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Em Costa Rica, governador inaugura
pavimentação da rodovia MS-223
Sonhada há décadas pelos moradores 

do Norte de Mato Grosso do Sul, 
a ligação rodoviária entre Costa 
Rica e Figueirão está concluída e 

inaugurada no último dia 10 de fevereiro 
de 2021 pelo governador Reinaldo Azam-
buja. Com o trecho de 61 quilômetros da 
MS-223 pavimentado, a viagem entre as 
duas cidades diminui de duas horas para 
30 minutos. Página 12

Nova rodovia encurta em mais de 1 hora viagem entre Costa Rica e Figueirão

Foto: Marcello Medrado

O balanço de um mês de governo 
do prefeito, Dr. Cleverson Al-
ves dos Santos (PP) e seu vice, 
Roni Cota (PSDB) que atuam 
em gabinete compartilhado, foi 
um dos principais temas aborda-
dos durante a sessão ordinária 
do último dia 08 de fevereiro de 
2021, da Câmara de Vereadores 
de Costa Rica. No uso da tribuna, 
o chefe do Executivo apresentou 
as primeiras conquistas à frente 
da nova gestão. Página 4

O Projeto Agrorica de Inseminação Artifi-
cial por Tempo Fixo (IATF) desenvolvido 
pelo Município de Costa Rica através da 
Secretaria de Agricultura com parceria do 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pe-
quenas Empresas no MS (Sebrae/MS) e 
Assistência Técnica e acompanhamento da 
AGRAER – Agência de Desenvolvimento 
Agrário e Extensão Rural de MS, chegou 
para ficar. Vai revolucionar a genética dos 
rebanhos bovinos e garantir o aumento da 
produtividade na pecuária leiteira. Página 6

Na terça-feira, 26 de janeiro de 2021, a 
Prefeitura Municipal elevou o grau de re-
comendações aos servidores públicos que 
atuam diretamente no Paço Municipal de 
Rica com o objetivo da prevenção à saúde 
de todos em relação ao novo Coronavírus 
e evitar novas contaminações. Página 9

A dengue é uma velha conhecida de todos os 
brasileiros. Durante a época chuvosa, há um 
aumento assustador dos casos da doença em 
todo o território nacional. Transmitida por 
mosquitos do gênero Aedes, a dengue é uma 
doença viral grave que pode provocar a morte 
se não tratada adequadamente. Página 9

A situação é alarmante. Maquinários su-
cateados, frota de veículos parados e sem 
manutenção, entre estes, retroescavadeiras, 
pás carregadeiras, esteira D-6, motos nive-
ladoras, van jumper, escavadeiras, rolos 
compactadores, caminhões e outros veículos 
que ultrapassa 50 unidades. Página 5

O Município de Costa Rica iniciou dia 01 
de janeiro de 2021, um novo modelo de gestão 
compartilhada, onde o prefeito Dr. Cleverson 
Alves dos Santos (PP) e seu vice, Ronivaldo 
Garcia Cota (PSDB) estão atendendo no 
mesmo gabinete e trabalhando lado a lado 
do povo para bem administrar a cidade. É um 
novo modelo de administração que está sendo 
implantado com equilíbrio, responsabilida-
de, equidade e dentro da legalidade com o 
objetivo de aproximar mais o Executivo da 
população costarriquense. Página 3

Prefeito e 
deputado Gerson 
Claro discutem 
infraestrutura 
para Costa Rica

Costa Rica
em alerta máximo
contra a Dengue

Prefeito Dr. Cleverson faz balanço de 30 dias de
Governo e aponta conquistas da nova Gestão

Foto: Banco de Imagens da PMCR

Projeto vai 
revolucionar genética 
dos rebanhos em 
Costa Rica e garantir 
qualidade do leite

Sai resultado
de licitação: 
manutenção das 
rodovias estaduais 
em Costa Rica 
custará R$ 9 milhões

Foto: Silvestre de Castro

A empresa Ética Construtora venceu licitação 
da Agesul – Agência Estadual de Gestão de 
Empreendimentos de Mato Grosso do Sul 
para realizar manutenção e conservação 
das rodovias asfaltadas ou não, da malha 
rodoviária da 14ª Residência Regional de 
Costa Rica. Página 7

Atendendo reivindicação do prefei-
to de Costa Rica, Dr. Cleverson Alves 
dos Santos (PP) e dos vereadores Eval-
do Paulino e Everaldo Santos (PSD), 
o Deputado Federal por Mato Grosso 
do Sul, Beto Pereira (PSDB) garantiu, 
através de emenda parlamentar, desti-
nar ao Município, R$ 1 milhão para a 
reforma do Ginásio Poliesportivo Luís 
Carlos Yamaschita de Souza no Jardim 
São Francisco e mais, três novos ôni-
bus escolares e duas motoniveladoras 
para atender a demanda de Costa Rica. 

A garantia do repasse do recurso para a 
reforma do Ginásio de Esportes, bem 
como a entrega dos ônibus escolares e 
as motoniveladoras foram feitas durante 
à visita da Caravana de Costa Rica no 
último dia 05 de fevereiro de 2021 ao 
gabinete do deputado federal Beto Pereira 
em Brasília (DF). “Levamos a deman-
da de Costa Rica para o deputado Beto 
Pereira e ele conseguiu garantir verba 
de sua emenda parlamentar no valor de 
R$ 1 milhão para a reforma do nosso 
ginásio”, explica o prefeito. Página 10

O deputado estadual Gerson Claro (PP) 
recebeu no dia 02 de fevereiro de 2021, em 
seu gabinete, a visita do prefeito de Costa 
Rica, Dr. Cléverson Alves dos Santos (PP). 
Eles conversaram sobre obras e intervenções 
estruturais no município. Entre as pautas da 
reunião, a necessidade de recapeamento na 
MS-223, trecho que liga o município ao 
entroncamento com a MS-306. Página 3

Foto: Divulgação Dep. Gerson Claro

Costa Rica inicia gestão compartilhada onde 
prefeito e vice atendem no mesmo Gabinete

Foto: Banco de Imagens da PMCR Foto: Silvestre de Castro

Serviço engloba mais de 500 km de estradas

Foto: Adriel Mattos/Divulgação – Agesul

Obras de Costa 
Rica encontra frota 
sucateada e terá 
que investir mais 
de R$ 300 mil para 
recuperá-la

Foto: Silvestre de Castro.

Paço Municipal 
reforça prevenção 
para evitar novas 
contaminações pelo 
novo coronavírus

Beto Pereira garante reforma do Ginásio 
de Esportes, 3 novos ônibus escolares e 
2 Motoniveladoras para Costa Rica 

Novo prefeito mantém compromisso com 
servidores municipais e paga salários em dia;
pagamento foi feito dia 29 de janeiro    Página 3

48 agentes comunitários de Saúde atendem
os 21.142 habitantes de Costa Rica        Página 9

Foto: Assecom/PMCR
 

Foto: Banco de Imagens da PMCR

Participaram da Caravana - O prefeito Dr. Cleverson Alves; Vereadores
Evaldo Paulino e Everaldo Santos e o Secretário de Governo Airton Ruiz

Foto: Banco de Imagens da PMCR
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O suplente de vereador Eve-
raldo Pereira dos Santos (PSD) 
tomou posse na Câmara Mu-
nicipal de Costa Rica, no úl-
timo dia (25/01). Santos era o 
primeiro suplente do vereador 
Artur Delgado Baird (PSD) que 
deixou o Legislativo, dia (05/01, 
para assumir como Secretário 
Municipal de Turismo, Meio 
Ambiente, Esporte e Cultura, 
conforme nomeação através 
da Portaria “P” n. 031, de 05 
de janeiro de 2021.

A posse aconteceu no dia 25, 
às 9h, no plenário Simino Jorge 
de Oliveira, onde prestou o se-
guinte compromisso: “Prometo 
exercer com dignidade e dedi-
cação o mandato popular que 
me foi confiado, observando a 
Constituição Federal e Estadual, 
a Lei Orgânica do Município de 
Costa Rica, as Leis do País e tra-
balhando pelo engrandecimento 
de nosso Município, e pelo bem 
geral de seus habitantes”.

“Agradeço ao povo Costarri-
quense, e a toda minha família 
pelo apoio que tem me dado e 
por terem vindo participar da 
minha posse, ao vereador Artur 
Delgado Baird por ter me cedido 
esta oportunidade. Procurarei 
legislar e trabalhar em prol de 
nosso Município defendendo 
principalmente a classe mais ne-
cessitada e carente dos serviços 
públicos como saúde, estradas, 

esportes entre outros, espero 
conviver harmoniosamente com 
todos meus colegas vereadores”, 
afirma.

“O Vereador é o legítimo re-
presentante da população na 
Câmara Municipal, com a tarefa 
de legislar, transformando em 
Leis os projetos de interesse da 
sua Cidade. Ser Vereador nesta 
augusta Casa de Leis é muito 
gratificante e espero legislar 
com eficiência e contribuir para 
o progresso e desenvolvimento 
de Costa Rica e sua população”, 
declarou Everaldo.

O presidente da Câmara Ave-
raldo Barbosa e os demais vere-
adores presentes à sessão: Lu-
cas Gerolomo, Ailton Amorim, 
Alecksander Pimenta (Popó), 
Profª Manuelina, Evaldo Paulino, 
Juvenal da Farmácia, Rosangela 
Marçal, Rayner Santos e Antonio 
Rodrigues, deram as boas-vindas 
ao vereador Everaldo Santos e se 
colocaram à disposição no que 
for preciso para ajudar o verea-
dor em defesa da comunidade.

Atualmente, Everaldo San-
tos é Serventuário de Justiça 
de Mato Grosso do Sul lotado 
como Oficial de Justiça e agora, 
ocupa o seu primeiro cargo de 
vereador em Costa Rica pelo 
PSD. Natural de Costa Rica - 
MS, Everaldo Pereira dos Santos 
nasceu em 02/08/1981 e tem 39 
anos de idade.

Quando tomou pos-
se como prefeito de 
Costa Rica em1º de 
janeiro de 2021, Dr. 

Cleverson Alves dos Santos (PP) 
e seu vice, Roni Cota (PSDB) 
que atuam em gabinete compar-
tilhado anunciaram que todos 
os meses visitariam a Câmara 
Municipal de Costa Rica, para 
um encontro com os vereadores.

As reuniões, livres para os 
parlamentares da base de apoio e 

também da oposição, fortalecem 
a interlocução entre dois poderes 
fundamentais da democracia: 
o Executivo e o Legislativo. E 
possibilitam a aprovação de leis 
importantes para o desenvolvi-
mento da cidade. “Essa união 
serve de exemplo para a cons-
trução de uma cidade melhor 
para todos nós, é a chave que 
abre as portas para o progresso 
e o desenvolvimento de Costa 
Rica”, pontua. 

“Entendo que a política e o 
exercício de um cargo público 
são como uma missão e um 
constante caminhar no senti-
do de garantir, a cada passo, 
aquelas que são as justas e 
legítimas aspirações de quem 
nos elegeu, o povo”, justifica 
o prefeito.

Seguir o caminho da busca de 
diálogo ao manter os encontros 
mensais. Não se trata, de maneira 
alguma, de pautar o Legislativo 

municipal ou de impor a agen-
da. E, sim, de decidir juntos o 
que é melhor para Costa Rica. 
A maioria dos Projetos de Lei de 
autoria do Executivo vai poder 
receber melhorias, mudanças 
e aperfeiçoamentos. Estas al-
terações no texto serão feitas 
com liberdade, nada é imposto. 
Esse proposito vai enriquecer 
o debate, a Câmara constrói 
soluções a várias mãos e com 
total transparência.
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O Poder Legislativo de Cos-
ta Rica aprovou o Projeto de 
Lei (PL) n° 1.373, de 05 de 
janeiro de 2021, que autoriza 
o Poder Executivo Municipal 
a repassar R$ 630 mil ao Costa 
Rica Esporte Clube (CREC). 
O objetivo é oferecer aporte 
financeiro para que o time 
possa disputar o Campeonato 
Sul-Mato-Grossense de futebol 
em 2021.

De autoria do Executivo, o 
PL n° 1.373/2021 foi discutido 
e aprovado por unanimidade 
de votos pelos parlamentares 
costarriquenses, durante ses-
são legislativa extraordinária 
realizada no dia (19/01), às 9h, 

no Plenário Vereador Simino 
Jorge de Oliveira.

O projeto foi transformado na 
Lei nº 1.581/2021 sancionada e 
promulgada pelo prefeito muni-
cipal, Dr. Cleverson Alves dos 
Santos, entrou em vigor, com a 
publicação na edição 2.816 do 
último dia (19) do Diário Oficial 
do Município.

Os recursos serão depositados 
diretamente na conta corrente 
do CREC. A entidade terá que 
arcar com as despesas pertinentes 
ao custeio de materiais esporti-
vos, uniformes, medicamentos, 
consultas e demais despesas 
médicas, alimentação, transporte, 
estadia e obrigações trabalhistas.

CaMPEONatO Sul-
MatO-GROSSENSE 
DE FutEBOl 2021

O Campeonato Sul-Mato-
-Grossense de Futebol de 2021 é 
a 43º edição da divisão principal 
do futebol sul-mato-grossense. 
A competição, a ser organizada 
pela FFMS, contará com a par-
ticipação de dez clubes e será 
realizada de 7 de março a 23 
de maio. As dez associações 
participantes, serão divididas 
em dois grupos regionalizados.

Regulamento
A primeira fase do campeona-

to, que será disputada entre 7 de 
março e 14 de abril, contará com 
a participação das dez equipes 

selecionadas. Elas jogarão entre 
si dentro dos seus respectivos 
grupos, totalizando dez rodadas. 
Os três melhores colocados de 
cada grupo avançarão para o 
Hexagonal Final, enquanto os 
dois últimos colocados serão re-
baixados para a edição de 2022.

Após o término da primeira 
fase, as seis equipes restantes 
se enfrentarão em sistema de 
pontos corridos, em sistema de 
ida e volta, até a determinação 
do campeão sul-mato-grossense 
de 2021. Os dois melhores colo-
cados terão uma vaga na Copa 
do Brasil de 2022 e também dis-
putarão a Série D do Brasileiro 
de 2022. (Fonte: Wikipédia)

Executivo e legislativo: a 
importância de caminhar 
juntos por Costa Rica

1º suplente 
Everaldo Santos 
toma posse na 
Câmara de 
Vereadores

Foto: Assecom/CMCR

Vereador Everaldo Pereira dos Santos (PSD) 
tomou posse na Câmara Municipal de Costa Rica

Foto: Banco de Imagens da PMCR

Base do CREC do ano de 2020

Vereadores autorizam Prefeitura 
de Costa Rica dar aporte financeiro 
ao CREC no valor de R$ 630 mil

Foto: Banco de Imagens da PMCR
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O Município de Costa 
Rica distante 326 
km da capital sul-
-mato-grossense, 

Campo Grande iniciou dia 01 
de janeiro de 2021, um novo 
modelo de gestão compartilhada, 
onde o prefeito Dr. Cleverson 
Alves dos Santos (PP) e seu vice, 
Ronivaldo Garcia Cota (PSDB) 
estão atendendo no mesmo ga-
binete e trabalhando lado a lado 
do povo para bem administrar a 
cidade. É um novo modelo de 
administração que está sendo 
implantado com equilíbrio, res-
ponsabilidade, equidade e dentro 
da legalidade com o objetivo de 
aproximar mais o Executivo da 
população costarriquense.

O Vice-prefeito deixa de ser 
figura decorativa e passa a go-
vernar junto com o prefeito numa 
gestão tripartite: prefeito mais 
vice-prefeito mais sociedade.

A arquiteta Brena Juliana 
Higa está montado o projeto 
e serão feitas as adaptações 
estruturais e funcional do novo 
gabinete.E, as novidades não 
param por aí, o gabinete que 
sempre funcionou no tercei-
ro piso do paço municipal 
nas gestões anteriores, agora 
desce para o térreo, ou seja, 
no primeiro piso do edifício 
para atendimento ao público 
de 2021 a 2024.

Outra novidade é a adoção 
do orçamento participativo e a 
efetiva participação da comu-
nidade nas decisões do poder 
público.

Propondo mudanças, a nova 
gestão irá seguir à risca o plano 
de governo apresentado durante 
a campanha eleitoral de 15 de 
novembro de 2020, com vis-
tas a cumprir cada proposta e 
transformá-las em realidade.

administração, Finanças, Plane-
jamento, Receita e Controle - Pro-
fessor Uriel Carvalho de Oliveira; 
Saúde Pública - Juliana Oliveira Dias 
Corrêa; Educação - Professora Maria 
Barbosa Moreira; Obras Públicas - 
Penides Garcia Jacinto; assistência 
Social - Professora Evair Gomes 
Nogueira; turismo, Meio ambiente, 
Esporte e Cultura - Artur Delgado 
Baird; agricultura - Suelen Guima-
raes Furquim; De Governo - Airton 
Ruiz Pereira; Presidente do FaC 
- Fundo de apoio à Comunidade 
em Situação de Pobreza e Vulne-
rabilidade - Professora Gilmárcia 
Silva Pereira Alves; Procurador 
Geral do Município - Rogerio do 
Carmo Soto Coelho.

 O prefeito de Costa Rica, 
Dr. Cleverson Alves dos San-
tos (PP) mantém o pagamento 
de salários do servidor público 
municipal rigorosamente em 
dia e fez o pagamento dos 
salários da administração 
direta e indireta, relativos 
ao mês de janeiro, na sexta-
-feira, dia 29.

Para o prefeito, o salário em 
dia, além de aquecer a econo-
mia local, é uma garantia para 
honrar com todos os compro-
missos, sendo o pagamento dos 
proventos, uma parte da missão 
de cuidar bem de Costa Rica e 
de sua gente. “Este é um dever 
imprescindível que temos com 
a população e com os servidores 
públicos, que se dedicam incan-

savelmente a atender a sociedade 
costarriquense”.

A medida demonstra a serie-
dade em conduzir o dinheiro 
público e o comprometimento 
da Administração com o funcio-
nalismo e os serviços públicos. 
“A regularidade salarial é fruto 
do planejamento financeiro da 
gestão, fazendo com que nossa 
cidade esteja sempre em dia 
com o pagamento dos servi-
dores municipais”, justifica Dr. 
Cleverson.

Apesar da crise que atinge mi-
lhares de municípios brasileiros, 
a Prefeitura de Costa Rica está 
honrando seu compromisso e 
pagando os servidores em dia. 
O pagamento foi feito direta-
mente na conta bancária de cada 

servidor, conforme informou o 
Secretário de Administração, 
Finanças, Planejamento, Re-
ceita e Controle, professor Uriel 
Carvalho de Oliveira.

O Vice-prefeito Roni Cota 
(PSDB) que atua em gabinete 
compartilhado com Dr. Clever-
son Alves enaltece: “A política 
de valorização do funcionalismo 
público municipal é prioridade 
da nossa gestão. Estamos focados 
em iniciativas que garantem o 
equilíbrio econômico e finan-
ceiro, mesmo em meio à crise 
que assola os municípios, não 
pouparemos esforços para rea-
lizar o pagamento no último dia 
útil do mês ou no máximo até o 
5º dia útil do mês subsequente 
aos servidores”, finaliza.

O deputado estadual Gerson 
Claro (PP) recebeu no dia 02 
de fevereiro de 2021, em seu 
gabinete, a visita do prefeito 
de Costa Rica, Dr. Cléverson 
Alves dos Santos (PP). Eles 
conversaram sobre obras e 
intervenções estruturais no 
município. Entre as pautas 
da reunião, a necessidade de 
recapeamento na MS-223, tre-
cho que liga o município ao 
entroncamento com a MS-306. 
“Principalmente por conta da 
chuva, estamos com crateras, 
buracos, e o risco de acidentes 
é muito grande. Na semana 

anterior, inclusive, ocorreram 
dois. É bem crítica a situação”, 
destacou o prefeito.

Ele disse já ter adiantado o 
assunto durante conversa com 
o secretário Eduardo Riedel 
(Governo e gestão Estratégica), 
mas pediu o apoio do deputa-
do Gerson Claro no processo 
de interlocução com o poder 
Executivo. “Vamos levar essa 
demanda ao Governo do Estado 
e fazer todas as gestões neces-
sárias para que essa intervenção 
ocorra o mais breve possível”, 
disse o parlamentar.

Outro assunto em pauta foi 

o setor de Habitação. De acor-
do com o prefeito, essa é uma 
das principais necessidades da 
população de Costa Rica. Dr. 
Cléverson informou ainda que 
se reuniu no último dia 04 de 
fevereiro de 2021 com o secretá-
rio Especial de Governo, Sérgio 
de Paula, para falar sobre essas 
e outras demandas da cidade. 
A reunião entre o prefeito e o 
deputado aconteceu logo após a 
sessão de abertura dos trabalhos 
legislativos de 2021, ocorrida 
no plenário Júlio Maia, na capi-
tal sul-mato-grossense Campo 
Grande.

Costa Rica inicia gestão compartilhada onde 
Prefeito e Vice atendem no mesmo Gabinete

Secretários de
Governo

Servidores receberam o pagamento de janeiro dia 29

Foto: Banco de Imagens da PMCR

Prefeito e deputado Gerson Claro discutem infraestrutura

Novo prefeito mantém compromisso com
servidor municipal e paga salários em dia

Foto: Gabinete do Deputado

Foto: Banco de Imagens da PMCR

Foto: Banco de Imagens da PMCRFoto: Silvestre de Castro



Costa Rica-MS., 18 a 28 de Fevereiro de 2021 - Ano 37 - Edição nº 7370 - R$ 1,75 - Diretor: Silvestre de Castro - Jornalista e Radialista
4

l Assecom/PMCR – Ângela Bezerra 
Para entender mais sobre pro-

cesso licitatório e os benefícios 
que o procedimento traz para o 
desenvolvimento econômico 
local e regional, comerciantes, 
empresários e prestadores de 
serviços de Costa Rica, partici-
param da palestra “Licitações – 
Como vender para a Prefeitura”. 
O evento aconteceu no último dia 
(22), no Centro de Convivência 
do Idoso, no Sonho Meu II.

Aberto pelo prefeito, Dr. Cle-
verson Alves dos Santos (PP), 
ressaltou a importância da par-
ticipação dos representantes do 
comércio local. “Primeiramente 
agradeço a todos pela presença. 
Confesso que estamos surpresos 
com número de participantes e ao 
mesmo tempo felizes por perceber 
que temos tantos comerciantes 
envolvidos neste projeto para 
fazer a diferença”.

Cleverson explicou ainda que a 
palestra visa assegurar igualdade 
de condições a todos os concor-
rentes. “A nossa meta é comprar 
todos os bens e serviços no nosso 
comércio local, obedecendo todas 

as diretrizes mediante processo 
de licitação pública. Estamos 
aqui para orientar e sanar todas as 
dúvidas, criamos uma comissão 
para oferecer assessoria gratuita 
visando participação maciça e 
isonômica nos termos da lei”, 
reforçou o prefeito.

O presidente do Poder Le-
gislativo, Averaldo Barbosa da 
Costa parabenizou o prefeito pela 
iniciativa. “Sabemos o quanto 
é difícil para diversos gestores 
acompanharem a demanda dos 
avanços tecnológicos que até 
deixam de participar das licitações 

pela dificuldade em juntar docu-
mentos e acabam barrados pela 
burocracia. Por isso, parabenizo 
a iniciativa do prefeito em criar 
essa comissão para auxiliar e 
orientar nossos comerciantes, 
sempre foi um anseio nosso e que 
agora se concretiza” salientou o 
parlamentar.

Em seguida a chefe de licitação 
do Município, Tamires Paulina 
dos Santos Moraes, conduziu 
o evento abordando os temas: 
como participar das licitações; 
sessão pública; Decreto 4499, de 
13 de setembro de 2017; ata de 

Registro de Preços; contratação 
da terceirizada Vólus e finalizou 
sanando as dúvidas dos partici-
pantes.

Também participaram do 
evento o procurador geral, Ro-
gério do Carmo Soto Coelho, 
o 1º secretário da Câmara de 
Vereadores, Juvenal da Far-
mácia, os edisAlecksander da 
Silva Pimenta (Popó) e Evaldo 
Paulino Garcia; o secretário de 
governo, Airton Ruiz Pereira, 
a subsecretária de educação, 
Angélica Moraes; entre outras 
autoridades municipais.

O balanço de um mês de 
governo do prefeito, 
Dr. Cleverson Alves 
dos Santos (PP) e seu 

vice, Roni Cota (PSDB) que atuam 
em gabinete compartilhado, foi 
um dos principais temas abor-
dados durante a sessão ordinária 
do último dia 08 de fevereiro de 
2021, da Câmara de Vereadores 
de Costa Rica. No uso da tribuna, 
o chefe do Executivo apresentou 
as primeiras conquistas à frente 
da nova gestão.

Cleverson iniciou a pauta 
relembrando da parceria entre 
a Prefeitura e a Câmara para o 
congelamento do IPTU (Imposto 
Predial e Territorial Urbano) para 
o exercício de 2021.

“Quando assumimos o governo 
nos deparamos com a proposta 
de aumentar esse imposto em 
24%, entretanto reavaliamos a 
proposta e levamos para discussão 
na Câmara que, mesmo ainda em 
recesso, nos atendeu prontamente. 
Nos reunimos com os vereadores, 
conversamos sobre a situação e a 
própria Câmara alterou o texto da 
legislação, colaborando conosco 
para o congelamento do IPTU em 
2021, ou seja, os valores serão os 
mesmos aplicados em 2020, sem 
reajuste”, informou o prefeito.

Cleverson reforçou que o con-
gelamento do imposto beneficia 
a população. “Essa é uma decisão 
em conjunto entre Executivo e 
Legislativo, que beneficia prin-
cipalmente a população costar-
riquense, que não merece ser 
onerada em mais impostos diante 
de uma crise que assola toda a 
humanidade”, disse o prefeito.

Sobre saúde, Clevenson adian-
tou que o Município, através da 
Secretaria de Saúde, inaugurará 
nos próximos dias uma Unidade 
Sentinela, que atenderá todos 
os pacientes com suspeita de 
Covid-19, desafogando o aten-
dimento nas Unidades de Saúde. 

Segundo o prefeito, o local con-
tará com médicos, enfermeiros, 
técnicos em enfermagem e uma 
infectologista, oferecendo um 
pronto atendimento e o acom-
panhamento desses pacientes. 
Os casos suspeitos em estado 
grave continuarão atendidos na 
Fundação Hospitalar.

Ainda na área da saúde, infor-
mou que o município contratou 
mais um clínico geral e está em 
fase de contratação de outros dois 
profissionais, bem como de um 
pneumologista e um nefrologista. 
Outro importante anúncio feito 
pelo prefeito é o início das obras 
para construção do Centro Mu-
nicipal de Hemodiálise.

Para reforçar a frota mecani-
zada do município, Cleverson 
informou que conseguiu viabilizar 
três caminhões junto a deputada 
federal e ministra da agricultura, 
pecuária e abastecimento, Tereza 
Cristina. Também atendendo à 
solicitação do prefeito, o deputado 
federal Beto Pereira viabilizou 
para Costa Rica duas motonive-
ladoras, três ônibus escolares e 
uma emenda no valor de R$ 1 
milhão para a reforma do Giná-
sio Poliesportivo Luis Carlos 
Yamashita de Souza.

Falando sobre segurança pú-
blica, Cleverson informou que 

conseguiu junto ao Governo do 
Estado duas novas viaturas para 
a Polícia Civil, a lotação do novo 
delegado bem como de um escri-
vão de polícia civil e em breve 
um reforço de novos policiais 
civis deve chegar ao município.

Outra importante conquista 
anunciada pelo prefeito, e que 
deve ser implantada nos próximos 
dias, é a Sala Lilás, um espaço 
criado para prestar atendimento 
especializado e humanizado às 
mulheres vítimas de violência 
física e sexual.

Cleverson aproveitou para 
agradecer o apoio da Casa de 
Leis para aprovação do Projeto 
de Lei nº 1.373, que autoriza o 
repasse de R$ 630 mil para o 
CREC (Costa Rica Esporte Clu-
be). O projeto foi transformado 
na Lei nº1.581/2021 e os recursos 
serão depositados diretamente 
na conta do time para custeio de 
materiais esportivos, uniformes, 
medicamentos, alimentação, des-
pesas médicas, transporte estadia 
e obrigações trabalhistas.

“Graças a essa parceria, nos-
so time já está sendo montado e 
poderá disputar o Campeonato 
Estadual, com a estreia marcada 
para o dia 28 de fevereiro aqui 
em Costa Rica. Além de um time, 
o CREC também terá uma im-

portância social ainda maior em 
nossa comunidade, oferecendo 
sua estrutura para um programa 
de desporto escolar e amador”, 
enfatizou Cleverson.

PROjEtOS
EM aNDaMENtO

Na oportunidade Cleverson 
também falou dos projetos que 
estão em fase final de conclusão 
e devem ser concretizados ain-
da no primeiro semestre, entre 
eles: implantação da escolinha 
de tênis nas quadras do Parque 
Ecológico Vilibaldo Rodrigues 
Barbosa e nas quadras das es-
colas atendendo pelo menos 80 
crianças;  escolinha de natação 
nas piscinas das escolas; reabertu-
ra da Ricatrama e da Oficina dos 
Sonhos que passará a se chamar 
Oficina das Oportunidades, in-
serindo mulheres e os jovens no 
mercado de trabalho; programa 
habitacional que inclua tanto 
para pessoas em vulnerabilidade 
social quanto para servidores 
municipais; transporte público 
para atender o direito do cidadão 
costarriquense; regularização da 
licença ambiental dos pontos 
turísticos com inserção de recep-
tivos e implantação do Voucher 
Único, um instrumento de con-
trole e ordenamento da atividade 
turística em Costa Rica.

Dr. Cleverson faz balanço de
30 dias de Governo e aponta
conquistas da nova Gestão

Como vender para a Prefeitura é 
tema de palestra em Costa Rica

Foto: Banco de Imagens da PMCR.

Costa Rica abre licitação para 
contratar Serviços de Mestre 
de Obras, Pedreiro e Servente

Equipamentos de Proteção 
Individual para atender 
Servidores da Saúde

aquisição de Cestas 
Básicas para o Programa de 
Doações e Benefícios Sociais

locação de Impressoras Novas, 
Scanners e Software de Gestão 
para atender Secretarias

Contratação de empresa para 
Confecção de Próteses Dentárias 
para atender pacientes do SuS

O Município de Costa Rica, 
através da CPL – Comissão 
Permanente de Licitação, abriu 
licitação na modalidade tomada 
de preços – TP 01/2021 para 
contratação de empresa de pres-
tação de serviços de mestre 
de obras, pedreiro e servente, 
visando atender demandas da 
Secretaria de Obras.

Os interessados poderão ob-
ter o Edital detalhado contendo 
as especificações e bases da 

licitação junto a Comissão de 
Licitação à Rua Ambrosina 
Paes Coelho, 228, Centro, no 
Paço Municipal nesta cida-
de, fones 3247-7037 ou 7075, 
até 24h antes da abertura do 
certame.

A documentação de habi-
litação e a proposta de preço 
deverão ser entregues no dia 
19 de fevereiro de 2021 às 8h 
(horário MS) na sala de reuniões 
da CPL. 

Está aberta Licitação para 
aquisição de equipamentos de 
proteção individual para atender 
os servidores das Unidades e 
Secretaria de Saúde.

A modalidade será por pregão 
presencial, sistema de registro 
de preços, do tipo “menor preço 
por item”.

O edital detalhado contendo 
as especificações e bases da 
licitação estão à disposição dos 

interessados e poderá ser reti-
rado diretamente no site http://
www. costarica.ms.gov.br, no 
campo “licitações e contratos”. 
Pregão 06, Processo 144/2021.

A data para abertura das 
propostas é 19 de fevereiro 
de 2021, às 9h (horário MS), 
no Paço Municipal, no Depar-
tamento de Licitações, à Rua 
Ambrosina Paes Coelho, 228, 
Centro.

Outro processo licitatório 
que se encontra em aberto 
é do tipo “menor preço por 
lote/global” registro de preços 
visando aquisição de cestas 
básicas em atendimento da 
Lei Municipal nº 924, de 
11 de novembro de 2008, 
do Programa de Doações e 
Benefícios Sociais, que tem 
como objetivo assistir aos 
menos favorecidos nas suas 
necessidades básicas e sociais 

que implique em direitos e 
garantias do cidadão, e ainda 
a participação direta do poder 
público na execução de po-
líticas de assistência social.

A data para abertura das 
propostas é 19 de fevereiro de 
2021, às 10h20min (horário 
MS), no Paço Municipal, no 
Departamento de Licitações, à 
Rua Ambrosina Paes Coelho, 
228, Centro.  Pregão Presencial 
07; Processo nº 170/2021.

O Município de Costa Rica, 
por intermédio da pregoeira ofi-
cial, torna público que se encon-
tra a disposição dos interessados 
a licitação, do tipo “menor preço 
por global” para contratação 
de empresa especializada para 
locação de equipamentos mono-
cromáticos, coloridos e scanners 
(impressoras, multifuncionais 
e scanners) com recursos de 
impressão, cópia, digitalização e 
fax, com tecnologia laser, novos 
e de primeiro uso e software 
de gestão, contabilização e 

gerenciamento remoto, bem 
como scanners com sistema 
de interface de alta velocidade, 
para atender todas as secretarias 
municipais. Pregão presencial 
04;  Processo nº 113/2021.

Os interessados poderão obter 
o edital detalhado contendo as 
especificações e bases da licita-
ção, até 24 horas antes do certa-
me em 23 de fevereiro de 2021, 
às 8h (horário MS), no Paço 
Municipal, no Departamento 
de Licitações, à Rua Ambrosina 
Paes Coelho, 228, Centro.

O Município de Costa Rica 
torna público que se encontra a 
disposição dos interessados a 
licitação, do tipo “menor preço 
por Lote” objetivando contrata-
ção de empresa especializada na 
confecção de Próteses Dentárias 
para atender pacientes do SUS.

A data para abertura das 
propostas é 9 de março, às 8h 
(horário MS), no Paço Mu-
nicipal, no Departamento de 

Licitações, à Rua Ambrosina 
Paes Coelho, 228, Centro.

Edital detalhado e as espe-
cificações e bases da licitação 
poderão ser retiradas em até 24 
horas antes ao horário da abertu-
ra do certame. Pregão Presencial 
05; Processo nº 143/2021.

Deverão ser obedecidas as 
recomendações do protocolo de 
prevenção e combate ao novo 
Coronavírus (Covid-9).
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O Município de Costa 
Rica irá aplicar pro-
jetos habitacionais 
para diversos perfis 

da população a partir deste mês. 
O prefeito Dr. Cleverson Alves 
dos Santos (PP) esteve na sede da 
Agehab (Agência de Habitação 
Popular de Mato Grosso do Sul) 
no último dia 04 de fevereiro de 
2021 para tratar da implantação 
dos programas habitacionais para 
atender a população costarri-
quense.

“Serão várias faixas de finan-
ciamento e construção para am-
pliarmos a moradia em Costa Rica 
e contemplar diversas categorias: 
do servidor público aos que estão 
em situação de vulnerabilidade 
social”, explicou o prefeito.

A inclusão do município de 
Costa Rica em diversos progra-
mas de moradia foi decidida após 
reunião de Cleverson com o se-
cretário de Estado de Governo 
e Gestão Estratégica Eduardo 
Riedel.

“Com a parceria do governo 
estadual e o município será pos-
sível atender a população com 
várias iniciativas, desde o projeto 

Lote Urbanizado ao programa 
Minha Casa, Minha Vida. Já de-
terminamos que a Agehab inicie 
o processo e os convênios sejam 
iniciados”, explicou o secretário.

Dentre os programas citados, 
que podem contemplar mais de 
150 famílias na primeira fase, há 
o Lote Urbanizado, que atende 

famílias com renda familiar de 
até R$ 4.685 e que não tenham 
sido beneficiadas por nenhum 
programa habitacional. Alguns 
dos critérios para este progra-
ma são o tempo de residência no 
município, famílias com filhos 
menores de 18 anos; idosos; 
doentes crônicos, entre outros.

Já o Programa Habitacional 
Financiado com Subsídio é 
uma parceria com municípios 
e Governo Federal, no âmbito 
do Programa Minha Casa Minha 
Vida, que agora se chamará Casa 
Verde e Amarela, que facilita o 
benefício da casa própria que 
será subsidiada em parte pelo 

FGTS e Governo do Estado. Além 
do subsídio ao financiamento o 
Governo do Estado e os municí-
pios investem na infraestrutura 
do acesso ao empreendimento.

“Estado e município irão estu-
dar a possibilidade de executar os 
planos neste primeiro trimestre. 
A expectativa é atender o maior 

A situação é alarmante. Maqui-
nários sucateados, frota de veícu-
los parados e sem manutenção, 
entre estes, retroescavadeiras, 
pás carregadeiras, esteira D-6, 
motos niveladoras, van jumper, 
escavadeiras, rolos compactado-
res, caminhões e outros veículos 
que ultrapassa 50 unidades. Pelo 
menos 80% da frota da Secretaria 
Municipal de Obras Públicas e 
Serviços Urbanos estão com-
prometidos por algum problema 
e todos vão passar por revisão 
completa, sendo necessário in-
vestir mais de R$ 300 mil para 
tal procedimento. Não ficou nada 
empenhado ou dinheiro em caixa 
para sua execução. O recurso 
utilizado será 100% próprio do 
Município da nova gestão Dr. 
Cleverson/Roni Cota.

Devido ao degaste natural e 
ao sucateamento do maquinário 
que compõe a frota municipal, 
faz se necessário fazer a devida 
manutenção para que, a partir 
de abril próximo, já esteja em 
condições de atender toda a de-
manda, principalmente da zona 
rural e, também da urbana. Aí 
sim serão formadas duas equi-
pes para empreender o trabalho. 
“Se deslocasse uma equipe para 
determinada região do município 
para patrolar e cascalhar estradas 
vicinais corre-se o risco de levar os 
maquinários e ter de trazer de volta 
impossibilitados de prosseguir o 
trabalho devido a insegurança por 
falta de manutenção”, enfatiza 
o Secretário de Obras Públicas, 
Penides Garcia Jacinto.

Nestes primeiros dias da nova 
gestão 2021-2024 só está sendo 
possível executar pequenos re-
paros e serviços emergenciais 
na cidade como recuperação de 
bocas-de-lobo, irregularidades em 
asfalto, entre outros. No antigo 
lixão, entre os bairros Residencial 
Flor do Campo e Jardim Afon-
so estão sendo feitos pequenos 
serviços. “Estão sendo feitas as 

número de pessoas possíveis”, 
explica a diretora-presidente da 
Agehab, Maria do Carmo Ave-
sani Lopes.

O orçamento deste ano pre-
vê diversos investimentos em 
moradia e que podem beneficiar 
a população de Costa Rica de 
diversas formas. “Estamos bus-
cando aplicar todos os programas 
habitacionais em Costa Rica e 
que atendam toda à população 
que tem o sonho da casa própria”, 
destaca Cleverson.

“A questão da habitação é de 
extrema importância em Costa 
Rica e temos outros problemas 
a resolver, como a regularização 
fundiária, que também podem ser 
sanadas através da parceria com 
o governo do Estado. Certamente 
teremos um imenso desafio para 
diminuir o déficit habitacional 
acumulado e à demanda que será 
necessária para atender às famílias 
de Costa Rica”, ressalta o prefeito.

Estiveram presentes na reu-
nião o deputado estadual por MS, 
Gerson Claro (PP); o secretário 
de governo, Airton Ruiz, e, os 
vereadores Evaldo Paulino e 
Everaldo Santos (PSD).

Prefeito Dr. Cleverson viabiliza programas 
de moradia para atender costarriquenses

Obras de Costa Rica encontra frota sucateada e terá 
que investir mais de R$ 300 mil para recuperá-la

Foto: Assecom/PMCR

cotações para dar início à ma-
nutenção dos veículos leves que 
devem ficar prontos primeiro entre 
uma e duas semanas. As máquinas 
pesadas como pá carregadeira, 
retroescavadeira e outras podem 
variar entre 20 a 30 dias, mas nem 
por isso deixamos de ir in loco ver 
todas as demandas e prioridades a 
serem atendidas”, destaca Penides.

“Para executarmos um bom 
serviço, é necessário ter um am-
biente de trabalho preparado. E 
isso não é nossa realidade. Alguns 
veículos precisam urgentemente 
de manutenção na parte mecânica 
com troca de cambio, diferencial 
e ponta de eixo, além da troca 
de óleo e filtros. Temos poucas 
máquinas no município aptas ao 
trabalho. Boa parte estão paradas 

e sem condição de uso. Segundo 
o secretário de Obras, Penides, 
essa foi a forma encontrada pelo 
Executivo de justificar para a 
população o porquê da demora 
e dificuldade na prestação de 
alguns serviços essenciais.

OPERaÇÃO
taPa-BuRaCOS

Assim que assumiu a pasta, o 
Secretário Penides Garcia esteve 
com a Diretora Geral do (SAAE) 
– Serviço Municipal de Água e 
Esgoto – Claudia Alonso Nadae 
Teixeira, cobrando ações para 
fazer em caráter de emergência, 
operação tapa-buraco nas ruas 
e avenidas da cidade onde a au-
tarquia havia feito reparos nos 
vazamentos de pontos de ligações 
às redes mestres de água potável 

que abastece o município e, de 
pronto fora atendido.

aSFaltO PaRa 
RuaS DE PaRQuE 

INDuStRIal
O Município abriu Processo 

Licitatório para fazer o asfalta-
mento de todas as ruas do Parque 
Industrial Pedro Mariani Neto 
localizado na rodovia MS-228, 
nas proximidades do trevo do anel 
viário possui com área superficial 
de 20 hectares dividida em 66 
lotes, na saída para Chapadão do 
Sul. A empresa TDC Engenha-
ria venceu o certame com valor 
global de R$ 1.137.861,29. Este 
valor já estava empenhado pela 
gestão anterior.

A parte de drenagem ainda não 
foi definido quem executará se 

vai ser o próprio município ou se 
será licitado também.O objetivo é 
dotar da infraestrutura e garantira 
urbanização e desenvolvimento 
industrial e comercial para aquela 
região.

OBRaS DE 
PaVIMENtaÇÃO EM 

aNDaMENtO
A empresa TDC Engenharia 

Eireli estará finalizando o reca-
peamento de uma rua que ficou 
faltando na região do Grande Vale 
do Amanhecer e também a Avenida 
João de Barro, o Residencial Jato-
bás, após será feito a sinalização 
viária horizontal e vertical.

a REalIDaDE
“Teremos muito trabalho, 

mas estamos preparados para 
o desafio. Costa Rica merece 

ser bem cuidada. Tratada com 
respeito. Nossa vaidade tem que 
ser por Costa Rica, estamos aqui 
para servi-la. O nosso objetivo 
é administrar Costa Rica para 
todos Nós”, afirmou o prefeito 
de Costa Rica, Dr. Cleverson 
Alves dos Santos, que atua em 
gabinete compartilhado com o 
seu vice-prefeito Roni Cota.

Para a população, o mais im-
portante agora é resolver o pro-
blema. “Isso não é patrimônio 
de partidos, de político não, é 
patrimônio nosso, é do muni-
cípio. E com que dinheiro? O 
nosso dinheiro, o dinheiro dos 
impostos que nós pagamos. Então 
é obrigação da administração a 
conservação de todo bem públi-
co”, concluiu Roni Cota. 

Fotos: Silvestre de Castro
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O Projeto Agrorica de 
Inseminação Artifi-
cial por Tempo Fixo 
(IATF) desenvol-

vido pelo Município de Costa 
Rica através da Secretaria de 
Agricultura com parceria do 
Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas no 
MS (Sebrae/MS) e Assistência 
Técnica e acompanhamento da 
AGRAER – Agência de Desen-
volvimento Agrário e Extensão 
Rural de MS, chegou para ficar. 
Vai revolucionar a genética dos 
rebanhos bovinos e garantir o 
aumento da produtividade na 
pecuária leiteira.

Executado pelo médico ve-
terinário Francisco Lopes da 
Silva Júnior do Instituto BioSis-
têmico (IBS) em Bovinocultura 
de Leite, o projeto tem o papel 
de promover a melhoria contí-
nua nas pequenas propriedades 
rurais, seguindo cinco etapas 
que passam pelo diagnóstico 
reprodutivo individualizado, 
planejamento estratégico, ade-
quação tecnológica, capacitação 
profissional complementar e ava-
liação sistemática de resultados.

Na Chácara Kimel, distan-
te 5 km da cidade, o produtor 
ruralVanderley de Souza, 57 
anos, que desenvolve a atividade 
agropecuária há mais de 15 anos 
em uma área de 30 hectares e que 
passou a contar com o apoio do 
Projeto Agrorica. Ele requisitou a 
patrulha mecanizada do Municí-
pio para suporte na silagem e no 
preparo de solo para novo plantio 
de milho e integração ao projeto 

de inseminação artificial. Sofreu 
com a burocracia no início da 
atividade, onde todo começo é 
complicado com investimentos 
que nem sempre dão retorno, viu 
as coisas mudarem radicalmente 
para melhor, destaca.

De acordo com Vanderley, a 

produção de leite aumentou com 
os ajustes orientados pela equipe 
do projeto. “Mudamos o jeito de 
ordenhar, utilizamos o sistema 
de rodizio de pastagens, trato 
no cocho (quando necessário) e 
passamos a fazer o planejamento 
reprodutivo. Hoje temos 20 vacas 

em lactação, com produção de 
cerca de 490 litros diários em 
duas ordenhas, às 5h da manhã 
e às 15h. E vai melhorar ainda 
mais com as fêmeas que vão 
nascer”, afirma.

Na propriedade existem 20 
hectares de pastagens, 2,5 hec-

tares de cana de açúcar, 6 hec-
tares reservadas para plantio de 
milho e as demais são utilizadas 
para reforma e plantio de novas 
áreas de pastagens, bem como 
fazer silagem do milho.São 30 
animais de grande porte e 40 de 
pequeno porte, 28 são bezerros. 
E tem pastagens de sobra para 
alimentar o gado.

Vanderley de Souza é um dos 
9 produtores atendidos pelo Pro-
jeto Agrorica em Costa Rica. 
No total geral, 43 animais estão 
sendo inseminados nesta primei-
ra etapa. São pequenas proprie-
dades com perfil de agricultura 
familiar.O resultado está sendo 
animador. Enquanto a média 
nacional de resultados positivos 
alcançam 40% na maioria, em 
Costa Rica ultrapassa a casa dos 
60% em termos de fertilidade.

A parceria é destaque: o SE-
BRAE arca com 70% dos cus-
teios do projeto, o Município 
entra com contrapartida de 30% 

e o produtor tem custo zero. Os 
profissionais – a zootecnista e 
Secretária de Agricultura, Sue-
len Guimaraes Furquim vai a 
campo acompanhar a execução 
do trabalho; A organização é 
feita por Alan Ricardo Novais 
da AGRAER com supervisão do 
engenheiro agrônomo, Fernando 
Barbosa Martins e a execução do 
projeto pelo médico veterinário 
Francisco Lopes da Silva Júnior 
do Instituto BioSistêmico.

A iniciativa busca alavancar a 
atividade do produtor nas ques-
tões financeiras e produtivas, além 
de ampliar o conhecimento técni-
co de gestão e empreendedorismo, 
transformando a propriedade em 
uma empresa rural, considerando 
as boas práticas de produção, 
diagnóstico de gestação, qua-
lidade do leite, melhoramento 
de pastagens, balanceamento 
nutricional, reprodução orienta-
da, saúde e sanidade, bem-estar 
animal e inseminação artificial.

l Jovemsulnews/Fundação 
Chapadão/ASSECOM/PMCR

A Fundação Chapadão está 
ampliando a rede de monito-
ramento de ferrugem asiáti-
ca. Segundo os engenheiros 
agrônomos, pesquisadores, 
Thiago Leonel e o Dr. Lucas 
Henrique Fantin, da Fundação 
Chapadão, o monitoramento 
visa detectar eventual ata-
que da ferrugem asiática na 
soja de forma mais precoce 
possível.

O monitoramento é realizado 
com instalação de armadilhas 
capazes de captar esporos da 
ferrugem presentes no ar. O 
equipamento foi desenvolvido 
pelo Iapar, Instituto Agronômico 
do Paraná e adotado pela Fun-
dação Chapadão. Inicialmente 
o sistema de monitoramento 

foi instalado nos campos de 
pesquisas da entidade e agora 
está sendo ampliado para as 
lavouras dos produtores de 
Chapadão do Sul e em outros 
municípios em que a entidade 
desenvolve suas pesquisas e 
experimentos.

Nas últimas semanas novas 
armadilhas coletoras de esporos 
foram instaladas em proprieda-
des na região de Baús (Costa 
Rica) e Paraíso das Águas, am-
pliando o monitoramento para 
o raio de 100 km da cidade de 
Chapadão.

Os pesquisadores alertam que 
o manejo da ferrugem recomen-
dado, incluindo aplicações pre-
ventivas de fungicidas devem 
continuar.

Os engenheiros Agrônomos 
Thiago Leonel e Lucas Fan-

tin explicam que a ferramenta 
potencializa o monitoramento 
e agrega no manejo da ferru-
gem da soja. “Nos próximos 
dias, novos coletores serão 
instalados, ampliando o raio 
de monitoramento para 150 
km”, disse o pesquisador Dr. 
Lucas Henrique.

Por sua vez, o prefeito de 
Costa Rica, Dr. Cleverson Al-
ves dos Santos e seu vice, Roni 
Cota que atuam em gabinete 
compartilhado, enaltecem o 
trabalho dos profissionais na 
linha de frente no combate à 
ferrugem asiática e agradecem 
pela expansão das novas ar-
madilhas coletoras de esporos 
que foram instaladas em di-
versas propriedades rurais na 
região da Baús, no Município 
de Costa Rica.

Agronegócios
Projeto de Inseminação Artificial vai 
revolucionar genética dos rebanhos em 
Costa Rica e garantir qualidade do leite

Fundação Chapadão amplia rede de monitoramento da 
ferrugem asiática em Costa Rica e Paraíso das Águas

Fotos: Silvestre de Castro
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l Mireli Obando 
(com informações do Consórcio Way-306)

A MS-306, primeira rodovia concessio-
nada de Mato Grosso do Sul, tem recebido 
obras de melhoria em diversos pontos. Um 
deles é o trecho de serra entre os quilômetros 
34 e 36, em Costa Rica, que está receben-
do sinalização LERV, que são Linhas de 
Estímulo à Redução de Velocidade.

As LERV são linhas brancas paralelas 
na horizontal que provocam efeito visual e 

induzem o condutor a reduzir a velocidade 
do veículo ao limite determinado na via 
que é de 60 km/hora. Placas de sinalização 
vertical de advertência serão instaladas 
para reforçar as medidas de segurança e 
melhoria das condições de tráfego para os 
usuários da MS-306.

Além de atender a um pedido feito por 
condutores que utilizam a via, a sinalização 
tem foco educativo, pois visa conscien-
tizar motoristas para o local com curvas 

A empresa Ética Cons-
trutora venceu lici-
tação da Agesul – 
Agência Estadual de 

Gestão de Empreendimentos de 
Mato Grosso do Sul para realizar 
manutenção e conservação das 
rodovias asfaltadas ou não, da 
malha rodoviária da 14ª Resi-
dência Regional de Costa Rica.

O aviso de resultado foi pu-
blicado na edição do dia 06 de 
janeiro de 2021 do DOE – Di-
ário Oficial Eletrônico de Mato 
Grosso do Sul.

No total, o serviço deve 
custar 9 milhões. O serviço 
deverá ser executado ao longo 
de 574,500 km.

O resultado foi confirmado em 
favor da empresa e homologado 
oficialmente pela Agesul. 

O contrato foi assinado em 04 
de fevereiro de 2021. O prazo 
para execução será de 365 dias 
consecutivos, contados da data 

de recebimento da ordem de 
início de serviços, a ser expedida 
pela Agesul.

O prefeito de Costa Rica, Dr. 
Cleverson Alves dos Santos (PP) 
que administra Costa Rica em 
gabinete compartilhado com seu 
vice, Roni Cota (PSDB)agradece 
a parceria com o Governador 
do Estado Reinaldo Azambuja. 
“Nessa ação de Governo Reinal-
do consegue se aproximar ainda 
mais do nosso município, pois 
viabiliza e garante estradas com 
trafegabilidade segura para esco-
amento da produção e o fomento 
da economia local, bem como 
o acesso de toda população por 
vias estaduais”. “Nosso Muito 
Obrigado, Governador! ”

Com a trégua da chuva, a Age-
sul pode retomar os serviços de 
manutenção nas estradas de MS. 
A conservação é realizada na 
malha rodoviária estadual, onde 
são executados rotineiramente os 

serviços de raspagem, encasca-
lhamento, conformação da pista 
(nivelamento mais complexo), 

tapa-buraco, roçada, remendos 
profundos, entre outros, que 
garantem a trafegabilidade de 

motoristas e escoamento de in-
sumos. Mas os estragos também 
afetam as rodovias pavimenta-

das e o serviço de tapa-buraco 
é fundamental para garantir o 
tráfego.

A Casa do Trabalhador 
de Costa Rica – MS, órgão 
vinculado à SEMAD – Se-
cretaria Municipal de Agri-
cultura e Desenvolvimento, 
através de sua gestora, Aline 
Fernandes Apolinário infor-
ma a relação de documentos 
pessoais esquecidos naquela 
unidade e que estão à dis-
posição do trabalhador para 
retirada.

Localização à Rua Josina 
Garcia de Melo, 239, Centro. 
O horário de funcionamento 
é das 7h às 11h e das 13h às 
17h. Para mais informações 
pelo telefone (67) 3247-4689, 
e-mail: costarica@funtrab.
ms.gov.br.  
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fechadas que oferecem risco de aciden-
tes. O gerente de operações da Way-306, 
Marcelo Ceccareli, garante que essa foi 
a solução mais adequada para estimular 
os motoristas.

“Os acidentes nesse local quase sempre 
se devem ao excesso de velocidade dos veí-
culos de passeio e de caminhões. Usuários, 
inclusive, nos pediram essa sinalização para 
redução de velocidade em virtude do risco 
de acidentes”, pontua.

Segundo a concessionária essas Linhas 
de Estímulo à Redução de Velocidade serão 
aplicadas em outros trechos da MS-306 
que oferecem algum risco aos condutores 
e também nas rotatórias.

Conforme o projeto de investimentos e 
atividades previstas no contrato de concessão 
da rodovia, a Way-306 tem até o final de 
2023 para concluir a execução de diversas 
obras nessa curva crítica que compreende 
os quilômetros 34 e 36.

Logo que assumiu oficialmente a rodovia 
MS-306, que inicia na divisa de Mato Grosso 
do Sul com Mato Grosso e vai até a BR-158, 
em Cassilândia, no final de abril de 2020, 
a concessionária deu início a execução do 
programa de Recuperação Emergencial que 
contou com várias frentes de trabalho de 
conservação e manutenção da via.

Investimentos – Durante os 30 anos do 
contrato de concessão, a Way-306 investirá 
R$ 1,7 bilhão na MS-306. Serão R$ 932 
milhões em obras de melhoria e de infra-
estrutura, dos quais R$ 600 milhões nos 
cinco primeiros anos, e R$ 843 milhões na 
prestação de serviços de atendimento aos 
usuários e operação da rodovia.  Somente 
no primeiro ano de concessão serão R$ 110 
milhões entre recuperação do pavimento, 
construção das edificações e sistemas.

Resultado de licitação: manutenção das rodovias 
estaduais em Costa Rica custará R$ 9 milhões

Adriel Mattos/Divulgação, Agesul

 Serviço engloba mais de 500 km de estradas estaduais

Serra com curva perigosa na MS-
306 recebe redutores de velocidade

Sinalização atende pedido da população para reduzir acidentes

Fotos: Way-306

Casa do trabalhador 
de Costa Rica
informa documentos 
esquecidos 
na unidade

Foto: Banco de Imagens Assecom/PMCR
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A coleta domiciliar 
é o sistema de re-
colhimento dos 
resíduos sólidos 

residenciais orgânicos e não 
orgânicos, o chamado “lixo 
doméstico” (rejeito), realizado 
em caminhões compactadores, 
conforme frequência e período 
pré-estabelecidos. Cada equipe 
de coleta é composta por um 
motorista e três coletores.

Para saber qual a frequência 
e o horário da coleta em seu 
endereço, observe o horário 
de passagem do caminhão e 
disponibilize seus resíduos no 
máximo com 2 horas de ante-
cedência, evitando assim a ação 
de animais que podem espalhá-
-los e causar a proliferação de 
doenças.
l Visando garantir a qualida-

de na prestação do serviço, 
algumas orientações devem 
ser seguidas:

l Mantenha seu cachorro preso 
principalmente nos dias de 

coleta de lixo, pois ele poderá 
atacar os coletores;

l Acondicione os resíduos em 
sacos plásticos diante de sua 
residência, em local de fácil 
acesso aos coletores, evitando 
o depósito em canteiros cen-
trais de avenidas, em praças 
ou parques;

l Embrulhe os vidros, garrafas 
e objetos pontiagudos e/ou 
cortantes em jornal evitando 
acidentes;

l Objetos volumosos, como 
restos de móveis, utensílios 
domésticos e outros devem ser 
desmontados e acondicionados 
em caçambas;

l Resíduos sólidos comuns, 
comerciais ou industriais e 
entulho e restos de obras de-
vem ser devidamente acon-
dicionados em caçambas;

COlEta DO lIxO 
DOMéStICO DaS 

RESIDêNCIaS:
l SEtOR 01 - Centro - De se-

gunda a sábado de manhã; 

l SEtOR 02 - Bairros: Vila 
Vale do Amanhecer, Jd. Che-
rogami, Jd. Eldorado II, Jd. 
Afonso, Jd. Afonso II, Jd. 
Afonso III, Jd. dos Pássaros, 
Flor do Campo e Parque In-
dustrial - Segunda, quarta e 
sexta-feira de manhã; 

l SEtOR 03 - Bairros: Jd. 
Imbirussú, Jd. Eldorado, 
Res. Sonho Meu IV, Vila 
Rica, Vila Santana, Jd. São 
Domingos, Res. Sonho Meu 
III, Res. Ramez Tebet e Jd. 
Novo Horizonte - Segunda, 
quarta e sexta-feira à tarde; 

l SEtOR 04 - Bairros: Jd. 
Parque dos Ipês, Res. Buenos 
Aires, Jd. Morada do Sol, Jd. 
Das Oliveiras, Jd. São Luiz, 
Jd. Santa Mônica, Jd. São 
Francisco, Res. Cachoeira - 
Terça, quinta-feira e sábado 
de manhã; 

l SEtOR 05 - Bairros: Res. JK, 
Jd. Aymorés, Jd. Aymorés II, 
Res. Figueira, Res. Figueira 
II, Vila Nunes, Jd. Liberdade, 

Jd. Planalto, Vila Alvorada, 
Barbosa e Parque Industrial 
III - Terça, quinta-feira e sá-
bado à Tarde; 

l SEtOR 06 - Distritos - Terça, 
quinta-feira e sábado à Tarde; 

l SEtOR 07 - Oficinas - Terça, 
quinta-feira e sábado à Tarde; 

l SEtOR 08 - Borracharias - 
Terça, quinta-feira e sábado 
à Tarde. 

FIQuE atENtO aO 
CalENDÁRIO! 

Cuidar do lixo é pensar 
em um futuro melhor para 

onde moramos.
Para maiores informações, 

consulte a Secretaria de Turis-
mo, Meio Ambiente, Esporte e 
Cultura (SEMTMA) localizada 
na Avenida João de Barro, 209, 
no bairro Residencial Bela Vista, 
em Costa Rica (próximo a nova 
ponte). 
l Fone: 67 3247-7070.
             67 3247-4878
l www.solbrasilambiental.   

com.br

A coleta seletiva chegou na 
sua casa.

E para ela acontecer, conta 
com você.

A coleta seletiva recolhe 
materiais recicláveis e realiza 
a sua destinação correta para 
reciclagem. Assim, diminui o 
lixo e a sujeira nas ruas, evita 
doenças e ainda colabora com 
o emprego e renda de muitas 
pessoas.

Os sacos verdes serão entregues 
durante a coleta dos cheios uma vez 
por semana conforme a frequência 
indicada. Importante: Retire os 
sacos do interior das casas somente 
no dia da coleta ou na noite anterior 
se a coleta passar de manhã, assim 
evitamos que animais rasguem os 

sacos e que as calçadas fiquem 
sempre limpas.

Fique atento ao calendário! 
Separe o seu lixo nas sacolas 
verdes distribuídas e entregue 
ao caminhão da coleta seletiva.

Cuidar do lixo é pensar em 
um futuro melhor para onde 
moramos.

A rota da coleta seletiva tra-
balha na sua região:
l SEtOR 01 - Segunda-feira 

- de manhã - Centro.
l SEtOR 02 - Terça-feira de 

manhã -Bairros: Vila Vale do 
Amanhecer, Jd. Cherogami, 
Jd. Eldorado II, Jd. Afonso, Jd. 
Afonso II, Jd. Afonso III, Jd. 
dos Pássaros, Flor do Campo 
e Parque Industrial.

l SEtOR 03 - Quarta-feira à 
tarde - Bairros: Jd. Imbirussú, 
Jd. Eldorado, Res. Sonho Meu 
IV, Vila Rica, Vila Santana, Jd. 
São Domingos, Res. Sonho 
Meu III, Res. Ramez Tebet e 
Jd. Novo Horizonte.

l SEtOR 04 - Quinta-feira de 
manhã - Bairros: Jd. Parque 
dos Ipês, Res. Buenos Aires, 
Jd. Morada do Sol, Jd. Das 
Oliveiras, Jd. São Luiz, Jd. 
Santa Mônica, Jd. São Fran-
cisco, Res. Cachoeira.

l SEtOR 05 - Sexta-feira 
de tarde - Bairros: Res. JK, 
Jd. Aymorés, Jd. Aymorés 
II, Res. Figueira, Res. Fi-
gueira II, Vila Nunes, Jd. 
Liberdade, Jd. Planalto, Vila 

Alvorada, Barbosa e Parque 
Industrial III.

l SEtOR 06 - Segunda-feira 
de manhã - Distritos.

l SEtOR 07 - Sábado de ma-
nhã - Oficinas.

l SEtOR 08 - Sábado de ma-
nhã - Borracharias.
Para maiores informações, 

consulte a Secretaria de Turis-
mo, Meio Ambiente, Esporte e 
Cultura (SEMTMA) localizada 
na Avenida João de Barro, 209, 
no bairro Residencial Bela Vista, 
em Costa Rica (próximo a nova 
ponte). 
l Fone: 67 3247-7070.
             67 3247-4878
l www.solbrasilambiental.   

com.br

De acordo com a 
Resolução “P” 
SEVOG nº 102, de 
1º de fevereiro de 

2021 assinada pelo Secretário 
de Estado de Governo e Gestão 
Estratégica de Mato Grosso do 
Sul, Eduardo Correa Riedel, o 
Servidor Público Limiro Paulino 
Neto foi nomeado para exercer 
o cargo de Gerência Executiva e 

Assessoramento no DETRAN/
MS – Departamento Estadual 
de Trânsito.

Limiro desempenhará suas 
funções no Município de Costa 
Rica. A servidora Rosinéia de 
Paula Oliveira foi exonerada 
do cargo, sedo reconduzida ao 
respectivo quadro permanente 
de pessoal do Poder Executivo 
Estadual.

Faleceu aos 62 anos de idade, 
na sexta-feira, 12 de fevereiro de 
2021, o subsecretário de Agricul-
tura e Desenvolvimento, Jessé 
Cruciol. Ele estava internado na 
Fundação Hospitalar por conta 
de sequelas causadas pelo CO-
VID-19.

Enlutado, o Município de Cos-
ta Rica declara luto oficial de 
três dias e presta solidariedade 
aos amigos e familiares de Cru-

ciol por esta irreparável perda. 
“Rogamos para que Deus possa 
confortá-los nesse momento de 
grande dor, em que as palavras 
se apequenam e o espírito busca 
amparo na fé”. Decreto n. 4.729, 
de 12 de fevereiro de 2021.

O corpo de Jessé Cruciol foi 
sepultado no Cemitério Divino 
Pai Eterno.

Cruciol deixa esposa, dois 
filhos e três netos.

Foto: Divulgação/Facebook

Detran de 
Costa Rica 
tem nova 
Gerência 
administrativa

Morre aos 62 anos 
jessé Cruciol, 
subsecretário 
de agricultura e 
desenvolvimento
do município

Calendário da Coleta
do lixo Doméstico das 
residências de Costa Rica

Confira abaixo a programação
da Coleta Seletiva de lixo

Foto: Silvestre de Castro
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Priorizando ações pre-
ventivas, o prefeito 
de Costa Rica, Dr. 
Cleverson Alves dos 

Santos (PP) recebe os Agentes 
Comunitários de Saúde na sala 
de reuniões do gabinete para 
esclarecer dúvidas e dar as 
orientações necessárias para o 
bom desempenho do trabalho 
de promoção em educação sa-
nitária da nova gestão pública 
municipal.

O trabalho consiste em de-
senvolver atividades de pro-
moção da saúde, de prevenção 
das doenças e de agravos, e de 
vigilância à saúde, por meio de 
visitas domiciliares e de ações 
educativas individuais e coletivas 
nos domicílios e na comunida-
de, desenvolvidas conforme as 
diretrizes do SUS e sob super-
visão do gestor local. A ação de 
encaminhamento da população 
é de responsabilidade de toda 
a equipe.

Atendendo cerca de 440 pes-
soas por mês em Costa Rica, 

bairros espalhados pela cidade 
e também, os três loteamentos 
existentes na zona rural, nas 
comunidades de Baús, Lage e 
Capela, o agente de saúde, ou 
agente comunitário de saúde, é 
o responsável por realizar ativi-
dades que previnam doenças e 
promovam a saúde das pessoas. 
Entre 5 e 6 agentes fazem parte, 
também, da composição das 
equipes de Estratégia de Saúde 
da Família.

Além dos profissionais em 
referência, Costa Rica conta com 
mais 12 agentes de combates a 
endemias que vistoriam residên-
cias, depósitos, terrenos baldios 
e estabelecimentos residenciais 
e comerciais fazendo inspeção 
cuidadosa de caixas d’água, ca-
lhas e telhados. Aplicação de 
larvicidas e inseticidas, orientan-
do e buscando focos endêmicos 
de dengue, sarampo, malária, 
leishmaniose, febre amarela, 
doença de chagas, hanseníase, 
tuberculose e outras doenças 
em trabalho preventivo.

cada Agente Comunitário de 
Saúde (ACS) é um personagem 
importante na implementação 
do Sistema Único de Saúde, for-

talecendo a integração entre os 
serviços de saúde da atenção 
primária à saúde e a comunidade. 
Atualmente, 48 agentes estão 

em atuação, contribuindo para 
a melhoria da qualidade de vida 
das famílias costarriquenses.

Dividindo a tarefa de orientar 

famílias quanto à utilização dos 
serviços de saúde disponíveis, 
bem como visitar os 83 lotea-
mentos existentes nos diversos 

Na terça-feira, 26 de janeiro 
de 2021, a Prefeitura Municipal 
elevou o grau de recomenda-
ções aos servidores públicos 
que atuam diretamente no Paço 
Municipal de Costa Rica com o 
objetivo da prevenção à saúde 
de todos em relação ao novo 
Coronavíruse evitar novas 
contaminações.

A COVID-19 afeta dife-
rentes pessoas de diferentes 
maneiras. A maioria das pes-
soas infectadas apresentará 
sintomas leves a moderados 

da doença e não precisarão 
ser hospitalizadas.

Sintomas mais comuns: fe-
bre, tosse seca, cansaço; Sin-
tomas menos comuns: dores e 
desconfortos, dor de garganta, 
diarreia, conjuntivite, dor de 
cabeça, perda de paladar ou 
olfato, erupção cutânea na pele 
ou descoloração dos dedos das 
mãos ou dos pés.

São considerados grupos 
de risco idosos acima de 60 
anos, pessoas com doenças 
cardiovasculares, respiratórias, 

diabéticos e tabagistas. No en-
tanto, as medidas preventivas 
devem ser tomadas por todos, 
a fim de não permitir que o 
vírus se espalhe.

O Município de Costa Rica 
vai fazer a desinfecção e es-
terilização das instalações do 
Paço Municipal para dar mais 
segurança aos servidores que 
trabalham lá e aos usuários do 
dia-a-dia, estendendo o pro-
cedimento aos demais prédios 
que abrigam as instalações das 
demais secretarias.

A dengue é uma velha conhe-
cida de todos os brasileiros. Du-
rante a época chuvosa, há um 
aumento assustador dos casos 
da doença em todo o território 
nacional.Transmitida por mos-
quitos do gênero Aedes, a dengue 
é uma doença viral grave que 
pode provocar a morte se não 
tratada adequadamente.

Em Costa Rica, o Município, 
através da Secretaria de Saúde 
e o Departamento de Vigilância 
Epidemiológica atuam com a 
finalidade de recomendar e ado-
tar as medidas de prevenção e 
controle da doença ou agravos, 
constitui-se importante instru-
mento para o planejamento, a 
organização e a operacionaliza-
ção dos serviços de saúde, como 
também para a normatização 
de atividades técnicas afins. 
É abrangente, envolve ações 
tanto de controle de doenças 
transmissíveis e de agravos e 
doenças não transmissíveis.

“O controle efetivo da den-
gue, zika e chikungunya não é 
responsabilidade exclusiva do 
poder público. A população tem o 
papel fundamental de combater o 

Quarenta e oito agentes comunitários de Saúde 
atendem os 21.142 habitantes de Costa Rica

Foto: Banco de Imagens da PMCR.

Paço Municipal reforça recomendações para 
evitar novas contaminações pelo coronavírus

Costa Rica em alerta
máximo contra a Dengue

mosquito e evitar que ele se mul-
tiplique, adotando os cuidados 
preventivos. Só vamos vencer 
essa batalha com o envolvimento 
de todos”, frisou o prefeito de 
Costa Rica, Dr. Cleverson Alves 
dos Santos (PP).

Por sua vez, o vice-prefeito, 
Roni Cota (PSDB) que atua 
em gabinete compartilhado, 
cobra ações eficazes e mais 

empenho dos 12 agentes de 
combate a vetores e profis-
sionais de saúde que atuam 
como orientadores e estão mais 
próximos do dia-a-dia da comu-
nidade. “O poder público faz a 
sua parte, mas os cidadãos têm 
o dever de cumprir com suas 
responsabilidades, também, 
mantendo os quintais limpos 
e retirando todo e qualquer 

tipo de recipiente que possa 
acumular água, justifica”.

“Esse é um trabalho perma-
nente, porque o mosquito tem 
que ser combatido durante todo 
o ano”, enfatizou Paulo Borges 
Vieira que está à frente doDepar-
tamento de Combate a Vetores.

O Aedes aegypti também 
transmite a febre amarela ur-
bana, zika e a febre chikungunya.

Costa Rica
paga Fundação 
Hospitalar mesmo 
sem cumprir 
metas pactuadas

Considerando os efeitos 
emergenciais causados pela 
pandemia do Novo Coronavi-
rus Covid-19, o Município de 
Costa Rica, através da Secre-
taria de Saúde, seguindo 
orientações, também 
da Secretaria de Saúde 
estadual, 
r e s o l v e 
dispensar-
do cum-
primento 
das metas 
quantitativas e qualita-
tivas pactuadas junto 
à FHCR – Fundação 
Hospitalar de Costa Rica, no 
âmbito da contratualização 
nº 001/2020. Isso implicaria 
em descontos financeiros pro-
porcionais ao desempenho 
realizado. 

Com a decisão, o valor do 
repasse é pago integralmente 
e sem descontos.Os efeitos 
dessa resolução terão efeitos 
retroativos e serão aplicados 

nas competências de 
outubro, novembro e 
dezembro de 2020, po-

dendo ser 
prorroga-
do, caso 
se man-
tenha a 
situação 

de emergência decor-
rente da pandemia de 
covid-19, conforme 

consta na Resolução assina-
da pela Secretária de Saúde, 
Juliana Oliveira Dias Corrêa 
e, publicada no Diário Oficial 
do Município nº 2.828, de 04 
de fevereiro de 2021.
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Facilitar o acesso de todos às 
práticas desportivas de forma 
gratuita, esse foi o objetivo do 
prefeito de Costa Rica, Dr. Cle-
verson Alves dos Santos (PP) ao 
assinar o Decreto nº 4.726, de 
12 de janeiro de 2021, tornando 
grátis a utilização por terceiros 
do Ginásio de Esportes, Luis 
Carlos Yamashita de Souza no 
Jardim São Francisco e do campo 
sintético Blenner Marçal Paes 
no Sonho Meu IV.

De acordo com o Decreto, os 
dois espaços públicos poderão 

ser cedidos gratuitamente para 
uso temporário de terceiros para 
a prática de atividades despor-
tivas, mediante autorização 
da SEMTMA – Secretaria 
Municipal de Turismo, Meio 
Ambiente, Esporte e Cultura. A 
responsabilidade por eventuais 
danos e seu ressarcimento é de 
responsabilidade do usuário.  
Fica revogado o Decreto nº 
4.326, de 12 de março de 2015.

Para o Secretário de Turismo, 
Meio Ambiente, Esporte e Cultu-
ra, Artur Delgado Baird, a gestão 

compartilhada Dr. Cleverson 
e Roni Cota cumpre mais uma 
promessa de campanha ao isentar 
de taxas, o uso do Ginásio de 
Esportes e do campo sintético, 
“Costa Rica para todos Nós no 
desporto, torna-se realidade. 
Isso é motivo de orgulho para 
todos”, argumenta.

A SEMTMA está localizada 
na Avenida João de Barro, 209, 
no bairro ResidencialBela Vis-
ta, em Costa Rica (próximo a 
nova ponte). Mais informações: 
3247-7070.

Atendendo reivindicação do 
prefeito de Costa Rica, Dr. Cle-
verson Alves dos Santos (PP) e 
dos vereadores Evaldo Paulino e 
Everaldo Santos (PSD), o Deputado 
Federal por Mato Grosso do Sul, 
Beto Pereira (PSDB) garantiu, 
através de emenda parlamentar, 
destinar ao Município, R$ 1 milhão 
para a reforma do Ginásio Polies-
portivo Luís Carlos Yamaschita de 
Souza no Jardim São Francisco e 
mais, três novos ônibus escolares e 
duas motoniveladoras para atender 
a demanda de Costa Rica.

A garantia do repasse do recur-
so para a reforma do Ginásio de 
Esportes, bem como a entrega dos 
ônibus escolares e as motonivela-

doras foram feitas durante à visita 
da Caravana de Costa Rica no 
último dia 05 de fevereiro de 2021 
ao gabinete do deputado federal 
Beto Pereira em Brasília (DF).

“Levamos a demanda de Costa 
Rica para o deputado Beto Pereira 
e ele conseguiu garantir verba de 
sua emenda parlamentar no valor 
de R$ 1 milhão para a reforma do 
nosso ginásio”, explica o prefeito.

Importante para o município 
e para os desportistas amadores 
e profissionais, o Ginásio pode 
sediar diversos eventos estaduais 
e nacionais, além de ser opção de 
atividade desportiva para a popu-
lação. Recentemente, a prefeitura 
isentou os desportistas de Costa 

Rica de qualquer cobrança para 
uso daquela unidade.

“Estamos incentivando o es-
porte e garantindo espaço de 
lazer para a população, além de 
ser atrativos para sediar eventos. 
A nossa parceria com Costa Rica 
é constante”, explica o deputado 
federal Beto Pereira.

As motoniveladoras serão 
usadas para manutenção das 
estradas vicinais na área rural 
do município e atender as de-
mandas da agricultura familiar.

Já os ônibus têm capacidade 
de transporte para 59 estudantes 
e elevador para acesso. A entrega 
está prevista para os dias 25 e 26 
de fevereiro.

De acordo com Por-
taria “P” DGPC/
MS nº 064, de 26 
de janeiro de 2021 

do Delegado Regional da Polícia 
Civil do Estado de Mato Grosso 
do Sul, Marcelo Vargas Lopes, o 
Dr. Alexandro Mendes de Araú-
jo, delegado titular de Polícia 
Civil de Paraíso das Águas, foi 
designado para responder pelo 
expediente da Delegacia de Po-

lícia Civil de Costa Rica/MS, o 
período de 26 de janeiro de 2021 
até ulterior deliberação, em razão 
de não haver delegado titular na 
unidade policial costarriquense.

A dispensa de Dr. Gustavo 
Mendes Silva, bem como a 
designação do Dr. Alexandro 
Mendes de Araújo foi publica-
do no Diário Oficial Eletrônico 
do Estado nº 10.389, de 27 de 
janeiro de 2021.

Acompanhado do secretário 
de governo, Airton Ruiz e dos 
vereadores, Evaldo Paulino e 
Everaldo Santos (PSD), o prefei-
to de Costa Rica, Dr. Cleverson 
Alves dos Santos (PP), esteve 
na sede do comando da Polícia 
Civil de Mato Grosso do Sul, 
na DGPC (Delegacia-Geral 
de Polícia Civil), em Campo 
Grande – MS, no último dia04 
de fevereiro de 2021 para tratar 
de questões estratégicas da segu-
rança pública para o município.

Cleverson também garantiu 
a instalação da Sala Lilás em 
Costa Rica, um núcleo de pro-
teção à mulher que funciona 
como a Casa da Mulher Bra-
sileira. Policial há quase trinta 
anos, o prefeito acredita que a 

principal maneira de garantir a 
segurança na cidade é a estrutura 
da Polícia.

“Um dos grandes anseios da 
população é o reforço na segu-
rança pública, garantindo ainda 
mais tranquilidade a toda socie-
dade, por isso, nós recebemos 
com grande alegria esse apoio 
da Delegacia-Geral de Polícia 
Civil” avaliou Cleverson.

Já está previsto a entrega de 
novas viaturas para a delegacia 
de Polícia Civil no município, 
além da nomeação de um novo 
delegado, para reforçar o time.

“Com estrutura, apoio e parce-
ria da prefeitura, a Polícia Civil 
continuará agindo para manter a 
segurança aos cidadãos de Costa 
Rica”, explicou, durante con-

versa com o delegado-geral de 
MS, o delegado Marcelo Vargas.

Sala lIlÁS
A Sala Lilás é um espaço 

criado para prestar atendimento 
especializado e humanizado às 
mulheres vítimas de violência 
física e sexual. O recurso para 
a instalação em Costa Rica já 
está garantido e de imediato será 
determinado o local da instala-
ção, a princípio no antigo prédio 
da delegacia.

“Quando uma sala lilás é inau-
gurada, num primeiro momento 
tem um aumento significativo 
dos índices de registros porque 
se tem um acolhimento maior 
à vítima, mas a gente acredita 
que paralelamente a isso essas 
delegacias, através de suas res-

pectivas delegadas e delegados, 
nós estamos conseguindo fazer 
um trabalho de enfrentamento, 
de prevenção, de esclarecimento 
e isso é muito importante para 
que a médio prazo a gente con-
siga diminuir significativamente 
esses índices e acima de tudo 
conscientizar as pessoas com 
referência a gravidade desse 
crime e as consequências dele”, 
explica Marcelo Vargas.

“É importante o espaço da Sala 
Lilás para que as mulheres víti-
mas de violência sejam acolhidas 
devidamente e tenham apoio 
psicossocial. Elas são geridas 
em parceria da Polícia com a 
Prefeitura e serão importantes 
para diminuir este tipo de vio-
lência”, ressalta Cleverson.

Delegado de
Paraíso das Águas 
irá responder 
pela Delegacia
de Costa Rica

Dr. Cleverson assegura novas 
viaturas, delegado e novo modelo 
de combate à violência doméstica

Foto: Assecom/PMCR

Caravana de Costa Rica na Delegacia-Geral de Polícia Civil de MS

Foto: Banco de Imagens da PMCR

Costa Rica isenta desportistas 
de taxas para usar 
dependências do Ginásio de 
Esportes e Campo Sintético

Deputado Beto Pereira garante 
reforma do Ginásio de Esportes, 
3 novos ônibus escolares e 2 
motoniveladoras para Costa Rica

Foto: Assecom/PMCR
 

Participaram da Caravana - O prefeito Dr. Cleverson Alves; Vereadores
Evaldo Paulino e Everaldo Santos e o Secretário de Governo Airton Ruiz

Vista panorâmica do campo sintético Blenner Marçal Paes no Sonho Meu IV

Foto: Banco de Imagens da PMCR
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O prefeito de Costa Rica, Dr. 
Cleverson Alves dos Santos 
recebeu em seu gabinete no 
dia 03 de fevereiro de 2021, às 
17h30min, o empresário Joao 
Raphael de Oliveira Lima Kna-
ck, da Novo Educação Novo 
Soluções para Educação que 
na oportunidade apresentou 
ao chefe do Poder Executivo e 

vice, bem como aos secretários 
municipais presentes, material 
didático e projetos de robótica 
no âmbito educacional.

A robótica educacional 
desperta interesse nos alunos 
porque as novas tecnologias 
fazem parte da vida deles e ao 
e ao montar e programar um 
robô eles exploram e vivenciam 

aprendizagens de seu cotidia-
no. Trata-se de uma ferramenta 
para produção de conhecimento 
que oferece a oportunidade de 
desenvolver o raciocínio, o tra-
balho em equipe e a socialização 
do conhecimento. Atualmente 
o setor de educação está mi-
grando totalmente para o uso 
da tecnologia digital.

Participaram da reunião o 
vice-prefeito Roni Cota e os 
secretários municipais –De 
Administração, Finanças, Pla-
nejamento, Receita e Controle 
– Uriel Carvalho de Oliveira; 
De Governo – Airton Ruiz Pe-
reira e o Assessor de Gabinete 
- Wengrytton Raffael Cabreira 
Centurião.

Cumprindo mais uma 
promessa de campa-
nha de criar políticas 
públicas voltadas 

para mulheres e, ainda, valorizar 
as profissionais que vão atuar 
diretamente à frente das Escolas 
e CEIs – Centros de Educação 
Infantil na rede municipal de 
ensino, onde cada professora 
poderia escolher onde queria 
trabalhar, o prefeito de Costa 
Rica, Dr. Cleverson Alves dos 
Santos (PP) que atua em gabi-
nete compartilhado com seu 
vice, Roni Cota (PSDB) ressalta 
a decisão: “A nossa luta é em 
defesa da escola pública, de 
qualidade, democrática, com 
a participação efetiva de todos 
os segmentos que compõem a 
comunidade escolar”. “Firma-
mos o compromisso e agora, 
estamos cumprindo”, pontuou.

O vice-prefeito, Roni Cota 
destaca: “Nós somos a escola 
pública e temos o dever de as-

segurar os direitos dos profes-
sores, diretores e da população 
que dela depende. Só a união e 
a luta coletiva são nossas ga-
rantias”, conclui.

Por sua vez, a Secretária de 
Educação, professora Maria 
Barbosa Moreira justifica: 
“Essa é nossa primeira opor-
tunidade de pôr em prática essa 
nova realidade, sobremaneira 
uma grande conquista que é a 
implantação da Gestão Demo-
crática na Rede Municipal de 
Ensino. Estamos todos aqui 
para sermos francos e aper-
feiçoarmos nossa prática no 
cotidiano das escolas e Centros 
de Educação Infantil, melho-
rando e otimizando cada vez 
mais os nossos serviços de 
ensino aprendizagem”.

ESCOlaS/
DIREtORaS

l Joaquim Faustino Rosa: Prof.ª 
Cláudia Regina Renda Bíscaro 
Herrera;

l Francisco Martins Carrijo: 
Prof.ª Delzeir Maria da Silva;

l Vale do Amanhecer: Prof.ª Li-
lian Cristina Dias dos Santos;

l Fabio Rodrigues Barbosa: 
Prof.ª Elisângela Almeida 
Carneiro;

l Prof. Adenocre Alexandre 
de Morais: Prof.ª Valdirene 
de Lima Azeredo;

CENtROS DE 
EDuCaÇÃO 

INFaNtIl/DIREtORaS
l Sonho Meu: Prof.ª Irenilda 

Teodoro de Carvalho;
l Ilidia Lacerda de Almeida: 

Prof.ª Adriana Aparecida dos 
Santos;

l Sonho de Ninar: Prof.ª Rute 
Carolina Santana;

l Sonho da Vovó: Prof.ª Janaira 
Ferreira da Silva;

l Ambrosina Paes Coelho: Prof.ª 
Joselaine Gonçalves Amorim;

l Davina Correia de Oliveira: 
Prof.ª Deborah Yane Pinheiro 
dos Santos;

Considerando a necessidade 
de adotar medidas de atendi-
mento preventivas na Casa do 
Trabalhador, com o objetivo 
de evitar o contágio pelo novo 
Coronavírus (covid-19), o pre-
feito de Costa Rica, Dr. Clever-
son Alves dos Santos (PP) fez 
o Decreto nº 4.728 que dispõe 
sobre o atendimento presencial 
do trabalhador.

aS NOVaS 
MEDIDaS:

l O atendimento presencial não 
poderá superar 30% (trinta por 
cento) da capacidade local, 
limitado a 9 (nove) atendi-

mentos por período (matutino 
e vespertino);

l Os usuários serão atendidos 
por ordem de chegada, cujo 
controle será feito pela distri-
buição de senhas sequenciais;

l Os serviços de consulta de va-
gas de emprego e os relativos 
ao benefício de seguro-de-
semprego serão subdivididos 
nos períodos matutino e ves-
pertino, sendo: – no período 
matutino: atendimentos de 
consulta de vagas de empre-
go; e – no período vespertino: 
atendimentos relativos ao be-
nefício de seguro-desemprego;

l Deverão ser adotados e 
obedecidos os protocolos 
de biossegurança recomen-
dados pelas autoridades de 
saúde, especialmente: a) uso 
obrigatório de máscara de 
proteção individual; b) higie-
nização das mãos na entrada 
do local; ec) o uso intercalado 
dos assentos, preservando 
sempre um assento vazio 
entre os usuários;

l No local, poderá ser adotado 
o uso de fita de segurança ou 
outro meio adequado para ga-
rantir distanciamento seguro 
entre o atendente e o usuário;

l Não será permitida a pre-
sença de acompanhantes do 
usuário durante a espera pelo 
atendimento, salvo nos casos 
previstos em Lei; e não será 
permitida a aglomeração de 
pessoas no local, sobretudo 
para uso do bebedouro, café 
e banheiro.
O Decreto entrou em vigor na 

data de sua publicação em 04 
de fevereiro de 2021, conforme 
consta no Diário Oficial do Mu-
nicípio nº 2.828. Atendimento 
via telefone e mais informações 
poderão ser feitas direto nos nú-
meros 3247-5970 / 3247-4681.

Estão abertas as inscrições 
para o Processo Seletivo Sim-
plificado para Estagiários de 
2021 do Município de Costa 
Rica – MS em parceria com o 
Centro de Integração Empresa 
Escola – CIEE, que tem por 
objetivo o desenvolvimento 
profissional e capacitação dos 
estudantes através de sua inser-
ção no âmbito da administração 
pública. As funções inerentes 
aos cargos serão exercidas nas 
Secretarias Municipais, no exer-
cício de 2021.

Os candidatos interessados 
em participar do processo se-
letivo deverão comparecer 
munidos de documentos pes-
soais elencados no item 5 do 
Edital de Cadastro nº 01/2021 
publicado na edição 2.825 do 
Diário Oficial do Município, 
de 01 de fevereiro, páginas 02 
a 04, à Rua Ambrosina Paes 
Coelho, 228, Centro, Paço 
Municipal, no período de 02 
a 22 de fevereiro de 2021.

Serão 10 vagas para preen-
chimento para Ensino Médio 
e 10 Vagas para Ensino Supe-
rior, bem como a formação de 
cadastro de reserva.

Requisitos do Candidato 
– Deve estar matriculado no 
ensino médio ou superior; Na 
data de convocação deve ter no 
mínimo 16 anos; Não possuir 
bolsa de pesquisa ou extensão 

remunerada; Candidatos do 
ensino superior, que estiverem 
matriculados no 1º semestre 
deverão apresentar as notas 
referentes ao 3º ano do ensino 
médio no ato da inscrição;

Documentos Necessários – 
Cópias da Cédula de Identidade 
(RG) e CPF; Comprovante de 
residência atualizado; Ficha de 
inscrição preenchida; Cópia 
de comprovante de matricula 
e ou frequência escolar; Para 
alunos do ensino médio histó-
rico escolar ou boletim escolar 
dos anos de 2019 e 2020; Para 
acadêmicos do ensino superior 
histórico escolar ou demons-
trativo de notas do 1º e 2º se-
mestre de 2020 e Fotografia 3 
x 4 recente.

O resultado preliminar será 
publicado dia 24 de fevereiro e 
o resultado final sai no dia 02 de 
março de 2021 no Diário Oficial 
do Município, disponível no 
site www.costarica.ms.gov.br 
e a validade do processo sele-
tivo será de 1 ano, podendo ser 
prorrogado por igual período.

A Prefeitura de Costa Rica 
e o CIEE caminham juntos no 
desafio de inserir estudantes no 
mundo do trabalho. A parceria 
entre ambos vai beneficiar mais 
20 estagiários possibilitando o 
crescimento profissional des-
tes futuros profissionais nesse 
processo seletivode 2021.

A Coordenadora da Escola 
Municipal Cotrisa de Baús – 
Pólo/ Extensão Escola Belonizia 

Paulina de Oliveira é a professora 
Aline Cristina Manchado.

As Portarias de Designação 

foram publicadas na edição nº 
2.826, de 02 de Fevereiro de 2021 
do Diário Oficial do Município.

Rede Municipal de Ensino de Costa Rica 
tem novas diretoras nas Escolas e CEIs 

Foto: Banco de Imagens da PMCR

Foto: Banco de Imagens da PMCR

Prefeito de Costa Rica recebe em seu gabinete 
empresário do ramo de Robótica para Educação

Devido a Covid-19, Casa do 
trabalhador adota novas regras 
para atendimento presencial

Costa Rica abre 
Processo Seletivo 
Simplificado para 
Estagiários 2021
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Sonhada há décadas pelos 
moradores do Norte de 
Mato Grosso do Sul, a 
ligação rodoviária entre 

Costa Rica e Figueirão está con-
cluída e inaugurada no último 
dia 10 de fevereiro de 2021 pelo 
governador Reinaldo Azambuja. 
Com o trecho de 61 quilômetros da 
MS-223 pavimentado, a viagem 
entre as duas cidades diminui de 
duas horas para 30 minutos.

Com investimento de R$ 99,9 
milhões, a pavimentação da 
MS-223 beneficia Costa Rica, 
Figueirão, Camapuã, Chapadão 
do Sul, Cassilândia e Sonora, e 
ainda integra Mato Grosso do 
Sul com Goiás, Mato Grosso e o 
Distrito Federal. A obra também 
encurta a distância entre Costa 
Rica e Campo Grande em cerca 
de 90 quilômetros.

Além da integração, do ganho 
de tempo e da segurança, a inter-
venção rodoviária na região traz 
reflexos positivos na economia 
local, sustentada pela agricul-
tura e pecuária, e com grande 
potencial turístico. O empreen-
dimento amplia a malha viária 
estadual pavimentada e abre uma 
nova opção de escoamento da 
produção – boi, grãos, milho, 
cana-de-açúcar e algodão.

Governador inaugura
pavimentação da
MS-223 em Costa Rica

Foto: Saul Schramm

Com a entrega do novo trecho 
da rodovia MS-223, o município 
de Costa Rica cria novos cami-
nhos para produção e investi-
mentos. Na manhã do dia (10), o 
governador Reinaldo Azambuja 
(PSDB) inaugurou a rodovia ao 
lado do prefeito Dr. Cleverson 
Alves dos Santos (PP).

“Estamos com uma nova linha 
de frente de obras e investimentos 

para nossa cidade, trabalhando 
junto do governo do Estado para 
recursos para habitação, saúde 
e infraestrutura”, informou o 
prefeito.

A inauguração de hoje se trata 
de dois trechos da rodovia MS-
233: São 28,5 km de extensão 
da cidade de Figueirão até Costa 
Rica, no valor de R$ 47,4 milhões. 
O segundo é de 32,53 km, na 

continuação do trecho, que teve 
o custo de R$ 52,4 milhões.

“Temos um desenvolvimento 
estratégico previsto para Costa 
Rica e com a atuação do prefeito 
Cleverson teremos mais inves-
timentos e obras para a cidade”, 
destacou o governador Reinaldo 
Azambuja.

O secretário de Governo e Ges-
tão Estratégica, Eduardo Riedel, 

também destacou a importância 
da obra para região. “Já estive 
duas vezes visitando esta obra 
e podemos constatar a qualida-
de do que foi construído. Estes 
investimentos vão trazer desen-
volvimento para região Norte, 
o que mostra que esta gestão é 
municipalista, sempre primando 
pela eficiência”.

O prefeito reuniu secretários 
e vereadores para debater com o 
governador e o secretário de Go-
verno Riedel mais demandas ur-
gentes para Costa Rica. Também 
está realizando levantamentos, 
através da Ouvidoria do muni-
cípio (telefone 0800-6477130), 
para que as demandas e sugestões 
da população sejam incluídas 
nos projetos do Governo.

Já está previsto a entrega de 
ônibus escolares, motonivela-
doras e viaturas para a Polícia, 
ainda neste mês. Em sequência, 

haverá o início de projetos de 
habitação, com quatro programas 
para a construção de casas para a 
população de Costa Rica.

“Nosso trabalho é trazer todas 
as frentes de obras, investimen-
tos e trabalho para Costa Rica e 
dar esperança e dignidade para 
a população”, explica o prefeito 
Cleverson.

Também participaram da inau-
guração da rodovia o secretário 
Sérgio de Paula (Gestão Políti-
ca); a deputada Mara Caseiro, 
líder do Governo na Assembleia 
Legislativa, acompanhada dos 
parlamentares estaduais Antônio 
Vaz, Gerson Claro, João Henrique 
Catan e Rinaldo Modesto; além 
de prefeitos, vices e vereadores 
de Costa Rica e cidades vizinhas.

(Com informações de 
Katiuscia Fernandes/Bruno 
Chaves e Assecom/PMCR)

 O deputado estadual Ger-
son Claro (Progressistas) 
participou o último dia 10 
de fevereiro de 2021da inau-
guração da obra de pavimen-
tação de 61 km da rodovia 
MS-223, que liga Costa Rica 
a Figueirão.

Com investimento de R$ 99,9 
milhões, a via entregue pelo go-
vernador Reinaldo Azambuja 
(PSDB) vai ajudar no escoa-
mento da produção, geração de 
empregos e desenvolvimento 
de toda a região.

“Além de ser um sonho an-
tigo da população, esse novo 

trecho vai encurtar em 80 km 
o percurso até Campo Grande, 
integrando toda essa região, e 
nós participamos desse processo 
desde o começo”, afirmou o 
deputado.

O prefeito de Costa Rica, 
Dr. Cleverson Alves dos 
Santos, comemorou os in-
vestimentos e destacou a im-
portância da parceria para o 
município.

“Temos que agradecer pela 
inauguração desta obra, que 
além de encurtar caminhos, 
ajuda e muito no escoamento 
da produção”, afirmou.

MaIS
INVEStIMENtOS

Após a inauguração da MS-223, 
Gerson Claro acompanhou o pre-
feito, o governador e o secretário 
Eduardo Riedel (Governo e Gestão 
Estratégica) durante vistoria na 
obra de pavimentação e drenagem 
na rua Pintado, que já está com 
66% do projeto concluído e tem 
um investimento do Estado de 
R$ 608,6 mil. Estiveram ainda 
no residencial Flor do Cerra-
do, onde Reinaldo Azambuja 
reafirmou seu compromisso de 
realizar novos investimentos em 
habitação no município.

Criado em 11 de janeiro de 
1961 através de Decreto Fede-
ral, faz seus 60 anos com muitos 
motivos para comemorações. Foi 
declarado Patrimônio Natural da 
Humanidade pela UNESCO em 
2001.Preserva uma grande área 
do cerrado, de grande importância 
para a conservação de diversas 
espécies da flora e fauna.

O Parque Nacional das Emas 
é uma unidade de conservação 
brasileira de proteção integral 
à natureza localizada na região 
sudoeste do estado de Goiás e 
região nordeste de Mato Grosso 
do Sul. O parque abrange uma 
área de 132 mil hectares, dis-
tribuídos pelos municípios de 
Mineiros, Chapadão do Céu/
GO, e parte de Costa Rica (MS). 
É uma das poucas unidades de 
conservação que apresentam 
as diversas formas de cerrado 
como os campos limpos, sujos, 
veredas e matas ciliares.

Além de paisagem caracte-
rística, a observação de ani-
mais típicos do cerrado como 
tamanduá-bandeira, cachorro-
-do-mato, ema, anta, veados e 
outros, são algumas das atrações 
para os visitantes.Há cupinzeiros 
espalhados por todo o parque, 
bem como inúmeras espécies 
de flores.A flora é indispensável 

Nova rodovia encurta em mais de 1 hora 
viagem entre Costa Rica e Figueirão

Foto: Marcello Medrado

Parque Nacional das Emas comemora 60 anos

Gerson Claro participa da entrega de obra na MS-223 

para a manutenção da vida na 
Terra, pois ela é a responsável 
pelo processo fotossintético. 

O Parque preserva rios de 
importantes bacias hidrográfi-
cas do Brasil, tais como os rios 

Taquari e o Araguaia, além do 
rio Formoso e o rio Jacuba.

O Parque Nacional das Emas 
está situado em um dos extremos 
da Serra dos Caiapós e apresenta 
uma topografia plana com pre-

dominância de chapadões. A 
parte mais elevada chega a ter 
cerca de 800 metros de altitude. 
A temperatura média é de 22 
graus, comum no clima tropical 
quente subúmido.

A região do PNE está re-
presentada pelos municípios 
de Costa Rica e Alcinópolis/
MS, Mineiros, Serranópolis e 
Chapadão do Céu/GO, e, Alto 
Taquari/MT.

O acesso de entrada de Cos-
ta Rica ao Parque Nacional 
das Emas se dá pelo Portão 
do Bandeira, a 50 km (37 km 
de terra). 

(Wikipédia)

Foto: Gabinete do Deputado

Fotos: Wikipédia


