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Jose Ferreira da Costa, nasceu no dia 14 de abril de 
1892 no povoado de Vacaria, Estado de Mato Gros-
so (atual estado de Mato Grosso do Sul). É filho de 

José Alexandre da Costa e de dona Eduvirgens Ferreira 
Ribeiro (In Memoriam), naturais de Casa Branca, Estado 
de São Paulo.

Aos 14 anos foi para o Paraguai, onde viveu por vários 
anos. Retornou ao Brasil em 1923, vindo morar em Nio-
aque – MS.

Em 20 de abril de 1924, casa-se no civil e religioso com 
Juvelina Carvalho de Souza, transferindo sua residência 
para o município de Alto Taquari – MT, isso, três meses 
depois de seu casamento. Lá morou por dois anos, vindo 
para o vilarejo (Costa Rica) em 1926.

Da união do seu casamento nasceram sete filhos.
Era lavrador, trabalhou na Fazenda Embiruçu, de sua 

propriedade, derrubando mato e fazendo pastagens. Gos-
tava de pescar, seu passatempo favorito no Rio Sucuriú.

Em março de 1940, faleceu sua esposa Juvelina. Ficou 
viúvo por 12 anos, mas, em 10 de maio de 1942, casa-se 
com comunhão de bens com dona Maria Tosta Barbosa. 
Da união nasceram mais três filhos, perfazendo o total de 
dez filhos. Todos foram criados e casados no Distrito de 
Costa Rica.

Em 1959 José Ferreira da Costa com sua esposa, ele-
vado por sentimentos patrióticos e Progressistas, tiveram 
a ideia de fundarem e criarem o povoado de Costa Rica, 
procedendo ao loteamento de uma parte da Fazenda Em-
biruçu, situada às margens do Rio Sucuriú.

Passou sua residência definitiva para o povoado de 
Costa Rica, a partir de sua fundação. Viu a cidade crescer 
e ganhar recursos, de acordo com seu desenvolvimento.

Em setembro de 1976, levou uma queda quebrando 
a bacia, ficando paralítico. Agravando aos problemas 
de saúde veio a falecer em Goiânia – GO, no dia 11 de 
maio de 1983. Quando ao cair da tarde, o Cine São José, 
localizado no prédio da antiga Academia Spaço Fitnees e 
Banco do Brasil, suspendeu por alguns minutos a sessão 
com o filme que passava para comunicar a morte de José 
Ferreira da Costa que sai de cena e entra pra história.

Destemido, foi aventureiro, pioneiro, fazendeiro e so-
nhador. Foi homem corajoso como qualquer outro, capaz 
de fazer sua própria defesa, capaz de rir e chorar. Foi 

carne e osso e na administração do prefeito Roberto Ro-
drigues virou estátua (localizada próxima a ponte do Rio 
Sucuriú), uma homenagem em nome do povo de Costa 
Rica para perpetuar um homem que viveu à sua época, 
modesto como um sertanejo arraigado no solo deste rincão 
costa-riquense.

Faleceu o fundador, mais o seu sonho de grandeza para 
esta cidade e sua gente, seu exemplo de amor à Pátria e a 
família permanece vivo entre nós.

Divisor de águas entre as ba-
cias dos rios Paraguai (Rios 
Taquari e Jauru) e do Paraná 

(Rio Sucuriú, nascentes do Aporé e 
Corrente de Goiás) e Rio da Prata, a 
“Capital Estadual do Algodão e dos 
Esportes de Aventura”, Costa Rica 
completa 36 anos neste dia 12 de 
maio de 2016, com mais uma classi-
ficação, está inserida nas 100 cidades 
mais promissoras do Brasil.

“Costa Rica, desde seus tempos 
pioneiros, sempre foi um município 
caracterizado pela ousadia e pela 
inovação. Rompendo barreiras e di-
ficuldades, nosso município esteve 
e está, de alguma forma, sempre à 
frente do seu tempo, se planejando 

e inovando nas suas iniciativas”, 
ressaltam nossas autoridades mu-
nicipais.

Os exemplos promissores desen-
volvidos em Costa Rica, inclusive, 
já serviram de referência em deze-
nas de palestras e seminários, em 
municípios além fronteiras.

Costa Rica é um município bra-
sileiro do estado de Mato Grosso 
do Sul. É a Capital Estadual do Al-
godão e dos Esportes de Aventura, 
pois possui um grande potencial tu-
rístico em exploração. Está inserida 
nas 100 cidades mais promissoras 
do Brasil, podendo tornar-se, em 
breve, um polo regional turístico.

Continua nas páginas 2 e 3

EspEcial:    O FundadOr

José Ferreira da Costa
Foto: Divulgação.

l  Redação: Silvestre de Castro – Jornalista e Radialista

Costa Rica 
desperta para o 
seu aniversário 

de 36 anos
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 LOCALIZAÇÃO
l O município de está situado no sul da região Centro-Oeste do Brasil, no Leste de Mato Grosso do 

Sul (Microrregião de Cassilândia), na região nordeste do Estado de Mato Grosso do Sul, divisa 
com os Estados de Mato Grosso e Goiás, à qual é ligada por rodovia pavimentada. Localiza-se 
a uma latitude 18º31’38” sul e a uma longitude 53º57’42” oeste. Distâncias:

l 390 km da capital estadual (Campo Grande)
l 863 km da capital federal (Brasília).

 GEOGRAFIA FÍSICA
 Solo
l Latos solo roxo.
 Relevo e altitude
l Está a uma altitude de 641 m.
 Clima, temperatura e pluviosidade
l Está sob influência do clima tropical de altitude (Cwa), com regime de chuvas entre os meses de 

setembro e maio e período seco de junho a setembro
	 Hidrografia
l Está sob influência da Bacia do Rio da Prata. O município se constitui em divisor de águas entre 

as bacias dos rios Paraguai (Rios Taquari e Jauru) e do Paraná (Rio Sucuriú, nascentes do Aporé 
e Corrente de Goiás)

 Vegetação
l Se localiza na região de influência do Cerrado.

 GEOGRAFIA POLÍTICA
 Fuso horário
l Está a -1 hora com relação a Brasília e -4 com relação a Greenwich.
 Área
l Ocupa uma superfície de 5.372,0 km².
 Subdivisões
l Costa Rica (sede), Baús, Laje e Capela.

 Arredores
l Norte: Alto Taquari (MT);
l Leste: Mineiros (Goiás), Chapadão do Céu (GO) e Chapadão do Sul (MS);
l Sul: Água Clara e Paraíso das Águas.
l Oeste: Figueirão e Alcinópolis

HISTÓRIA
Embora a sede do município de Costa Rica seja bastante jovem, a ocupação da região é bem mais 

antiga. A colonização começa a partir de 1838 com a vinda do major Martim Gabriel de Melo Taques, 
natural de Itu-SP, casado com Ana Fausta G. de Melo Taques, com quem vai morar no Rio Grande do 
Sul. Em 1835, com o advento da guerra dos Farrapos, na condição de paulista, foge para o Uruguai, 
Argentina, Paraguai, sobe o rio Paraguai até Corumbá e, através do Taquari, até suas nascentes nas 
bordas do Chapadão de Baús, cruza o chapadão, chegando até as margens do rio Sucuriú onde efetua 
posse (hoje Capela do Baús), denominada fazenda santo Antônio dos Dois Córregos.

Baús tem papel fundamental como ponto de passagem e abastecimento tanto para quem se di-
recionava aos campos de Vacarias e a Coxim, vindos de Goiás e Triângulo Mineiro, como quem 
viajava pela antiga estrada do Piquiri, que ligava Cuiabá a Santana do Paraíba. O Distrito de Baús 
vivencia tanto o episódio da guerra do Paraguai como a passagem da Coluna Prestes.

O povoamento de Costa Rica, propriamente dita, teve início por volta de 1926, quando José Ferreira 
da Costa procedente de Nioaque, fundou a fazenda Imbirussú. Em 1958, com a construção da ponte 
sobre o rio Sucuriú, ligando as fazendas Imbirussú e São Luiz, ergue-se uma casa que servia de abrigo 
para os trabalhadores, nela alojou-se Antônio Nogueira com um pequeno comércio. Por volta de 1961, 
José Ferreira da Costa resolveu implantar um povoado, destinando uma área de pouco mais de 236 
hectares da Faz. Imbirussú para loteamento. A surpreendente aceitação fez com que logo surgissem 
algumas edificações à margem direita do rio Sucuriú. O povoado se tornou Distrito de Camapuã em 21 
de janeiro de 1964 (Lei 2.132) e elevado à categoria de município (Lei 76, de 12 de maio de 1980), com 
desmembramento de porções dos municípios de Camapuã e Cassilândia.

Hoje a população de Costa Rica é formada pelas mulheres que participaram de sua fundação e 
também por descendentes de todo o continente asiático, constituindo assim uma população rica 
em conhecimento e cultura.

Costa Rica, 36 anos
Fotos desta edição: MS Imagens, Fato e Foto, Hilton Bulhões Jr, Diversos de Arquivos da PMCR, CR em Foco, Silvestre de Castro e Outros
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 ECONOMIA
 CENTRO DE ZONA B
l Costa Rica, com aproximadamente 25 mil habitantes e 3 relacionamentos diretos, é um Centro 

de Zona B. Nível formado por cidades de menor porte e com atuação restrita à sua área imediata; 
exercem funções de gestão elementares. Costa Rica é uma das 364 cidades no Brasil com a clas-
sificação Centro de Zona B. A cidade exerce influência sobre as cidades de Alcinópolis, Paraíso 
das Águas e Figueirão (Centro Local).

 
 TURISMO E 
 CULTURA
	 Saltinho do Maranhen-

se no Parque Salto do 
Sucuriú (foto)

l O Parque Natural Municipal 
Salto do Rio Sucuriú atrai 
turistas o ano todo, além de 
possuir a maior tirolesa do 
estado (a segunda maior do 
Brasil), outras tirolesas, ra-
pel, piscinas, arvorismo, 
rafting, trilhas entre outros. 

	Outros pontos 
 turísticos:
l Parque Estadual das 

Nascentes do Taquari
l Parque Natural Munici-

pal da Lage
l Parque Nacional das Emas
l RPPN Ponte de Pedra
l Cachoeira das Araras
l Cachoeira da Rapadura
l Gruta do Tope da Pedra
l Água Santa do Paraíso
l Capela do Santo Fujão
l Canyon do Engano

 EVENTOS
l Costa Folia
l Aniversário de Costa 

Rica
l Festa de Santo Antônio
l Costa Caipira
l Festa de Nosso Senhor 

Bom Jesus - Festa do 
“Santo Fujão”

l Etapa Campeonato Estadual e Motocross
l Dia da Independência - Desfile Cívico
l Festa de Nossa Senhora Aparecida
l Festa de Santa Luzia
l Réveillon
l Etapa Estadual de Festa do Peão
l Costa Rica com Cristo

 INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
 Rodovias
l A partir da capital do Estado, Campo Grande, pela BR-163 até a BR-060, alcançando a MS-316, 

na cidade de Paraíso das Águas, ou pela MS 306 no município de Chapadão do Sul, entrando-se 
na MS 223.

l Rodovias estaduais MS-306, MS-223, MS-316 e MS-135
l BR-359 (ligação com Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Paraná)
 Ônibus
	A cidade é servidas por linhas regulares interurbano/interestadual. Entre a capital e Costa Rica:
l Viação São Luiz
l Viação Itamarati
 Acesso aéreo
l Aeroporto José Antônio Moraes, com pista pavimentada - extensão de 1.380 m.
 Ferrovia
l Ferronorte

 ADMINISTRAÇÃO
l Prefeito: Waldeli dos Santos Rosa (2013/2016)
l Vice-prefeito: Roberto Rodrigues (2013/2016)
l Presidente da Câmara: Averaldo Barbosa da Costa (2015/2016)

	VEREADORES MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO (2013/2016)
l Ailton Amorim, Rosangela Marçal, Juvenal da Farmácia, Dr. Maia, Rayner Moraes, Caquim, 

Roni Cota, Waldomiro Bocalan, Lucas Gerolomo e Adair Thiago.

 DESTAQUES
l É Comarca de 2ª Entrância, servido por Pelotões da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, 

Polícia Civil, Polícia Militar Ambiental.
l Tem a Faculdade de Educação de Costa Rica – FECRA com diversos cursos profissionalizantes e 

é servido, também pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS e outras de Ensino 
à distância.

l Possuí três emissoras de Rádio – Cidade FM 106,5 MHz; RCR Band AM 1.460 KHz e uma FM 
Comunitária em 87,9 MHz.

l É servido nas Comunicações também pela TV Morena e SBT Campo Grande e outros canais 
abertos, tem sinal da OI, Claro, Vivo e por fim chegou a TIM 3G.

l Na agroindústria, conta com a Usina da Odebrecht Agroindustrial que contribui gerando empre-
gos e divisas para o nosso município.
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Costa Rica, 36 anos
Belezas Naturais

Tirolesa no Parque Salto Sucuriú

P. N. M Parque 
Salto Sucuriú

Pinturas
Rupestres

Caverna do Jucão
- Formas e Cores

Água Santa em 
Paraíso das Águas

Estância Maranata II

Rapel

P. N. M Parque 
Salto Sucuriú

Cachoeira da 
Rapadura

Cachoeira 
das Araras

Rio Formoso - Parque 
Nacional das EmasRafting Rio Sucuriú

Cannion do Engano

Bioluminiscencia no 
Parque Nacional das Emas 
(Cupins Luminosos)

Capela do Santo
Fujão (Senhor Bom
Jesus da Capela)

Tope da 
Pedra

P. N. M Parque Salto Sucuriú

Cachoeira do 
Cabo Verde

Parabenizamos 
COSTA RICA pelo 

seu 36º aniversário e 
homenageamos

as Mães pelo 
carinho, ternura
e compreensão 
neste seu Dia.
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As celebrações oficiais em come-
moração ao 36° Ano de Emancipação 
Político-Administrativa de Costa Rica 
– MS começaram dia 06 de maio de 
2016, às 19h, com Sessão Solene de 
Entrega da Medalha do Mérito Le-
gislativo “Medalha José Ferreira da 
Costa” que foi realizada no Plenário 
da Câmara Municipal de Vereadores.

A programação oficial que se es-
tende até o dia 15 de maio, foi elabo-
rada por uma comissão constituída 
pelo prefeito Waldeli dos Santos 
Rosa e colaboradores. “O aniver-
sário de uma cidade é muito mais 
do que um marco na vida de cada 
cidadão, é uma página que viramos 
para conquistar novos sonhos, novas 
realizações e continuar reescrevendo 
a história. Aniversários são anos que 
refletem a permanência de algo que 
dura. Por isso com orgulho devemos 
comemorar o aniversário do nosso 
Município e, sinceramente, quem 
também merece ser parabenizado é o 
povo costarriquense”, enfatiza.

Eventos organizados pela socieda-
de civil organizada e por entidades 
parceiras do Governo de Costa Rica 
completam a programação:

15º ENCONTRO 
DIOCESANO DE 
Fé E POLÍTICA

O 15º Encontro Diocesano de Fé 
e Política com o tema: “Saneamento 
Básico – Nossa Responsabilidade” 
que tem como ponto de partida a 
Campanha da Fraternidade: “Casa 
comum, nossa responsabilidade”, 
realizado pela Diocese de Coxim 
– MS e o CNLB – Conselho Dioce-
sano de Leigos, em parceria com o 
Poder Executivo e Poder Legislativo 
de Costa Rica, busca aprofundar o 
relacionamento entre a Igreja e os 
políticos locais e da região. O evento 
foi realizado no dia 07 de maio de 
2016, no Auditório Cultural Am-
biental Valdir Justino de Almeida no 
Parque Natural Municipal Salto do 
Sucuriú às 7h.

36º aniversário de Costa Rica acontece de 06 a 15 de maio

6ª EDIÇÃO DA
FEIRA RICA

Com o objetivo de abrilhantar ain-
da mais a programação de aniversário 
de Costa Rica, a 6ª Edição da Feira 
Rica foi realizada excepcionalmente 
na segunda quarta-feira do mês, dia 
11 de maio, no Mercado do Produtor 
às 18 horas.

DESFILE
Para abrir as atividades do dia 12 

de maio, a Secretaria de Educação 
em parceria com todas as Secretarias 
do Governo realizam a partir das 8h, 
no Centro de Eventos Ramez Tebet, 
o tradicional o desfile em comemo-
ração ao 36° Ano de Emancipação 
Político-administrativo de Costa 
Rica/MS – Brasil. 

INAUGURAÇõES
Neste dia 12 de maio, data em que 

Costa Rica celebra seus 36 anos, se-

rão realizadas inúmeras inaugurações 
a partir das 15h, são elas:
l Pavimentação Asfáltica e Drena-

gem de Águas Pluviais do bairro 
Parque dos Ipês.

- Local: Residencial Ipê.
A obra que tem o valor total de 

R$491.380,58 de convênio é fei-
ta com recursos da União, sendo 
R$295.300 repasse do governo 
federal pela Emenda parlamentar 
nº29860003 do deputado Federal 
Akira Otsubo e R$196.080,58 de re-
cursos do município. A pavimentação 
asfáltica e drenagem é instalada no 
Cedro esquina com a Rua Aroeira.
l Pavimentação Asfáltica e Drena-

gem de Águas Pluviais do Jardim 
Novo Horizonte e Entrega de 
Micro-ônibus para a Secretaria 
Municipal de Saúde.

 Local: No cruzamento das Ruas 

Adelor Correa Leite / Adriano Cor-
rêa da Silva. A obra que custou 
R$1.366.205,70 é feita com 100% 
de recursos próprios do Municí-
pio e está instalada na Rua Adelor 
Correa Leite esquina com a Rua 
Adriano Correa da Silva.

l Duplicação do Prolongamento da 
Avenida José Ferreira da Costa.

- Local: Ao lado do Centro de Even-
tos Ramez Tebet.
A duplicação é feita com recursos 

próprios do município no valor de 
R$1.294.942,07, e está sendo insta-
lada no início do canteiro em frente 
ao Estádio Municipal Laerte Paes 
Coelho.
l Irrigação e Iluminação do pro-

longamento da Avenida José 
Ferreira da Costa.

- Local: Na rotatória de acesso à Rua 
Domingos Afonso de Amorim.

SHOw 
Por conta das alterações de horário 

da programação alusiva ao 36º Ano 
de Emancipação Político-Adminis-
trativa, a comissão organizadora 
mudou o show com o cantor Marlon 
Maciel e Grupo Trem Pantaneiro 
que seria realizado após o desfile 
alusivo ao aniversário do Município, 
no Centro de Eventos Ramez Tebet. 
O mesmo foi transferido para o Con-
viver – Centro de Convivência do 
Idoso ‘Nosso Sonho’.

O baile será realizado a partir das 
18 horas com encerramento às 22h, 
conforme acontece regularmente 
todas as quintas-feiras no Conviver. 
A secretária interina de Assistência 
Social, Luana Oliveira, reforça que 
os idosos vão desfilar normalmen-
te na manhã da quinta-feira (12), 
ao som da dupla Augusto Cezar & 
Cristiano.

2ª QUEIMA DO ALHO
Em continuidade as comemorações 

dos 36 anos do Município, o Gover-
no de Costa Rica em parceria com 
o Clube do Laço 3 Divisas estará 
realizado no dia 15 de maio de 2016 
(domingo), a partir das 12h, a 2ª edi-
ção da Queima do Alho que estará 
premiando os melhores careteiros, 
sendo R$ 1 mil para o 1º Lugar; R$ 
700 para o 2º Colocado e R$ 300 para 
o 3º lugar.

9° ENCONTRO 
ESTADUAL DE LAÇO 

COMPRIDO
O Clube do Laço 3 Divisas também 

estará realizando entre os dias 13 a 
15 de maio de 2016 (sexta, sábado e 
domingo), o 9º Encontro Estadual de 
Laço Comprido. Serão disputadas 38 
taças, nas categorias de Peão Mirim, 
Bandeira, Adulto, Amazonas, entre 
outros.

O prefeito Waldeli e sua equipe de 
Governo convidam toda a população 
a prestigiar os eventos.

Fonte: Assecom/PMCR - 
Produções: Willian Vicente
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Principais fontes 
econômicas do município

Pecuária

Agricultura

Usina Odebrecht 
Agroindustrial


