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Em ato solene realiza-
do nesta terça-feira, dia 22 
de março, a Prefeitura de 
Bataguassu representada 
pelo prefeito Akira Otsubo 
(MDB) formalizou o ato de 
assinatura para concessão 
de incentivos fiscais mu-
nicipais e estaduais para o 
funcionamento oficial da 
empresa Aliança Agrícola 
do Cerrado, do grupo So-
drugestvo, no município.

O evento realizado às 
10 horas (horário de Brasí-
lia), em frente ao Paço Mu-
nicipal (rua Dourados, 163) 
contou com a presença do 
presidente da Assembleia 
Legislativa, deputado esta-
dual Paulo Corrêa (PSDB); 
do secretário de Estado de 
Meio Ambiente, Desenvol-
vimento Econômico, Pro-
dução e Agricultura Fami-
liar, Jaime Verruck além 
dos diretores da empresa 
Danilo Jorge e Regis Lemes 
e demais autoridades mu-
nicipais.

Desde o ano passado, 
através de articulação da 
gestão Akira, o grupo So-
drugestvo demonstrou in-
teresse em investir no mu-
nicípio.

Segundo o diretor geral 
da empresa Aliança Agrí-
cola do Cerrado, Danilo 
Dalia Jorge, que é vincula-
da ao grupo Sodrugestvo, 
a empresa possui quase 30 
anos no mercado mundial, 
com operações em diversos 
países. "A companhia hoje 
no Brasil opera mais de 2 
milhões de toneladas, com 
um braço forte na área de 
esmagamento de grãos. 
Bataguassu será o segundo 
projeto do grupo Sodru-
gestvo no Brasil com re-
lação ao esmagamento de 
grãos além de outros proje-
tos em andamento no Bra-

sil com relação à exporta-
ção e importação de grãos".

Jorge enalteceu o apoio 
do município e do Gover-
no do Estado para que o 
projeto fosse concretizado. 
"Todos foram muito recep-
tivos à companhia, todos 
os benefícios necessários 
para que o projeto tives-
se sentido nos foram con-
cedidos. Estamos em um 
projeto vinculado junto à 
parceria com a Socind, que 
nos possibilitaram que en-
trássemos em uma planta 
que estava paralisada há 12 
anos no município. Desde 
dezembro, estamos traba-
lhando com intuito de re-
vigorar essa planta e colo-
car a indústria para rodar. 
O cronograma prevê que 
no mês de junho iniciare-

mos oficialmente nossas 
operações em Bataguassu".

A indústria, que está 
em fase de implantação já 
oportunizou a contratação 
de cerca de 50 profissio-
nais de diversas áreas. Só 
de empregos indiretos, são 
aproximadamente 120 pro-
fissionais que já atendem 
diariamente a planta. A ex-
pectativa é que sejam gera-
dos 100 empregos diretos. 
"Em Bataguassu, a fábrica 
já está operacionando em 
termos de armazenagem. 
As próximas etapas serão o 
processamento e distribui-
ção de farelo e óleo. O ati-
vo, no primeiro momento, 
vai movimentar 330 mil to-
neladas com expectativa de 
ampliar esse número para 
500 mil toneladas, volume 

bem representativo base-
ado em toda a capacidade 
produtiva que o Governo 
do Estado tem e fluxo de 
vendas", explicou o diretor 
geral da empresa Aliança 
Agrícola do Cerrado.

Akira agradeceu a pre-
sença de todos que acom-
panharam a solenidade e 
destacou que a data marca 
o início do desenvolvimen-
to de Bataguassu. "Nosso 
objetivo é criar empregos 
para a população de Ba-
taguassu. Assim como a 
vinda da empresa Sodru-
gestvo, acreditamos que 
muitas outras empresas 
virão investir em nosso 
município. Estamos traba-
lhando para atrair ainda 
mais investidores e con-
sequentemente gerar mais 

empregos à população. Nós 
não vamos parar. Vamos 
resgatar o compromisso 
que temos com a popula-
ção e para isso conto com 
apoio do do Governo do 
Estado, da Câmara de Ve-
readores e do secretariado 
municipal".

Representando o go-
vernador do Estado, Rei-
naldo Azambuja (PSDB), 
o secretário de Estado de 
Meio Ambiente, Desen-
volvimento Econômico, 
Produção e Agricultura 
Familiar, Jaime Verruck 
enalteceu o empenho de 
todos que estiveram auxi-
liando para que o projeto 
da vinda do grupo Sodru-
gestvo fosse concretizado. 
"Sempre passávamos pela 
BR-267 e víamos essa plan-

ta paralisada. Hoje, um 
grupo sólido, que assumiu 
um compromisso com a 
Prefeitura e com o Gover-
no do Estado estão inves-
tindo praticamente R$ 20 
milhões para restabelecer a 
capacidade da planta por-
que a fábrica como estava 
não tinha mais como fazer 
o processamento da soja. 
Vamos atingir o nosso ob-
jetivo, que é trazer mais 
uma indústria para Bata-
guassu, mais geração de 
emprego e mais uma em-
presa agregando valor as 
matérias primas do nosso 
Estado". 

"Em Bataguassu, o Go-
verno do Estado também 
está apoiando a construção 
da fábrica de hambúrguer 
(Marfrig), que será inaugu-
rada em breve. Hoje conso-
lidamos mais um projeto 
que pensamos para Mato 
Grosso do Sul no passado", 
frisou o secretário.

O presidente da As-
sembleia Legislativa, depu-
tado estadual Paulo Cor-
rêa (PSDB) destacou que a 
Assembleia Legislativa está 
a disposição dos empresá-
rios para apoiá-los em bus-
ca de novos incentivos para 
a ampliação da empresa 
futuramente. "Mato Gros-
so do Sul está pronto para 
receber vocês. Nós temos 
que fazer com que a políti-
ca aconteça para os nossos 
produtos, que eles tenham 
valor agregado".

Participaram da soleni-
dade, o presidente da Câ-
mara de Vereadores de Ba-
taguassu, Maurício do XV 
e demais vereadores; secre-
tários municipais além de 
representantes da empresa 
Sodrugestvo e autoridades 
municipais.

Ass. Comunicação

Com concessão de incentivos, prefeito Akira e Sodrugestvo 
formalizam implantação de indústria em Bataguassu

Empresa deve gerar em torno de 100 empregos diretos no município
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Contatos:

Os familiares da instru-
mentista Helena Meirelles 
estiveram no último dia 15 
de março, em visita ao mu-
nicípio de Bataguassu. Os 
sobrinhos, que também são 
músicos Rubens, José Neto 
e esposa Girlene Araújo; 
Mario de Araújo e esposa 
Flávia Sandoval; e que re-
sidem respectivamente nas 
cidades de Guarujá (SP), 
Santo André (SP) e Pium 
(TO) visitaram o espaço do 
Museu Municipal “Helena 
Meirelles” e a exposição 
permanente em homena-
gem a violeira.

Na ocasião, foram re-
cepcionados pelo prefeito 
de Bataguassu, Akira Otsu-
bo (MDB); secretário mu-
nicipal de Esportes, Lazer, 

Cultura e Turismo, João 
Carlos Kotai; a coordena-
dora municipal de Cultura, 
Maria Aparecida Businaro 
Meira e equipe do museu.

Inaugurado em 2019, o 
Museu Municipal “Helena 
Meirelles” conta com um 
acervo doado pelo sobri-
nho da artista – Mário de 
Araújo, um conjunto com-
posto por quadros de gran-
de, médio e pequeno porte 
que destacam através de 
fotografias os grandes mo-
mentos da trajetória de vida 
e obra da artista.

De acordo com o pre-
feito Akira Otsubo, “o ma-
terial com a obra da artis-
ta deverá estar exposto no 
museu, assim, estaremos 
providenciando a aquisição 

dos traineis e demais com-
ponentes para as exposi-
ções, afirmou o prefeito”.

Retornando à São Pau-
lo, na sexta-feira, dia 18 de 
março, os músicos acei-
taram o convite da equi-
pe do museu e realizaram 
uma mostra cultural, com 
apresentação de músicas 
sertanejas de raiz, em que 
destacaram entre o ras-
queado, chamamé, polca e 
guarânias, intercalando em 
suas falas diversos aspectos 
importantes da música de 
raiz, entre outros.

“A música brasileira 
vem sofrendo, de certa for-
ma uma “deturpação”, e a 
música de raiz é sempre a 
maior vítima, como se fosse 
uma “espécie em extinção, 

por isso, é importante valo-
rizar iniciativas como esta, 
valorizar os músicos locais 
e a nossa boa música de raiz 
que tem uma riqueza de rit-
mos, elementos importante 
da nossa identidade. Defen-
demos também essa ban-
deira, que era a bandeira de 
tia Helena”, afirma Mário 
Araújo.

Araújo comentou aos 
presentes uma peculiarida-
de de Helena Meirelles: o 
“ouvido absoluto” da multi-
-instrumentista. “Helena 
Meirelles tinha comprova-
damente o ouvido absoluto, 
isto é a capacidade de iden-
tificar perceber ou recriar 
notas musicais, seja vindas 
de sons da natureza, vozes 
de animais, buzina, baru-

lhos de máquinas, um fenô-
meno raro e característico 
por quem tem a capacidade 
de receber e interpretar es-
tímulos do lado esquerdo 
do cérebro, onde os sons 
são processados. Helena 
afinava o seu violão e de sua 
equipe em fração de segun-
dos”, lembrou o sobrinho.

Dentre as canções apre-
sentadas, uma homenagem 
a tia – a composição “Tia 
Helena” (José Neto), o “Cui-
telinho” de Paulo Vanzolini 
e Antônio Carlos Xandó, 
“O canto do Rouxinol” (Zé 
do Rancho) “Homenagem a 
Mato Grosso”, (Pedro Ben-
to e Zé da Estrada) e Instru-
mental (Zé Neto).

Os músicos parabeniza-
ram Bataguassu, suas lide-

ranças e autoridades pelo 
incentivo à cultura local. 
“O município está de para-
béns. Valorizar a história, a 
cultura e a memória é sem 
dúvida, muito importante, 
valorizar as raízes culturais 
e manter viva as origens no 
sentido de afirmar a iden-
tidade”, destacou Rubens 
Araújo.

O evento foi prestigiado 
por munícipes, represen-
tantes do poder público, 
funcionários, equipe do 
Museu Municipal “Helena 
Meirelles” e pela diretora 
da rádio Portal 98 Fm, Apa-
recida Maria Nita Maia.

Bianca Lima

AMADO (a)
“A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus 

seja com todos vós.” (II Co. 13.13)
AMPARADO (a) por Cristo.
“Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho pou-

pou, antes o entregou por todos nós, como não dará 
também com Ele todas as coisas?         (Rm. 8.32)

AUTORIDADE em Cristo e por Cristo.
“Eis que vos dou poder para pisar serpentes e es-

corpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará 
dano algum.” (Lc. 1.19)

“E Eu te darei as chaves do reino dos céus; e tudo 
o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o 
que desligares na terra será desligado nos céus.” (Mt. 
16.19)

CURADO (a) em Cristo e por Cristo.
“Eu sou o Senhor que te sara.” (Ex. 15.26); “Verda-

deiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermida-
des, e as nossas dores levou sobre Si...” (Is.53.4) “... e 
pelas suas pisaduras fomos sarados.” (Is. 53.5)

CONSOLADO (a) e, Cristo (pelo Espírito Santo)
“...porque, se Eu não for, o Consolador não virá a 

vós; mas se Eu for, enviar-vo-lo-ei.” (Jo. 16.7)
FILHO (a) de Deus.

“Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o po-
der de serem feitos filhos de Deus; aos que creem no 
seu nome.” (Jo 1.12)

ESCOLHIDO (a) de Deus
“Não mês escolhestes vós a mim, mas eu vos es-

colhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, 
e o vosso fruto permaneça a fim de que tudo quanto 
em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda.” (Jo 
15.16)

HERDEIRO (a) de Deus.
“E, se nós somos filhos, somos logo herdeiros 

também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cris-

to... (Rm. 8.17)
JUSTIFICADO (a) em Cristo.
“Sendo pois justificados pela fé, temos paz com 

Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo.” (Rm. 5.1)
LIBERTO (a) por Cristo Jesus.
“Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente se-

reis livres.” (Jo. 8.36)
“E conhecereis a verdade, e a verdade vos liberta-

rá”  (Jo. 8.32)
TRIUNFANTE em Cristo.
“E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em 

Cristo, e por meio de nós manifesta em todo o lugar 
o cheiro do seu conhecimento.” (II Co. 2.14)

VENCEDOR (a) em Cristo.
“Mas em todas estas coisas somos mais do que 

vencedores, por aquele que nos amou” (Rm. 8.37)
SALVO (A).
“Porque para isto trabalhamos e lutamos pois es-

peramos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os 
homens, principalmente dos fiéis.” (I Tm. 4.10)

Transcrito Por Litrazini
http://www.kairosministeriomissionario.com/
Graça e Paz

Familiares da violeira Helena Meirelles visitam Museu Municipal

Jesus Cristo me tornou justificado
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Reinaldo Azambuja destaca respeito ao dinheiro 
público ao inaugurar obra do Bioparque Pantanal

Há muito tempo espera-
do pela população, o Biopar-
que Pantanal foi inaugura-
do nesta segunda-feira (28) 
como a mais nova atração 
turística, cultural e cientí-
fica de Mato Grosso do Sul. 
Na cerimônia que marcou 
a entrega do megaempreen-
dimento, o governador Rei-
naldo Azambuja destacou 
o "respeito pelo dinheiro 
público" ao terminar a obra 
iniciada 11 anos atrás.

"Concluímos, entrega-
mos e agora a população 
de Mato Grosso do Sul, do 
Brasil e do mundo, poderá 
conhecer as belezas naturais 
e a grande biodiversidade do 
Pantanal", afirmou o gove-
nador, que compareceu ao 
evento ao lado da primeira-
-dama Fátima Azambuja.

Para ele, entregar o espa-
ço à sociedade após diversos 
entraves que dificultaram a 
execução das obras demons-
tra a responsabilidade do 
Estado com o investimento 
público.

"Eu tenho meu posicio-
namento pessoal, disse mui-
tas vezes que não gastaria re-
cursos em aquário, mas se o 
governador anterior tomou 
essa decisão, nós respeita-
mos isso. A conclusão é em 
respeito ao dinheiro público 
para não deixarmos um ele-
fante branco. O Brasil está 
tomado de obras inacabadas 
em vários estados. Aqui é 
diferente", afirmou Reinaldo 
Azambuja.

Na cerimônia, o ex-go-
vernador André Puccinelli 
exaltou a inauguração do 
Bioparque e disse que a en-
trega da obra é uma vitória 
conjunta de toda a socie-
dade, dos visionários que a 
imaginaram e também de 
pesquisadores, ambientalis-
tas e integrantes do setor de 
serviços que pediram o pon-
to turístico capaz de atrair os 
viajantes do mundo inteiro.

"Não posso deixar de di-
zer que esta é também uma 
vitória de dois governos. 
Dois governos democráti-
cos, dois governos de ho-
mens que são adversários no 
campo político, mas que não 
são inimigos na vida. De ho-
mens que colocaram de lado 
suas divergências e tiveram 
a grandeza de pensar no fu-
turo de Mato Grosso do Sul 
e no bem-estar da nossa gen-
te", pontuou Puccinelli.

Também presente na ce-
rimônia, o secretário de In-
fraestrutura de Mato Grosso 
do Sul, Eduardo Riedel, que 
esteve à frente das obras no 
último ano e meio, afirmou 
que o Bioparque Patnanal é 
um legado para o futuro.

"Esse monumento, não 
é somente um aquário, vai 
transformar as próximas ge-
rações do Mato Grosso do 
Sul. Todas as nossas crianças 
das redes públicas de ensino, 
estadual e municipais, terão 
a oportunidade de passar 
por aqui e conhecer o valor 
do nosso Pantanal e da nos-
sa cultura", ressaltou.

Em 11 anos de obras, o 
Bioparque Pantanal recebeu 
R$ 230 milhões de investi-
mentos. Com cinco milhões 
de litros de água, ele já é 
considerado o maior circui-
to de aquários de água doce 
do mundo. São 150 tanques 
ativos, que abrigam 220 es-
pécies neotropicais, entre 
pantaneiras, amazônicas, 
africanas e outras da Ocea-
nia, Ásia e América Central. 
Desse total, 33 tanques estão 
disponíveis para visitação, 
sendo 23 internos e oito ex-
ternos.

O Bioparque ainda pos-
sui museu interativo, biblio-
teca, núcleo de pesquisa e 
extensão e espaço diferen-
ciado para eventos.

Até 31 de dezembro des-
te ano, as visitações serão 
gratuitas. Ou seja, não have-
rá cobrança de ingressos. As 
visitas serão guiadas e deve-
rão ser agendadas a partir 
de abril, quando o Governo 
do Estado divulgará um site 
para reservas dos vouchers.

Confira abaixo, na ínte-
gra, o discurso do governa-
dor Reinaldo Azambuja na 
cerimônia de inauguração 
do Bioparque Pantanal:

Senhoras e senhores,
Hoje estamos celebran-

do a entrega de uma obra es-
perada há muito tempo pela 
nossa população.

Confesso que era nosso 
desejo tê-la concluído bem 
antes, como fizemos com 
todas as outras demais obras 
em andamento que recebe-
mos do governo anterior.

Só não  foi assim em ra-
zão de impedimentos diver-
sos, alheios à nossa vontade.

Finalmente superados os 
entraves, colocamos mãos à 
obra, reafirmando a nossa 
crença em um valor funda-
mental da boa gestão públi-
ca: a responsabilidade do 
estado de terminar todas as 
iniciativas que demandaram 
investimento público, sem 
perguntar se é deste ou da-
quele governo!

Assim, destoamos na 
paisagem do país, onde pro-
liferam  os elefantes brancos 
e uma coletânea infindá-
vel de obras paradas - uma 
afronta e um desrespeito ao 
dinheiro público.

Aqui também se con-

suma um ato de respeito 
institucional à tomada de 
decisão de cada governador, 
a seu tempo. Como se sabe, 
este empreendimento foi 
iniciado na gestão do ex-go-
vernador André Puccinelli, 
que hoje nos alegra com sua 
presença.

Penso, caro governador 
André, que aqui está um 
exemplo do que a popula-
ção espera de nós, gestores: 
nossas decisões e ações de-
vem estar sempre acima da 
política partidária e ir muito 
além das nossas eventuais 
diferenças.

Desde o começo, deixa-
mos de lado essa ideia antiga 
da paternidade do empreen-
dimento...  Prevaleceu aqui  
o interesse público, coletivo!

Senhoras e senhores,
Faço questão de aprovei-

tar esta oportunidade para 
fazer uma justa homenagem 
ao grande arquiteto Ruy 
Ohtake, que projetou este 
verdadeiro monumento.

Infelizmente Ruy nos 
deixou em 2021, mas tenho 
certeza que sua memória fi-
cará para sempre entre nós, 
viva na expressão do seu ta-
lento e ousadia.

Foi, aliás, esta dimensão 
extraordinária da obra de 
Ruy Ohtake que inspirou a 
ampliação deste projeto.

O Aquário do Pantanal  
agora é Bioparque do Pan-
tanal.

Será museu interativo.
Centro de conhecimen-

to.
Núcleo de pesquisa e ex-

tensão.
Espaço diferenciado 

para eventos controlados.
E é também o maior cir-

cuito de aquários de água 
doce do mundo, com 150 
tanques ativos, que abrigam 
220 espécies neotropicais: 
151 espécies pantaneiras; 55 
da Amazônia; 14 africanas 
e outras da Oceania, Ásia e 
América Central.

São 33 tanques, sendo 
23 internos e oito externos, 
além de um tanque de abas-
tecimento e outro de descar-
te de efluentes, totalizando 
um volume de cinco mil m³ 
de água.

O maior dos reservató-
rios é o túnel principal, que 
levará 1,2 milhão de litros de 
água para receber animais 
de grande porte.

Na Galeria de Aquários, 
será retratada, de forma sin-
tética e objetiva, toda bio-
diversidade dos ambientes 
aquáticos do Pantanal.

Os diversos aquários 
(ou aquaterrários) retratam 
individualmente ambientes 
pantaneiros, harmonizando 
a fauna e a flora em exposi-
ção.

A galeria conta com 18 
tanques internos e 6 tan-
ques externos, totalizando 
um volume de água de 6 
milhões e 275 mil litros. Ela 
será habitada por mais de 
10 mil animais subdividi-
dos em mais de 250 espécies 

(entre peixes, invertebrados, 
répteis e mamíferos).

Os tanques internos 
estão divididos em temas 
como Veredas, Ressurgên-
cias, Rios de Cabeceira, Rios 
de Bonito, Rios do Pantanal, 
Planície Inundada, Rio Pa-
raguai, Itinerante/Piranhas, 
Banhados/Sucuris e Galeria 
de Biodiversidade dos cinco 
Continentes, entre outros.

Já os tanques externos, 
ao ar livre, são compostos 
por temas como Baías Ca-
choeiras, Orquidário, Ba-
nhado, Terras Alagadas e 
Jacarés.

Para finalizar este em-
preendimento, tivemos que 
desmembrar os serviços em 
13 contratos, que trabalha-
ram de forma simultânea.

A operacionalização e 
equipagem dos laboratórios 
de pesquisa e o museu inte-
rativo acontecerão logo em 
seguida,  através de convê-
nios com entidades de pes-
quisa e universidades.

Outro aspecto que gos-
taria de esclarecer é a gestão 
do complexo.

Tomamos a decisão de 
manter a administração do 
Bioparque sob responsabi-
lidade direta do Estado este 
ano, depois que não houve 
o necessário entendimento 
com o parceiro concessioná-
rio, que inicialmente tocaria 
o projeto.

Assim, estamos forman-
do um Conselho Gestor, 
com Segov, Semagro, Imasul 
e Fundtur, que responderá 
pela a governança inicial.

Até o final da nossa ges-
tão, vamos manter as portas 
abertas à visitação pública 
gratuita. Mas de forma pla-
nejada e controlada, como 
precisa ser.

Terminada empreita-
da das obras, avançaremos 
agora para a etapa seguin-
te: a fase de treinamento do 
pessoal que vai trabalhar 
no complexo e a abertura 
ao público, no formato “soft 
open”, para grupos selecio-
nados – inicialmente estu-
dantes e o trade turístico, 
para avaliação e conheci-
mento da dinâmica de visi-
tação.

E já no mês que vem, 
abriremos cadastro para a 
visitação gratuita de gru-
pos da nossa população, por 
meio de aplicativo, com visi-
tação diária e gratuita – com 
uma capacidade de cerca de 
300 pessoas por dia.

Para não perdermos ne-
nhuma oportunidade de 
divulgação nacional, hoje 
mesmo, logo mais, acontece-
rá aqui, excepcionalmente, o 
primeiro evento controlado 

nas suas dependências: o 
lançamento do remake da 
novela Pantanal, cujo co-
nhecido enredo de sucesso 
se passa em nossas terras 
pantaneiras.

Vamos ver, a partir da-
qui, personagens emble-
máticos como Zé Leôncio e 
Juma Marruá ocupando o 
imaginário coletivo nacio-
nal.

E nem é necessário di-
zer como essa iniciativa vai 
ajudar a divulgar os nossos 
ecossistemas, os nossos des-
tinos turísticos e também o 
novo Bioparque do Panta-
nal.

Queremos ver fluindo 
nesse espaço, os sul-mato-
-grossenses de todos os can-
tos do estado, vivenciando a 
riqueza da nossa biodiversi-
dade.

Esperamos que as nossas 
crianças e jovens estudantes, 
em visitas guiadas, matem a 
sede por mais conhecimento 
diferenciado.

Contamos com a con-
tribuição permanente dos 
especialistas e ativistas am-
bientais.

Queremos que aconte-
çam aqui inúmeros eventos 
acadêmicos e empresariais, 
porque o Bioparque foi pla-
nejado para também dar su-
porte a estas iniciativas.

E, por fim, desejamos 
atrair para o nosso estado, e 
em especial para a nossa ca-
pital, o turista de fora e um 
turismo diferenciado, res-
ponsável e gerador  de em-
pregos e renda.

Agradeço, na pessoa do 
secretário Eduardo Riedel,  
a todos os profissionais e 
equipes que se dedicaram a 
este trabalho extremamen-
te complexo e desafiador, 
realizado em várias frentes 
simultâneas de obras inter-
dependentes.

Nem seria necessário 
dizer – porque todo mundo 
que já conhece,  sabe: a ca-
pacidade de trabalho e a li-
derança de Eduardo Riedel 
fizeram toda diferença, para 
que pudéssemos entregar 
prontamente a fase final des-
se grande empreendimento.

No Mato Grosso do  
Sul do nosso tempo, a hora 
é de celebrar a gestão res-
ponsável, que faz entregas 
e produz avanços, olhando 
sempre para frente, para o 
futuro.

E o futuro também se 
desenha aqui, na beleza in-
comparável e na diversida-
de de conhecimento gerado 
pelo Bioparque do Pantanal.

Muito obrigado a todos".

Bruno Chaves, Subcom
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Através de parceria, Prefeitura e Sanesul promove ações educativas 
em alusão ao Dia Mundial da Água em Bataguassu

Prefeitura de Bataguassu oferece serviços voltados à saúde da mulher

Através de parceria, 
Prefeitura e Sane-
sul promove ações 

educativas em alusão ao 
Dia Mundial da Água em 
Bataguassu

Estudantes da rede mu-
nicipal de ensino foram be-
neficiados com peça teatral

Em comemoração ao 
Dia Mundial da Água cele-
brado na terça-feira, dia 22 
de março, a Sanesul, através 
da Sociallis Consultoria e 
Gestão de Projetos Sociais, 
em parceria com a Prefeitu-
ra de Bataguassu, por meio 
da Superintendência Mu-
nicipal do Meio Ambien-

te e Secretaria Municipal 
de Educação promoveram 
ações educativas alusivas a 
data no município.

Trata-se do projeto 
“Cuidar da nossa água é 
cuidar da vida”, que contou 
com apresentação do espe-
táculo infantil “Dorivaldo 
Bonzão”, com foco na edu-
cação ambiental promovido 
pela companhia de teatro 
Guavira Soluções Artísti-
cas. Houve ainda sorteio de 
brindes, plantio de mudas 
de árvores, distribuição de 
cartilhas educativas e lan-
che.

As atividades foram re-

alizadas nas Escolas Muni-
cipais “Marechal Rondon”, 
em Bataguassu; e “Pedro 
Domingues de Figueiredo”, 
no Distrito de Nova Porto 
XV, com o envolvimento 
de em torno de 600 estu-
dantes e abordaram temas 
voltados à conscientização 
sobre o uso racional da 
água. “O objetivo foi desta-
car a importância da água 
e a necessidade de estimu-
lar o uso consciente desse 
recurso natural para que 
não haja a falta de água em 
nosso planeta”, destacou a 
superintendente do Meio 
Ambiente, Camila Bachega.

O prefeito de Bataguas-
su, Akira Otsubo (MDB), 
que esteve acompanhan-
do a apresentação teatral 
no Distrito de Nova Porto 
XV agradeceu a parceria 
da Sanesul na atividade e 
evidenciou a importância 
do consumo consciente de 
água. “Precisamos estimu-
lar as crianças a evitarem o 
desperdício e o mau uso da 
água tratada em seu dia a 
dia principalmente nas ta-
refas de casa em que a água 
é essencial. A água é muito 
importante na nossa vida 
e precisa ser utilizada com 
consciência”, disse Akira.

Na referida escola [Pe-
dro Domingues de Figuei-
redo] foram realizadas 
atividades educativas no 
decorrer da semana em 
alusão à data proposta pelos 
professores da unidade es-
colar além de desenvolvidas 
apresentações culturais.

DIA MUNDIAL DA 
ÁGUA

O Dia Mundial da 
Água” foi instituído pela 
ONU (Organização das Na-
ções Unidas) em 1993, com 
a finalidade de alertar a po-
pulação sobre a necessidade 
de preservação do recurso 
para garantir a sobrevivên-

cia de todos os ecossistemas 
do mundo.

ESPETÁCULO
O espetáculo infantil 

conta a história de Dori-
valdo Bonzão, que é vizi-
nho da dona Maristelma, 
um homem que fazia tudo 
errado, prejudicando mui-
to o meio ambiente e, pior 
ainda, achava que era tar-
de para aprender. Mas com 
uma forcinha muito bem 
vinda de sua vizinha, ele vai 
aprendendo que com muita 
paciência, amor e dedica-
ção tudo tem uma solução.

Em alusão ao mês de 
março dedicado às mulhe-
res, a Prefeitura de Bata-
guassu, através da Secre-
taria Municipal de Saúde, 
por meio das Estratégias de 
Saúde da Família (ESFs) es-
tão ofertando exames cito-
patológicos de colo uterino 
(preventivos) para o público 
feminino, de forma gratui-
ta.

De acordo com o secre-
tário municipal de Saúde, 

Helder Júnior, a programa-
ção teve início no último sá-
bado, dia 19 de março, com 
atendimentos realizados 
das 8 às 14 horas (horário 
de Brasília), na ESF "Emi-
ko Resende", no Distrito de 
Nova Porto XV.

Foram oferecidos exa-
mes de USG de mama, en-
dovaginal e consultas rea-
lizadas pelos médicos Dr. 
Samir e Dr. Gilberto; coleta 
de exames preventivos ( pa-

panicolau); atendimentos 
na área da saúde bucal e fi-
sioterapia; vacinação de ro-
tina e também da Covid-19. 
Houve ainda a oferta de 
cuidados de beleza (cabelo 
e maquiagem) e sorteio de 
brindes diversos.

Júnior frisa que as de-
mais unidades de saúde no 
município também oferece-
ram a coleta de exames pre-
ventivos, em livre demanda, 
no período noturno, das 18 

às 21 horas (horário de Bra-
sília).

Neste sábado, dia 26 de 
março, haverá uma ação na 
sede da Secretaria Munici-
pal de Saúde (Avenida Porto 
XV de Novembro, 775, cen-
tro), das 8 às 12 horas (horá-
rio de Brasília), com a ofer-
ta de exames preventivos; 
USG de mama e endovagi-
nal (com agendamento pré-
vio); e atendimento médico.

Já no dia 30 de março, 

quarta-feira, os mesmos 
serviços serão oferecidos 
para as mulheres que resi-
dem nos Assentamentos Al-
deia I e II; e Santa Clara, no 
ESF Rural.

O secretário falou sobre 
a importância do autocui-
dado para a prevenção e de-
tecção precoce de doenças. 
“Os exames são fundamen-
tais na prevenção da saúde 
e atuam de forma determi-
nante na detecção precoce 

de possíveis enfermidades 
presentes no organismo. 
Dessa forma, as chances se 
tornam bem maiores de res-
gatar a saúde da mulher”, 
destacou Júnior, que infor-
mou que as mulheres inte-
ressadas em participar da 
ação podem realizar o agen-
damento dos seus exames 
diretamente na Secretaria 
de Saúde ou em sua unidade 
[ de saúde] de referência.

Estudantes da rede municipal de ensino foram beneficiados com peça teatral 
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Município de Santa Rita do Pardo - Estado de Mato Grosso do Sul
DECRETO N.º061/2022 DE 28 DE MARÇO DE 2022.
‘‘ Dispõe sobre a Homologação do Resultado Final do Processo Seletivo’’.
LÚCIO ROBERTO CALIXTO COSTA, Prefeito Municipal de Santa Rita do 
Pardo, Estado de Mato Grosso do Sul, em pleno exercício de seu cargo, usando 
das atribuições que lhe são conferidas por Lei e, considerando a publicação do 
Resultado Final do Processo Seletivo (Edital nº012/2022, Processo Simplificado 
nº 003/2022 SECEL). 
DECRETA:
ARTIGO 1º- Fica homologado, para que produza seus efeitos jurídicos e legais o 
Resultado Final do Processo Seletivo, referente à contratação Temporária para os 
Cargos de Auxiliar Apoio Educacional I, Auxiliar de Apoio Educacional I (Zona 
Rural), Inspetor de Alunos, Motorista de Ônibus Escolar e Vigia, na qual foi re-
alizado pela Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer- SECEL, Municí-
pio de Santa Rita do Pardo-MS, de acordo com Edital nº012/2.022, Publicado no 
Diário Oficial do Município (http://portaljornaldacidade.com.br), edição nº1966, 
em 26 de Fevereiro de 2.022, conforme Resultado Final nº017/2.022, publicado 
na edição nº1976, em 24 de Março de 2.022.
ARTIGO 2º- O Processo Seletivo terá vigência de 01 (um) ano, podendo ser 
prorrogado por igual período, a contar da Homologação do Resultado Final.
ARTIGO 3º- Este Decreto entrará em vigor e surtirá efeitos na data de sua pu-
blicação.
ARTIGO 4º- Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, em 28 de Março de 2.022.
LÚCIO ROBERTO CALIXTO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
Registrado e Publicado na Secretaria de Administração e Governo na data acima 
e afixado no local    de costume e no Diário Oficial do Município
FERNANDA MARTINS FUSTINO DE LIMA ALMEIDA 
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER- SECEL

RATIFICAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 29/2022
DISPENSA Nº 11/2022
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO PARDO-MS, pessoa jurídica de direito pú-
blico interno, inscrito no CNPJ sob o nº 01.561.372/0001-50, neste ato represen-
tado pelo Sr.Lúcio Roberto Calixto Costa,Prefeito Municipal, brasileiro, casado, 
portador do CPF nº 316.411.898-86 e RG nº 41.429.292-3, SSP/SP, residente e 
domiciliado à Rua Dom Pedro II, 544, centro, Santa Rita do Pardo-MS, torna 
público que em 28de Março de 2.022, procede a RATIFICAÇÃO da contratação 
do objeto abaixo mencionado, conforme segue:
OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEBRAE/MS, PARA EXECU-
ÇÃO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA, COM A PROPOSTA 
DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA, INSTRUTORIA E 
ORIENTAÇÃO EM GESTÃO DE PROCESSOS.
Empresa: SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE 
MS SEBRAE MS (CNPJ15.419.591/0001-03).
Valor: R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais)
Desta forma, RATIFICO a contratação nos termos do art. 13, incisos III 
e VI, combinado com o art. 24 da Lei Federal n° 8.666/93, e Lei Federal nº 
14.039/2020.
LÚCIO ROBERTO CALIXTO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA DO PARDO          

CNPJ:
RUA GERALDO DA SILVA SOUZA S/N.
C.E.P.:

01.561.372/0001-50

79690-000

 TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

- Santa Rita do Pardo - MS

Processo Administrativo:
Processo de Licitação:
Data do Processo:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nr.:  11/2022 - DL

29/2022
29/2022

28/03/2022

Folha:  1/1

       O(a)  Prefeito Municipal,   LUCIO ROBERTO CALIXTO COSTA, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer
conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a )  Processo Nr.: 
b )  Licitação Nr.:
c )  Modalidade:
d )  Data Homologação: 
e )  Objeto da Licitação

f )  Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):

- 003767 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQU EMPR DE MS
SEBRAE

1 0,0000 220.000,00

1 220.000,00

29/2022
11/2022-DL
Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
28/03/2022
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SEBRAE/MS, NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA CIDADE 
EMPREENDEDORA, COM A PROPOSTA DE REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA INSTRUTÓRIA E 
ORIENTAÇÃO EM GESTÃO DE PROCESSOS.

 Qtde de Itens  Média Descto (%)
(em Reais R$)

 Total dos Itens

Santa Rita do Pardo,   28   de  Março   de   2022. ----------------------------------------------------------------------
LUCIO ROBERTO CALIXTO COSTA

PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA DO PARDO          
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79690-000

 TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

- Santa Rita do Pardo - MS

Processo Administrativo:
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Data do Processo:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nr.:  11/2022 - DL

29/2022
29/2022

28/03/2022

Folha:  1/1

       O(a)  Prefeito Municipal,   LUCIO ROBERTO CALIXTO COSTA, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer
conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a )  Processo Nr.: 
b )  Licitação Nr.:
c )  Modalidade:
d )  Data Homologação: 
e )  Objeto da Licitação

f )  Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):

- 003767 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQU EMPR DE MS
SEBRAE

1 0,0000 220.000,00

1 220.000,00

29/2022
11/2022-DL
Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
28/03/2022
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SEBRAE/MS, NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA CIDADE 
EMPREENDEDORA, COM A PROPOSTA DE REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA INSTRUTÓRIA E 
ORIENTAÇÃO EM GESTÃO DE PROCESSOS.

 Qtde de Itens  Média Descto (%)
(em Reais R$)

 Total dos Itens

Santa Rita do Pardo,   28   de  Março   de   2022. ----------------------------------------------------------------------
LUCIO ROBERTO CALIXTO COSTA

PREFEITO MUNICIPAL
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