a viabilização de recursos para 
a construção de mais salas de 
aula na Escola Municipal Jesus 
José de Souza, em Aparecida do 
Taboado.
 Indicação n.º 186/2021, 
ao Prefeito Municipal, de autoria 
do vereador José Carlos da 
Conceição Santos, indicando 
a viabilização de recursos para 
a construção de mais salas de 
aula e o calçamento na Escola 

Municipal João Luiz Pereira, em 
Aparecida do Taboado.
 Indicação n.º 187/2021, 
ao Prefeito Municipal, de autoria 
do vereador Gilberto Pereira, 
solicitando a construção de 
lombada devidamente sinalizada 
na Rua Pará, altura do n.º 1.351, 
no bairro Vila Barbosa, em 
Aparecida do Taboado.
 Indicação n.º 188/2021, 
ao Prefeito Municipal, de autoria 
dos vereadores Luis Fernando 
Oliveira da Silva e Patrícia 
Maria dos Santos, indicando 
a  const rução de  lombada 
devidamente sinalizada na Rua 
José Moreira Falkine, altura 
do n.º 5.169, em Aparecida do 
Taboado.
 Indicação n.º 189/2021, 
ao Prefeito Municipal, de autoria 
dos vereadores Luis Fernando 
Oliveira da Silva e Patrícia 
Maria dos Santos, solicitando o 
recapeamento do asfalto da Rua 
Princesa Carlota Joaquina, altura 
do número 2.570, em Aparecida 
do Taboado.
 I n d i c a ç ã o  n . º 
190/2021, à Deputada Federal 
Rose Modesto, de autoria dos 
vereadores Jucleber da Silva 
Queiroz,  Heberson Galter 
C u s t ó d i o ,  L u í s  G u s t a v o 
Gonçalves Neira e Gilberto 
P e r e i r a  r e i v i n d i c a n d o  a 
viabilização de recursos no valor 
de R$ 45.000,00 (quarenta e 
cinco mil reais), para incrementar 
ações do Fundo Municipal 
de Cultura de Aparecida do 
Taboado, com a realização de 
apresentações culturais em 
Aparecida do Taboado.
 M o ç ã o  d e 
Congratulações n.º 15/2021, ao 
2º Ten. QOBM Rafael da Silva Sá 
Xavier, de autoria dos vereadores 
Heberson Galter Custódio, 
Jucleber da Silva Queiroz, Luís 
Gustavo Gonçalves Neira e 
Gilberto Pereira, pelo excelente 
trabalho realizado no comando 
do 15º Subgrupamento de 
Bombeiros Militar Independente 
de Aparecida do Taboado. 
 Moção de Pesar por 
falecimento n.º 16/2021, de 
autoria dos vereadores Vagner 
Lopes Martiniano de Aquino 
e José Carlos da Conceição 
Santos à família do saudoso 
Waldemir de Freitas Lucas, pelo 
seu passamento ocorrido no dia 
28 de maio de 2021, na cidade de 
São José do Rio Preto – SP.
 Moção de Pesar por 
falecimento n.º 17/2021, de 
autoria dos vereadores José 
Carlos da Conceição Santos 
e Luis Fernando Oliveira da 
Silva, à família do saudoso 
Edilson Antônio Filho, pelo seu 
falecimento ocorrido no dia 08 
de julho de 2021, na cidade de 
Jales – SP. 
 As três Moções foram 
discutidas, votadas e aprovadas 
por unanimidade.
Ordem do Dia
 Projeto de Lei n º 
09/2021, LDO (Lei de Diretrizes 
Orçamentárias) e seus anexos e 
com a Redação decorrente de 
emenda do relator. O mesmo foi 
aprovado por unanimidade de 
votos em segunda discussão e 
votação. Após a votação o projeto 
foi encaminhado à Comissão 
de Justiça e Redação para 
elaboração da Redação Final, 
sendo aprovada por unanimidade 
em sessão extraordinária , 
realizada após o final da sessão 
ordinária.
 Projeto de Resolução 
Legislativa n.º 2/2021, dos 
Membros da Mesa Diretora, 
que “Dispõe sobre a formação 
de Comissão de Representação 
L e g i s l a t i v a  e  d á  o u t r a s 
providências”. A Comissão 
será  composta  pe la  Mesa 
Diretora, vereadores Gustavo 
Neira, Ber Galter e Jucleber 
–Bim, no período de 18 de 
julho a 31 de julho de 2021. 

O projeto foi aprovado por 
unanimidade
 Projeto de Resolução 
Legislativa n.º 3/2021, dos 
Membros da Mesa Diretora, 
que “Dispõe sobre a proposta 
o r ç a m e n t á r i a  d a  C â m a r a 
Municipal de Aparecida do 
Taboado a ser incluída na LDO 
e na LOA do município para o 
exercício de 2022”. A proposta 
orçamentária para o exercício 
de 2022, é de 7%. O mesmo foi 
aprovado por unanimidade.
Por Maria Lúcia Fernandes

Vereadores parabenizam organizadores e 
artistas pela realização do Arraiá Taboadão

 Na última sessão or-
dinária do primeiro semestre 
de 2021, realizada dia 12 de 
julho, além de apreciarem di-
versas proposituras, os parla-
mentares usaram a tribuna da 
Câmara para pronunciamentos 
em defesa da população e 
também para realizar algumas 
cobranças ao Executivo.
 Vagner Panela ,  ao 
usar a tribuna pediu para que 
população se cuide, “esse ví-
rus maldito vem assombrando 
nossa cidade, levando pessoas 
importantes para nós e para 
suas famílias, hoje perdemos 
a empresária Betinha, do Salão 
de Beleza. Estamos tristes com 
os últimos acontecimentos”, 
falou.
 Ainda quanto ao co-
ronavírus, pediu a secretária 
de Saúde que tome alguma 
providência para diminuir 
as enormes filas nos dias de 
vacinação. “O executivo está 
cobrando dos comerciantes 
quanto às aglomerações e na 
porta da secretaria de Saúde 
uma grande aglomeração”.
 Parabenizou a rea-
lização da live do Arraiá Ta-
boadão, pois o município tem 
verdadeiros artistas.
 Cobrou ao prefeito 
que urgentemente façam a 
entrega de cestas básicas, pois 
há famílias passando fome e o 
caixa da prefeitura com mais 
de 28 milhões de recursos que 
foram economizados.
 Marcio Galdino, ini-
ciou falando a respeito dos 
requerimentos que são enca-
minhados ao Executivo, “os 
mesmos foram respondidos, 
mas não são respondidos a 
contento, faltando respostas 
adequadas. O prefeito já foi 
vereador e certamente ele fez 
muitos requerimentos e gos-
taria das respostas objetivas”, 
disse o vereador.
 Citou cada resposta 
aos requerimentos, os quais 
segundo ele são assinados pelo 
prefeito, declarando que todas 
as respostas vieram faltando 
clareza e isso não poderá con-
tinuar ocorrendo.
 “Quanto a vacinação, 
a mesma está sendo rápida, 
mas o problema é quanto a 
desorganização nas filas e isso 
tem como organizar”, disse o 
vereador.
 Marcio falou ainda, 
sobre a realização ao Arraiá 
Taboadão e sobre os recursos 
que a administração economi-
zou, “os 28 milhões em caixa 
não são para ficar debaixo do 
colchão e sim para servir nossa 
população”. Falou.
 Carlinho Lageado, 
iniciou sua fala comentando 
sobre as indicações apresen-
tadas de sua autoria. “Já que a 
administração tem dinheiro em 
caixa, que sejam utilizados em 
melhorias para benefícios de 
nossa população”, disse.
 Declarou de sua tris-
teza pelo falecimento da Beti-

nha. Pediu a Deus que console 
todos os familiares.
 Comentou sobre a re-
alização do Arraiá Taboadão, 
sendo um verdadeiro suces-
so. Parabenizou o prefeito, o 
vice-prefeito e a Câmara de 
vereadores por esta realização, 
como também todos os orga-
nizadores, em nome da Mara 
secretária de Educação e ao 
Pedro diretor de Cultura.  
 Agradeceu a Assistên-
cia Social e ao Dr. Lúcio Bar-
ros, Delegado de Polícia, pois 
tão educadamente retiraram as 
pessoas que estavam na Praça 
Três Marias, levando-os para 
o Módulo Esportivo até enviar 
cada cidadão para sua cidade 
de origem.
 Jucleber BIM ,  ao 
iniciar sua fala, comentou de 
sua tristeza pelo falecimento 
do peão de rodeio Edilson, 
popular minuto. Rogou a Deus 
que conforte a esposa Simone 
e toda a família do brejão, em 
nome do Cosme, solidarizou 
com todos os irmãos do Edil-
son, uma pessoa que por longos 
anos representou Aparecida do 
Taboado, por todo o Brasil. Fa-
lou ainda sobre a triste notícia 
do falecimento da Betinha, se 
solidarizando com o esposo 
Airton, as filhas Luriele e Loui-
se, o genro Rodrigo, netos, pais 
e irmãos.
 Comentou  sobre  a 
transição do comando do Cor-
po de Bombeiros, dando as bo-
as-vindas ao novo Comandan-
te, e na mesma semana ocorreu 
uma reunião para tratar sobre o 
transporte dos pacientes, pois 
o Corpo de Bombeiros estava 
tendo algumas dificuldades, o 
que será em breve resolvido. 
 Parabenizou o Rotary 
Club que em parceria com 
a senhora Terezinha Ferraz, 
realizaram mais uma doação 
de sangue aqui no município. 
Defendendo a implantação 
dentro do município de uma 
Agência Transfusional, para 
que o sangue aqui doado fique 
em nossa cidade. Defendeu 
ainda, a compra de marca pas-
so provisório para ter dentro 
do hospital para situação de 
emergência.
 Agradeceu e parabe-
nizou ao prefeito José Natan 
pela realização da live Arraiá 
Taboadão, como também, ao 
Pedro pela direção na Cultura 
e demais organizadores e em 
nome de Vicente Dias parabe-
nizou os artistas pela brilhante 
realização. Parabenizou ao Dú 
Borges e equipe pela filmagem 
e transmissão.
 Ber Galter, comen-
tou sobre os seis meses no 
Legislativo, dizendo que está 
muito satisfeito com o trabalho 
realizado, pois teve uma Lei 
sancionada, sobre a questão da 
fibromialgia.
 Comentou  sobre  a 
emenda do Castramóvel, que 
era para ser implantado em 
abril, o que se tornou em for-

ma de consórcio, atrasando um 
pouco a vinda, mas o deputado 
Márcio Fernandes se compro-
meteu em entregar no segundo 
semestre.
 “Mesmo estando na 
faixa vermelha, o prefeito 
flexibilizou, e o comércio no-
turno está podendo abrir até 
mais tarde, e os clientes po-
dendo consumir no local. Mas 
recomendamos que as normas 
sejam mantidas”, declarou. 

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO

   Falou 
ainda sobre a doação de novas 
bolsas de sangue, que é um 
projeto dirigido pela senhora 
Terezinha Ferraz, com apoio 
do Rotary Club.
 “Quanto as ações dos 
moradores de rua deu efeito, 
restando apenas dois em nossa 
cidade. Os vereadores e a po-
pulação cobraram e a atitude 
veio do poder público”, falou. 
Por Maria Lúcia Fernandes

Vigilância 
Epidemiológica atualiza 

monitoramento 
semanal da Dengue e da 
Leishmaniose em Três 

Lagoas

 A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Três Lagoas, 
por meio da equipe de Vigilância Epidemiológica, setor da 
Diretoria de Vigilância em Saúde e Saneamento, divulgou o 
Boletim de Monitoramento da Dengue e da Leishmaniose, 
referente à 27ª semana de 2020, na terça-feira (13).  
 Como consta no Boletim de Monitoramento da Dengue, 
o número acumulado de casos notificados suspeitos chegou 
a 3.143, sendo 1.664 positivos e 1.430 casos com resultado 
negativo. Desse total, 11 ainda aguardam resultados de exames 
laboratoriais.
 Segundo consta no referido Boletim Epidemiológico, o 
total acumulado de casos notificados suspeitos se refere à soma 
dos casos de janeiro (336), fevereiro (802), março (965), abril 
(672), maio (262), junho (95) e parcial de julho (11).
LEISHMANIOSE
 No monitoramento semanal da Leishmaniose 
(Visceral e Tegumentar), não houve alterações e Três 
Lagoas continua com registro de 10 casos notificados 
suspeitos, 7 casos positivos e 03 já descartados como 
negativos. 

Por Diretoria de Comunicação
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LIVRE MENTE
TOC não é brincadeira

 Q u a n d o  u m a  p e s s o a 
a p r e s e n t a  c o m p o r t a m e n t o s 
relacionados à mania, principalmente 
quando se refere à limpeza, é muito 
comum os outros brincarem dizendo 
que ela tem TOC e esse senso comum 
causa certo desconforto justamente 
por interpretarem com um tom de 
piada ou como algo fácil de ser 
superado.
 TOC é abreviação de 
Transtorno Obsessivo Compulsivo 
que é um transtorno mental que causa 
muita angústia, tendo como características os pensamentos com 
obsessões e manias, com rituais que podem atrapalhar a qualidade 
de vida das pessoas significadamente.
 Quem possui esse transtorno tem pensamentos que 
causam medo e uma ansiedade muito grande no qual desenvolvem 
rituais para conseguirem diminuir a angústia que é gerada pelos 
pensamentos disfuncionais e assim acalmarem a sua mente.
 A pessoa sente a necessidade de realizar o ritual quando tem 
pensamentos que lhe causam medo, como por exemplo: medo de 
bactérias precisa lavar as mãos inúmeras vezes; verificar as portas, 
precisam voltar e contar uma certa quantidade para ter certeza que 
trancou; pensamentos obscenos em relação a figuras importante de 
sua vida, se sentem muito culpadas por terem esses pensamentos; 
simetria, sente a necessidade  que tudo fica de forma alinhada, ou 
não consegue pisar em linhas marcadas no chão; acumular objetos 
sem utilidade, não conseguem colocar no lixo.
 Esses são alguns exemplos dos sintomas que podem indicar 
o TOC, por ser tratado de forma discriminada e ironizada muitos 
sentem vergonha em procurar ajuda.
 Esses sintomas podem ir se agravando com o tempo, 
se você se identificou ou conhece alguém que reproduza algum 
comportamento de forma repetitiva, não intérprete como uma 
brincadeira, fazendo piadas ou algo que pode ser superado com 
facilidade, é um transtorno que precisa ser avaliado e tratado assim 
como todos os outros.
 É importante diferenciar uma pessoa com TOC daquela que 
gosta das coisas organizadas, tentar identificar se os rituais exigem 
muito tempo da pessoa, interferindo na sua qualidade de vida, 
atrapalhando em sua capacidade até de trabalhar, estudar e interagir 
com os amigos, com pensamento de desistir de algo justamente pela 
angústia e solidão que esses rituais geram.
 A Terapia Cognitiva Comportamental é indicada em casos 
como o TOC e está sendo muito eficiente, uma vez que ela auxilia o 
paciente a desenvolver estratégias para lidar melhor com a angústia 
gerada com os pensamentos disfuncionais.

Por Aline Silva - Psicóloga

Associação Evangélica de Inocência doa 
medicamentos para Hospital Municipal

ASS. COMUNICAÇÃO

 A Associação Evangélica IDE de Inocência/MS,  através da 
Primeira Igreja Batista, fez uma doação de medicamentos e produtos 
hospitalares no valor de R$ 2.340,000 para o Hospital e Maternidade 
de Inocência e Hospital de Campanha.
 As doações foram recebidas pela Diretora do Hospital, 
Marilucy Junqueira, e pela farmacêutica Jesuziane Cardoso,  e os 
responsáveis pela entrega das doações foram o pastor Édipo de 
Souza, o Vice-Presidente da Associação, Silas Damião, e o membro 
Antônio de Paula.
 A equipe de saúde e todo o executivo municipal expressam 
sua gratidão pela generosidade demonstrada pelos cidadãos. Muito 
obrigado!    Por Fabrício Corrêa

Associação Comercial doa capacetes para recuperação de pa-
cientes de COVID ao Hospital de Campanha de Inocência

ASS. COMUNICAÇÃO

 No dia 7 de julho, 
durante o evento promovido pelo 
Sebrae/MS no espaço conviver, 
a Associação Comercial de 
Inocência, representada pela 
presidente Mariene Garcia, 
entregou três capacetes “Elmo” 
para a equipe de saúde do 
município, que serão destinados 
para o Hospital de Campanha de 
Inocência.
 O capacete Elmo é 
fundamental para a recuperação 
de pacientes contaminados pela 
COVID-19, e assim que a ACEI 
se inteirou dos benefícios do 
mesmo 31 dos 39 associados 
realizaram uma “vaquinha 
solidária” para compra do 
capacete. O valor custeado pelos 
comerciantes e empresários foi 
de R$ 7.523,00.
 Feito com silicone 
e PVC, o disposi t ivo foi 
desenvolvido para oferecer 
oxigênio em alto fluxo para 
o  pac ien te  in te rnado .  O 
equipamento envolve toda a 
cabeça do paciente e é fixado 

no pescoço em uma base que 
veda a passagem de ar. Com 
a aplicação de oxigênio e ar 
comprimido, o Elmo gera uma 
pressão positiva (em relação à 
pressão atmosférica) que ajuda 
pacientes com dificuldade de 
oxigenação.
 D e s s a  f o r m a ,  é 
indicado para o tratamento de 
pacientes com quadro clínico 
leve e moderado, mas também 
auxilia casos que começam a 
evoluir para gravidade, de modo 
a evitar também a intubação do 
paciente.
 O capacete também 
proporciona que o gás carbônico 
não seja expelido no ambiente, 
o que é mais uma vantagem. 
Não havendo contaminação, 
o aparelho garante a maior 
segurança dos profissionais de 
saúde.

Por Fabrício Corrêa - Dados 
Marcelo Santos / Marcelo 

Alcantara, superintendente da 
Escola de Saúde Pública do 

Ceará (ESP/CE).

Sebrae/MS promove palestra 
sobre formação de preços para 

empresários de Inocência
ASS. COMUNICAÇÃO

Palestra que faz parte do “Programa Cidade Empreendedora” 
tratou de lucro e formação de preços

 O Sebrae/MS, em parceria com a Prefeitura de Inocência e a 
Associação Comercial do município, promoveu, dia 6 de julho, mais 
uma palestra que faz parte do circuito de aprendizado do Programa 
“Cidade Empreendedora” intitulada “Meu preço está certo? Estou 
tendo lucro?”
 A palestra ocorreu no “Espaço Conviver”, às 18h, e 
teve como intuito instruir os comerciantes e empreendedores que 
acompanharam o evento como estabelecer um bom preço de venda 
para os seus produtos e serviços. Na ocasião conversaram com 
todos os presentes acerta de como fazer o gerenciamento constante 
e cálculo dos preços do seu negócio, destacando o que é necessário 
fazer para gerar lucro.   Por Fabrício Corrêa

Toninho da Cofapi reúne com 
Secretário Jaime Verruck sobre 
investimentos  para Inocência

ASS. COMUNICAÇÃO

 Na reunião com o Prefeito Toninho da Cofapi e o 
Secretário de Meio Ambiente Max Machado, o Secretário Jaime 
Verruck discutiu investimentos privados e a expansão de novas 
atividades no município - que já atua fortemente no eucalipto – e 
agora amplia a produção agrícola e pecuária. Nesse sentido estão 
em andamento as tratativas com o Governo do Estado sobre a 
melhoria das estradas.
 Em pauta a recente atuação da Semagro em apoio a 
instalação de uma empresa de mineração (pó de rocha) com 
investimento de mais de 94 milhões, e que já está consolidada e 
ainda a instalação futura de uma indústria de processamento de 
açúcar, que pode chegar a gerar mais de 500 novos empregos. 
Presentes também o Superintendente Bruno Gouvea Bastos e o 
Assessor Legislativo da Semagro, Markito Perez.

Por Fabrício Corrêa - Dados @semagroms

REFORÇO – Três Lagoas recebe 
doação de 30 mil doses de vacina 

contra H1N1 do Instituto Butantan
DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO

 Assim como em anos 
anteriores, Três Lagoas recebeu 
do Instituto Butantan a doação 
de 30 mil doses de vacinação 
contra a Influenza A – H1N1 que 
já foram buscadas pela Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS) e 
serão disponibilizadas nas Uni-
dades de Saúde para imunização 
da população em geral.
 Como ocorre todos os 
anos, o Butantan, ao fim da Cam-
panha Nacional de Imunização 
contra a Influenza A, disponibi-
liza aos municípios cadastrados o 
saldo restante das doses e, desse 

modo, a SMS da Prefeitura de TL 
demonstrou interesse em receber, 
mais uma vez, essa doação e 
conseguiu um total de 30 mil 
doses que farão complemento 
às já enviadas pelo Ministério da 
Saúde.
 Segundo a coordena-
dora da Central de Imunização, 
Humberta Azambuja, assim 
como já estava ocorrendo, a va-
cinação seguirá aberta para toda a 
população que pode se imunizar 
em qualquer Unidade de Saúde. 
“Importante destacar que as 
pessoas observem que, após 

tomar a vacina contra H1N1, 
deve esperar 15 dias para tomar 
a vacina da Covid e, vice versa, 
ou seja, se tomar a vacina Covid, 
deve esperar o mesmo período 
para tomar a vacina contra a 
Influenza”, ressaltou.  
Conforme dados da Central de 
Imunização, no ano passado, gra-
ças a essa doação do Instituto, foi 
possível imunizar mais de 80 mil 
três-lagoenses contra a Influenza 
A – H1N1. “Essa vacinação 
é tão importante quanto a da 
Covid-19, afinal, também é um 
vírus e pode trazer consequência 
graves caso uma pessoa não imu-

nizada venha a se contaminar”, 
enfatizou Humberta.
 Além da vacinação nas 
Unidades de Saúde, a SMS está 
estudando se será necessário a 
abertura de mais um  “Dia D” 
para imunização em massa no 
formato drive-thru em pontos 
estratégicos da cidade, assim 
como ocorreu há poucas sema-
nas na Central de Imunização, o 
Shopping Três Lagoas e o Parque 
de Exposições.
 Três Lagoas já vacinou 
mais de 29.200 pessoas contra a 
doença. 
Por Diretoria de Comunicação



08 - Folha Integração 15 a 22 de Julho de 2021

Missão CALEBE e ASA 
arrecadam alimentos para 
doação de cestas básicas

 A Missão CALEBE e 
a Assistência Social Adventista 
– ASA, da Igreja Adventista 
do Sétimo Dia de Aparecida 
do Taboado,  que há duas 
semanas, estiveram entregando 
na FESAT (Fundação Estatal 
de Saúde) mais de 500 fraldas 
geriátricas; no dia 10 de julho, 
sábado passado, reallizaram a 
arrecadação de alimentos não 
perecíveis para serem doadas 
à famílias menos favorecidas.
 A ar recadação  fo i 
realizada nos supermercados 
Laranjinha e J.A de Aparecida 
do Taboado, oportunidade, 
que  a l ém de  se rem bem 
recebidos pelos proprietários 
dos dois estabelecimentos 
comerciais, também contaram 
com a solidariedade de muitos 
aparecidenses.
 Na oportunidade as 
duas equipes do CALEBE 
e ASA, entregaram livros 
m i s s i o n á r i o s  p a r a  o s 
funcionários e também os 
c l i e n t e s  d o s  m e r c a d o s . 
Durante todo o período em 
que estiveram nos comércios 
receberam em doação o total 
de 107 kg de alimentos, tendo 
como meta a montagem de 20 
cestas básicas.
 “ A g r a d e c e m o s 
aos proprietários dos dois 
supermercados, pela simpatia e 
oportunidade que nos foi dada, 
e rogamos ao nosso bondoso 
Deus que conceda em dobro 
a todos, o que nos foi doado”, 
disseram as diretoras de Jovens 
Viviane e da ASA Inês Maria.

Por Maria Lúcia Fernandes

FOTOS DIVULGAÇÃO

Parabéns Luiza e Marcos pelas bodas de 
Jaspe e Tatiane e Luciano pela de Palha

(e) Luciano, Tatiane, Lucca, Luiza, Marcos, Lucélia e Luciano Júnior

FOTOS DIVULGAÇÃO

 De ano em ano e de 
etapa em etapa Luiza e Marcos 
chegaram aos 47 anos de casa-
dos e Tatiane e Luciano aos 23 
anos juntos. Neste mês de julho 
de 2021, completaram vários 
anos de uma história que cons-
truíram com muita dedicação e 
o resultado foi uma linda família 
que deixa a todos familiares e 
amigos orgulhosos pelo amor, 

carinho e paciência, uns pelos 
outros.
 “Obrigado por todo 
este tempo que viveu ao meu 
lado com muita paciência e 
compreensão. Tentarei ser um 
esposo cada vez melhor, cuidan-
do de você com todo o carinho 
e você cuidando de mim”, disse 
Marcos à Luiza.  “Que 
o amor e a felicidade permane-

çam fortes entre nós e nossos 
filhos para o resto das nossas 
vidas”, de Luciano para Tati!
 “Parabéns a esses 
nossos irmãos e sobrinhos que 
amamos muito. Há amigo mais 
chegado que um irmão. Essa 
frase cabe certinho para vocês. 
Deus os abençoe sempre, famí-
lia linda e amada”, de Lúcia e 
Auci.
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Sucesso total, o 1º Arraiá do Taboadão animou noite de sábado 
em Aparecida do Taboado e arrecadou mais de 100 cestas básicas

MARKOS FERNANDO

Cassilândia terá aniversário de 67 anos 
comemorado com live especial

A noite de sábado foi sucesso absoluto com a realização do 1º Arraiá do Taboadão, transmitido ao vivo pelo Face-
book da Prefeitura Municipal de Aparecida do Taboado. O evento contou com a apresentação musical de 10 artistas 
locais e 4 participações especiais, incluindo Mariana Fagundes, que abrilhantou ainda mais a festividade. PÁG.3

COSTA LESTE NEWS

 No dia 03 de Agosto 
Cassilândia completará 
67 anos de emancipação 
político-administrativa, 
em comemoração será 
realizada uma live especial 
de aniversário. E será 
transmitido no Youtube 
da Rádio Patriarca de 
Cassilândia.
 O evento online terá 
dois dias de programação. 
Já no dia 02 e 03 de agosto 
com apresentação de 10 
cantores. E vai acontecer no 
salão de festa do CERCA – 
Central de Eventos Rural 
de Cassilândia. PÁG.5

Prefeito de Selvíria faz visita de 
cortesia a prefeito de Ilha Solteira
 O prefeito de Selvíria, José Fernando Barbosa dos Santos 
esteve na tarde (12/7) em uma visita de cortesia ao prefeito Otavio 
Gomes (PSDB), na cidade de Ilha Solteira. 
 Na ocasião os prefeitos trataram de assuntos inerentes a 
ambos os municípios, e classificaram o encontro como produtivo, 
destacando a importância da gestão municipal com foco em parcerias 
que visam não só o desenvolvimento local, mas também com alcance 
regional.

ASS. COMUNICAÇÃO

Número de vagas do concurso da 
Prefeitura de Três Lagoas será definido 
após estudo da demanda das secretarias
 A prefeitura de Três Lagoas segue realizando estudo 
para definir os cargos do próximo concurso com previsão de 
ser realizado ainda em 2021.
 De acordo com o secretário de Administração, Gilmar 
Tabone, ainda não é possível estabelecer números, sem antes 
finalizar o levantamento das necessidades de cada pasta, 
algumas secretarias terão um número maior de vagas. “A 
carência da secretaria de educação é grande, certamente será 
onde haverá o maior número de vagas”, comentou.
 
O u t r a 
q u e s t ã o 
a p o n t a d a 
p e l o 
s e c r e t á r i o 
são as vagas 
do concurso 
v i g e n t e 
d e  2 0 1 9 , 
prorrogado 
para até 2023. “Enquanto estiver vigente esse concurso, não 
podemos, por lei, colocar as mesmas vagas no próximo edital”, 
esclareceu Tabone.
 CONCURSOS - Desde 2017, a atual gestão 
empossou 761 novos servidores que foram aprovados nos 
concursos da Prefeitura. Desse total, 466 novos trabalhadores 
foram destinados para reforçar a equipe da Secretaria 
de Saúde; 128 para Educação e Cultura; 108 Assistência 
Social; 28 Administração; 11 Infraestrutura, Transporte e 
Trânsito; 8 Finanças, Receita e Controle; 7 Meio Ambiente 
e Agronegócio; 3 Desenvolvimento Econômico, Ciência e 
Tecnologia, 1 Governo e 1 Gabinete.
 PRÓXIMA POSSE - Ocorreu no dia 15/7, mais 
uma cerimônia de posse  realizada pelo Município, 20 novos 
servidores tomaram posse para cargos nas secretarias de Saúde 
e Assistência Social. Por Diretoria de Comunicação

Sebrae -MS inicia etapa “Empresa Segura” em Inocência
 O Sebrae/MS estará em Inocência realizando o cadastro 
das empresas (ME e EPP) para que os funcionários e donos 
recebam a vacina 
contra H1N1.
 O 
c a d a s t r o  f o i 
realizado nos dias 
14 e 15 de julho 
p e l o s  a g e n t e s 
do Sebrae,  e  a 
vacinação ocorrerá 
pos te r io rmente 
pelo SESI.
 É 
importante lembrar que as pessoas que receberam a vacina contra 
a COVID só podem tomar a vacina contra H1N1 15 dias depois. 
Para mais informações entre em contato com a Prefeitura de 
Inocência pelas redes sociais ou pelo telefone (67) 3574-1040. 
Por Fabrício Corrêa

ASS. COMUNICAÇÃO
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Prefeitura firma parceria público-privada 
e Aparecida do Taboado vai ganhar Praça 

Projetada no Residencial Eldorado
MARKOS FERNANDO/DICOM

 Com olhos no futuro, 
a Prefeitura Municipal, através 
d a  n o v a  A d m i n i s t r a ç ã o , 
firmou parceria com a empresa 
Administrabem Participações 
– Administração e Corporação 
Ltda. para a construção de uma 
Praça Projetada no Residencial 
Eldorado.
 A empresa do ramo 
d e  l o t e a m e n t o s  u r b a n o s 
contratou a Paiva Engenharia, 
que desenvolveu o projeto 
levando em consideração todas 

as características do bairro, 
bem como as potencialidades 
do Município, e vai entregar a 
uma moderna Praça Projetada ao 
Município, “ela foi pensada não 
só para arborizar e embelezar o 
bairro, mas também para trazer 
funcionalidade para aquela 
região da cidade”, explicou a 
engenheira Thaysa Paiva.
 O prefeito José Natan, 
que recebeu o empresário 
Augusto de Paiva, representante 
da  Admin is t rabem,  e  as 

engenheiras Thaisa e Tayná 
Paiva na semana passada no 
gabinete, comemorou a parceria: 
“isso é a prova que o trabalho 
em conjunto com a iniciativa 
privada funciona SIM! É mais 
lazer para nossa cidade”, vibrou 
ele nas redes sociais.
 A  Admin i s t r abem 
Participações foi  fundada 
há  ma i s  de  10  anos  e  é 
e s p e c i a l i s t a  e m  b a i r r o s 
projetados, sendo responsável 
pelo loteamento Residencial 

Eldorado. O município entrou 
com a cedência da área verde 
para a construção da praça 
e a Paiva Engenharia com 
a elaboração do projeto. “O 
Residencial Eldorado é hoje 
um bairro consolidado e um dos 
principais bairros projetados 
da cidade. Estamos muito 
felizes por esta parceria porque 
quem ganha é a população”, 
finalizou Augusto.
 Por Camila Helem – 

Diretoria de Comunicação

FOTOS /DICOM

Prefeitura de Aparecida do 
Taboado entrega 41 cestas 
para famílias de crianças e 

adolescentes cadastrados no 
Serviço de Convivência

 A Prefeitura de Aparecida do Taboado fez a entrega de 
41 cestas de alimentos para as famílias de crianças e adoles-
centes cadastradas no Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos 
(SCFV). 
 
A l é m  d a s 
c e s t a s  d e 
a l i m e n t o s , 
t ambém na 
semana pas-
sada a Prefei-
tura, através 
da Secretaria 
de Assistên-
cia Social, fez 
a entrega de 
leite e cober-
tores para os 
cadastrados. 
 
 Segundo a coordenadora do projeto, Marilda Mota, essa 
ação faz parte do trabalho assistencial prestado às famílias e todas 
que mantém cadastro ativo no programa foram atendidas.
 O prefeito José Natan destacou que a Administração Mu-
nicipal trabalha para melhorar cada vez mais as ações ligadas ao 
assistencialismo de forma a levar mais qualidade de vida e dignidade 
às famílias aparecidenses e agradece o apoio dos parceiros.
 As cestas foram arrecadadas durante o programa ‘Vacina 
Solidária’, onde o Município contou com a participação da popu-
lação e da em-
presa Suzano; 
o leite foi doa-
ção da Coope-
rativa Sicredi 
e os cobertores 
fazem parte 
do programa 
‘Aqueça uma 
Vida’ do Go-
verno do Es-
tado.
 O 
S e r v i ç o  d e 
Convivência e 
Fortalecimen-
to de Vínculos (SCFV) atende crianças e adolescentes de 6 a 15 
anos. Segundo a Secretaria Especial do Desenvolvimento Social do 
Ministério da Cidadania, o serviço tem como objetivo fortalecer as 
relações familiares e comunitárias, além de promover a integração e 
a troca de experiências entre os participantes, valorizando o sentido 
de vida coletiva.
 A secretária de Assistência Social, Ariadne Queiroz, refor-
ça que “o SCFV possui um caráter preventivo, pautado na defesa 
e afirmação de direitos e no desenvolvimento de capacidades dos 
usuários”.
 Por Camila Helem – Diretoria de Comunicação

MARKOS FERNANDO/DICOM

Prefeito José Natan participa de entrevista nas rádios da 
cidade prestando contas dos primeiros 6 meses de gestão

 A convite das emisso-
ras de rádio de Aparecida do 
Taboado, o prefeito José Natan 
de Paula Dias, acompanhado 
do vice-prefeito Tenente Ávila, 
participou na semana passada 
de rodada de entrevistas para 
fazer um balanço dos primeiros 
6 meses de gestão mesmo dian-
te dos desafios provocados pela 
pandemia, que teve sua pior 
fase no Município nos meses 
de maio e junho.
 O primeiro encontro 
foi na Rádio JFM, no jornal 
Ronda da Cidade, apresentado 
pelos radialistas Celso Albu-
querque e Evanildo Corrêa. 
Na oportunidade, o prefeito 
comentou que mesmo em um 
ano atípico, com muitas di-
ficuldades, tem conseguido 
êxito principalmente na área 
da Saúde, destacando a instala-
ção de leitos de UTI, da usina 
de oxigênio, do tomógrafo 
computadorizado, entre outros 

investimentos. Falou ainda so-
bre o avanço na vacinação, os 
projetos para área cultural, os 
desafios com a reforma da pre-
vidência, entre outros assuntos 
importantes.
 Cumprindo agenda na 
Rádio Cultura FM, no jornal 
RCN Notícias, apresentado 
por Nestor Junior, o chefe do 
Executivo elencou os princi-
pais avanços em cada setor da 
Administração Pública e ainda 
respondeu questionamento a 
respeito do saneamento bási-
co do Município. Segundo o 
prefeito, a Administração vai 
buscar solucionar não só o pro-
blema do emissário de esgoto, 
como também questões ligadas 
ao abastecimento de água e 
descarte correto de resíduos 
sólidos.
 Na Rádio Shekinah 
FM, em entrevista com o radia-
lista pastor Ronaldo Néris, pre-
feito e vice aproveitaram para 

falar também da expectativa 
para os próximos 4 anos e res-
ponder alguns questionamentos 
de ouvintes.
 Em todas as entrevistas, 
o prefeito José Natan e o vice
-prefeito Tenente Ávila demons-
traram sintonia e deixaram claro 
o desejo de trabalhar unidos por 
uma cidade cada vez melhor, 
levando mais qualidade de vida 
para a população e buscando o 

desenvolvimento econômico e 
social do Município.
 A dupla agradeceu o 
convite das emissoras e ressal-
tou a importância de manter este 
espaço aberto para levar não só 
prestação de contas à população, 
como também para levar infor-
mações relevantes e de interesse 
público para a comunidade.
 Por Camila Helem - 

Diretoria de Comunicação

MARKOS FERNANDO/DICOM

Prefeito prestigia 1ª campanha do grupo Aparecida em Doação e diz 
que vai incluir evento na programação oficial de aniversário da cidade

 O prefeito de Aparecida 
do Taboado, José Natan de 
Paula Dias, prestigiou no último 
sábado (10) a realização da 
1ª campanha de doação de 
sangue e cadastro para doação 
de medula óssea realizada pelo 
grupo ‘Aparecida em Doação’ 
no próprio município.
 O evento foi realizado 
na sede do Rotary Clube, com 
horários agendados para evitar 
aglomeração. Ao todo, 60 
doadores contribuíram para 
abastecer o estoque de bolsas 
de sangue do Hemocentro de 
Paranaíba (Hemosul),  que 
também atende Aparecida 
do Taboado em processos de 
transfusão de sangue.
 Emocionado com a 
ação, que contou com a parceria 
da Prefeitura Municipal, o 
prefeito José Natan parabenizou 
os organizadores em nome 
das mobilizadoras Terezinha e 

Mônica, mãe e filha, que foram 
as idealizadoras do projeto, 
“contem sempre comigo para 
que este projeto cresça e se 
fortaleça em nossa cidade. É 
uma ação muito bonita, além 
de bastante útil, já que doar 
sangue é um ato a favor da vida. 
Parabéns pela organização”, 
disse, que aproveitou também 
para parabenizar os doadores.
 Segundo o prefeito José 
Natan, a campanha de doação 
de sangue realizada pelo grupo 
‘Aparecida em Doação’ deverá 
ser incluída na programação 
oficial de aniversário da cidade e 
a Prefeitura deverá colaborar para 
ampliar ainda mais a estrutura e, 
assim, coletar um número maior 
de bolsas de sangue.
 O Projeto ‘Aparecida 
do Taboado em Doação’ existe 
desde agosto de 2018 com 
o objetivo de conscientizar 
os  aparec idenses  sobre  a 

importância da doação de sangue 
e do cadastro para doação de 
medula óssea e tem orquestrado 
diversos mutirões até Paranaíba. 
Esta foi a primeira vez que a 
doação ocorreu no Município 
de Aparecida do Taboado e 
contou com apoio da Prefeitura 

Municipal, do Hemosul, Rotary 
Club, Secretaria Municipal de 
Saúde, prefeito José Natan e 
patrocinadores, além da força 
de vontade e dedicação dos 
voluntários e doadores.
Por Camila Helem – Diretoria 

de Comunicação
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Sucesso total, o 1º Arraiá do Taboadão animou noite de sábado 
em Aparecida do Taboado e arrecadou mais de 100 cestas básicas

FOTOS MARKOS FERNANDO

 A noite  de sábado 
foi sucesso absoluto com a 
realização do 1º Arraiá do 
Taboadão, transmitido ao vivo 
pelo Facebook da Prefeitura 
Municipal de Aparecida do Ta-
boado. O evento contou com a 
apresentação musical de 10 ar-
tistas locais e 4 participações 
especiais, incluindo Mariana 
Fagundes, que abrilhantou 

ainda mais a festividade.
 Realizada pela Pre-
feitura através da Secretaria 
Municipal de Educação, Cul-
tura, Esporte e Lazer, a live 
foi organizada com base na 
Lei Municipal nº 1.657/2021 
denominada ‘Artistas da Nos-
sa Terra’, que selecionou 10 
apresentações oficiais através 
do Edital de Chamamento Pú-

blico nº 001/2021.
 O prefeito José Natan, 
acompanhado do vice-prefeito 
Tenente Ávila e da primeira 
dama dona Verônica Dias, fez 
a abertura oficial declarando 
que este é 1º de muitos eventos 
que a Administração pretende 
realizar no Município com a 
presença dos artistas locais, 
“este projeto era um sonho 
que eu tinha desde quando 
ainda era vereador. Que bom 
que com o apoio da minha 
equipe e da Câmara Municipal 
a gente conseguiu colocar em 
prática e estamos aqui hoje 
vivenciando um momento 
tão importante para a classe 
artística e cultural da nossa 
cidade. É um prazer estar aqui 
hoje”, falou ele, que ainda 
ressaltou que com o avanço da 
vacinação no Município tudo 
está caminhando para que os 
próximos eventos aconteçam 
de forma presencial.  

 O chefe do Executivo 
ainda convidou os vereadores 
municipais para participarem 
da abertura, fazendo o agra-
decimento à aprovação do 
projeto de lei. O presidente 
da Casa, vereador Gustavo 
Neira, representou os demais 
e falou da importância dessa 
união para que a lei ‘Artistas 
da Nossa Terra’ pudesse acon-
tecer. Ele ainda parabenizou a 
Administração pela brilhante 
organização da live e também 
pela rede de solidariedade que 
possibilitou a arrecadação de 
mais de 100 cestas de alimen-
tos que serão direcionadas 
às entidades e famílias em 
situação de vulnerabilidade 
social através da Secretaria de 
Assistência Social.
 A b r i l h a n t a n d o  o 
evento, a cantora apareciden-
se Mariana Fagundes, que vem 
construindo uma carreira sóli-
da no cenário da música serta-
neja brasileira e já conquistou 
visibil idade nacional ,  fez 

questão de participar da live, 
enaltecendo a Administração 
pela realização do evento, “em 
nome do prefeito José Natan, 
que é meu amigo pessoal e 
foi colega de escola, eu quero 
parabenizar toda Administra-
ção por este evento aqui hoje. 
Isso é muito importante para 
nós, da classe artística, que 
fomos tão afetados por esta 
pandemia. Eventos como este 
fortalece e ajuda os artistas a 
superarem este momento difí-
cil e eu quero dizer que vocês, 
artistas aparecidenses, me 
têm. O que eu puder fazer para 
colaborar, contem comigo. E 
mais uma vez prefeito, verea-
dores e toda equipe, parabéns 
por esta iniciativa”, disse ela.
 O 1º Arraiá do Tabo-
adão contou com a apresen-
tação dos artistas Priscilla 
Cardoso, Sandiego, Alcelio 
Martins, Vicente Dias, Már-
cia Martins, Antônio Alves, 
Nando, Leal Luz, Aguiar e 
Igor Salles. Além das parti-

cipações especiais de Aneliza 
Mota e Tifany Freitas, que 
estrearam na carreira musical 
profissional, e também dos 
veteranos Zé Nelson e Cláudia 
Rufino. Todos deram um show 
de talento e carisma, sendo 
elogiados pelo público durante 
toda a programação.
 Até agora, a trans-
missão já alcançou quase 
10 mil  pessoas na página 
oficial da Prefeitura no Fa-
cebook (de forma orgânica), 
com mais de 450 reações, 
280 compart i lhamentos  e 
2,1 mil comentários. A live 
também foi transmitida pelas 
ondas e canais virtuais das 
Rádios Cultura FM e JFM, 
bem como pelo Youtube da 
APTV e página do Costa 
Leste News no Facebook. 
Juntos, esses canais levaram 
a transmissão para mais de 
50 mil pessoas através da 
internet.

Por Camila Helem – Dire-
toria de Comunicação

Vereador Sargento Rodrigues pede 
urgência na duplicação da BR 262  

 Em 9 de  ju lho,  o 
vereador trêslagoense Sargento 
Rodrigues, esteve visitando a 
capital federal, Brasília, e no 
Ministério de Infraestrutura, 
protocolou um oficio em 
caráter de urgência, junto ao 
assessor do Ministro Tarcísio 
Gomes de Freitas, solicitando 
a duplicação da BR 262, trecho 
que liga os municípios de 
Três Lagoas a Campo Grande, 
sendo uma reinvindicação da 
população Trêslagoense e Sul 
Matogrossense, que há anos 
sofre com essa rodovia. 
 “Gostaria de agradecer 
a recepção do Senhor Marcos, 

assessor de apoio do Ministro 
Tarcísio, e dizer que a população 
pede ajuda. Espero que o nosso 
pedido faça força,  junto aos 

inúmeros pedidos já feitos para 
a duplicação dessa rodovia”, 
declarou o parlamentar.

ASS. PARLAMENTAR

Solicitação feita, solicitação atendida
 Na manhã de 13/07, o parlamentar 
Sargento Rodrigues, esteve no bairro Imperial, 
acompanhando e fiscalizando o inicio das obras 
de pavimentação asfáltica da rua Monarquia. 
Além desta rua, outras vias serão contempladas 
com o asfalto, melhorando assim o deslocamento 
e qualidade de vida dos moradores. 
 “Fiz essa indicação em Fevereiro 
desse ano, e venho através desta, agradecer 
e parabenizar o Prefeito Ângelo Guerreiro, o 
Secretário de Infraestrutura Adriano Barreto, 
o diretor Osmar e toda equipe do departamento 
de obras, por nos atenderem em mais uma de 
nossas reivindicações” falou o vereador. 
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Prefeitura de Selvíria divulga novo cronograma 
semanal de vacinação contra a Covid-19

 Neste ultimo fim de 
semana, Selvíria recebeu uma 
nova remessa com 188 doses 
de vacinas contra a Covid-19, 
enviada pelo Governo do Esta-
do. O município vem realizan-
do a imunização da população, 
de acordo com as remessas 
enviadas.
 A Secretaria de Saúde 
informa e ressalta que, as doses 
estão chegando de acordo com 
informações cadastradas junto 
ao Governo do Estado, obtidos 
com base no último Censo do 
IBGE do ano de 2010, que 
apontam que o município 
possui 6.542 habitantes. De 
acordo com a pasta, a popu-
lação cresceu, e nos sistemas 
e-SUS e SISAB (Sistema de 
Informação em Saúde para 
a Atenção Básica), os dados 
apontam 8.792 pessoas cadas-
tradas. Com isso, a Adminis-
tração Municipal, se empenha 

para conseguir o quanto antes 
a imunização da população de 
acordo com os dados reais.
 Cronograma -  A 
semana inicia com a conti-
nuidade da imunização de co-
merciantes do ramo de alimen-
tação (mercado, lanchonete, 
padaria, confeitaria, sorveteria, 
açougue, hortigranjeiro e res-
taurante), acima de 18 anos de 
idade. A ação teve início na 
semana passada, com previsão 
para conclusão nesta semana.
 A população residente 
nas fazendas, também estará 
sendo imunizada durante a 
semana. Através de um novo e 
detalhado trabalho de recadas-
tramento feito pela Secretaria 
de Saúde, através de agentes 
comunitários de saúde, Cerca 
de 20% da nova remessa será 
direcionada a este grupo.
 E no dia 14 de julho 
(quarta-feira), foram disponi-

bilizadas 90 doses no Ginásio 
Olegário Rodrigues de Frei-
tas (Av. Jamil Kauás), para 
pessoas acima de 35 anos 
de idade sem comorbidades, 
lactantes amamentando até 
02 anos (levar certidão de 
nascimento da criança), e 
pessoas acima de 18 anos 
com comorbidades (levar 
laudo médico atualizado). Já 
no ESF II (bairro Véstia), a 

vacinação ocorreu simulta-
neamente no mesmo horário, 
com 20 doses destinadas para 
o mesmo grupo. 
 Atenção, a vacina-
ção ocorreu  por ordem de 
chegada. Sempre necessário 
estar munido do cartão do 
SUS, documentos pessoais e 
caderneta de vacinação.
 Por Assessoria de 

Comunicação

ASS.COMUNICAÇÃO

Prefeitura de Selvíria lança programa 
‘Renda Sel’ a população em situação de 

vulnerabilidade e risco social
ASS.COMUNICAÇÃO A Prefeitura de Sel-

víria lançou recentemente 
o programa Renda Sel dire-
cionado a população afetada 
pelos efeitos causados pela 
pandemia da Covid-19, como 
medida de enfrentamento as 
consequências econômicas 
provocadas pelo estado de 
calamidade pública.
 O Programa lançado 
pela Prefeitura é por meio de 
recursos próprios, e tem por 
finalidade de dar um auxílio 
financeiro mensal temporário, 
no valor de R$ 230,00 (duzen-
tos e trinta reais) a população 
que esteja em situação de 
vulnerabilidade e risco social.
 O período de inscri-
ção para ser beneficiário do 
Programa é de 07 à 27 de 
julho, das 13h às 17h (horá-
rio de Brasília), no Centro 
de Referência da Assistência 

Social (CRAS). E também das 
10h às 14h (horário de Brasí-
lia) no Centro de Referência 
Especializado da Assistência 
Social (CREAS).
 Os documentos ne-
cessários para a inscrição 
são: • RG; • CPF; • Título de 
eleitor; • Certidão de casa-
mento e ou nascimento; • Se 
for casado trazer documentos 
do cônjuge (esposa / esposo); 
• Documentos dos filhos; • 
Comprovante de residência; 
• Declaração que comprove 
residir no município há mais 
de 02 anos; (declaração de 
frequência escolar dos filhos 
nos últimos dois anos/ folha 
resumo do cartão SUS), con-
trato de aluguel (últimos dois 
anos); •Carteira de trabalho; 
• Autodeclararão se não tiver 
carteira de trabalho; • Se não 
tiver conta bancaria, apre-
sentar número da conta para 
recebimento do benefício; 
•  Número de Identificação 
Social (NIS).
 Quem pode ser bene-
ficiário?
 O Renda Sel é vol-
tado a moradores com 18 
anos ou mais; que estejam 
desempregados há mais de 02 
(dois) meses; que residam no 
município há mais de 02 anos 

(necessário comprovante de 
residência, declaração escolar 
dos filhos e ou Cartão SUS), 
e que tenham renda familiar 
per capita de até meio salá-
rio-mínimo, ou seja, que o 
resultado da soma da renda 
familiar dividida pelo número 
de membros da família seja 
até R$550,00 (quinhentos e 
cinquenta reais).
 Sobre Programa, o 
prefeito José Fernando Bar-
bosa dos Santos acredita que 
será um importante auxílio 
para os que mais precisam: 
“Principalmente neste mo-
mento de pandemia, onde 
inúmeras famílias foram afe-
tadas de diversas formas, e 
também na parte financeira, 
um auxílio como o Renda Sel 

será com certeza de grande 
valia. Nos empenhamos para 
conseguirmos oferecer este 
auxilio, e é uma honra hoje 
poder anunciar o Programa, 
saber que estaremos colabo-
rando neste momento tão de-
licado que o mundo enfrenta. 
É pensando no lado social, 
que visamos desenvolver 
esse Programa, para promo-
ver o bem-estar e auxiliar 
essas famílias mais afetadas. 
Agradecemos a equipe da 
Secretaria de Assistência 
Social, vereadores da Câma-
ra Municipal pelo apoio, e a 
todos os envolvidos por mais 
esta realização em nome da 
comunidade selvirense!” 
destacou o prefeito.

Por Ass. Comunicação

Cidade Empreendedora: por meio do programa, Prefeitura de Selvíria 
utiliza o poder de compras públicas em prol do desenvolvimento local

ASS.COMUNICAÇÃO

 Promover o desenvol-
vimento de Selvíria, a partir do 
processo de compras do poder 
público é uma das vertentes de 
atuação do programa Cidade 
Empreendedora. O eixo deno-
minado “Compras públicas” 
começou a ser executado no 
município, no dia 6/7, com a 
visita da equipe do Sebrae/MS 
à Prefeitura Municipal.
 De acordo com Luis 
Pivovar, consultor do Sebrae 
especializado em compras 
governamentais,  a reunião 
veio para alinhar as estratégias 
que podem ser adotadas pela 
prefeitura para fomentar o 
desenvolvimento da cidade, a 
partir das compras feitas pelo 

próprio município. Uma delas 
é fazer com que os pequenos 
negócios locais sejam priori-
zados nos editais de licitação. 
O tratamento diferenciado 
para as pequenas empresas 
da cidade está previsto na Lei 
Complementar nº 123/2006. 
Durante a visita, foi entregue 
a gestão municipal, um banner 
com as informações referentes 
a legislação.
 “Com a lei, a prefeitu-
ra passa a ter uma ferramenta 
fantástica para o desenvolvi-
mento local, pois quando os 
pequenos negócios da cidade 
são priorizados nos editais de 
licitação, há mais chances de 
eles ganharem o pregão. Com 

a contratação de uma empresa 
local, a administração pública 
faz com que o investimento 
permaneça na cidade, contribui 
para o aumento da empregabi-
lidade, da geração de renda, 
além de melhorar a inclusão 
social e econômica da popula-
ção”, ressaltou Pivovar.
 Durante os 15 meses 
de execução do programa 
Cidade Empreendedora no 
município, por meio do eixo 
“Compras Públicas”, os con-
sultores vão trabalhar junto 
a prefeitura para viabilizar a 
aplicabilidade da legislação, 
além de construir, em parceria 
com os funcionários, uma me-
lhoria no processo de licitação 
com a proposta de torná-lo 
mais célere e eficiente. Tam-
bém estão previstas ações de 
conscientização dos empreen-
dedores locais para que eles 
passem a compreender as van-
tagens de fornecer produtos ao 
município e tenham interesse 

em participar das licitações.
 Junto com o trabalho 
desenvolvido na área urbana, 
o eixo “Compras Públicas” 
possui outra linha de atuação 
com o foco no âmbito rural, 
em que são feitas ações junto 

a agricultura familiar para que 
os produtores consigam forne-
cer alimentos a prefeitura por 
meio do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE) 
e do Programa de Aquisição 
de Alimentos (PAA). Mais 

informações sobre o programa 
Cidade Empreendedora podem 
ser obtidas por meio do número 
0800 570 0800.
Por Ass Comunicação / 
ASN – Agência Sebrae de 
Notícias

Fátimo Dias toma posse 
como Conselheiro no 

Projeto Solidário Zum
 Recentemente, o 
secretário de Desenvolvi-
mento Econômico de Apa-
recida do Taboado, Fátimo 
Ap. Barbosa Dias, popularmente chamado de Fatinho 
Dias, que também é empresário e músico, assinou o ter-
mo de posse no Instituto Zum Milionário e José Rico para 
o Brasil, como segundo Conselheiro do Projeto solidá-
r io  Zum, 
represen-
t a n d o  o 
e s t a d o 
d e  M a t o 
Grosso do 
Sul.
 Se-
gundo nos 
informou Fatinho, o projeto por ser solidário, ajudará 
no setor de saúde, esporte e também na música. Entre as 
ações estará a contribuição para os hospitais que tratam 
o câncer por todo o Brasil.
 “Como secretário municipal em Aparecida do 
Taboado e componente do Instituto Zum, muitas serão 
as ações a serem realizadas aqui no município e também 
por toda a nossa região”, disse Fátimo Dias. 

Por Maria Lúcia Fernandes
DIVULGAÇÃO
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Por Auci Corrêa Fernandes

Aniversário de 67 anos de Cassilândia 
será comemorado com live especial

 No dia 03 de Agosto 
C a s s i l â n d i a  c o m p l e t a r á 
67 anos de emancipação 
político-administrativa, em 
comemoração será realizada 
uma live especial de aniversário. 

E será transmitido no Youtube da 
Rádio Patriarca de Cassilândia.
 O evento online terá 
dois dias de programação. Já 
no dia 02 e 03 de agosto com 
apresentação de 10 cantores. E 

vai acontecer no salão de festa 
do CERCA – Central de Eventos 
Rural de Cassilândia.
 No dia 02 de agosto  
a partir das 19h00 e no dia do 
aniversário dos 67 anos de 
Cassilândia, a live terás inicio 
apartir das 11h00 da manhã.
 C o n s t a  a i n d a  n a 
programação que toda a renda 
será destinada a Rede Feminina 
de Combate ao Câncer e Lar das 
Crianças. “  Os músicos serão 
ajudados com cachê da Lei Aldir 
Blank e  a live será transmitida 
pelo Canal de youtube da Rádio 
Patriarca de Cassilândia”.
 A  p r o g r a m a ç ã o 
c o m p l e t a  d a  l i v e  s e r á 

divulgada nos próximos dias. 
“Não poderemos realizar as 
comemorações tradicionais 
de aniversário por  conta 
das medidas de prevenção 
ao coronavírus,  mas não 
v a m o s  d e i x a r  u m a  d a t a 
tão importante passar em 
b r a n c o .  T o d o s  p o d e r ã o 
acompanhar de suas casas, 
teremos atrações para todos 
os públicos”,  explicou o 
diretor  do Departamento 
de Cultura da Prefeitura, 
Sandro César.
 Por Zildo Vieira/
www.jornalcassilandia.
com.br

Mais de 2 mil paranaibenses foram 
imunizados contra a gripe

FOTOS ANTONIO AGOSTINI

 A  c a m p a n h a  d e 
vacinação contra  a  gr ipe 
(Influenza A, H1N1, H3N2), 
realizada pela Prefeitura de 
P a r a n a í b a ,  p o r  m e i o  d a 
Secretaria Municipal de Saúde, 
no último sábado, imunizou 
2.396 paranaibenses durante o 
Drive-Thru, feito de frente o 
Espelho D’Água, das 7h às 16h.
 A ação atingiu cidadãos 
a partir dos 6 meses de idade 
acima. A Secretaria de Saúde 
levou para o local mais de 10 
mil vacinas remanescentes da 
22ª Campanha Nacional de 
Vacinação contra Influenza. 
“Aquelas que não foram aplicadas 

retornaram para os postos, onde 
o cidadão poderá procurar pelo 
imunizante”, afirmou Amauri 
Mariano, secretário de Saúde.
 O Prefeito Maycol 
Q u e i r o z  a c o m p a n h o u  a 
campanha e destacou a satisfação 
em ver a participação do povo. 
“A vacinação é muito importante, 
principalmente neste momento 
em que vivemos de pandemia de 
COVID-19. É comprovado que a 
vacina ajuda contra a doença. O 
povo entendeu o nosso chamado 
e aderiu e isso nos deixa muito 
felizes. Eu quero parabenizar 
toda equipe de imunização que 
trabalhou para que a ação fosse 

um sucesso”, disse.
 A coordenadora das 
Unidades de Saúde, Franciani 
Mariano Forni, destacou que 
a vacinação nas Unidades 
Básicas de Saúde acontecerá 
normalmente a partir de hoje 
(12), das 7h30 às 15h30. “A 
imunização é importante, pois o 
vírus afeta o sistema respiratório 
e pode causar complicações 
graves,  como a Síndrome 
Respiratória Aguda Grave”.
 Os vereadores Dollar 
Pires, Dr. Andrew Robalinho, 
Marcos Carenga, Dr. Fernando, 
Jair Fernandes, Sargento Benites 
e Gilson Santana prestigiaram o 

Drive-Thru de vacina e elogiaram 
o trabalho da equipe da Saúde.
 Celso Costa, coordenador 
de Imunização, destacou a 
preocupação da Administração 
Municipal neste momento 
pandêmico. “Devido à situação de 
pandemia do novo coronavírus, a 
gestão de municipal adotou uma 
série de medidas visando garantir 
a segurança da população, como 
esse drive vacina, imunização dos 
idosos em domicílio, orientação 
sobre o distanciamento social em 
todas as Unidades de Saúde, horário 
estendido e estrutura externa nos 
pontos de vacinação”. 

Por Luana Chaves

Secretaria de Assistência Social de Paranaíba é 
assumida interinamente por Débora Queiroz

DECOM

 A Secretária de Cultura, 
Débora  Queiroz ,  assumiu 
interinamente a Secretaria 
Municipal de Assistência Social 

no período de 21 dias de férias 
regulamentares da secretária 
Celina Pereira dos Santos, a 
contar do último dia 05 até o dia 

25 de julho.
 Celina é servidora 
pública efetiva e solicitou o seu 
período aquisitivo, conforme o 
artigo 87, da Lei Complementar 
n.º 047, de 09 de maio de 2011. 
Já Débora assumiu a pasta sem 
prejuízo de suas funções.
 Na manhã de segunda-
feira, 12, o prefeito Maycol 
Queiroz e  a  vice-prefei ta 
Roseli Martins apresentaram 
of ic ia lmente  a  secre tá r ia 
substituta e deram boas vindas 
a ela na Secretaria.
 “Eu quero agradecer 
à toda equipe da Assistência 

Social pelo o que vem fazendo 
pela população de Paranaíba. 
A nossa secretária Celina se 
encontra de férias e quem vai 
responder pela pasta em sua 
ausência é a nossa secretária 
de Cultura, Débora”, disse o 
prefeito.
 Débora  ag radeceu 
a confiança da vice-prefeita, 
Rose l i ,  em seu  t raba lho . 
“Agradeço a oportunidade de 
mais uma vez ter a oportunidade 
de estar mostrando o meu 
trabalho e conto com o apoio 
de toda equipe da Assistência”.
 Por Luana Chaves

SORTEIO DE 80 TERRENOS URBANOS DO “LOTEAMENTO 03 DE 
AGOSTO” OCORRERÁ DIA 16 DE JULHO PELO YOUTUBE

 A prefeitura municipal de Cassilândia por meio da secretaria de obras e o setor 
de habitação anunciou por meio de um comunicado, que o sorteio dos lotes ocorrerá 
por meio de uma live no YouTube no canal da radio patriarca, o qual ocorrerá no dia 
16 de julho as 08:00 horas local, confira o comunicado na íntegra:
 “O município de Cassilândia e Secretaria de Obras através do Setor de 
Habitação, comunica que a partir da 08:00 MS do dia 16 de julho de 2021, realizará 
na Praça Pública São José (concha acústica), o sorteio de 80 terrenos urbanos do 
“Loteamento 3 de Agosto”, em cumprimento a Lei Municipal n° 2.173/2019 de 30 de 
agosto de 2019 e a Lei n° 2.184/2019 de 05 de novembro de 2019. Onde todos os que 
fizeram as inscrições participarão do sorteio. Sendo 80 nomes titulares e 80 suplentes.
 O sorteio será transmitido ao vivo no YouTube da Radio Patriarca, devido 
ao covid-19 não será presencial e sendo assim a população poderá acompanhar pelo 
YouTube, para que não haja aglomeração na Praça Pública. haverá autoridades presentes para acompanhar o sorteio e será gravado.
 Os nomes contemplados deverão comparecer no prazo de 05 (cinco) dias úteis, no Setor de Habitação para formalização da 
documentação, sob perda do direito da contemplação e consequente substituição.” Por Portal  Prefeitura de Cassilândia

 ESTIAGEM E INCÊNDIOS: GOVERNO DECRETA 
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM TODO O ESTADO DE 
MS - O Governo do Estado oficializou na terça-feira (13) dois 
decretos que declaram situação de emergência em todo Mato 
Grosso do Sul por 180 dias: um deles está relacionado à estiagem 
e o outro aos 
i n c ê n d i o s 
f lorestais  em 
qualquer t ipo 
de vegetação.
O s  d e c r e t o s 
f a z e m  p a r t e 
d a s  a ç õ e s 
p r e v e n t i v a s 
adotadas pelo 
Governo do Estado, enfatizadas pelo governador Reinaldo 
Azambuja em entrevista concedida à CNN Brasil. “Estamos 
com um programa através dos Bombeiros, juntamente com o 
Ibama, os brigadistas, de fazer uma base protetiva aos incêndios 
florestais. Estamos vivenciando um momento de extrema queda 
da umidade relativa do ar e uma geada muito grande, talvez 
uma das maiores que já tivemos, temos um clima extremamente 
seco e muito favorável aos incêndios. Dividimos essa base de 
proteção em várias regiões do Estado, já existem vários focos”.
Além do trabalho preventivo, Mato Grosso do Sul também 
investiu em equipamentos para ampliar o suporte de combate 
às queimadas. “Fizemos um grande investimento em aeronaves, 
treinamento de brigadistas, equipamentos para que possamos 
nos preparar um pouco melhor. Esse ano será também difícil, já 
que tivemos uma geada que acabou queimando muito em várias 
regiões do Estado”, destacou.
O Coordenador Estadual de Defesa Civil, Cel Fábio Catarineli, 
pontuou que o Corpo de Bombeiros Militar de MS já está com 
operações de combate a incêndios florestais em andamento no 
Estado e que os decretos auxiliam na tomada de decisões e ações 
emergenciais.Dados Subcom

 .*.*.*.*.
 DESDE O DIA 7 DE JULHO, QUALQUER 
CIDADÃO CASSILANDENSE com mais de seis (06) meses 
de vida, poderá procurar uma unidade básica de saúde para 
receber a vacina contra a gripe (influenza). 
 A ún ica 
res t r i ção 
p a r a  s e 
v a c i n a r 
c o n t r a  a 
g r i p e ,  é 
n ã o  t e r 
t o m a d o 
n e n h u m 
outro tipo 
de vacina 
no intervalo de 14 dias. Antes restrita à apenas grupos 
prioritários, a decisão da Secretaria Municipal de Saúde 
vai de encontro à determinação do Ministério da Saúde, 
preocupada com a baixa procura da vacina contra a gripe.

  .*.*.*.*.
 A CÂMARA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA/MS 
vem a público informar que o Processo Seletivo de Estagiário 
ocorrerá na Escola Municipal Amim José, localizada na Rua 

Laudemiro Ferreira 
d e  F r e i t a s ,  n º 
8 0 0 ,  C e n t r o , 
e m  C a s s i l â n d i a /
MS. Para maiores 
i n f o r m a ç õ e s 
l igue:  (67) 3596-
1331.  Horário de 
atendimento: Das 
07:00h às 11:00h. 

 .*.*.*.*.

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL N.º 060/2021

TOMADA DE PREÇOS N.º 007/2021

JOSÉ NATAN DE PAULA DIAS, Prefeito Municipal de Aparecida do 
Taboado, torna público a quem possa interessar, que se acha instaurado 
no Município de Aparecida do Taboado/MS, o Processo de Licitação 
Pública, na modalidade de TOMADA DE PREÇOS N.º 007/2021, com 
fundamento nos dispositivos da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, 
com suas alterações posteriores, com a finalidade de selecionar em-
presa, pelo critério do menor preço, para a REFORMA PREDIAL DO 
IMÓVEL LOCADO PELO GABINETE DO PREFEITO PARA A SEDE 
DO “DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN”, de 
conformidade com o Projeto Básico, Memorial Descritivo, Planilha 
Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro, de responsabilida-
de da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos, 
anexos ao Edital, com as condições definidas no ato de convocação.
Os interessados poderão adquirir o edital e seus anexos, nos dias úteis, 
no horário de expediente do Município de Aparecida do Taboado, na 
sala do Departamento Municipal de Licitação, situado no Paço Municipal 
“Oswaldo Bernardes da Silva”, na Rua Elias Tolentino de Almeida, n.º 
4.098, Jardim São Bento, na cidade de Aparecida do Taboado/MS, ou 
através de solicitação no e-mail: licitacao@aparecidadotaboado.ms.gov.
br, ou ainda, via download no  https://aparecidadotaboado.ms.gov.br/
portal/editais/1.

Os envelopes de documentos e de propostas deverão ser entregues 
até às 09h00min (BR) do dia 04 de agosto de 2021, com audiência 
inicial para abertura dos envelopes, para esta mesma data e horário, 
com ou sem a presença de representantes das empresas ou profissio-
nais concorrentes.

Aparecida do Taboado/MS, 09 de julho de 2021.

JOSÉ NATAN DE PAULA DIAS
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
APARECIDA DO TABOADO - MS
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Câmara de Aparecida do Taboado realiza a 
última sessão do primeiro semestre de 2021

DÚ BORGES
 Na noite de 12 de julho 
de 2021, reúne-se ordinariamente 
a  C â m a r a  M u n i c i p a l  d e 
Vereadores de Aparecida do 
Taboado, para a última sessão 
do primeiro semestre de 2021. 
Sob a presidência do vereador 
Gustavo Neira e contando 
com a presença dos demais 
parlamentares, diversas foram 
as proposituras apreciadas na 
pauta do Expediente e também 
na Ordem do Dia.
Pauta do Expediente
 R e q u e r i m e n t o 
de Convocação, de autoria 
do vereador Vagner Lopes 
M a r t i n i a n o  d e  A q u i n o , 
requerendo a Mesa Diretora, após 
ouvido o Douto Plenário, que se 
digne Convocar o Excelentíssimo 
Senhor José Natan de Paula 
Dias, Prefeito Municipal, para 
comparecer à Câmara Municipal 
de Aparecida do Taboado, em 
sessão ordinária, em data a ser 
acertada entre a Presidência da 
Câmara Municipal e o Chefe 
do Executivo, para prestar 
esclarecimentos relacionados 
à prestação de serviços pela 
Empresa de Saneamento de 
Mato Grosso do Sul – SANESUL 
em nosso Município: - qual o 
procedimento ou providência 
que o Município está tomando 
para fazer a organização do plano 
municipal de saneamento básico, 
tendo em vista que o Prefeito 
Municipal disse que o plano 
aprovado no ano de 2020 não 
contém os quatro eixos e qual a 
previsão para que isso aconteça; 
- se existe fiscalização por parte 
da prefeitura com relação aos 
serviços prestados pela Sanesul? 
Em caso afirmativo, quem é o 
fiscal e como se faz as exigências 
para tapar os buracos que a 
Sanesul deixa nas ruas de nossa 
cidade de maneira irregular; 
- porque a Empresa Sanesul 
continua prestando serviços em 
nosso Município de maneira 
irregular, ou seja, sem contrato, 
pois o mesmo expirou no ano 
passado; - por quê com tanto 
dinheiro em caixa não se pensa 
em fazer a municipalização da 
água; - em relação ao emissário 
final de esgoto, que foi alvo 
de muitas críticas do Prefeito 
quando era Vereador, se foi 
elaborado algum projeto ou se 
tem algum estudo objetivando 
resolver a situação? 
 O mesmo foi discutido 
pelo vereador autor que declarou 
que o requerimento não é só de 
autoria do vereador Vagner e 
sim de toda a população que está 
sendo prejudicada pela Sanesul. 
Sendo votado foi aprovado por 
unanimidade
 Indicação n.º 183/2021, 
ao Deputado Federal Beto 
Pereira, de autoria do vereador 
José Carlos da Conceição Santos, 
indicando gestões no sentido de 
viabilizar recursos, via emenda 
parlamentar, para atender a 
saúde pública de Aparecida do 
Taboado.
 Indicação n.º 184/2021, 
ao Prefeito Municipal, de autoria 
do vereador José Carlos da 
Conceição Santos, solicitando 
a  const rução de  lombada 
devidamente sinalizada na Rua 
Minas Gerais, altura do n.º 4.751, 
defronte a Oficina Três Irmãos, 
em Aparecida do Taboado.
 Indicação n.º 185/2021, 
ao Prefeito Municipal, de autoria 
do vereador José Carlos da 
Conceição Santos, reivindicando 
a viabilização de recursos para 
a construção de mais salas de 
aula na Escola Municipal Jesus 
José de Souza, em Aparecida do 
Taboado.
 Indicação n.º 186/2021, 
ao Prefeito Municipal, de autoria 
do vereador José Carlos da 
Conceição Santos, indicando 
a viabilização de recursos para 
a construção de mais salas de 
aula e o calçamento na Escola 

Municipal João Luiz Pereira, em 
Aparecida do Taboado.
 Indicação n.º 187/2021, 
ao Prefeito Municipal, de autoria 
do vereador Gilberto Pereira, 
solicitando a construção de 
lombada devidamente sinalizada 
na Rua Pará, altura do n.º 1.351, 
no bairro Vila Barbosa, em 
Aparecida do Taboado.
 Indicação n.º 188/2021, 
ao Prefeito Municipal, de autoria 
dos vereadores Luis Fernando 
Oliveira da Silva e Patrícia 
Maria dos Santos, indicando 
a  const rução de  lombada 
devidamente sinalizada na Rua 
José Moreira Falkine, altura 
do n.º 5.169, em Aparecida do 
Taboado.
 Indicação n.º 189/2021, 
ao Prefeito Municipal, de autoria 
dos vereadores Luis Fernando 
Oliveira da Silva e Patrícia 
Maria dos Santos, solicitando o 
recapeamento do asfalto da Rua 
Princesa Carlota Joaquina, altura 
do número 2.570, em Aparecida 
do Taboado.
 I n d i c a ç ã o  n . º 
190/2021, à Deputada Federal 
Rose Modesto, de autoria dos 
vereadores Jucleber da Silva 
Queiroz,  Heberson Galter 
C u s t ó d i o ,  L u í s  G u s t a v o 
Gonçalves Neira e Gilberto 
P e r e i r a  r e i v i n d i c a n d o  a 
viabilização de recursos no valor 
de R$ 45.000,00 (quarenta e 
cinco mil reais), para incrementar 
ações do Fundo Municipal 
de Cultura de Aparecida do 
Taboado, com a realização de 
apresentações culturais em 
Aparecida do Taboado.
 M o ç ã o  d e 
Congratulações n.º 15/2021, ao 
2º Ten. QOBM Rafael da Silva Sá 
Xavier, de autoria dos vereadores 
Heberson Galter Custódio, 
Jucleber da Silva Queiroz, Luís 
Gustavo Gonçalves Neira e 
Gilberto Pereira, pelo excelente 
trabalho realizado no comando 
do 15º Subgrupamento de 
Bombeiros Militar Independente 
de Aparecida do Taboado. 
 Moção de Pesar por 
falecimento n.º 16/2021, de 
autoria dos vereadores Vagner 
Lopes Martiniano de Aquino 
e José Carlos da Conceição 
Santos à família do saudoso 
Waldemir de Freitas Lucas, pelo 
seu passamento ocorrido no dia 
28 de maio de 2021, na cidade de 
São José do Rio Preto – SP.
 Moção de Pesar por 
falecimento n.º 17/2021, de 
autoria dos vereadores José 
Carlos da Conceição Santos 
e Luis Fernando Oliveira da 
Silva, à família do saudoso 
Edilson Antônio Filho, pelo seu 
falecimento ocorrido no dia 08 
de julho de 2021, na cidade de 
Jales – SP. 
 As três Moções foram 
discutidas, votadas e aprovadas 
por unanimidade.
Ordem do Dia
 Projeto de Lei n º 
09/2021, LDO (Lei de Diretrizes 
Orçamentárias) e seus anexos e 
com a Redação decorrente de 
emenda do relator. O mesmo foi 
aprovado por unanimidade de 
votos em segunda discussão e 
votação. Após a votação o projeto 
foi encaminhado à Comissão 
de Justiça e Redação para 
elaboração da Redação Final, 
sendo aprovada por unanimidade 
em sessão extraordinária , 
realizada após o final da sessão 
ordinária.
 Projeto de Resolução 
Legislativa n.º 2/2021, dos 
Membros da Mesa Diretora, 
que “Dispõe sobre a formação 
de Comissão de Representação 
L e g i s l a t i v a  e  d á  o u t r a s 
providências”. A Comissão 
será  composta  pe la  Mesa 
Diretora, vereadores Gustavo 
Neira, Ber Galter e Jucleber 
–Bim, no período de 18 de 
julho a 31 de julho de 2021. 

O projeto foi aprovado por 
unanimidade
 Projeto de Resolução 
Legislativa n.º 3/2021, dos 
Membros da Mesa Diretora, 
que “Dispõe sobre a proposta 
o r ç a m e n t á r i a  d a  C â m a r a 
Municipal de Aparecida do 
Taboado a ser incluída na LDO 
e na LOA do município para o 
exercício de 2022”. A proposta 
orçamentária para o exercício 
de 2022, é de 7%. O mesmo foi 
aprovado por unanimidade.
Por Maria Lúcia Fernandes

Vereadores parabenizam organizadores e 
artistas pela realização do Arraiá Taboadão

 Na última sessão or-
dinária do primeiro semestre 
de 2021, realizada dia 12 de 
julho, além de apreciarem di-
versas proposituras, os parla-
mentares usaram a tribuna da 
Câmara para pronunciamentos 
em defesa da população e 
também para realizar algumas 
cobranças ao Executivo.
 Vagner Panela ,  ao 
usar a tribuna pediu para que 
população se cuide, “esse ví-
rus maldito vem assombrando 
nossa cidade, levando pessoas 
importantes para nós e para 
suas famílias, hoje perdemos 
a empresária Betinha, do Salão 
de Beleza. Estamos tristes com 
os últimos acontecimentos”, 
falou.
 Ainda quanto ao co-
ronavírus, pediu a secretária 
de Saúde que tome alguma 
providência para diminuir 
as enormes filas nos dias de 
vacinação. “O executivo está 
cobrando dos comerciantes 
quanto às aglomerações e na 
porta da secretaria de Saúde 
uma grande aglomeração”.
 Parabenizou a rea-
lização da live do Arraiá Ta-
boadão, pois o município tem 
verdadeiros artistas.
 Cobrou ao prefeito 
que urgentemente façam a 
entrega de cestas básicas, pois 
há famílias passando fome e o 
caixa da prefeitura com mais 
de 28 milhões de recursos que 
foram economizados.
 Marcio Galdino, ini-
ciou falando a respeito dos 
requerimentos que são enca-
minhados ao Executivo, “os 
mesmos foram respondidos, 
mas não são respondidos a 
contento, faltando respostas 
adequadas. O prefeito já foi 
vereador e certamente ele fez 
muitos requerimentos e gos-
taria das respostas objetivas”, 
disse o vereador.
 Citou cada resposta 
aos requerimentos, os quais 
segundo ele são assinados pelo 
prefeito, declarando que todas 
as respostas vieram faltando 
clareza e isso não poderá con-
tinuar ocorrendo.
 “Quanto a vacinação, 
a mesma está sendo rápida, 
mas o problema é quanto a 
desorganização nas filas e isso 
tem como organizar”, disse o 
vereador.
 Marcio falou ainda, 
sobre a realização ao Arraiá 
Taboadão e sobre os recursos 
que a administração economi-
zou, “os 28 milhões em caixa 
não são para ficar debaixo do 
colchão e sim para servir nossa 
população”. Falou.
 Carlinho Lageado, 
iniciou sua fala comentando 
sobre as indicações apresen-
tadas de sua autoria. “Já que a 
administração tem dinheiro em 
caixa, que sejam utilizados em 
melhorias para benefícios de 
nossa população”, disse.
 Declarou de sua tris-
teza pelo falecimento da Beti-

nha. Pediu a Deus que console 
todos os familiares.
 Comentou sobre a re-
alização do Arraiá Taboadão, 
sendo um verdadeiro suces-
so. Parabenizou o prefeito, o 
vice-prefeito e a Câmara de 
vereadores por esta realização, 
como também todos os orga-
nizadores, em nome da Mara 
secretária de Educação e ao 
Pedro diretor de Cultura.  
 Agradeceu a Assistên-
cia Social e ao Dr. Lúcio Bar-
ros, Delegado de Polícia, pois 
tão educadamente retiraram as 
pessoas que estavam na Praça 
Três Marias, levando-os para 
o Módulo Esportivo até enviar 
cada cidadão para sua cidade 
de origem.
 Jucleber BIM ,  ao 
iniciar sua fala, comentou de 
sua tristeza pelo falecimento 
do peão de rodeio Edilson, 
popular minuto. Rogou a Deus 
que conforte a esposa Simone 
e toda a família do brejão, em 
nome do Cosme, solidarizou 
com todos os irmãos do Edil-
son, uma pessoa que por longos 
anos representou Aparecida do 
Taboado, por todo o Brasil. Fa-
lou ainda sobre a triste notícia 
do falecimento da Betinha, se 
solidarizando com o esposo 
Airton, as filhas Luriele e Loui-
se, o genro Rodrigo, netos, pais 
e irmãos.
 Comentou  sobre  a 
transição do comando do Cor-
po de Bombeiros, dando as bo-
as-vindas ao novo Comandan-
te, e na mesma semana ocorreu 
uma reunião para tratar sobre o 
transporte dos pacientes, pois 
o Corpo de Bombeiros estava 
tendo algumas dificuldades, o 
que será em breve resolvido. 
 Parabenizou o Rotary 
Club que em parceria com 
a senhora Terezinha Ferraz, 
realizaram mais uma doação 
de sangue aqui no município. 
Defendendo a implantação 
dentro do município de uma 
Agência Transfusional, para 
que o sangue aqui doado fique 
em nossa cidade. Defendeu 
ainda, a compra de marca pas-
so provisório para ter dentro 
do hospital para situação de 
emergência.
 Agradeceu e parabe-
nizou ao prefeito José Natan 
pela realização da live Arraiá 
Taboadão, como também, ao 
Pedro pela direção na Cultura 
e demais organizadores e em 
nome de Vicente Dias parabe-
nizou os artistas pela brilhante 
realização. Parabenizou ao Dú 
Borges e equipe pela filmagem 
e transmissão.
 Ber Galter, comen-
tou sobre os seis meses no 
Legislativo, dizendo que está 
muito satisfeito com o trabalho 
realizado, pois teve uma Lei 
sancionada, sobre a questão da 
fibromialgia.
 Comentou  sobre  a 
emenda do Castramóvel, que 
era para ser implantado em 
abril, o que se tornou em for-

ma de consórcio, atrasando um 
pouco a vinda, mas o deputado 
Márcio Fernandes se compro-
meteu em entregar no segundo 
semestre.
 “Mesmo estando na 
faixa vermelha, o prefeito 
flexibilizou, e o comércio no-
turno está podendo abrir até 
mais tarde, e os clientes po-
dendo consumir no local. Mas 
recomendamos que as normas 
sejam mantidas”, declarou. 

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO

   Falou 
ainda sobre a doação de novas 
bolsas de sangue, que é um 
projeto dirigido pela senhora 
Terezinha Ferraz, com apoio 
do Rotary Club.
 “Quanto as ações dos 
moradores de rua deu efeito, 
restando apenas dois em nossa 
cidade. Os vereadores e a po-
pulação cobraram e a atitude 
veio do poder público”, falou. 
Por Maria Lúcia Fernandes

Vigilância 
Epidemiológica atualiza 

monitoramento 
semanal da Dengue e da 
Leishmaniose em Três 

Lagoas

 A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Três Lagoas, 
por meio da equipe de Vigilância Epidemiológica, setor da 
Diretoria de Vigilância em Saúde e Saneamento, divulgou o 
Boletim de Monitoramento da Dengue e da Leishmaniose, 
referente à 27ª semana de 2020, na terça-feira (13).  
 Como consta no Boletim de Monitoramento da Dengue, 
o número acumulado de casos notificados suspeitos chegou 
a 3.143, sendo 1.664 positivos e 1.430 casos com resultado 
negativo. Desse total, 11 ainda aguardam resultados de exames 
laboratoriais.
 Segundo consta no referido Boletim Epidemiológico, o 
total acumulado de casos notificados suspeitos se refere à soma 
dos casos de janeiro (336), fevereiro (802), março (965), abril 
(672), maio (262), junho (95) e parcial de julho (11).
LEISHMANIOSE
 No monitoramento semanal da Leishmaniose 
(Visceral e Tegumentar), não houve alterações e Três 
Lagoas continua com registro de 10 casos notificados 
suspeitos, 7 casos positivos e 03 já descartados como 
negativos. 

Por Diretoria de Comunicação
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LIVRE MENTE
TOC não é brincadeira

 Q u a n d o  u m a  p e s s o a 
a p r e s e n t a  c o m p o r t a m e n t o s 
relacionados à mania, principalmente 
quando se refere à limpeza, é muito 
comum os outros brincarem dizendo 
que ela tem TOC e esse senso comum 
causa certo desconforto justamente 
por interpretarem com um tom de 
piada ou como algo fácil de ser 
superado.
 TOC é abreviação de 
Transtorno Obsessivo Compulsivo 
que é um transtorno mental que causa 
muita angústia, tendo como características os pensamentos com 
obsessões e manias, com rituais que podem atrapalhar a qualidade 
de vida das pessoas significadamente.
 Quem possui esse transtorno tem pensamentos que 
causam medo e uma ansiedade muito grande no qual desenvolvem 
rituais para conseguirem diminuir a angústia que é gerada pelos 
pensamentos disfuncionais e assim acalmarem a sua mente.
 A pessoa sente a necessidade de realizar o ritual quando tem 
pensamentos que lhe causam medo, como por exemplo: medo de 
bactérias precisa lavar as mãos inúmeras vezes; verificar as portas, 
precisam voltar e contar uma certa quantidade para ter certeza que 
trancou; pensamentos obscenos em relação a figuras importante de 
sua vida, se sentem muito culpadas por terem esses pensamentos; 
simetria, sente a necessidade  que tudo fica de forma alinhada, ou 
não consegue pisar em linhas marcadas no chão; acumular objetos 
sem utilidade, não conseguem colocar no lixo.
 Esses são alguns exemplos dos sintomas que podem indicar 
o TOC, por ser tratado de forma discriminada e ironizada muitos 
sentem vergonha em procurar ajuda.
 Esses sintomas podem ir se agravando com o tempo, 
se você se identificou ou conhece alguém que reproduza algum 
comportamento de forma repetitiva, não intérprete como uma 
brincadeira, fazendo piadas ou algo que pode ser superado com 
facilidade, é um transtorno que precisa ser avaliado e tratado assim 
como todos os outros.
 É importante diferenciar uma pessoa com TOC daquela que 
gosta das coisas organizadas, tentar identificar se os rituais exigem 
muito tempo da pessoa, interferindo na sua qualidade de vida, 
atrapalhando em sua capacidade até de trabalhar, estudar e interagir 
com os amigos, com pensamento de desistir de algo justamente pela 
angústia e solidão que esses rituais geram.
 A Terapia Cognitiva Comportamental é indicada em casos 
como o TOC e está sendo muito eficiente, uma vez que ela auxilia o 
paciente a desenvolver estratégias para lidar melhor com a angústia 
gerada com os pensamentos disfuncionais.

Por Aline Silva - Psicóloga

Associação Evangélica de Inocência doa 
medicamentos para Hospital Municipal

ASS. COMUNICAÇÃO

 A Associação Evangélica IDE de Inocência/MS,  através da 
Primeira Igreja Batista, fez uma doação de medicamentos e produtos 
hospitalares no valor de R$ 2.340,000 para o Hospital e Maternidade 
de Inocência e Hospital de Campanha.
 As doações foram recebidas pela Diretora do Hospital, 
Marilucy Junqueira, e pela farmacêutica Jesuziane Cardoso,  e os 
responsáveis pela entrega das doações foram o pastor Édipo de 
Souza, o Vice-Presidente da Associação, Silas Damião, e o membro 
Antônio de Paula.
 A equipe de saúde e todo o executivo municipal expressam 
sua gratidão pela generosidade demonstrada pelos cidadãos. Muito 
obrigado!    Por Fabrício Corrêa

Associação Comercial doa capacetes para recuperação de pa-
cientes de COVID ao Hospital de Campanha de Inocência

ASS. COMUNICAÇÃO

 No dia 7 de julho, 
durante o evento promovido pelo 
Sebrae/MS no espaço conviver, 
a Associação Comercial de 
Inocência, representada pela 
presidente Mariene Garcia, 
entregou três capacetes “Elmo” 
para a equipe de saúde do 
município, que serão destinados 
para o Hospital de Campanha de 
Inocência.
 O capacete Elmo é 
fundamental para a recuperação 
de pacientes contaminados pela 
COVID-19, e assim que a ACEI 
se inteirou dos benefícios do 
mesmo 31 dos 39 associados 
realizaram uma “vaquinha 
solidária” para compra do 
capacete. O valor custeado pelos 
comerciantes e empresários foi 
de R$ 7.523,00.
 Feito com silicone 
e PVC, o disposi t ivo foi 
desenvolvido para oferecer 
oxigênio em alto fluxo para 
o  pac ien te  in te rnado .  O 
equipamento envolve toda a 
cabeça do paciente e é fixado 

no pescoço em uma base que 
veda a passagem de ar. Com 
a aplicação de oxigênio e ar 
comprimido, o Elmo gera uma 
pressão positiva (em relação à 
pressão atmosférica) que ajuda 
pacientes com dificuldade de 
oxigenação.
 D e s s a  f o r m a ,  é 
indicado para o tratamento de 
pacientes com quadro clínico 
leve e moderado, mas também 
auxilia casos que começam a 
evoluir para gravidade, de modo 
a evitar também a intubação do 
paciente.
 O capacete também 
proporciona que o gás carbônico 
não seja expelido no ambiente, 
o que é mais uma vantagem. 
Não havendo contaminação, 
o aparelho garante a maior 
segurança dos profissionais de 
saúde.

Por Fabrício Corrêa - Dados 
Marcelo Santos / Marcelo 

Alcantara, superintendente da 
Escola de Saúde Pública do 

Ceará (ESP/CE).

Sebrae/MS promove palestra 
sobre formação de preços para 

empresários de Inocência
ASS. COMUNICAÇÃO

Palestra que faz parte do “Programa Cidade Empreendedora” 
tratou de lucro e formação de preços

 O Sebrae/MS, em parceria com a Prefeitura de Inocência e a 
Associação Comercial do município, promoveu, dia 6 de julho, mais 
uma palestra que faz parte do circuito de aprendizado do Programa 
“Cidade Empreendedora” intitulada “Meu preço está certo? Estou 
tendo lucro?”
 A palestra ocorreu no “Espaço Conviver”, às 18h, e 
teve como intuito instruir os comerciantes e empreendedores que 
acompanharam o evento como estabelecer um bom preço de venda 
para os seus produtos e serviços. Na ocasião conversaram com 
todos os presentes acerta de como fazer o gerenciamento constante 
e cálculo dos preços do seu negócio, destacando o que é necessário 
fazer para gerar lucro.   Por Fabrício Corrêa

Toninho da Cofapi reúne com 
Secretário Jaime Verruck sobre 
investimentos  para Inocência

ASS. COMUNICAÇÃO

 Na reunião com o Prefeito Toninho da Cofapi e o 
Secretário de Meio Ambiente Max Machado, o Secretário Jaime 
Verruck discutiu investimentos privados e a expansão de novas 
atividades no município - que já atua fortemente no eucalipto – e 
agora amplia a produção agrícola e pecuária. Nesse sentido estão 
em andamento as tratativas com o Governo do Estado sobre a 
melhoria das estradas.
 Em pauta a recente atuação da Semagro em apoio a 
instalação de uma empresa de mineração (pó de rocha) com 
investimento de mais de 94 milhões, e que já está consolidada e 
ainda a instalação futura de uma indústria de processamento de 
açúcar, que pode chegar a gerar mais de 500 novos empregos. 
Presentes também o Superintendente Bruno Gouvea Bastos e o 
Assessor Legislativo da Semagro, Markito Perez.

Por Fabrício Corrêa - Dados @semagroms

REFORÇO – Três Lagoas recebe 
doação de 30 mil doses de vacina 

contra H1N1 do Instituto Butantan
DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO

 Assim como em anos 
anteriores, Três Lagoas recebeu 
do Instituto Butantan a doação 
de 30 mil doses de vacinação 
contra a Influenza A – H1N1 que 
já foram buscadas pela Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS) e 
serão disponibilizadas nas Uni-
dades de Saúde para imunização 
da população em geral.
 Como ocorre todos os 
anos, o Butantan, ao fim da Cam-
panha Nacional de Imunização 
contra a Influenza A, disponibi-
liza aos municípios cadastrados o 
saldo restante das doses e, desse 

modo, a SMS da Prefeitura de TL 
demonstrou interesse em receber, 
mais uma vez, essa doação e 
conseguiu um total de 30 mil 
doses que farão complemento 
às já enviadas pelo Ministério da 
Saúde.
 Segundo a coordena-
dora da Central de Imunização, 
Humberta Azambuja, assim 
como já estava ocorrendo, a va-
cinação seguirá aberta para toda a 
população que pode se imunizar 
em qualquer Unidade de Saúde. 
“Importante destacar que as 
pessoas observem que, após 

tomar a vacina contra H1N1, 
deve esperar 15 dias para tomar 
a vacina da Covid e, vice versa, 
ou seja, se tomar a vacina Covid, 
deve esperar o mesmo período 
para tomar a vacina contra a 
Influenza”, ressaltou.  
Conforme dados da Central de 
Imunização, no ano passado, gra-
ças a essa doação do Instituto, foi 
possível imunizar mais de 80 mil 
três-lagoenses contra a Influenza 
A – H1N1. “Essa vacinação 
é tão importante quanto a da 
Covid-19, afinal, também é um 
vírus e pode trazer consequência 
graves caso uma pessoa não imu-

nizada venha a se contaminar”, 
enfatizou Humberta.
 Além da vacinação nas 
Unidades de Saúde, a SMS está 
estudando se será necessário a 
abertura de mais um  “Dia D” 
para imunização em massa no 
formato drive-thru em pontos 
estratégicos da cidade, assim 
como ocorreu há poucas sema-
nas na Central de Imunização, o 
Shopping Três Lagoas e o Parque 
de Exposições.
 Três Lagoas já vacinou 
mais de 29.200 pessoas contra a 
doença. 
Por Diretoria de Comunicação



08 - Folha Integração 15 a 22 de Julho de 2021

Missão CALEBE e ASA 
arrecadam alimentos para 
doação de cestas básicas

 A Missão CALEBE e 
a Assistência Social Adventista 
– ASA, da Igreja Adventista 
do Sétimo Dia de Aparecida 
do Taboado,  que há duas 
semanas, estiveram entregando 
na FESAT (Fundação Estatal 
de Saúde) mais de 500 fraldas 
geriátricas; no dia 10 de julho, 
sábado passado, reallizaram a 
arrecadação de alimentos não 
perecíveis para serem doadas 
à famílias menos favorecidas.
 A ar recadação  fo i 
realizada nos supermercados 
Laranjinha e J.A de Aparecida 
do Taboado, oportunidade, 
que  a l ém de  se rem bem 
recebidos pelos proprietários 
dos dois estabelecimentos 
comerciais, também contaram 
com a solidariedade de muitos 
aparecidenses.
 Na oportunidade as 
duas equipes do CALEBE 
e ASA, entregaram livros 
m i s s i o n á r i o s  p a r a  o s 
funcionários e também os 
c l i e n t e s  d o s  m e r c a d o s . 
Durante todo o período em 
que estiveram nos comércios 
receberam em doação o total 
de 107 kg de alimentos, tendo 
como meta a montagem de 20 
cestas básicas.
 “ A g r a d e c e m o s 
aos proprietários dos dois 
supermercados, pela simpatia e 
oportunidade que nos foi dada, 
e rogamos ao nosso bondoso 
Deus que conceda em dobro 
a todos, o que nos foi doado”, 
disseram as diretoras de Jovens 
Viviane e da ASA Inês Maria.

Por Maria Lúcia Fernandes

FOTOS DIVULGAÇÃO

Parabéns Luiza e Marcos pelas bodas de 
Jaspe e Tatiane e Luciano pela de Palha

(e) Luciano, Tatiane, Lucca, Luiza, Marcos, Lucélia e Luciano Júnior

FOTOS DIVULGAÇÃO

 De ano em ano e de 
etapa em etapa Luiza e Marcos 
chegaram aos 47 anos de casa-
dos e Tatiane e Luciano aos 23 
anos juntos. Neste mês de julho 
de 2021, completaram vários 
anos de uma história que cons-
truíram com muita dedicação e 
o resultado foi uma linda família 
que deixa a todos familiares e 
amigos orgulhosos pelo amor, 

carinho e paciência, uns pelos 
outros.
 “Obrigado por todo 
este tempo que viveu ao meu 
lado com muita paciência e 
compreensão. Tentarei ser um 
esposo cada vez melhor, cuidan-
do de você com todo o carinho 
e você cuidando de mim”, disse 
Marcos à Luiza.  “Que 
o amor e a felicidade permane-

çam fortes entre nós e nossos 
filhos para o resto das nossas 
vidas”, de Luciano para Tati!
 “Parabéns a esses 
nossos irmãos e sobrinhos que 
amamos muito. Há amigo mais 
chegado que um irmão. Essa 
frase cabe certinho para vocês. 
Deus os abençoe sempre, famí-
lia linda e amada”, de Lúcia e 
Auci.
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