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A fronteira em primeiro lugar
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Homem atira contra policiais 
e acaba morto na fronteira

Arma apreendida pelo DOF e que estaria com o homem morto em troca de tiros em Paranhos

O final de semana 
foi bastante agitado no 
meio policial da fron-
teira. Na manhã de on-
tem um homem armado 
com um revólver cali-
bre 38 anos antes de ser 
morto teria feito dispa-

ros contra os agentes 
do Departamento de 
Operações de Frontei-
ra que faziam policia-
mento na região de Pa-
ranhos, fronteira com 
o Paraguai. O acusado 
teria feito um disparo 

e quando os policiais 
foram tentar prendê-lo 
e atirou mais uma vez, 
acabou baleado e mor-
reu depois de ser socor-
rido no hospital local. 
Em Amambai rapaz é 
morto a tiros na frente 

de conveniência e po-
lícia paraguaia pren-
de suspeito que seria 
membro do Comando 
Vermelho e que é apon-
tado como um dos au-
tores da execução de 
fazendeiro.

Festa das Nações promoveu cultura com 
muita diversidade e entretenimento

Festa das Nações mostrou diversidade cultural da fronteira 

A prefeitura de Ponta 
Porã, através da Fun-
dação de Cultura e Es-
portes de Ponta Porã 
(Funcespp) promoveu 
uma bonita e harmô-
nica festa promovendo 
ao melhor estilo e for-
mato a cultura frontei-

riça, formada pela di-
versidade dos diferentes 
povos. O prefeito Hélio 
Peluffo realizou a abertu-
ra ao lado de secretários 
municipais e vereadores, 
além de representantes de 
diversos segmentos da so-
ciedade. 

Azambuja terá R$ 
167 milhões para 
atender a saúde 

dos 79 municípios

Governador destacou que os recursos servirão para 
atender os 79 municípios do Estado

Ao lado do governa-
dor Reinaldo Azambu-
ja, o ministro da Saúde, 
Luiz Henrique Mandet-
ta, anunciou ontem no 
Centro de Convenções 
Rubens Gil de Camilo, 
a liberação de R$ 167 
milhões para garantir o 
atendimento à população 
pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS). Reinaldo 
Azambuja destacou que 
esse dinheiro irá benefi-
ciar a população de todos 
os municípios do Estado. 
“Vocês viram aqui: R$ 
167 milhões. Pulveriza-
dos pelos 79 municípios 
do Estado. Atendeu a 

especializada, que é o 
Hospital Regional. Está 
atendendo a atenção bá-
sica. Está atendendo o 
combate à dengue. Está 
liberando as emendas 
parlamentares. Há quanto 
tempo estávamos espe-
rando essas habilitações? 
Há muito tempo. São ha-
bilitações que nos ajudam 
muito e estavam travadas 
dentro do Ministério [da 
Saúde]. Mandetta, com a 
sua equipe destravou. Li-
berou os recursos para a 
Fiocruz que vai fazer um 
belíssimo trabalho tam-
bém”, afirmou Reinaldo 
Azambuja.

Prefeitura leva Carretas 
da Saúde para região 

do bairro São João
A prefeitura de 

Ponta Porã, através 
da secretaria muni-
cipal de Saúde, abre 
nesta terça-feira, 23, 
mais uma edição de 
atendimento das Car-
retas da Saúde, pro-
grama especial leva-
do para desafogar a 

fila de espera na rede 
pública municipal de 
saúde. Neste ano, as 
Carretas da Saúde já 
atenderam na região 
do bairro Jardim Ivo-
ne e Jardim Alegre-
te, e agora chega à 
região do bairro São 
João.

Vitinho e Everton Ribeiro 
viram novos problemas 

para Jesus na Libertadores
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PSL

A possibilidade de o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) 
ser indicado para o cargo de embaixador do Brasil nos EUA 
acirrou uma disputa interna pelo comando do PSL paulista e 
pela escolha de um nome para disputar a Prefeitura de São 
Paulo nas eleições de 2020. No último dia 10, o filho do presi-
dente Jair Bolsonaro assumiu o comando do diretório de São 
Paulo - o maior colégio eleitoral do País - em meio a um ra-
cha entre os grupos da deputada Joice Hasselmann, líder do 
governo no Congresso, e do senador Major Olímpio, líder do 
PSL no Senado. Alinhado ao governador João Doria (PSDB), 
o grupo de Joice (apoiado pelo deputado Alexandre Frota) de-
fende que a líder do governo seja candidata à Prefeitura, en-
quanto Eduardo e Olímpio rejeitam uma aproximação com os 
tucanos e trabalham pela candidatura de José Luiz Datena. Em 
2018, o apresentador chegou a se lançar ao Senado pelo DEM, 
mas neste ano negocia a filiação ao PSL.

DIREITOS

O presidente Jair Bolsonaro afirmou domingo que poderá re-
ver no futuro o percentual da multa do FGTS paga ao em-
pregado demitido sem justa causa. Atualmente, o trabalhador 
recebe 40% do fundo. Ele disse também que o anúncio da li-
beração das contas ativas e inativas do FGTS deverá acontecer 
na próxima quarta-feira, 24. “O valor não está na Constituição, 
mas o FGTS está no artigo 7º, acho que o valor é uma lei, 
vamos pensar lá na frente. Mas antes disso a gente tem que ga-
nhar a guerra da informação, eu não quero manchete amanhã 
dizendo ‘o presidente está estudando reduzir o valor da multa’. 
O que eu estou tentando levar para o trabalhador é o seguinte: 
menos direitos e emprego. Todos os direitos e desemprego”, 
disse.

PAGANDO

A JBS concluiu segunda-feira o pagamento de 750,7 milhões 
de reais relativos à amortização de parte das dívidas reguladas 
pelo Acordo de Normalização e mantidas junto às instituições 
financeiras signatárias no Brasil, de acordo com comunicado 
da companhia ao mercado. A empresa afirmou que os recursos 
utilizados são provenientes da geração de fluxo de caixa livre 
da companhia e o saldo em aberto das dívidas reguladas pelo 
acordo será de 5,7 bilhões de dólares. A JBS havia anunciado 
em maio de 2018 um acordo de normalização de dívida com 
bancos, que previa a manutenção de linhas de crédito de cerca 
12,2 bilhões de reais por 36 meses. 

BIOENERGIA

A negociante de commodities Bunge disse nesta segunda-feira 
que fechou acordo com a petroleira BP para a criação de uma 
companhia de bioenergia no Brasil que irá produzir etanol e 
açúcar, além de produzir eletricidade renovável. A joint ventu-
re, BP Bunge Bioenergia, vai operar de forma autônoma, com 
um total de 11 usinas nas regiões sudeste, norte e centro-oeste 
do Brasil, acrescentou a Bunge.
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Palavras e atitudes
*Venildo Trevizan

As palavras po-
dem influen-
ciar as pesso-

as a se posicionarem 
diante dos fatos e dos 
acontecimentos. Mas 
o que realmente trans-
forma são as atitudes. 
Existem muitos com 
filosofias e ideologias 
abundantes e sugesti-
vas. Faltam os mestres 
que, com suas atitudes, 
transformem os am-
bientes e as mentes.

É fácil constatar que 
nesse mundo há lugar 
para todos os pensan-
tes. Há especialmente 
lugar para quem acre-
dita na força das ati-
tudes que podem in-
fluenciar mudanças 
de comportamentos 
e transformações  de 
mentalidades. Tudo 
pode acontecer. Tudo 
podemos influenciar e 
sugerir os mais diver-
sos comportamentos.

Sabemos que exis-
tem atitudes positivas 
e atitudes negativas. E 
o ser humano convive 
com essa realidade. 
Pode usar seus talen-
tos criando atitudes 
de acolhida, de amor, 
de misericórdia e de 
esperança. Pode, por 
outro lado,  tomar ati-
tudes contrárias a tudo 
isso. Poderá influen-
ciar para a solidão, 
para o fechamento 
em si mesmo e criar 

um mundo próprio no 
pensar e no agir. Tudo 
depende da consciên-
cia pessoal.

Mas, como seres 
pensantes que somos, 
olhamos para a socie-
dade em que estamos 
inseridos e constata-
mos que recebemos de 
Deus uma missão. So-
mos enviados a usar os 
dons pessoais em pro-
veito do bem comum. 
Somos chamados a sair 
de nós mesmos e irmos 
ao encontro de tantos 
homens e mulheres que 
se encontram à beira 
do caminho da paz e da 
alegria, do perdão e da 
comunhão.

Somos enviados 
como mensageiros e 
missionários convic-
tos na fé, sorridentes 
na esperança e privi-

legiados no amor. So-
mos enviados a teste-
munhar as convicções 
assimiladas na medi-
tação da palavra de 
Deus e na convivência 
entre irmãos.

Somos desafiados 
em nossa fé. Somos 
provocados em nos-
sa disponibilidade em 
deixar o comodismo e 
abraçar o heroísmo, fa-
zendo-nos semeadores 
da sabedoria de nosso 
Deus e Pai. E nele de-
positar nossa confiança 
e nossa fidelidade.

Assim sendo, o co-
modismo desaparecerá 
e o medo será supe-
rado. A fé crescerá e 
as atitudes se clarea-
rão. E iremos de casa 
em casa anunciando 
o amor acompanhado 
da paz. E, onde hou-
ver acolhida, haverá 
comunhão. E, onde 
não houver acolhida, 
haverá o respeito e se 
buscará outra solução. 
Isso porque o reino de 
Deus não pode morrer. 
Precisa acontecer.

Esse reino aconte-
cerá na medida em que 
seus participantes se 
sentirem conscientes de 
sua missão e o expres-
sarem por suas atitudes. 
Atitudes que revelem 
comunhão íntima com 
a verdade que brota de 
um coração feliz.

Felizes serão aque-
les e aquelas que, em 
qualquer lugar, em cada 
momento, assumirem 
atitudes que revelem 
grandeza de coração e 
profundidade de teste-
munho. Sejam pessoas 
simples e humildes, ale-
gres e contentes e apai-
xonadas pelo reino.

Concluímos afir-
mando que as palavras 
comovem, mas só as 
atitudes transformam. 
As palavras mostram 
possibilidades, mas 
só as atitudes revelam 
convicções nobres e 
sentimentos divinos. E 
o mundo será mais hu-
mano quando os huma-
nos divinizarem suas 
atitudes.

*Frei

VENDE-SE 
PADARIA E LANCHONETE

Rua Guia Lopes, 390

Ao lado do Banco do Brasil

Tratar p/tel.: 99605-4098
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Equipe JR

FAROL DA 
FRONTEIRA

CIÊNCIA

Ciência, tecnologia e inovação têm papel fundamental 
na criação de uma sociedade melhor para todos. A ideia 
foi defendida pelo governador Reinaldo Azambuja na 
abertura da 71ª Reunião Anual da SBPC (Sociedade 
Brasileira para o Progresso da Ciência), realizada no 
Teatro Glauce Rocha. Considerada o principal even-
to científico da América Latina, a reunião de 2019 da 
SBPC – entre 21 e 27 de julho –  tem como sede o 
campus de Campo Grande da UFMS (Universidade 
Federal de Mato Grosso do Sul). Em 70 anos de exis-
tência, essa é a primeira vez que o encontro é realizado 
no Estado. 

CIÊNCIA, AINDA

Ao  longo desta semana, pesquisadores brasileiros e es-
trangeiros vão se reunir na universidade para apresentar 
resultados de pesquisas e debater estratégias de políti-
cas de Ciência, Tecnologia e Inovação, diante do tema: 
“Ciência e inovação nas fronteiras da bioeconomia, da 
diversidade e do desenvolvimento social”. Reinaldo 
Azambuja destacou a importância do evento na busca 
de caminhos para o desenvolvimento social. “O mun-
do globalizado impôs a todos os setores da sociedade 
enormes desafios e a ciência tem papel extraordinário 
nessas transformações que estamos vivendo”, afirmou.

SAÚDE

O presidente da Assomasul (Associação dos Municí-
pios de Mato Grosso do Sul), Pedro Caravina, destacou 
ontem durante evento com o ministro da Saúde, Luiz 
Henrique Mandetta, ações do governo Bolsonaro na 
área de saúde pública, mas aproveitou a oportunidade 
para cobrar atualização dos valores para manutenção 
do ESF (Estratégia Saúde da Família). Mandetta veio 
a Campo Grande lançar o programa “Saúde na Hora”, 
que amplia o horário de atendimento de vários postos 
de saúde em Campo Grande.

SAÚDE, AINDA

Na presença do governador Reinaldo Azambuja 
(PSDB), do prefeito de Campo Grande, Marquinhos 
Trad (PSD), e demais autoridades locais, o ministro 
lançou também a Campanha Nacional de Testagem e 
Vacinação de Hepatites. Falando em nome dos prefei-
tos e prefeitas – cerca de 50 presentes ao ato, segundo 
o cerimonial do governo -- , Caravina destacou o em-
penho de Mandetta e do presidente Jair Bolsonaro por 
terem liberado recursos para investimento na área de 
saúde pública como parte de emendas parlamentares 
referentes a 2017 e 2018, além de verbas atrasadas na 
área de atenção básica e custeio.

REFORMAS

O segundo semestre legislativo, que começa em agos-
to, será decisivo para a reforma da Previdência, mas 
essa não é a única pauta no radar dos parlamentares. 
Nos próximos meses, o Congresso deve manter o foco 
na agenda econômica, como tem feito ao longo do ano, 
e retomar projetos que foram deixados de lado e não 
puderam ser concluídos no primeiro semestre. Na lista, 
estão mudanças tributárias, a nova lei de licitações, o 
projeto de independência do Banco Central, a regula-
mentação do lobby, uma reestruturação administrativa 
e a MP (Medida Provisória) da Liberdade Econômica.

Azambuja terá R$ 167 milhões para 
atender a saúde dos 79 municípios
Ao lado do go-

vernador Rei-
naldo Azambu-

ja, o ministro da Saúde, 
Luiz Henrique Mandet-
ta, anunciou ontem no 
Centro de Convenções 
Rubens Gil de Camilo, 
a liberação de R$ 167 
milhões para garantir o 
atendimento à popula-
ção pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS). Rei-
naldo Azambuja desta-
cou que esse dinheiro 
irá beneficiar a popula-
ção de todos os municí-
pios do Estado.

“Vocês viram aqui: 
R$ 167 milhões. Pul-
verizados pelos 79 
municípios do Estado. 
Atendeu a especia-
lizada, que é o Hos-
pital Regional. Está 
atendendo a atenção 
básica. Está atenden-
do o combate à den-
gue. Está liberando as 
emendas parlamenta-
res. Há quanto tempo 
estávamos esperando 
essas habilitações? Há 
muito tempo. São ha-
bilitações que nos aju-
dam muito e estavam 
travadas dentro do 
Ministério [da Saúde]. 
Mandetta, com a sua 
equipe destravou. Li-
berou os recursos para 
a Fiocruz que vai fazer 
um belíssimo traba-
lho também”, afirmou 
Reinaldo Azambuja.

Somente para ha-
bilitação de hospitais, 
Centros de Atenção 
Psicossocial, equipes 
multiprofissionais de 
Atenção Domiciliar e 
de Apoio, motolâncias e 
leitos foram destinados 
R$ 13 milhões para 13 
municípios: Aquidaua-
na, Caarapó, Campo 
Grande, Chapadão do 
Sul, Costa Rica, Coxim, 
Dourados, Miranda, 
Ponta Porã, Amambaí, 
Anastácio, Aquidauana 
e Três Lagoas.

Com 352 leitos, o 
Hospital Regional, 
na Capital, receberá 
R$ 13,4 milhões para 
reforma e ampliação. 

Também foram des-
tinados R$ 78,1 mi-
lhões para a criação 
do Laboratório de 
Inovação na Atenção 
Primária e R$ 30,1 
milhões para refor-
çar o atendimento na 
Atenção Primária.

Mandetta explicou 
que será a primeira 
reforma do Hospital 
Regional, um dos mais 
importantes do Estado. 
“O Hospital Regional 
é importante no siste-
ma de Mato Grosso do 
Sul. Foi inaugurado, se 
eu não me engano, há 
mais de 25 anos. Nun-
ca teve uma reforma 
do hospital até hoje: 
telhado, hidráulica, 
elétrica, adequações, 
que se fazem necessá-
rias. Vamos dar esse 
primeiro passo de re-
formar para depois 
equipar”, afirmou.

O prefeito de Cam-
po Grande, Marqui-
nhos Trad, elogiou o 
trabalho dos minis-
tros Mandetta e Tere-

za Cristina Corrêa da 
Costa (Agricultura), 
que também partici-
pou do evento, e agra-
deceu a parceria com 
o Governo do Estado. 
Já o presidente da As-
sociação dos Municí-
pios de Mato Grosso 
do Sul (Assomasul), 
prefeito Pedro Cara-
vina, afirmou que sem 
os recursos que estão 
sendo liberados “seria 
ainda mais difícil fa-
zer saúde público nos 
municípios”.

Saúde na Hora
O governador Rei-

naldo Azambuja tam-
bém contou que assi-
nou um decreto para 
apoiar o programa 
Saúde na Hora, que 
inaugurou a primeira 
unidade nesta segun-
da-feira, em Campo 
Grande. O Saúde na 
Hora começa a funcio-
nar na Unidade Básica 
de Saúde da Família 
(USF) Iracy Coelho.

O programa do go-
verno federal amplia 

o horário de atendi-
mento à população, 
mantendo as unidades 
de saúde de atenção 
básica abertas durante 
o horário de almoço e 
no período noturno.

Com o decreto es-
tadual, as unidades 
que aderirem ao pro-
grama receberão um 
acréscimo de 20% no 
repasse do governo de 
Mato Grosso do Sul. A 
intenção é resolver os 
problemas de saúde já 
na atenção básica, de-
safogando a média e 
alta complexidade.

Também participa-
ram da cerimônia os 
secretários estaduais 
Geraldo Resende (Saú-
de), os especiais Car-
los Alberto de Assis e 
Sergio de Paula (Arti-
culação Política), se-
nador Nelsinho Trad, 
deputados federais 
Beto Pereira e Fabio 
Trad, 50 prefeitos, vi-
ces, secretários, verea-
dores e deputados esta-
duais, entre outros.

Governador destacou que os recursos servirão para atender os 79 municípios do Estado

Azambuja destaca que investimentos melhora a saúde de MS
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO JOAO 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

CNPJ: 03.567.930/0001-10                   -                                                                      Fones: (067) 435-1211/1212 
Rua Genésio Flores Vieira, 485                         e-mail:licitação.aj@gmail.com                                          Centro  
CEP: 79910-000                   –                                          Antonio João –                           Mato Grosso do Sul 

 
 

Reconheço a dispensa de licitação, fundamentada no inciso II, do art. 24  da Lei Federal nº 
8.666/93 e alterações posteriores, conforme solicitação e Parecer Reconheço a dispensa de licitação, 
constante no processo abaixo, tendo como objeto a Efetuar Contratação de empresa para serviço de 
manutenção corretiva de garantia do veiculo Fiat Argo ano modelo 2019, placa QAB 5241 pertencente a 
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento de Antônio Joao MS... 
    Ratifico a despesa, em cumprimento às determinações contidas no art. 24, da Lei retro mencionada. 

PROCESSO N° 115/2019. 
DISPENSA N.º 017/2019 

FAVORECIDO: ENZO VEICULOS LTDA 
Valor Total: R$ 1.420,00  (UM MIL , QUATROCENTOS E VINTE REAIS)  
DOTAÇÃO:  

   03.001.04.122.0301.2006 – 3.3.90.39.00.00.100.0 RED 33 
               03.001.04.122.0301.2006 – 3.3.90.30.00.00.100.0 RED 30 
 
ANTONIO JOÃO/MS, 16/07/2019                                                              

MARCELEIDE HARTEMAN PEREIRA MARQUES 
Prefeita Municipal 

 
Extrato do Empenho nº 3113/2019 
EMPRESA: ENZO VEICULOS LTDA  
CNPJ : 05.950.849/0002-20 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 
GARANTIA DO VEICULO FIAT ARGO ANO MODELO 2019, PLACA QAB 5241 PERTENCENTE A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE ANTÔNIO JOAO MS. 
DISPENSA Nº 017/2019 
PROCESSO Nº 115/2019 

Dotação:  

R$ 1.071,72  03.001.04.122.0301.2006 – 3.3.90.30.00.00.100.0 RED 30 Bloqueio 74 
Data: 16/07/2019 
 
Extrato do Empenho nº 3112/2019 
EMPRESA: ENZO VEICULOS LTDA  
CNPJ : 05.950.849/0002-20 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 
GARANTIA DO VEICULO FIAT ARGO ANO MODELO 2019, PLACA QAB 5241 PERTENCENTE A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE ANTÔNIO JOAO MS. 
DISPENSA Nº 017/2019 
PROCESSO Nº 115/2019 

Dotação:  

R$ 348,28  03.001.04.122.0301.2006 – 3.3.90.39.00.00.100.0 RED 33 Bloqueio 73 
Data: 16/07/2019 
 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO JOAO 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

CNPJ: 03.567.930/0001-10                   -                                                                      Fones: (067) 435-1211/1212 
Rua Genésio Flores Vieira, 485                         e-mail:licitação.aj@gmail.com                                          Centro  
CEP: 79910-000                   –                                          Antonio João –                           Mato Grosso do Sul 

 
 

Reconheço a dispensa de licitação, fundamentada no inciso II, do art. 24  da Lei Federal nº 
8.666/93 e alterações posteriores, conforme solicitação e Parecer Reconheço a dispensa de licitação, 
constante no processo abaixo, tendo como objeto a Efetuar Aquisição de Totens de Inauguração para 
serem utilizados pela Secretaria de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos. 
 Ratifico a despesa, em cumprimento às determinações contidas no art. 24, da Lei retro mencionada. 

PROCESSO N° 100/2019. 
DISPENSA N.º 014/2019 

FAVORECIDO: FORTE COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI 
Valor Total: R$ 6.900,00 (SEIS MIL, NOVECENTOS REAIS)  
DOTAÇÃO:  
Dotação: 09.001.15.451.0901.2070 – 3.3.90.30.00.00.100.0  red 227 
 
ANTONIO JOÃO/MS, 11/07/2019                                                              
 

MARCELEIDE HARTEMAN PEREIRA MARQUES 
Prefeita Municipal 

 
 
 
Extrato Nota de Empenho nº 3079/2019 
EMPRESA: FORTE COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI  
CNPJ : 30.299.065/0001-40 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE TOTENS DE INAUGURAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS PELA 
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PUBLICOS. 
DISPENSA Nº 014/2019 
PROCESSO Nº 100/2019 
R$ 6.900,00 (SEIS MIL, NOVECENTOS REAIS)  
Dotação: 09.001.15.451.0901.2070 – 3.3.90.30.00.00.100.0  red 227 
Data: 11/07/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO JOAO 
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Reconheço a dispensa de licitação, fundamentada no inciso II, do art. 24  da Lei Federal nº 
8.666/93 e alterações posteriores, conforme solicitação e Parecer Reconheço a dispensa de licitação, 
constante no processo abaixo, tendo como objeto a Efetuar Contratação de empresa especializada em 
serviços graficos tipo maquetes eletronicas para elaboração de projetos que incluira imagens e videos 
para apresentação de ciclovia que sera paralela a rodovia acesso MS 384 no Municipio de Antonio Joao 
MS.. 
Ratifico a despesa, em cumprimento às determinações contidas no art. 24, da Lei retro mencionada. 

PROCESSO N° 101/2019. 
DISPENSA N.º 015/2019 

FAVORECIDO: FERNANDO LOPES DE SOUZA 55835996187 
Valor Total: R$ 6.000,00  (SEIS MIL REAIS)  
DOTAÇÃO:  
09.001.15.451.0901.2070 – 3.3.90.39.00.00.100.0  red 229 
 
ANTONIO JOÃO/MS, 11/07/2019                                                              
 

MARCELEIDE HARTEMAN PEREIRA MARQUES 
Prefeita Municipal 

 
Extrato Nota de Empenho nº 3078/2019 
EMPRESA: FERNANDO LOPES DE SOUZA 55835996187  
CNPJ : 28.348.350/0001-62 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRAFICOS TIPO 
MAQUETES ELETRONICAS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS QUE INCLUIRA IMAGENS E 
VIDEOS PARA APRESENTAÇÃO DE CICLOVIA QUE SERA PARALELA A RODOVIA ACESSO MS 384 
NO MUNICIPIO DE ANTONIO JOAO MS 
DISPENSA Nº 015/2019 
PROCESSO Nº 101/2019 
R$ 6.000,00  (SEIS MIL REAIS)  

Dotação: 09.001.15.451.0901.2070 – 3.3.90.39.00.00.100.0  red 229 

Data: 11/07/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO JOAO 
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Extrato Primeiro Termo Prorrogação de Prazo Contrato nº 048/2018 
Empresa: VAST SOLUÇOES ADMINISTRATIVA EIRELI  
CNPJ 21.468.144/0001-47 

  Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de licença de uso de sistema, incluindo 
cadastramento, instalação, implantação, treinamento, manutenção do sistema de informação 
geográficas, juntamente com a integração de procedimentos administrativos voltados ao Imposto 
Territorial Rural ITR de Antônio Joao MS. 
Pregão Presencial nº 068/2018 
Processo nº 105/2018 
O presente termo de prorrogação de prazo ao Contrato originário tem por fundamentação legal na 
cláusula décima primeira do contrato original, artigo 57, inciso II e parágrafo 4º da Lei nº. 8.666/93 
e alterações posteriores, vinculado ao Processo Licitatório – Pregão Presencial n°. 068/2018, que faz 
parte integrante deste que gerou o Contrato nº 048/2018.  
Fica prorrogada a vigência do Contrato nº 048/2018, iniciando em 20/07/2019, com previsão de término 
para 20/07/2020, mantida as demais condições para prorrogação, da décima primeira do contrato 
originário.  
3.1 – O valor ajustado para fazer face à prorrogação do instrumento contratual é de R$ 60.000,00 
(sessenta  mil reais) 
Data de Assinatura: 23/07/2018 
Dotação:  
03.002.04.122.0301.2008 – 3.3.90.39.99.0.1.00.000000 reduzido 45 
R$ 60.000,00  (Sessenta mil reais). 
 
 
 

AVISO DE CONVOCAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2019 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 091/2019 

 
 

OBJETO DO REGISTRO DE PREÇOS: Ata de Registro de Preços para Aquisição de relógio de ponto 
eletrônico biométrico para controle de registro de frequência e bobina de ponto eletrônico digital 
compatível para serem utilizados nas Secretarias Municipais de Antônio Joao MS. 
O Município de Antônio Joao, Estado de Mato Grosso do Sul, através do Departamento de Licitações, 
CONVOCA os representantes das empresas vencedoras do certame em epígrafe: GENESIS 
COMERCIO E TECNOLOGIA EIRELI  e  CAPILE COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA EPP, para 
assinatura da Ata de Registro de Preços n. 053/2019, no prazo de até 05 (cinco) dias, a contar da 
publicação do presente aviso, nos termos do subitem 16.2 e 2.2 , no ato da assinatura será verificada a 
regularidade fiscal e trabalhista e, estando vencidas as certidões apresentadas no certame, a 
adjudicatária deverá reapresentá-las.  
A Ata de Registro de Preços poderá ser assinada das 07h às 11h e das 13h às 17h na Prefeitura 
Municipal de Antônio Joao MS, Setor de Licitação, sito Rua Vitorio Penzo n٥ 347 Centro - Paço 
Municipal, (informações 67 3435 1011).  

Antonio João - MS, 22 de Julho de 2019.  
 

Celso Junior Penzo 
Pregoeiro 
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AVISO DE CONVOCAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 079/2019 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 099/2019 

 
OBJETO DO REGISTRO DE PREÇOS: Ata de Registro de Preços para Aquisição de gêneros 
alimentícios perecíveis e não perecíveis, materiais e produtos de higiene e limpeza diversos para serem 
utilizados pela Secretaria Municipal de Saude de Antônio Joao MS. 
O Município de Antônio Joao, Estado de Mato Grosso do Sul, através do Departamento de Licitações, 
CONVOCA os representantes das empresas vencedoras do certame em epígrafe: SUPERMERCADO 
KAIO LTDA ME  e  LOOK MERCADO LTDA ME, para assinatura da Ata de Registro de Preços n. 
054/2019, no prazo de até 05 (cinco) dias, a contar da publicação do presente aviso, nos termos do 
subitem 16.2 e 2.2 , no ato da assinatura será verificada a regularidade fiscal e trabalhista e, estando 
vencidas as certidões apresentadas no certame, a adjudicatária deverá reapresentá-las.  
A Ata de Registro de Preços poderá ser assinada das 07h às 11h e das 13h às 17h na Prefeitura 
Municipal de Antônio Joao MS, Setor de Licitação, sito Rua Vitorio Penzo n٥ 347 Centro - Paço 
Municipal, (informações 67 3435 1011).  

Antonio João - MS, 22 de Julho de 2019.  
 

Celso Junior Penzo 
Pregoeiro 

 
 

EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO 
PROCESSO N.º 117/2019 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 093/2019 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO JOÃO – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, através de 
seu Prefeito Municipal MARCELEIDE HARTEMAN PEREIRA MARQUES, da Comissão Permanente de 
Licitação e Pregoeiros, torna público que fará realizar a licitação abaixo relacionada, nos termos das Leis 
n.º 10.520/2002 e 8.666/93, Decreto Municipal n.º 345/2011 e posteriores alterações: 
OBJETO: Aquisição de materiais de consumo variados para serem utilizados nos eventos (visita de 
autoridades, cafés da manhã, reuniões com funcionários, convenções, conferências regionais, 
comemorações diversas, cursos, palestras) realizados pelas Secretarias Municipais (Educação, Esporte 
e Administração) pertencentes ao Municipio de Antônio Joao MS. 
RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: Dia 09 de Agosto de 2019 às 08:00 (oito) 
horas. O presente Edital e seus anexos estarão a disposição dos interessados, no Departamento de 
Licitaçoes sito a Rua Vitório Penzo  n° 347. Poderão participar do certame todos os interessados do 
ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação que preencherem os requisitos e condições de 
credenciamento constantes deste Edital.  

 
Antonio João (MS), 22 de Julho de 2019.  

 
Marceleide Harteman Pereira Marques 

Prefeita Municipal 
 

 

 
 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
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Portaria RH nº.  256/2019                                       De   16  de     Julho   de     2019. 
   

   
MARCELEIDE HARTEMAM PEREIRA MARQUES, Prefeita  Municipal  de  Antônio  João,   Estado   de    
Mato  Grosso  do Sul, usando das atribuições de seu cargo, 
  
RESOLVE: 
   

 
Art. 1º. – EXONERAR,  a pedido , CRISTIANA BRITO DE AVILA SOUZA,  do cargo efetivo de Auxiliar de 
Apoio Técnico Operacional- Serviços de Nutrição Escolar,  do quadro de funcionários desta prefeitura.  
 
  
Art. 2º. -  Esta Portaria entra em vigor na data de sua afixação no átrio do Poder Público Municipal, e 
posteriormente, publicação no órgão de imprensa oficial do Município, aos moldes da Lei Orgânica Municipal,    
produzindo efeitos a partir de 31.07.2019. 
 

MARCELEIDE HARTEMAM P. MARQUES 
Prefeita Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Governo bloqueia mais R$ 
1,44 bilhão do Orçamento

A revisão para 
baixo do cresci-
mento da econo-

mia brasileira em 2019 
fez a equipe econômica 
anunciar um novo blo-
queio no Orçamento. 
Segundo o Relatório 
Bimestral de Avaliação 
de Receitas e Despesas, 
divulgado ontem (22) 
pelo Ministério da Eco-
nomia, o governo deci-
diu contingenciar mais 
R$ 1,443 bilhão de ver-
bas do Poder Executivo.

Agora, o valor con-
tingenciado do Orça-
mento de 2019 soma 
R$ 31,224 bilhões. Ori-
ginalmente, o governo 
teria de contingenciar 
R$ 2,252 bilhões, mas a 
equipe econômica usou 
R$ 809 milhões de uma 
reserva de emergência 
criada em março, redu-
zindo o valor do blo-
queio adicional para R$ 
1,443 bilhão.

A distribuição do 
contingenciamento pe-
las pastas só será anun-
ciada na próxima sema-
na, quando o governo 
editará um decreto de-
talhando o bloqueio. 
Os poderes Legislativo 
e Judiciário, o Ministé-
rio Público da União e 
a Defensoria Pública da 
União terão um contin-
genciamento adicional 
de R$ 16 milhões.

Enviado a cada dois 
meses ao Congresso 
Nacional, o Relatório 
Bimestral de Receitas e 
Despesas orienta a exe-

cução do Orçamento Ge-
ral da União com base na 
revisão dos parâmetros 
econômicos e das recei-
tas da União. Caso as 
receitas caiam, o gover-
no tem de fazer novos 
bloqueios para cumprir a 
meta de déficit primário 
– resultado negativo nas 
contas do governo sem 
os juros da dívida pública 
– de R$ 139 bilhões para 
este ano.

Retração
Há dez dias, o go-

verno reduziu de 1,6% 
para 0,8% a projeção 
de crescimento para o 
Produto Interno Bru-
to (PIB, soma das ri-
quezas produzidas no 
país). A diminuição do 
crescimento impacta 
a arrecadação porque 
a desaceleração eco-
nômica reduz o paga-
mento de impostos em 
relação ao original-
mente planejado.

Em março, o governo 

tinha criado uma reser-
va de emergência de R$ 
5,37 bilhões para evitar 
novos contingenciamen-
tos. No fim de maio, o 
governo usou parte des-
sas reservas para evitar 
um contingenciamento e 
liberar recursos para os 
ministérios da Educação 
e do Meio Ambiente. 
Agora, o governo quei-
mou mais R$ 809 mi-
lhões da reserva, zerando 
o colchão de emergência.

Receitas
A equipe econômi-

ca revisou as receitas 
para baixo em R$ 5,296 
bilhões. As principais 
diminuições vieram da 
diminuição da arreca-
dação do Programa de 
Integração Social (PIS) 
e da Contribuição para 
o Financiamento da 
Seguridade Social (Co-
fins), com recuo de R$ 
6,8 bilhões, devido ao 
baixo crescimento da 
economia e ao aumento 
no pedido de compensa-

ções tributárias por em-
presas. O menor lucro 
das empresas reduziu a 
projeção de arrecadação 
do Imposto de Renda 
em R$ 1,9 bilhão.

Outras receitas, 
como a arrecadação lí-
quida da Previdência 
Social, subiu em R$ 
1,477 bilhão. A receita 
de royalties de recur-
sos naturais foi elevada 
em R$ 1,1 bilhão – R$ 
485,2 milhões de royal-
ties de minérios e R$ 
641 milhões para royal-
ties de petróleo.

O contingenciamento 
poderia ter sido maior 
se o governo não tives-
se revisado para baixo 
as despesas obrigatórias 
em R$ 3,47 bilhões. As 
principais diminuições 
vieram dos créditos ex-
traordinários para o sub-
sídio ao óleo diesel (-R$ 
1,9 bilhão) e no paga-
mento de sentenças judi-
ciais e precatórios (-R$ 
1,5 bilhão)
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  Portaria RH nº.  250/2019                                       De   01  de     Julho   de     2019. 
   

 
MARCELEIDE HARTEMAM PEREIRA MARQUES, Prefeita  Municipal  de  Antônio  João,   Estado   de    
Mato  Grosso  do Sul, usando das atribuições de seu cargo, 
  
  
RESOLVE: 
   

 
Art. 1º. – EXONERAR,  a pedido, STEFANYA ROZZE NETO NASCIMENTO,  do cargo efetivo de 
Fonoaudióloga,  do quadro de funcionários desta prefeitura.  
 
  
Art. 2º. -  Esta Portaria entra em vigor na data de sua afixação no átrio do Poder Público Municipal, e 
posteriormente, publicação no órgão de imprensa oficial do Município, aos moldes da Lei Orgânica Municipal,    
produzindo efeitos a partir desta data. 
 
 

MARCELEIDE HARTEMAM P. MARQUES 
Prefeita Municipal 
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO JOAO 
 

 

 
 

EXTRATO DE AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO Nº 097/2019 

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019 
 
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO JOÃO - ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL, através 
de sua Prefeita Municipal MARCELEIDE HARTEMAN PEREIRA MARQUES, da Comissão Permanente de 
Licitação e Pregoeiro, torna público que fará realizar a licitação abaixo relacionada, nos termos da lei 
8.666/93, e posteriores alterações: 
OBJETO: Contratação de empresa para a reforma e adequação do Ginásio de Esportes “João Freire de 
Oliveira”, situado do a Rua João Nunes de Oliveira , s/n, centro no Município de Antônio João/MS,  de 
acordo com o Contrato de Repasse N.º 863606 / 2017 / ME/ CAIXA – Processo 1047977-29, que entre 
si celebram a União Federal, por intermédio do Ministério do Esporte, representado pela Caixa 
Econômica Federal e o Município de Antônio João - MS. 
RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA:  Dia 22 de JULHO de 2019 às 09:00 (nove) horas. 
Poderão participar do certame todos os interesses do ramo de atividade pertinente ao objeto da 
contratação que preencherem os requisitos e condições de credenciamento constantes deste Edital.  
 

Antônio João (MS), 28 de junho de 2019. 
 

Marceleide Harteman Pereira Marques 
Prefeita Municipal 
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO JOAO 
 

 

 
 

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO 
PROCESSO N.º 116/2019 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 092/2019 

  
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO JOÃO – ESTADO DE MATO GROSSO DO 
SUL, através de sua Prefeita Municipal MARCELEIDE HARTEMAM PEREIRA MARQUES, da 
Comissão Permanente de Licitação e Pregoeiros, torna público que fará realizar a licitação 
abaixo relacionada, nos termos das Leis n.º 10.520/2002 e 8.666/93, Decreto Municipal 
n.º 345/2011 e posteriores alterações: 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos 
especializados em consultoria administrativa tributária e econômico-fiscal para revisão e 
acompanhamento do valor adicionado fiscal, com o objetivo de monitorar o índice de 
distribuição do monte partilhável especificamente sobre ICMS, conforme art. 3º, inciso I, 
§ 1º, 2º, 3º e 4º da lei complementar federal n.º 63/90, para realizar levantamento, 
apuração e impugnação do valor do ICMS do Estado do Mato Grosso do Sul. 
RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: Dia 08 de Agosto de 2019 às 
14:00 (quatorze) horas. O presente Edital e seus anexos estarão a disposição dos 
interessados, no Departamento de Licitaçoes sito a Rua Vitório Penzo  n° 347. Poderão 
participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto 
da contratação que preencherem os requisitos e condições de credenciamento 
constantes deste Edital.  

Antônio João (MS), 18 de julho de 2019.  
 

Marceleide Hartemam Pereira Marques  
Prefeita Municipal 

 
 

Ministro pede que ANTT suspenda novas regras para frete mínimo

O Ministério da 
In f raes t ru tu -
ra solicitou à 

Agência Nacional de 
Transportes Terrestres 
(ANTT) que delibere 
sobre a suspensão cau-
telar das novas regras 
para o cálculo do frete 
mínimo de transporte 
de cargas, em vigor des-
de o dia 20. Por meio de 
nota, o ministério dis-
se que as novas regras 
causaram “insatisfação 
em parcela significativa 
dos agentes de transpor-
te”, e que “diferenças 
conceituais” quanto ao 
valor do frete e do piso 
mínimo devem ser dis-
cutidas novamente com 
a categoria.

No ofício encami-
nhado à ANTT, o minis-
tro Tarcísio Gomes de 
Freitas diz que “o diálo-
go segue sendo o prin-
cipal mecanismo com 
o qual vamos buscar o 

consenso no setor de 
transportes de cargas. 
Por isso a importância 
em dar continuidade às 
reuniões. Estamos des-
de o início do ano com 
as portas abertas no mi-
nistério e esta tem sido 
a melhor forma de dar 
transparências às de-
cisões que estão sendo 
tomadas em conjunto”.

Diante da situação, 
estava prevista uma au-
diência extraordinária 
ontem à noite (22), bem 
como uma nova rodada 
de reuniões com repre-
sentantes do setor e do 
governo nesta quarta-
-feira (24).

Resolução
De acordo com a 

resolução da ANTT, o 
cálculo do frete mínimo 
passa a considerar 11 
categorias na metodo-
logia para os diferentes 
cálculos dos pisos mí-
nimos. Entre as cate-

gorias de cargas estão 
os transportes de gra-
neis sólidos, líquidos, 
cargas frigorificadas, 
cargas conteinerizadas 
e transportes de cargas 
perigosas em diferentes 
modalidades, sólidas e 
líquidas. Até então, o 
cálculo não se baseava 
em categorias.

Também foram am-
pliados os itens levados 
em consideração para o 
cálculo. Segundo a nor-
ma, o cálculo do piso 
mínimo de frete levará 
em consideração o tipo 
de carga; a aplicação 
de dois coeficientes de 
custo: um envolvendo o 
custo de deslocamento 
(CCD) e, outro, de carga 
e descarga (CC), que le-
vará em consideração o 
número de eixos carre-
gados. A resolução de-
termina, ainda, que será 
levada em consideração 
a distância percorrida 

pelo caminhoneiro.
Multas
A resolução da 

ANTT detalha como 
será a multa para quem 
contratar o serviço abai-
xo do piso mínimo. A 
pena a ser aplicada é de 
duas vezes a diferença 
entre o valor pago e o 
piso devido, R$ 500 no 
mínimo e R$ 10.500, no 
máximo. Quem ofertar 
contratação do trans-
porte rodoviário de car-
ga abaixo do piso mí-
nimo pode ser multado 
em R$ 4.975.

No final de maio, a 
ANTT já havia anun-
ciado que deixaria de 
aplicar multa aos ca-
minhoneiros por des-
cumprimento da apli-
cação da tabela. De 
acordo com a ANTT, 
a aplicação de multa 
aos caminhoneiros que 
aceitavam fretes abaixo 
do piso mínimo desmo-

tivava os motoristas a 
denunciar as empresas 
que estavam pagando 
o preço abaixo da ta-
bela. Com a alteração, 
nenhum caminhonei-
ro autônomo pode ser 
multado caso esteja 
transportando cargas 
no valor abaixo do piso 
mínimo de frete estabe-
lecido.

A ANTT informou 
ainda que vai aprofun-
dar, até janeiro do pró-
ximo ano, os estudos 

para tratamento de car-
gas especiais (vidros, 
animais vivos, guincho 
para reboque de veícu-
los, produtos aqueci-
dos, logística reversa 
de resíduos sólidos, 
granéis em silo etc.), 
tratamento específico 
de cargas fracionadas 
e para transporte dedi-
cado voltando vazio. 
A agência vai analisar 
ainda o destaque do 
diesel na fórmula do 
piso mínimo.

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, 
quer negociar valor do frete mínimo com caminhoneiros

Número de aprendizes no país cresce 13,6% no primeiro semestre
O número de apren-

dizes encaminhados 
pelo Centro de Inte-
gração Empresa-Esco-
la (CIEE) às empresas 
cresceu 13,6% no pri-
meiro semestre deste 
ano, na comparação 
com o mesmo período 
do ano passado. O total 
de aprendizes somou 
247.679 de janeiro a 

junho, de acordo com 
o Boletim Estatístico 
do CIEE divulgado on-
tem (22), em São Paulo. 
Em relação aos estagiá-
rios, o total foi 868.468 
pessoas encaminhadas, 
com crescimento de 
3,8%.

Nos primeiros seis 
meses deste ano, de 
acordo com a pesquisa, 

68,8% dos aprendizes 
eram jovens já forma-
dos no ensino médio, 
enquanto 26% ainda es-
tavam cursando o ensi-
no médio. O estudo re-
velou também que 4,6% 
dos aprendizes estavam 
no ensino fundamental. 
Quanto aos estagiários, 
77,4% são do ensino su-
perior, 18,9% do ensino 

Médio e 3,3% do ensino 
técnico.

A pesquisa apontou 
que houve alta de 6,6% 
no número de vagas aber-
tas, passando de 203.062 
vagas no primeiro semes-
tre de 2018 para 216.462 
no mesmo período deste 
ano. Já as contratações 
aumentaram 3%, subin-
do de 176.028 contratos 

fechados nos primeiros 
seis meses de 2018 para 
181.248 até junho deste 
ano.

O estudo mostrou 
que estudantes do sexo 
feminino são maioria 
no mercado, respon-
dendo por 65% das va-
gas ocupadas de estágio 
e 52,7% das vagas de 
aprendiz.

Os cursos com maior 
número de estagiários 
no país são direito, pe-
dagogia, administração, 
ciências contábeis, en-
genharia civil, tecnolo-
gia em análise e desen-
volvimento de sistemas, 
psicologia, educação fí-
sica, ciência da compu-
tação e arquitetura e ur-
banismo, nessa ordem.

VENDE-SE 
TERRENO

Medindo 12 X 30 

 Rua Arlindo Moreira, Ipê I

Tratar p/tel.: 996922562
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Festa das Nações promoveu cultura com muita diversidade e entretenimento

Festa das Nações mostrou diversidade cultural da fronteira 

A prefeitura de Pon-
ta Porã, através da 
Fundação de Cul-

tura e Esportes de Ponta 
Porã (Funcespp) promo-
veu uma bonita e harmô-
nica festa promovendo ao 
melhor estilo e formato a 
cultura fronteiriça, for-
mada pela diversidade 
dos diferentes povos. O 
prefeito Hélio Peluffo re-
alizou a abertura ao lado 
de secretários municipais 
e vereadores, além de re-
presentantes de diversos 
segmentos da sociedade.

Um sonho e várias 
mãos na direção em favor 
da capacitação, desenvol-
vimento, arte e integração 

de Ponta Porã e da fron-
teira. Foram três dias, 30 
horas de atividades cul-
turais, cursos, oficinas, 
shows musicais, degusta-
ção de pratos típicos du-
rante a Festa das Nações: 
Imigrantes - Arte, Cores, 
Sabores e Ritmo de nos-
sa gente! Realizado pela 
Prefeitura de Ponta Porã 
Funcespp e IFMS campus 
Ponta Porã com apoio do 
11º RC Mec, Senac/MS, 
Unigran Gastronomia, 
Governo de Mato Grosso 
do Sul, Acerva-MS, Mr 
Grill, Supermercado Sol, 
Bar Açaí Espetos.

Um sonho de muitos 
que foi sendo entendido 

por várias outras pessoas, 
famílias e entidades que 
entenderam a importância 
de Ponta Porã fronteira 
seca com Paraguai com 
quem mantém integração 
sócio cultural e econômi-
ca enfim ter um evento 
com estrutura, programa-
ção e organização do ní-
vel dos grandes festivais 
de Mato Grosso do Sul e 

que pudesse homenagear 
as famílias oriundas de 
diversos países e regiões 
do Brasil que estabelece-
ram raízes transformando 
a fronteira em um imenso 
mosaico cultural digno de 
registro e valorização. 

“A Festa das Nações 
chegou ao seu final com 
a certeza de ter deixado 
um legado importante e 

consolidado com a sensa-
ção de quero mais”, disse 
o diretor de Cultura da 
Funcespp, Éder Rubens. 
Desta forma o sucesso do 
evento é de cada um que 
acreditou no sonho, co-
laborou de sua maneira e 
contribui para a concreti-
zação de um desafio inte-
grar pessoas com diferen-
tes costumes e tradições 

que formam a nossa iden-
tidade cultural.

Temos muito ainda a 
avançar, melhorar porém 
o sonho vai se consolidan-
do e com várias mãos fica 
mais próximo do objetivo 
a integração por meio da 
arte e cultura em favor do 
desenvolvimento desta 
rica região com responsa-
bilidade social.   
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Jogos Abertos realizam finais do vôlei e futsal
A prefeitura de 

Ponta Porã, 
através da Fun-

dação de Cultura e Es-
portes de Ponta Porã, 
realiza nesta terça-feira, 
23 e quarta-feira, 24, as 
finais das modalidades 
de vôlei e futsal mas-
culino e feminino dos 
Jogos Abertos ´Cidade 
de Ponta Porã´. Os jo-
gos acontecem sempre a 
partir das 19horas no gi-
násio de esportes “Pepe 
Portela”. 

A cerimônia de pre-
miação aos campeões 
aconteceu em seguida 

as finais no Ginásio Po-
liesportivo Pepe Porte-
la, com a presença da 
diretora presidente da 
Funcespp, Professora 
Celma Pelusch. “Des-
de já agradecemos a 
participação de todas 
as equipes, e destaco a 
importância do Jogos 
Abertos Cidade de Pon-
ta Porã como forma de 
ressurgir a prática es-
portiva na faixa etária 
adulta e valorização das 
categorias de base.

“A administração do 
prefeito Hélio Peluffo 
vem permitindo a reali-

zação de eventos espor-
tivos que alcancem toda 
população, incentivan-
do a prática esportiva 
em favor da melhoria da 
qualidade de vida entre 
crianças, jovens e adul-
tos” disse Hugo, ressal-
tando que “a modalida-
de de voleibol valorizou 
os Jogos Abertos por se 
tratar de uma modalida-
de com um bom desem-
penho em Ponta Porã”, 
fala Celma Pelusch.   

Os Jogos Abertos 
de Ponta Porã é uma 
realização da Prefeitu-
ra de Ponta Porã com 

organização da FUN-
CESPP com disputa 
das modalidades Vo-

leibol, Basquetebol, 
Futsal e Handebol nas 
categorias masculino e 

feminino, na faixa etá-
ria a partir dos 16 anos 
de idade.  

Jogos Abertos realizam finais no Pepe Portela 

Festival de Inverno de Bonito impulsiona setor de turismo em baixa temporada
A cidade de Bonito, co-

nhecida internacionalmen-
te como um dos principais 
destinos de ecoturismo do 
mundo, pode se tornar tam-
bém um destino de cultura. 
A 20ªEdição Comemorativa 
(de 25 a 28 de Julho), que 

sempre conta com grandes 
nomes nacionais da música, 
teatro e dança, tem muito a 
contribuir com este novo ce-
nário.  Diversidade cultural, 
discussões temáticas e so-
ciais estão entres as atrações 
do Festival, cujo mérito é 

valorizar e dar visibilidade à 
cultura sul-mato-grossense 
em todas as suas vertentes.

Além das belezas na-
turais, a época é uma ex-
celente oportunidade para 
o turista visitar a cidade, 
principalmente os sul-ma-

to-grossenses. Criado em 
1999, com a proposta de 
integrar diversas expressões 
artísticas e atrair mais turis-
tas para a região, o Festival 
de Inverno de Bonito, ao 
longo dos anos, foi ganhan-
do mais importância e tor-
nou-se um dos eventos mais 
aguardados no Estado.

Com ações importantes 
em prol da cultura, o evento 
também contribui para mo-
vimentar a atividade econô-
mica na região. De acordo 

com pesquisas das edições 
anteriores, o Festival é um 
motivador de fluxo de turis-
mo e gera benefício econô-
mico para todo o município, 
na opinião do diretor-presi-
dente da Fundação de Tu-
rismo do Estado (Fundtur), 
Bruno Wendling. Segundo 
ele, a cidade tem vários ele-
mentos para se transformar 
num destino como Paraty, 
que alia beleza natural, cul-
tura e gastronomia.

“Além de atrair turis-

tas, o Festival é mais uma 
alternativa, um valor agre-
gado para quem já está na 
cidade”, explica Wendling, 
ressaltando que, ainda se-
gundo pesquisas, 88% das 
empresas se beneficiam 
com o Festival. “São hotéis, 
restaurantes, comércio, toda 
a cadeia turística se benefi-
cia”, conclui. No mesmo pe-
ríodo ano passado, a taxa de 
ocupação hoteleira, no total, 
foi de 67%, melhor julho 
dos últimos quatro anos.
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Novelas
MALHAÇÃO
Madureira e Marco 

disputam a mesa da pi-
zzaria. Anjinha defende 
Cléber de Dragão. Nei-
de e Marco se beijam. 
Raíssa grava seu vídeo 
para ajudar a escola. 
Lara afirma a Filipe que 
ele precisa escolher en-
tre Rita e sua família. 
Raíssa e Jaqueline veem 
Marco e Neide se bei-
jando. Thiago humilha 
Cléber por causa do jeito 
de Anjinha. Lara afirma 
a Filipe que pode usar 
Isaura para ganhar o pro-
cesso contra Rita. Raíssa 
e Nanda zombam de Car-
la. Lara se irrita ao ver 
Tadeu com Isaura. Rita 
e Filipe se surpreendem 
com a presença um do 
outro no sítio de Isaura.

ÓRFÃOS DA 
TERRA

Dalila se irrita com a 
afirmação de Almeidi-
nha e ordena que Gabriel 
mantenha Robson calado. 
Bruno tenta se explicar 
para Martin. Elias e He-
lena jantam juntos. Aline 
brinca com Salma e Ar-
turzinho, encantando-se 
ainda mais pela menina. 
Zuleika vê Almeidinha 
deixando um hotel ao 

lado de Péricles. Padre 
Zoran ajuda Missade a 
procurar emprego. Che-
ga o dia do casamento de 
Jamil e Dalila. Missade 
avisa a Laila que Santi-
nha buscará Raduan no 
colégio. Miguel se preo-
cupa com o desânimo de 
Jamil. Omar e Bóris se 
enfrentam. Rania incen-
tiva Laila a impedir o ca-
samento de Jamil. Abner 
abandona Latifa e Ester. 

Faruq é desprezado pe-
los pacientes da clínica. 
Bruno ajuda Laila a en-
trar escondida na festa de 
casamento. Padre Zoran 
leva Salma para a casa de 
Aline, e Arturzinho fica 
enciumado. Dalila orien-
ta Fauze a capturar Radu-
an para chantagear Jamil.

VERÃO 90 
Vanessa se desespera 

com o acidente de Jerôni-
mo. Ticiano e Gisela termi-
nam seus relacionamentos 
para ficarem juntos. Laris-
sa consegue a pós-gradua-
ção na Alemanha. Lidiane 
diz a Patrick que não pode 
abandonar Quinzão. Após 
uma passagem de tempo, 
Quinzão avisa a Lidiane 
que eles terão de deixar a 
cobertura. Floriano conta 
a Dirce que Álamo fechou 

a Top Wave. Durante a 
transmissão do jogo da fi-
nal da Copa do Mundo de 
94, nos Estados Unidos, 
Janaína, João e Vanessa 
reconhecem Jerônimo e 
Galdino na arquibancada 
do estádio.

A DONA DO 
PEDAÇO
Chiclete não conse-

gue executar seu plano. 
Amadeu repreende Ma-
ria da Paz pela compra 
da casa. Chiclete con-
versa com Evelina so-
bre Vivi. Jô e Régis co-
memoram a compra da 
mansão. Antero sugere 
que Rock e Zé Hélio in-
vestiguem o celular de 
Jô. Com a ajuda de Rock, 
Dorotéia prepara uma ar-
madilha para Eusébio e 
Gina. Vivi incentiva Kim 

a fazer uma festa para 
apresentar Márcio aos 
amigos. Moacir fotogra-
fa Agno com garotos de 
programa. Jô mente para 
Maria da Paz sobre seu 
paradeiro. Agno e Rock 
treinam na academia. 
Vivi avisa a Chiclete que 
precisará ficar até tarde 
no estúdio. Kim implica 
com Silvia. Camilo ques-
tiona Silvia sobre o na-
morado de Vivi. Moacir 
mostra as fotos que tirou 
de Agno para Amadeu. 
Régis convence Maria 
da Paz a fechar negócio 
com Agno. Lyris se sur-
preende com a revelação 
sobre Agno. Vivi vê Chi-
clete apontar a arma para 
ela. Téo questiona Jô so-
bre a mentira que contou 
para Maria da Paz.

Peixes 
20/02 a 20/03
Dentro do planeta Saturno estará com 
sua autoestima mais deficiente nesta 
circunstância em que se encontra. A 
felicidade será a ordem do dia para 
você, nada além disso deve ser a sua 
meta. Isso ocorrerá porque o planeta 
de Netuno indicará as melhores situ-
ações, então basta seguir os sinais. 
Precisará lembrar que tudo de bom 
demanda um pouco mais de esfor-
ços.Amor: Hoje encarregue-se de dar 
atenção para quem você ama, coisas 
que você havia idealizado para a sua 
relação.

Câncer 
21/06 a 21/07
Irá precisar fazer uma higienização da sua 
mente, eliminando tudo que for negativo 
e improdutivo para você. Você poderá do-
minar todas as situações adversas que por 
ventura irão acontecer na sua vida. Come-
ce a fazer mudanças de coisas que afetam 
a sua vida em termos de comunicação, 
melhore suas habilidades para dialogar.
Amor: Hoje respire uma nova onda no 
amor, lidere as suas vontades, não deixe 
que elas tomem conta das suas decisões.

Escorpião 
23/10 a 21/11 
Determinadas coisas poderão transformar 
a sua vida para melhor. Permita que coi-
sas boas invadam o seu coração da melhor 
forma possível. O planeta de Plutão irá 
produzir forças inimagináveis, mas usar 
essa força só dependerá de você. Faça tudo 
que estiver dentro do possível para criar 
soluções práticas para a sua vida, o planeta 
de Urano tende a melhorar sua situação.
Amor: Hoje frustre qualquer tentativa de 
rememorar as coisas que você já fez, a sua 
relação depende totalmente do futuro.

Aquário 
21/01 a 09/02
Não pode desistir se em algum momento 
vier a dificultar a situação para você. O 
planeta Mercúrio fará uma interferên-
cia naquilo que você tende a ganhar. O 
planeta Urano estará ao seu lado, então 
continue avançando com a sua mente 
criativa, então faça tudo que for necessá-
rio neste momento.
Amor: Hoje conduza-se com relaxamen-
to no campo da paixão, estágios de júbilo 
tendem a se apresentar para você neste 
dia.

Libra 
23/09 a 22/10
Aquilo que está em uma outra situação 
da sua vida precisará da energia que vem 
do amor. Poderá alimentar em algumas 
pessoas que ama, uma forte sensação de 
esperança. Tente deixar algumas coisas 
bem alinhadas, sendo assim não ultra-
passe os limites que foram impostos a 
você. 
Amor: Hoje esteja mais vigilante com as 
indicações positivas deste dia, tente pre-
ver o que irá precisar falar.

Gêmeos 
21/05 a 20/06
Com alguém de virgem encontrará a melhor 
opção. Alimente coisas que proporcionem 
um melhor desempenho para você. Saia da 
caixa e siga o melhor, desde que não crie no 
futuro qualquer tipo de problema para sua 
vida. Irá conseguir demonstrar em alguns 
momentos que é uma pessoa de um coração 
muito mais aberto do que parece.
Amor: Hoje contenha tudo o que você tiver 
que falar, às vezes é melhor ficar calado nes-
sas horas da sua vida amorosa.

Capricórnio 
22/12 a 20/01
Uma forte capacidade de trazer benefícios 
para alguns lhe ajudará. O seu melhor 
amigo neste dia será a sua consciência, 
portanto procure não ultrapassar alguns 
limites. Sua energia para continuar pro-
duzindo o bem, evidenciará as melhores 
possibilidades para você. 
Amor: Hoje é um grande dia para que pos-
sa reclamar um ajuste necessário na sua 
relação, procure fazer isto conversando 
amigavelmente.

Virgem 
23/08 a 22/09
Você irá demonstrar também uma caracte-
rística mais para baixo. Quando estiver pen-
sando em possíveis ações para o trabalho 
necessitará agir de forma melhor pensada. 
Com uma proximidade maior com as pes-
soas de Touro irá criar boas circunstâncias 
para sua vida. 
Amor: Hoje tome uma atitude melhor con-
dizente com os teus sentimentos, mantenha-
-se uma pessoa realista e resistente.

Touro 
21/04 a 20/05
Poderá encontrar na beleza uma solução. 
Deixe que a vontade de trabalhar supe-
re esses paradigmas. O elemento Terra 
irá ajudar a passar por alguns momentos 
ruins, contudo receberá também uma 
carga negativa do planeta Urano. Faça 
um acompanhamento satisfatório da sua 
evolução.
Amor: Hoje a confiança precisará estar 
contigo e siga em frente, a relação amo-
rosa irá evoluir bastante neste momento.

Áries 
21/03 a 20/04
Verificará no astro rei a sua melhor opção 
para o dia. Conseguirá reduzir o nível e 
o número dos problemas que acontecem 
na sua vida. O elemento Fogo facilitará 
as suas conquistas, faça tudo o que for 
necessário para alcançar a superação. O 
planeta Saturno pode criar alguns entra-
ves para você seguir em frente e superar 
muitas coisas que te incomodam.
Amor: Hoje refletir sobre as suas ações é 
recomendado, precisa estar mais dispos-
to a entender as emoções do seu par.

Leão 
22/07 a 22/08
O planeta de Mercúrio irá mudar essa si-
tuação para um momento diferente na sua 
vida. Precisará ficar agarrada a tudo que 
pode lhe trazer evolução, porém não fuja 
dos compromissos, ele necessitam ser 
cumpridos por você. Responsabilidade é 
fundamental para conseguir manter a har-
monia em qualquer ambiente. 
Amor: Hoje tente dominar o momento em 
que vive com uma forte demonstração de 
afetuosidade pela pessoa que você ama.

Sagitário 
22/11 a 21/12
O planeta de Mercúrio irá ter a respos-
ta certa, para que encontre uma grande 
resposta para resolver determinadas si-
tuações. O planeta de Júpiter fará com 
que você supere alguns problemas mais 
sérios. Determinadas situações serão 
como um entrave para você, então fuja 
de uma situação que possa vir a lhe 
prejudicar.
Amor: Hoje você irá dominar a maior parte 
do tempo a voz do bom senso, aproxime-se 
dos amigos que se preocupam contigo.

a

b

c

d

e

f
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60 ANOS

SOLUÇÃO DO DIA ANTERIOR

O melhor
passatempo
de todos os

tempos

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE   

 
CNPJ: 03.567.930/0001-10                                               Rua Vitório Penzo, 347, Centro                  67 3435-1011 
E-mail: planejamento@antoniojoao.ms.gov.br            CEP: 79910-000                                            Antonio João - MS          

  

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2019. 

RELAÇÃO OFICIAL DOS INSCRITOS 

 
 

CARGO: FONOAUDIÓLOGO  

INSCRIÇÃO CPF NOME DO CANDIDATO(A) 
01 448.452.861-49 Maria Aparecida de Souza Araújo  
02   
03   
04   
05   

 

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM   

INSCRIÇÃO CPF NOME DO CANDIDATO(A) 
01 563.569.0009-20 Janete Zanette  
02   
03   
04   
05   

 
 

Antonio João, 22 de julho de 2019. 
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MARCELEIDE HARTEMAM PEREIRA MARQUES 
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Indicador Médico

Rua: Tiradentes 567 Tel: 3431-2194 em Ponta Porã

Dr: Orozimbo Silva Neto
Especialista em cardiologia pela Sociedade Brasileira de 

Cardiologia. 
Consultas, Ecocardiograma, ergonometria, Holter e Mapa,

 Densitometria Óssea.

IFMS realiza seminário sobre educação 
profissional em agosto

Inscrições são gratuitas e devem ser feitas até 4 de agosto

O Instituto Federal 
de Mato Grosso 
Sul (IFMS) rea-

lizará, nos dias 5 e 6 de 
agosto, a segunda edição 
do Seminário de Educa-
ção Profissional e Tecno-
lógica. O evento abre as 
atividades letivas para os 
ingressantes na segunda 
turma do Mestrado em 
Educação Profissional e 
Tecnológica, ofertado em 
Campo Grande. 

As atividades ocorre-
rão no Complexo Mul-
tiuso da Universidade Fe-
deral de Mato Grosso do 
Sul (UFMS), na capital. 

O seminário se desti-
na a estudantes de gra-
duação, pós-graduação, 
docentes, servidores de 
instituições de ensino 
técnico e superior, bem 
como a pesquisadores e 
interessados na educa-
ção profissional e tec-
nológica. 

A programação prevê 
palestras, roda de con-
versa e apresentação dos 
projetos de pesquisa dos 
estudantes da primeira 
turma do mestrado profis-
sional e da especialização 

em Docência para a Edu-
cação Profissional, Cien-
tífica e Tecnológica.

As inscrições são gra-
tuitas e podem ser feitas 
até 4 de agosto na página 
do evento, onde também 
está disponível a progra-
mação completa do semi-
nário. O número de vagas 
é limitado, por isso é im-
portante que os interes-
sados se inscrevam com 
antecedência. Os partici-
pantes receberão certifi-
cado.

Evento – A conferên-
cia de abertura será mi-
nistrada pelo professor 
do Instituto Federal do 
Rio de Janeiro (IFRJ), 
Marcus Vinicius Pereira, 
doutor em Educação em 
Ciências e Saúde. O tema 
será “Produtos educacio-
nais no âmbito dos mes-
trados profissionais em 
ensino: cenários, desafios 
e perspectivas”.

“O evento tem o ob-
jetivo proporcionar estu-
dos e análises a respeito 
da educação profissional 
e tecnológica, ampliando 
o debate sobre essa polí-
tica pública educacional 

e suas articulações com 
o ensino técnico integra-
do”, explica o coordena-
dor do mestrado profis-
sional no IFMS, Dante 
Alighieri de Mello.

As atividades servirão 
para apresentar os traba-
lhos em andamento, com 
ênfase nos produtos edu-
cacionais que estão sendo 
desenvolvidos pelos mes-
trandos, além das normas 
e funcionamento do pro-
grama. 

“O seminário será a 
aula magna para os in-
gressantes da turma 2019, 
portanto, a expectativa é 
que os participantes te-
nham um panorama dos 
objetivos do programa, 
conheçam os colegas, 
docentes e as linhas de 
pesquisa. Servirá também 
para que iniciem as refle-
xões e aprofundamentos 
teóricos que culminarão 
na definição e no desen-
volvimento de seus obje-
tos de pesquisa”, destaca 

o coordenador.
Mestrado Profissio-

nal – O Mestrado em 
Educação Profissional e 
Tecnológica é a primei-
ra pós-graduação stric-
to sensuoferecida pelo 
IFMS. O curso visa tanto 
a produção de conheci-

mento quanto o desen-
volvimento de produtos 
educacionais voltados ao 
ensino da educação pro-
fissional e tecnológica.

Ofertado no Campus 
Campo Grande, o curso 
tem vagas destinadas a 
servidores do IFMS e ao 

público externo.
Sob a coordenação do 

Instituto Federal do Espí-
rito Santo (IFES), o mes-
trado profissional é ofere-
cido por instituições que 
compõem a Rede Federal 
de Educação Profissional, 
Científica e Tecnológica.

IFMS realiza no mês de agosto em Campo Grande seminário sobre educação profissional 
em agosto
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO JOÃO - MS 

 

 

 

GABINETE DA PREFEITA 

 

  
 

EDITAL N.º 035/2018 – CONVOCAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA 
PROVIMENTO DE CARGOS PERTENCENTES AO QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ANTÔNIO JOÃO/MS. 
 
MARCELEIDE HARTEMAM PEREIRA MARQUES, PREFEITA MUNICIPAL DE ANTÔNIO JOÃO, Estado de 
Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições, realiza a OITAVA CONVOCAÇÃO do aprovado (a) para os 
cargo permanente, constate da ordem de classificação, para se apresentarem pessoalmente no Paço Municipal de 
Antônio João-MS no prazo no prazo (de 15) dias, para se apresentar ao Departamento de Recursos Humanos, 
PORTANDO A DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL E CÓPIA do documento de identificação com foto (RG), do CPF, 
da certidão de Nascimento ou casamento, do título de eleitor e da quitação eleitoral, do Certificado de reservista 
ou Dispensa de Incorporação (para sexo masculino), do atestado médico admissional, do comprovante de 
escolaridade (diploma e histórico), para todos os cargos (superior, médio, fundamental e alfabetizado), do PIS-
PASEP (se já escrito), do comprovante de residência, da Carteira Nacional de Habilitação (se for exigência do 
cargo), da Carteira de Registro no Órgão de Classe (se for exigência do cargo), da declaração de bens e 
rendimento (modelo Fornecido pelo setor de Recursos Humanos), da Declaração de não acumulação de cargos 
(modelo Fornecido pelo setor de Recursos Humanos), da certidão negativa de Antecedentes Criminais Federal e 
Estadual, da Carteira de trabalho (numero), do Cartão de conta Bancaria (Bradesco), numero de telefone para 
contato, uma fotografia 3x4 atual e colorida. 

 
Seguindo a necessidade respeitando a ordem de aprovação conforme graduação específica do candidato abaixo 
relacionado: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARGO:  TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO ------------------- 

354940  OSCAR SOUZA GAVILAN 02 
 

 
 
 
 
 

CARGO:  CARGO: PSICÓLOGO CLASSIFICAÇÃO 

INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO ------------------- 

354945 ANA ALICE BRITES DE BARROS 07 

356459 BRUNA ARISTIMUNHA COSTA 08 

355646 CAMILA RIOS HOLANDA 09 

 
 

 
Antonio João/MS, 19 de julho de 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

MARCELEIDE HARTEMAM PEREIRA MARQUES 
PREFEITA MUNICIPAL 

 

SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE   

 
CNPJ: 03.567.930/0001-10                                               Rua Vitório Penzo, 347, Centro                  67 3435-1011 
E-mail: planejamento@antoniojoao.ms.gov.br            CEP: 79910-000                                            Antonio João - MS          

  

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2019. 

RELAÇÃO OFICIAL DOS INSCRITOS 

 
 

CARGO: FONOAUDIÓLOGO  

INSCRIÇÃO CPF NOME DO CANDIDATO(A) 
01 448.452.861-49 Maria Aparecida de Souza Araújo  
02   
03   
04   
05   

 

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM   

INSCRIÇÃO CPF NOME DO CANDIDATO(A) 
01 563.569.0009-20 Janete Zanette  
02   
03   
04   
05   

 
 

Antonio João, 22 de julho de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
MARCELEIDE HARTEMAM PEREIRA MARQUES 

Prefeita Municipal  

 

Vitinho e Everton Ribeiro viram novos problemas 
para Jesus na Libertadores

O atacante Viti-
nho sentiu for-
tes dores no jo-

elho esquerdo durante 
a partida de domingo 
diante do Corinthians, 
pediu substituição no fi-
nal do primeiro tempo e 
se transformou no mais 
novo problema do téc-
nico Jorge Jesus para a 
partida contra o Emelec, 

na próxima quarta-feira, 
em Quito, pelas oitavas 
de final da Libertadores.

Antes da partida, 
Jesus já tinha perdido 
Everton Ribeiro que 
se queixou de dores 
no pé esquerdo e ficou 
de fora. Segundo in-
formações do departa-
mento médico, os dois 
jogadores já iniciaram 

tratamento intensivo e 
estão sendo avaliados. 
Eles só viajariam para 
o Equador se pudes-
sem se recuperar até a 
partida de amanhã.

O técnico rubro-ne-
gro já tinha perdido 
Arrascaeta que sentiu 
dores na coxa esquerda 
durante a partida contra 
o Ahtletico Paranaense, 

no Maracanã, pela Copa 
do Brasil.

Por decisão da di-
retoria do clube, refe-
rendada pela comissão 
técnica, a delegação 
rubro-negra não vol-
tará ao Rio. Ontem, a 
equipe treinou no CT 
do Corinthians e depois 
viajou para a capítal 
equatoriana.

Vitinho e Everton Ribeiro sofrem contusões e viram proble-
ma para técnico do Flamengo

Disposto a envolver jogadores, Real Madrid faz proposta por Neymar
A novela envolven-

do o futuro de Neymar 
ganhou um novo capítu-
lo na manhã de ontem. 
Com seu nome veiculado 
como possível reforço do 
Barcelona e, mais recen-
temente, da Juventus, o 
brasileiro pode reforçar… 
o Real Madrid. Apesar 
de ter descartado inicial-
mente, o clube merengue 
não só estuda a contrata-
ção, como já colocou uma 
proposta na mesa do Paris 

Saint-Germain.
De acordo com o jornal 

Mundo Deportivo, o Real 
Madrid, que publicamente 
afirma não ter interesse em 
Neymar, trabalha interna-
mente para tentar a aquisi-
ção do atacante. Inclusive, 
por intermédio do empre-
sário Pini Zahavi, que tra-
balha com o staff do bra-
sileiro, fez uma proposta 
ao PSG de 90 milhões de 
euros (cerca de R$ 377 mi-
lhões), mais Gareth Bale.

A informação dada 
pelo diário espanhol vai 
de contro ao veiculado 
pelo jornal inglês The In-
dependent no último do-
mingo, quando tratou da 
possibilidade de Bale ser 
envolvido na negociação 
do Real por Neymar. Na 
Espanha, afirma-se que a 
proposta está na mesa do 
PSG há duas semanas e a 
diretoria segue estudando 
possibilidades para findar 
a parceria com o jogador.

Sem espaço no Real 
Madrid, Bale tem sua sa-
ída iminente, principal-
mente depois das decla-
rações de Zidane, que não 
relacionou o camisa 11 
para o amistoso contra o 
Bayern e afirmou ser “me-
lhor para todos” a trans-
ferência. Dessa forma, o 
galês é tratado como uma 
ótima moeda de troca, 
assim como James Ro-
dríguez, que chegou a ser 
especulado no PSG.

Disposto a envolver jogadores, Real Madrid faz proposta 
por Neyma

Sem Gustagol, Corinthians se 
reapresenta de olho na Sul-Americana

O Corinthians se re-
apresentou na manhã de 
segunda-feira após con-
quistar um ponto no em-
pate diante do Flamengo, 
no domingo, na Arena, de 
olho no confronto diante 
do Montevideo Wanderers, 
do Uruguai, pela Copa 
Sul-Americana. Enquan-
to os titulares da partida 
diante dos cariocas fizeram 
trabalhos regenerativos na 
parte interna do CT Joa-
quim Grava, assim como 
o atacante Gustagol, que 
realizou fortalecimento, os 
reservas foram ao grama-
do para uma atividade de 
movimentação, a qual teve 
o goleiro Cássio atuando 

como zagueiro.
Para a partida pela com-

petição continental, Ralf, 
Bruno Méndez e Everaldo 
são os únicos desfalques 
confirmados. O volante 
teve diagnosticada na úl-
tima sexta-feira uma lesão 
no músculo posterior da 
coxa direita e ficará parado 
por até um mês. Servindo 
a seleção uruguaia para os 
Jogos Pan-Americanos, o 
zagueiro já seria ausência 
porque não pode ser inscri-
to, bem como o atacante.

Outro que pode se 
juntar ao trio é Gustagol. 
Mesmo recuperado de um 
edema muscular na coxa 
direita e após ter trabalha-

do com bola nos treinos da 
última semana, o centro-
avante não foi a campo e 
ficou na parte interna re-
alizando fortalecimento. 
Ramiro, por sua vez, viveu 
situação parecida com a 
do companheiro ao sofrer 
a mesma lesão e retornar 
aos treinamentos na quar-
ta, mas se exercitou nor-
malmente com os reser-
vas, evoluiu na transição e 
pode ser relacionado.

Na atividade desta se-
gunda-feira, Fábio Carille 
deu foco à movimentação 
dos reservas e depois co-
mandou um trabalho de 
campo reduzido. Apesar 
de ter sido titular diante do 

Flamengo, o goleiro Cássio 
não foi poupado e precisou 
exercitar sua desenvoltura 
com a bola ao jogar como 
zagueiro. Emprestado ao 
sub-20, Janderson enfren-
tou justamente o time ru-
bro-negro no domingo e se 
juntou aos titulares para o 
regenerativo.

Nono colocado do 
Campeonato Brasileiro 
com 16 pontos conquista-
dos, o Corinthians muda 
o foco para a Copa Sul-A-
mericana, onde enfrenta o 
Montevideo Wanderers, do 
Uruguai, quinta-feira, às 
20h30 (de MS), na Arena, 
pela partida de ida das oi-
tavas de final.
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E-mail: planejamento@antoniojoao.ms.gov.br            CEP: 79910-000                                            Antonio João - MS          

 

 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2019 

CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS INSCRITOS 
 

CARGO: FONOAUDIÓLOGO  

CLASSIFICAÇÃO 
FINAL CPF NOME DO CANDIDATO(A) 

1 º 448.452.861-49 Maria Aparecida de Souza Araújo  
2 º   
3 º   
4 º   
5 º   

 
 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2019. 

CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS INSCRITOS 
 

CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM  

CLASSIFICAÇÃO 
FINAL  CPF NOME DO CANDIDATO(A) 

1 º 563.569.009-20 Janete Zanette  
2 º   
3 º   
4 º   
5 º   

 

Antonio João, 22 de julho de 2019. 
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MARCELEIDE HARTEMAM PEREIRA MARQUES 

Prefeita Municipal  
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CARGO: FONOAUDIÓLOGO  

INSCRIÇÃO CPF NOME DO CANDIDATO(A) 
01 448.452.861-49 Maria Aparecida de Souza Araújo  
02   
03   
04   
05   

 

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM   

INSCRIÇÃO CPF NOME DO CANDIDATO(A) 
01 563.569.0009-20 Janete Zanette  
02   
03   
04   
05   

 
 

Antonio João, 22 de julho de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
MARCELEIDE HARTEMAM PEREIRA MARQUES 

Prefeita Municipal  

 

Homem atira contra policiais e acaba morto na fronteira
Em Amambai rapaz é morto a tiros na frente de conveniência e suspeito preso 

acusado de matar fazendeiro seria do Comando Vermelho

O final de semana foi 
bastante agitado 
no meio policial da 

fronteira. Na manhã de on-
tem um homem armado com 
um revólver calibre 38 anos 
antes de ser morto teria feito 
disparos contra os agentes do 
Departamento de Operações 
de Fronteira que faziam po-
liciamento na região de Pa-
ranhos, fronteira com o Pa-
raguai. O acusado teria feito 
um disparo e quando os poli-
ciais foram tentar prendê-lo 
e atirou mais uma vez, aca-
bou baleado e morreu depois 
de ser socorrido no hospital 
local.

De acordo com as in-
formações fornecidas pelo 
DOF, o revólver apreendido 
e que estava em poder do ho-
mem morto, estava com três 
munições intactas e duas de-
flagradas. Segundo o DOF, 

os policiais visualizaram um 
homem às margens de uma 
rodovia em Paranhos. Ao 
perceber a aproximação da 
viatura policial, o homem 
correu para a uma mata nas 
imediações e, no momento 
em que os policiais desem-
barcaram da viatura e inicia-
vam a busca, foram surpre-
endidos por um disparo de 
arma de fogo.

Logo em seguida, in-
forma o DOF, o homem foi 
localizado e, novamente, 
efetuou um segundo dispa-
ro contra os policiais, que 
revidaram a agressão e con-
seguiram desarmá-lo. Ime-
diatamente a equipe policial 
o encaminhou ao Hospital 
Municipal de Paranhos, 
onde recebeu atendimento 
médico, mas não resistiu ao 
ferimento.

De acordo com o DOF, 

não foi possível a identifi-
cação do homem, que não 
portava qualquer documento 
pessoal. No local do con-
fronto, os policiais localiza-
ram vestígios de alimentação 
e sinais de que seria um pos-
to de observação sobre o po-
liciamento na rodovia, a ser-
viço de traficantes de drogas. 
A ocorrência foi registrada e 
entregue na Delegacia de Po-
lícia Civil de Paranhos, para 
os procedimentos de investi-
gação da Polícia Judiciária.

AMAMBAI
Já no município de 

Amambai no início da noite 
do último sábado um homem 
identificado como Eduardo 
Montel Cavalheiro, também 
conhecido pelo apelido de 
“Dudu”, foi morto no mo-
mento que estava na frente 
de uma distribuidora de be-
bidas, na região central da 

cidade.
O crime conforme o re-

gistro da Polícia Civil ocor-
reu por volta de 19h20min. 
As informações dão conta 
que dois homens não identi-
ficados em uma motocicleta 
se aproximaram da vítima e 
fizeram os disparos de pisto-
la 9 milímetros. Em seguida 
os autores fugiram, aban-
donaram a motocicleta na 
saída para o município de 
Aral Moreira e antes de fu-
gir atearam fogo. A Polícia 
Civil de Amambai instaurou 
inquérito e está apurando as 
circunstâncias e autoria do 
crime.

IDENTIFICADO
Já as autoridades pa-

raguaias informaram que 
um dos homens acusados 
da execução do fazendeiro 
Aguinaldo Correa Lemes, 
48 anos, crime ocorrido em 

Capitán Bado, no Paraguai, 
é o brasileiro Ruben Torales 
Huerta, que seria integrante 
da facção criminosa do Rio 
de Janeiro, Comando Ver-
melho. Ele foi preso pouco 
depois da execução.

Ruben teria assassina-
do o fazendeiro com apoio 

do paraguaio Wenceslao 
Oviedo Acosta, de 29 anos, 
que também já está preso. 
Segundo as autoridades 
paraguaias o brasileiro é 
responsável por uma sé-
rie de homicídios que vem 
ocorrendo na região de 
fronteira.

Arma apreendida pelo DOF e que estaria com o homem 
morto em troca de tiros em Paranhos

Três veículos com mercadorias do Paraguai foram apreendidos no meio de lavoura
Policiais do Departa-

mento de Operações de 
Fronteira (DOF) apreen-
deram três veículos car-
regados com mercadorias 
de origem estrangeira sem 
a documentação de regu-
laridade fiscal.

A apreensão ocorreu 
durante o policiamento 
para fiscalização na re-
gião de Laguna Carapã. 
Ao perceberem a presen-
ça policial, os condutores 
dos veículos Gol, Fiat 
Palio e um Astra, retorna-

ram e adentraram em uma 
plantação de milho.

Durante as buscas no 
local, os policiais loca-
lizaram os três veículos 
abandonados. Nenhuma 
pessoa foi localizada. 
Foram apreendidos 5 

volumes de vestuário; 
23 volumes de essência 
para narguilé; e, 3 volu-
mes de cigarros eletrô-
nicos. A ocorrência foi 
registrada e entregue na 
Receita Federal de Ponta 
Porã. Veículos com contrabando foram abandonados no meio de lavoura

Avô e neta morrem em acidente entre 
caminhonete e caminhão

Homem de 59 anos e a 
neta, de 7 anos, morreram 
em acidente entre uma ca-
minhonete e um caminhão, 
na tarde do último sábado 
na BR-262, em Ribas do Rio 
Pardo.

De acordo com informa-
ções da Polícia Rodoviária 
Federal (PRF), vítimas es-
tavam em uma caminhonete 
S10, ocupada também por 
outras duas pessoas. A prin-
cípio, constatou-se que o 
motorista perdeu o controle 
da direção, invadiu a pista 
contrária e bateu de frente 

com o caminhão, onde esta-
vam duas pessoas.

Com a batida, avô e neta 
morreram na hora. Corpo 
de Bombeiros foi ao local e 
socorreu os demais ocupan-
tes da S10, sendo necessá-
rio uso de desencarcerador. 
Uma mulher de 50 anos 
teve lesões consideradas 
leves e o outro passageiro, 
de 26 anos, foi encaminha-
do para o hospital em Três 
Lagoas em estado grave. 
Motorista e passageiro do 
caminhão não sofreram fe-
rimentos.

Além da PRF e Bombei-
ros, também foram ao local 
equipes da Polícia Civil e da 

Perícia Técnica Criminal. As 
circunstâncias do acidente 
estão sendo investigadas.

Caminhonete ficou completamente destruída, matando na 
hora avô e neta
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Prefeitura leva Carretas da Saúde para região do bairro São João
A prefeitura de Ponta 

Porã, através da se-
cretaria municipal de 

Saúde, abre nesta terça-feira, 
23, mais uma edição de atendi-
mento das Carretas da Saúde, 
programa especial levado para 
desafogar a fila de espera na 
rede pública municipal de saú-
de. Neste ano, as Carretas da 
Saúde já atenderam na região 
do bairro Jardim Ivone e Jar-
dim Alegrete, e agora chega à 
região do bairro São João. 

Nas duas edições, foram 
mais de 11 mil atendimentos. 
Somente no Jardim Ivone, as 
carretas da Saúde atenderam 
2.616 pessoas no período de 21 
a 25 de maio. Os números fo-
ram apresentados pelo secretá-
rio de Saúde, Dr. Patrick Derzi 
e técnicos da pasta ao prefeito 
Hélio Peluffo, O balanço de-
monstrou média de 523 atendi-
mentos/dia. 

Já na região do bairro Jar-
dim Alegrete, foram mais de 
7 mil atendimentos durante os 
quinze dias de atenção especial 
voltado para os moradores. 
“Os números demonstram o 
resultado altamente positivo e 
demonstra que conseguimos 
atingir nossos objetivos que é 
de agilizar e zerar a fila de es-
pera na saúde pública em Pon-
ta Porã”, destacou o prefeito 
Hélio.

A prefeitura de Ponta Porã, 
através da secretaria municipal 
de Saúde, abriu a série de aten-
dimentos da carreta da Saúde, 
instalando a ação “Saúde Mais 
Perto de Você” na região dos 
bairros Gui Vilela, Jardim Ivo-
ne e Kamel Saad. 

A ação será desenvolvida 
em outras regiões da cidade e 
tem como objetivo principal 
“desafogar” as filas de espera 
no Centro de Especialidades 

João Kayatt, e para isso a se-
cretaria de saúde de Ponta Porã 
leva médicos especialistas 
(cardiologista, urologista, en-
docrinologista, oftalmologista, 
etc) até os bairros da cidade. 

Como nas edições anterio-
res, são várias especialidades à 
disposição de todos os mora-
dores da região do bairro São 
João e adjacências.  O balanço 
demonstra que a caravana de 
saúde implantada pelo prefeito 
Hélio Peluffo tem obtido resul-
tados satisfatórios, demonstra-
ção que a população aprova 
o atendimento itinerário por 
onde já passou. Somente em 
procedimentos de oftalmolo-
gia, a ação “Saúde Mais perto 
de Você” efetuou 1.020 aten-
dimentos, com consultas, exa-
mes e encaminhamentos. 

Na primeira edição, os 
números são significativos. 
Foram 1.020 atendimentos em 
oftalmologia, 621 na área de 
odontologia, 410 encaminha-
mentos na clínica geral. Além 
disso, a população também 
contou com atendimentos em 
várias especialidades como 
urologia, testes rápidos, car-
diologia, ginecologia, pediatria 
e nutricionista. 

O secretário de Saúde, Dr. 
Patrick Derzi salientou a efeti-
va participação dos servidores 
garantindo o pleno sucesso da 
ação. “A Carreta da Saúde che-
gou para mudar o cenário da 
saúde pública em Ponta Porã”, 
enfatizou, lembrando que a 

fila de espera será diminuída 
sensivelmente com os atendi-
mentos. 

O mutirão “Saúde Mais 
Perto de Você” é uma ação 
que percorre todas as regiões 
do município desde o ano pas-
sado, desde distritos e bairros. 
A primeira edição ocorreu no 
distrito de Sanga Puitã, já ten-
do passado pelo Grande Ma-
rambaia, chegando ao distrito 
de Nova Itamarati. O objetivo 
é zerar as filas de espera em 
consultas e exames.  Recen-
temente, a prefeitura realizou 
ação semelhante no distrito de 
Nova Itamarati. 

Com a triagem feita pelas 
equipes das unidades de saúde, 
todos os que receberam atendi-
mento terão encaminhamento 
de forma rápida e ágil com 
uma ficha de consulta elabo-
rada com antecedência, desta 
forma ao chegar no local o 
paciente já foi imediatamente 
encaminhado para a especiali-
dade a qual necessita. 

“Assim, estamos plane-
jando as ações na Saúde para 
definitivamente zerar a fila de 
espera. Quem precisa de algu-
ma atenção médica, vai ao pos-
to de saúde mais perto da sua 
casa, recebe a consulta prévia 
e será encaminhado”, destacou 
o prefeito Hélio Peluffo, que 
vem acompanhando de per-
to toda a preparação da ação 
“Saúde Mais Perto de Você”. 

O prefeito Hélio Peluffo 
parabenizou toda da equipe da 

secretaria de Saúde ao receber 
o balanço da primeira ação no 
Jardim Ivone e região. “Os 
números demonstram que es-
tamos no caminho certo, e va-

mos melhorar cada vez mais os 
atendimentos, faremos ajustes 
necessários e o mais importan-
te é que a população aprova e 
seja bem atendida”, destacou.

 Bairro São João e adjacências recebe Carretas da Saúde do pro-
grama ´Saúde Mais Perto de Você´


