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Qual deles você contrataria
para gerenciar a sua empresa?

Pequenas atitudes podem
ter grandes resultados
quando o assunto é Equipe

Tereza Cristina percorre
o país e prioriza MS;
ministra trabalha para
empresários terem mais
acesso ao crédito

Agenda da ministra é pautada na viabi-
lidade de parcerias e crédito para atender
empresários do campo e da cidade. Quan-
to mais crédito, melhor será a economia
com emprego e renda.

Quem é o gestor que está
conquistando as empresas
com o melhor  “atendimento”
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R$ 300 por mês: Eduardo
Riedel anuncia Programa Mais
Social para 60 mil famílias em MS
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Você sabia que o diabetes diferente
do que muitos pensam, é uma doença si-
lenciosa e que merece muita atenção? E
o açúcar um vilão ou mocinho? O que é
certo é que algumas coisas não têm como
negar: alimentação saudável, exercícios
físicos e exames frequentes são fatores
primordiais para prevenir o diabetes.

Para entender melhor sobre o tema a
Dra. Ana Carolina Wanderley Xavier,
endocrinologista da Unimed Campo Gran-
de e presidente da Sociedade Brasileira de
Endocrinologia e Metabologia/ MS.

Por que é uma doença silenciosa?
Desde seu diagnóstico a doença não

acarreta sintomas inicialmente, vai aos
pouquinhos aumentando a glicose. Vão
anos a fio até surgir a doença e suas com-
plicações. A pessoa pode, sim, ter a do-
ença e não ter nenhum sintoma. Daí a
importância de estar sempre alerta e fa-
zer exames regularmente.

Diabetes
A doença é ocasionada pelo aumento

de glicose no sangue, surgindo quando
há redução ou deficiência na produção
do hormônio insulina pelo pâncreas.
Existem três tipos mais comuns da doen-
ça, sendo eles:

- Tipo 1: quando a deficiência de in-
sulina leva à destruição das células do
pâncreas, que produz esse hormônio, in-
fluenciados por fatores genéticos e

ambientais.
- Tipo 2: surge quando o organismo

não produz insulina suficiente, geralmen-
te, relacionado ao sobrepeso, tabagismo,
sedentarismo, hábitos alimentares inade-
quados, poucas horas de sono e doenças
cardiovasculares, podendo não apresen-
tar sintomas iniciais.

- Gestacional: pode surgir durante a
gravidez devido à resistência das células
a insulina. Detectado, normalmente, nos
exames de pré-natal.

Pré-diabetes
O pré-diabetes é como um alarme que

o corpo emite pedindo atenção. Ele ocorre
quando os níveis de glicose no sangue
estão mais altos do que o normal, mas

Artigo - Diabetes e açúcar: o mal silencioso
Por ser uma condição que inicialmente não apresenta sintomas, é necessário entender melhor a doença

ainda não são tão altos para indicar o di-
abetes tipo 2.

Essa condição pode ser revertida ou
retardada com acompanhamento médico,
incluindo:

- O controle de glicose;
- A introdução de novos hábitos ali-

mentares;
- A prática de exercícios;
- O suporte de um profissional e a

restauração da normalidade glicêmica
são essenciais para evitar complicações
da doença e reduzir os riscos de doen-
ças cardiovasculares.

Prevenção
Monitorar os cuidados com o diabe-

tes é sempre importante para manter os
níveis adequados de açúcar no sangue.
Por isso, para garantir o bem-estar e a
segurança, mesmo convivendo com a
doença, é essencial manter os cuidados,
incluindo na rotina:

- Alimentação baseada em comidas
in natura ou minimamente processadas;

- Exercício físico para aumentar a
captação de glicose no organismo;

- Manter ou até aumentar a
frequência de controle das taxas;

- Não parar a medicação por conta pró-
pria. Além disso, a melhor maneira de evi-
tar o diabetes é evitar o ganho de peso.

Saiba mais: acesse o site da Unimed
e fale com eles: www.unimedcg.com.br.

O advogado e especialista em Direi-
to Público, Eliton Carlos Ramos Gomes,
tomou posse como presidente da Comis-
são do Advogado Publicista (CAPUB)
da OAB/MS.

A Advocacia Publicista garante a de-
fesa judicial dos interesses mais caros da
sociedade e o controle interno da
juridicidade da Administração Pública.
Eliton Ramos Gomes explica que o di-
reito Público é regulador das relações

entre o Estado e os cidadãos, sendo uma
ferramenta de prevenção e combate à
corrupção, bem como ao incremento da
justiça social.

“O Poder Público tem em seu alicerce o
Direito Público. Isso porque esse ramo é
garantidor da adequada prestação de servi-
ços públicos à população, a prevenção e o
combate à corrupção, bem como o incre-
mento da justiça social. Nesse período de
pandemia da Covid-19, que demonstrou a

relevância das funções estatais para ga-
rantia da dignidade humana, os advoga-
dos publicistas trouxeram soluções jurí-
dicas que contribuíram imensamente no
enfrentando dessa realidade. Por isso, es-
ses profissionais devem sempre ser va-
lorizados pelo grandioso papel que cum-
prem na sociedade”, defendeu.

O ritmo dos trabalhos será na defesa
da classe e visando sempre qualidade do
serviço público entregue ao cidadão.

Eliton Ramos Gomes assume a presidência da
Comissão do Advogado Publicista da OAB/MS

Bitto Pereira, presidente da OAB/MS, Eliton Gomes e Mansour Karmouche - secretário-geral Luiz Rene Amaral, secretária-geral adjunta, Janine
Delgado, presidente da CAPUB, Eliton Carlos Ramos Gomes, presidente da OAB/MS, Bitto Pereira, vice-presidente Camila Bastos, e Fábio

Costa

Com tantas reclamações por todos
os cantos, nas redes sociais e
presencialmente, o atendimento ao cli-
ente virou o verdadeiro vilão dos em-
presários. O administrador Sanger
Santos se tornou referência nesse tipo
de assunto e está apto a ensinar qual-
quer tipo de empresário a dar a volta
por cima e bombar na qualidade do
atendimento.

Você tem uma carreira pautada
no sucesso, principalmente nesta
área de atendimento ao cliente. Há
quanto tempo é atuante na Admi-
nistração e porque decidiu investir
nesse setor oferecendo treinamen-
tos a pessoas?

Sanger - Atuo na administração
há 10 anos, trabalho com gestão de
pessoas há mais de 15 anos e com
treinamento e palestras a mais de 05
anos, com foco no atendimento ao
cliente interno e externo. acredito
que a forma mais eficiente e já com-
provada de fidelização do cliente é
o atendimento com excelência, pois
gera a prova social e recomendação,
pois é o melhor investimento em
marketing pois quem vai te vender
é o seu cliente. Por isso a necessi-
dade de investir em treinamentos de
atendimento ao cliente. Por isso que
digo para o cliente encantamento e
para o colaborador treinamento.

Na internet tem muita frase
motivadora, como "treinar pesso-
as", "valorizar a equipe", "trans-
formar pessoas", entre outras. Mas
o que percebemos é que poucos em-
presários investem nisso. Ou
estamos enganados? Qual sua ex-
plicação para esse fenômeno?

Sanger - Alguns empresários ain-
da não percebeu a importância do
atendimento ao cliente. Mais impor-
tante que o atendimento ao cliente
externo e o atendimento ao cliente
interno. As vez o empresário quer
que sua equipe atenda bem ou mes-
mo com excelência, mas não inves-
te na equipe, não atendente a sua
equipe como ela gostaria de ser aten-
dida. A equipe é um reflexo do lí-
der. Quer ler na íntegra esse bate-
papo? Acesse www.diariocg.com.br.

Instagram: @sangersantosoficial.

Sanger Santos:
quem é o jovem
que comanda a
qualidade do
atendimento
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Deputado Paulo Corrêa destaca programa para os jovens
O deputado Paulo Corrêa, presidente

da Assembleia Legislativa de Mato
Grosso do Sul, ressaltou, durante a aber-
tura do programa “Estágio Supervisio-
nado”, a importância dessa ação do go-
verno estadual na oportunização de em-
pregos aos jovens. O programa selecio-
nará 250 estudantes que serão contrata-
dos ainda neste semestre para trabalha-

rem em secretarias e autarquaias esta-
duais. Para o deputado Paulo Corrêa, o
programa representa aprendizagem, ex-
periência profissional e melhores opor-
tunidades de emprego. “É disso que os
jovens precisam”, disse. “E essa é a es-
sência do programa de estágio supervi-
sionado e capacitação técnica do Gover-
no do Estado”, acrescentou.
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Vamos converter a política para o
mundo do empreendedorismo! Como
sabemos, quem mantém o país funcio-
nando são aqueles que geram renda, em-
prego e fomentam o poder público com
o pagamento de impostos, ou seja, o se-
tor produtivo. Mas é claro que a popu-
lação consumidora faz a diferença. Veja
bem, se você fosse o dono de duas em-
presas chamadas Brasil e Mato Grosso
do Sul, quais desses nomes você con-
trataria para gerenciar seu negócio?

Na sua empresa Brasil, os candidatos
ao cargo são o ex-presidente Lula, o atu-
al Jair Bolsonaro, o ex-juiz Sérgio Moro
e a senadora Simon Tebet.

Na sua empresa Mato Grosso do Sul,
os candidatos ao cargo de gerente são o
secretário Eduardo Riedel, ex-governa-
dor André Puccinelli, prefeito
Marquinhos Trad e a deputada federal
Rose Modesto.

Quem reúne as qualidades necessári-
as para comandar o seu negócio? O que
eles já demonstraram até agora de habi-
lidade política, profissional e de gestão
para assumir esse cargo tão importante
que é cuidar do seu maior patrimônio
depois da família? Como os seus esco-
lhidos iriam gerir suas empresas enquan-
to você deposita a eles tudo que você

Empresários e colaboradores: escolher
certo agora para não “chorar depois”

tem de patrimônio, de onde você tira o
sustento da sua família?

É exatamente isso que a população
precisa pensar e refletir. O empreende-
dor sul-mato-grossense precisa fazer
uma avaliação desde já para se progra-
mando para votar nas eleições deste ano.
É importante conversar com a sua famí-
lia e amigos, tomando todos os cuida-
dos para não cair no vício do
"endeusamento" - arte de adorar políti-
cos de acordo com seus interesses pes-
soais. Essa escolha precisa ser técnica,
pautada na coletividade, e que o esco-
lhido tenha qualidades e competências
para tal missão de gestão.

Vemos ao redor de todo o país políti-
cos eleitos e, assim que tomam posse,
nomeiam cabides de empregos, pessoas
sem qualificação e sem noção básica de

gestão para cuidar de pastas importan-
tes do serviço público. Não há uma re-
gra para escolher seus secretários e mi-
nistros, mas existe uma prática que só é
vista nos países de primeiro mundo: efi-
ciência na gestão pública. Porque um
secretário de saúde precisa ser um mé-
dico? Porque um secretário de obras
deve ser engenheiro? um secretário de
Governo tem que ser político nato?

Essa prática é velha e arcaica, e não
suporta mais no Brasil. É por isso que as
instituições públicas estão falidas. Cargos
de gestão devem ser ocupados por gestores
profissionais, e os empresários sonham
com isso. Sonham com o dia em que pre-
feitos, governadores e o presidente da
República vão acordar para investir em
gestão da qualidade, em eficiência e em
melhores resultados para a população.

Ex-presidente Lula lidera praticamente todas as pesquisas nacionais divulgadas até o momento no Brasil. Em MS, nomes como Eduardo Riedel,
Rose Modesto, André Puccinelli e Marquinhos Trad já “despontam” na frente diante de uma ótica popular, mas nada oficializado em pesquisas legais

É HORA DE ACORDAR - Inicia mandato e acaba mandato e os erros e
discursos são sempre os mesmos. Nas eleições deste ano, os empresários e
funcionários do comércio, indústria e serviços precisam se mobilizar para es-
colher bem seus representantes. Caso contrário, estarão fazendo como muitos
fazem sem a devida gestão profissional na empresa: fecham as portas.

E então, já escolheu seus gerentes com base nos nomes acima? Conte para
nós: diariocg@gmail.com ou WhatsAp (67) 99997-8129. Caso queira se iden-
tificar, informe. Nossos contatos respeitam a Lei Geral de Proteção de Dados.

* Deputado Federal Fábio Trad é con-
tra o modelo de reforma administrativa
apresentado na Câmara Federal. O par-
lamentar tem no seu Instagram, um qua-
dro "Você pergunta e o Fábio Trad res-
ponde", uma maneira muito inovadora
de conversar com as pessoas. Acesse o
código abaixo e assista o vídeo do
posicionamento do deputado.

* Uma crise que precisa ser resolvi-
da pelos governos. O senador Nelsinho
Trad não economizou nas palavras e
defendeu mais respeito e compromis-
so com os trabalhadores do fisco.
Nelsinho explica que a greve desse
pessoal prejudica o abastecimento do
país e a dignidade profissional. Acesse
o código abaixo e assista o vídeo.

* Das 13 licitações realizadas para
a finalização das obras, quatro foram
concluídas e nove estão em execução,
conforme cronograma do Aquário
Transparente. Ou seja, finalmente o
Aquário do Pantanal será inaugurado
e entregue à população. Os trabalhos
da equipe de governo não param nem
mesmo aos finais de semana. Com
aproximadamente 19 mil m² de área, o
Aquário conta com 33 tanques, cinco
milhões de litros de água. Serão mais
de 230 espécies de peixe aqui no Aqu-
ário do Pantanal, além de jacaré e
sucuri. O espaço vai fomentar a eco-
nomia e dar uma identidade a MS.
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Pequenas atitudes podem ter grandes
resultados quando o assunto é Equipe

Muitos empresários passam dias tra-
balhando em planejamento, organizan-
do as finanças, pensando em turbinar os
negócios, comprar mercadorias, inves-
tindo em obras para ter aquela fachada
dos sonhos, entre outros afazeres.

Tudo isso para atrair o cliente e fa-
zer a empresa faturar mais. Porém, em
que momento o dono do negócio está
planejamento a sua Equipe de colabo-
radores? qual investimento fará na ges-
tão de pessoas, o recurso mais impor-
tante do negócio? São respostas como
essas que o empresário dificilmente vai
conseguir ter sozinho ou  mesmo quan-
do tiver, precisará de um especialista
para implantar os programas que todo
funcionário necessita.

Conversamos com o gestor e profis-
sional de Administração, Dendry Rios,
que tem transformado pessoas de sim-
ples funcionário para colaboradores em-
preendedores e, como ele mesmo diz,
“empreendedores leões”, que se adap-
tam a realidade da empresa para pros-
perar junto com ela.

“Os negócios, independente do tama-
nho, precisam ser cuidados 24 horas por
dia e isso não quer dizer que o empresá-
rio tem que morar dentro da empresa.

Precisa criar negócios gerenciáveis e
encontrar profissionais que sejam seus
parceiros em várias áreas, como a mi-
nha, que é atuar com pessoas. Se o em-
presário deixar sob o meu comando a
mobilização e o trabalho da equipe, com

certeza terá tempo para se dedicar a ou-
tras áreas e assim crescer de maneira
mais rápida”, afirma Rios.

Dicas simples que ele dá no dia a dia
ajudam empreendedores a tomarem a
decisão de investir em pessoas.

1 - Converse com os colaboradores sobre assuntos que não sejam do setor, para
compreender como eles enxergam os processos e o desempenho dos colegas;

2 - Envolva-os em uma conversa que seja produtiva e os assuntos tratados com
profissionalismo, para que não sejam confundidos em fofoca;

3 - Organize atividades sociais filantrópicas com a equipe. Isso motivará todos a
fazer algo a mais pelo próximo e a despertar um amor pelo gesto de ajudar;

4 - Adote eventos internos, como “Semana da Equipe” e promova atividades de
educação continuada, confraternização, faça camisetas, postos com eles, etc...;

5 - Organize uma agenda: uma vez por semana almoce com um colaborador e
fale cobre como turbinar a empresa;

6 - Organize suas finanças e ofereça bonificações trimetralmente. O pouco para
você ode ser muito para quem precisa;

7 - Me ligue assim que ler essa reportagem. Tenho vários programas para ofere-
cer a sua empresa e com certeza um deles caberá no seu orçamento, além das
novidades que estou trazendo para MS. Fone (67) 99251-0791. Aproveito para
convidar você a assistir a um vídeo top que tem no meu canal do Youtube. Veja
o QR Code ao lado ou acesse “Dendry Rios” no Youtube.

7 atitudes que todo empreendedor precisa fazer
‘para ontem’ com a sua equipe de trabalho:

Assista o vídeo de Dendry Rios no Youtube:
“Seu primeiro cliente é a sua equipe”

REPRODUÇÃO



O presidente da Comissão de Agri-
cultura e Reforma Agrária, senador Acir
Gurgacz, afirmou que a ministra da
Agricultura, Tereza Cristina, irá solici-
tar ao Congresso Nacional os recursos
extras de mais de R$ 3 bilhões no Or-
çamento, de modo a permitir tanto o
retorno das contratações do crédito ru-
ral quanto as medidas para socorrer os
agricultores e pecuaristas atingidos pela
seca na Região Sul e excesso de chu-
vas em outras regiões.

Esse dinheiro atenderá não somente
os empreendedores do campo mas, prin-

cipalmente, para fomentar os negócios
nas cidades, uma vez que os recursos
investidos no agro voltam para a popu-
lação em geral.

Este é mais um empenho da ministra
Tereza Cristina que nos últimos meses tem
se dedicado a percorrer várias regiões de
MS para ouvir os empresários e organizar
sua equipe para buscar soluções. É a pri-
meira vez que MS tem uma ministra "po-
derosa no governo federal". Tereza não
tem envolvimento com as manobras polí-
ticas do país e mantém até agora seu tra-
balho voltado ao setor produtivo.

Ministra Tereza Cristina tem
trabalhado para empresários
terem mais acesso ao crédito

Tereza Cristina, de MS, é considerada a melhor ministra do país

MAIS CRÉDITO - Sobre o dinheiro para ajudar o setor que gera emprego e
renda, Tereza Cristina diz que a Secretaria do Tesouro Nacional, responsável pelos
recursos da União, enviou comunicação às instituições financeiras que operam
com o crédito rural, determinando a suspensão, até o final de fevereiro, de novas
contratações de financiamentos subvencionados.

Destaque entre os principais labo-
ratórios de análises clínicas de MS, o
LABSAÚDE iniciou suas atividades na
unidade que funciona 24 horas por dia.
Empresários, funcionários, familiares
e todos os públicos podem realizar exa-
mes laboratoriais a qualquer hora do
dia ou da noite. A unidade Labsaúde
Afonso Pena fica na principal avenida
de Campo Grande (Av. Afonso Pena,

3724, entre as ruas Rio Grande do Sul
e Bahia) e faz todos os exames e não
precisa agendar hora. O laboratório
atende com coleta domiciliar e empre-
sarial, com sua equipe móvel, além de
casos que exigem ainda mais cuidados,
como gestantes, crianças, idosos. Acei-
ta convênio, particular e tabela social.

Veja os detalhes na publicidade abai-
xo e cuide da sua saúde no Labsaúde!

MS ganha o primeiro laboratório 24 horas

O Sebrae-MS fez contato com o jornal e informou seus dados de 2021. Os
números são surpreendentes e comprovam que a instituição sempre caminhou
com os empreendedores. De acordo com os gestores, este ano de 2022 o Sebrae
estará ainda mais perto de quem produz e faz a diferença. Confira os números
do ano passado:

* 260.381 atendimentos ao cliente
* 63.161 empresas atendidas (CNPJ's únicos)
* 35.170 ME's e EPP's atendidas - 1º lugar em cobertura do País
* 108.199 horas em consultorias empresariais
* 61.317 atendimentos por Serviços Digitais
* 4.724 professores capacitados em Educação Empreendora
* 1.325 ações realizadas em todo o Estado
* 22 municípios no programa Cidade Empreendedora
* 2 novos postos de atendimento em bairros da Capital

E o Sebrae? mais turbinado em 2022

Gestão: Famasul orienta produtores
rurais sobre mudanças no e-Social

Novas medidas do e-Social entraram em vigor a partir deste ano para produ-
tores rurais (empregadores definidos como Pessoa Física ou Pessoa Jurídica),
que passam a ter novas regras na 4ª fase de obrigatoriedades do empregador, no
envio de informações referentes ao SST (Saúde e
Segurança do Trabalho).

O Produtor Rural deve se atentar aos prazos de
envio dos eventos S-2210, S-2220 e S-2240, em
relação ao SST, para cumprir o determinado pelo
Governo Federal e evitar as multas que serão apli-
cadas, futuramente, pelo descumprimento do en-
vio dessas informações no e-Social.

Acesse o código ao lado e veja a cartilha de
orientações elaborada pela Famasul.
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“A ciência e a tecnologia são ferramen-
tas importantes para impulsionar o Estado”,
disse o secretário de Infraestrutura do Go-
verno do Estado, Eduardo Riedel. Esta tam-
bém é a avaliação dos gestores que traba-
lham nesta área. Com o lançamento de pro-
gramas inovadores, o Governo do Estado
mostra que o setor é prioridade na sua ges-
tão e que aposta em projetos para tornar
Mato Grosso do Sul mais moderno e pre-
parado para o futuro. “O Estado avança em
todas as frentes, na área de ciência, inova-
ção e tecnologia, com investimentos em
projetos, pessoas e no empreendedorismo,
que se trata de um legado que não tem ta-
manho”, descreveu o diretor-presidente da
Fundect (Fundação de Apoio ao Desenvol-
vimento do Ensino, Ciência e Tecnologia),
Márcio Araújo Pereira.

Para o lançamento de projetos, editais e
novos programas no setor foram R$ 33
milhões no ano passado e a previsão é de
R$ 48 milhões para 2022. Entre eles o pro-
grama “Centelha”, que segue firme.

Eduardo Riedel: projetos e união de esforços
transformam MS com ‘ciência e tecnologia’

INVESTIMENTOS - Entre os grandes investimentos do setor, está o programa “MS + Ciência”, que prevê R$ 30
milhões para financiamento de editais, bolsas, pesquisas e convênios voltados para o setor no 1° semestre de 2022.

Outro programa de destaque é o “Centelha”, que segue para segunda edição, onde haverá o investimento de R$ 3
milhões, para financiar 50 ideias inovadoras em negócios de sucesso. O objetivo é estimular a criação de empreendimen-
tos inovadores a partir da geração de novas ideias, e disseminar a cultura do empreendedorismo inovador em todo o
território nacional. Na primeira edição foram R$ 1,6 milhão de recursos do governo estadual.

Para contribuir com o meio ambiente e desenvolvimento sustentável, foram mais R$ 8 milhões para selecionar projetos
de pesquisa e inovação que contribuam para a neutralização das emissões de gases efeito estufa, em Mato Grosso do Sul.
Eles fazem parte da política do “MS Carbono Neutro”, que visa mitigar toda emissão até 2030.

Márcio Pereira, presidente da Fundect

SECRETÁRIO JAIME VERRUCK - Estes investimentos em tecnologia,
ciência e inovação vão ajudar na produção de diferentes projetos em áreas como
agronegócio, indústria, desenvolvimento sustentável, para impulsionar a eco-
nomia local, além de tornar a gestão estadual mais ágil e moderna, com menos
burocracia. “É assim que nós queremos ver a ciência, tecnologia e inovação
aqui no Estado, com recursos e grande capacidade de produzir pesquisas e de
gerar resultados”, afirmou o titular da Semagro.

Jaime Verruck, secretário de Estado

Ampliando as agendas de trabalho
para garantir a estruturação e o desen-
volvimento do Conselho Regional de
Administração de Mato Grosso do Sul
(CRA-MS), o presidente Adm. Rogério
Bezerra, e vice-presidente Adm. Valdir
Pereira, se reuniram para definir o ali-
nhamento estratégico dos projetos do
Conselho para o ano de 2022.

O trabalho das lideranças da adminis-
tração, em conjunto com os demais di-
retores e conselheiros regionais e fede-
rais, vem beneficiando os profissionais
e empresas do setor nos 79 municípios.

Durante a reunião, eles visitaram o
canteiro de obras do CRA-MS, que está
sendo reestruturado para oferecer mais
conforto e agilidade nos atendimentos
prestados. Nos últimos anos, o CRA-MS

vem se modernizando e com esta refor-
ma a autarquia ampliará sua capacidade
de entrega à Administração de MS.

Os gestores ainda reforçam que os pro-
fissionais podem contribuir com os tra-
balhos do conselho, enviando sugestões
para secretaria@crams.org.br ou entran-

Administradores de MS ganham novos investimentos

MODERNIZAÇÃO DO ATENDIMENTO - No Autoatendimento, disponível 24 horas por dia na plataforma virtual,
profissionais que estão em qualquer parte do Estado e até mesmo do mundo podem solicitar serviços e fazer o contato com
o conselho. Esta é uma ferramenta moderna. O canal virtual pode ser acessado no www.crams.org.br.
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do em contato diretamente com os repre-
sentantes. O conselho deve anunciar em
breve a agenda de novos eventos técni-
cos e campanhas de valorização profissi-
onal e geração de oportunidades, por isso
é importante estar conectado todos os dias
nos canais de comunicação.

VÁRIOS CONTRATOS - Já nos
finalmentes do ano fiscal, a Prefeitu-
ra de Campo Grande publicou em seu
diário oficial um extrato renovando/
prorrogando o contrato com seis
agências de publicidade para atender
as demandas do município. O docu-
mento foi publicado no dia 29 de de-
zembro, já com o Papai Noel baten-
do na porta.

QUANTO CUSTOU - O
aplicativo de serviços do Detran pa-
rece estar desatualizado. Em uma
página da Internet o documento está
válido e tudo certo. Mas no
aplicativo, no mesmo assunto, pare-
ce que não. Será que o contribuinte
pagou esse sistema e ele deve estar
com erro?

HIPOCRISIA - Em vários muni-
cípios, o que não falta é vereador me-
tido a "defensor do povo", porém, al-
guns acreditam que o cidadão deve
ser um idiota para nao entender que,
as vezes, o vereador é do mesmo gru-
po político do prefeito e para "os ami-
gos" faz vistas grossas do baixo ser-
viço entregue a população. "Bater nos
outros", como se diz na linguagem
política de esgoto, é fácil. Difícil é
ser técnico, sério e trabalhar com
compromisso com a verdade e não
pensando apenas em conquistar likes
nas redes sociais.

Sabe de algo? conte para nós: (67)
99997-8129 ou diariocg@gmail.com

Toda vez que o Tribunal de Contas
do Estado (TCE-MS) entra em ação,
quem ganha é a sociedade em geral,
pois a atuação do órgão combate a
fraude e a corrupção, ajuda o dinheiro
a ficar no Estado e nos municípios e
obriga os gestores públicos a desem-
penharem seu papel com melhores
entregas para as pessoas. Desta vez, o
sistema vai identificar crianças e ado-
lescentes que não frequentam ou que
perderam o vínculo com a escola.

O presidente do TCE-MS, Iran Co-
elho das Neves, participou da assina-
tura do termo de implementação do
Sistema Integrado de Informações e
Notificação de Busca Ativa Escolar na
rede estadual de ensino, fruto de uma
parceria entre o Governo, por meio da
Secretaria de Educação, com o Minis-
tério Público de MS.

A Busca Ativa Escolar vai identifi-
car crianças e adolescentes que não fre-
quentam ou que, em algum momento,
perderam o vínculo com a escola, além
de monitorar e atuar preventivamente
no caso de estudantes em risco de
abandono ou descontinuidade do pro-
cesso de escolarização.

TCE-MS participa da
assinatura do Sistema
Busca Ativa Escolar
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DiárioCG - Vemos que a ACED deu
um "up" nos últimos tempos em sua ges-
tão e está conseguindo chegar mais per-
to dos empresários, aqueles que geram
emprego e renda na maior cidade do in-
terior de MS. A que o senhor atribui isso?

Nilson Santos - Entendemos que esta
observação, seja o reconhecimento do
empenho de nossos diretores e incentivo
para continuarmos desempenhando o pa-
pel de bem representar o associado adqui-
rindo credibilidade junto a sociedade e
poderes constituídos, extrapolando os ob-
jetivos estatutários dentro do caráter
associativista. Talvez a experiencia vivi-
da em outra gestão em que tive o prazer
de dirigir a então ACID (Associação Co-
mercial e Industrial de Dourados) nos anos
de 1996 e 1998 e o modelo de administra-
ção com delegação de responsabilidades
aos diretores de departamentos, austerida-
de na gestão da máquina administrativa e
competência da nossa área de comunica-
ção, sejam os motivos da nossa
receptividade.

DiárioCG - Percebemos que nos últi-
mos anos, a gestão pública municipal, ou
seja, prefeitura e câmara, não passam por

A visão política e empresarial
de um dirigente comprometido

com o desenvolvimento!
Empresário Nilson Aparecido dos Santos

bons momentos políticos. Como a ACED
está se relacionando com o prefeito e os
vereadores para defender os interesses
dos empresários?

Nilson Santos - A ACED tem mantido
um bom relacionamento com todas as ins-
tituições governamentais, operacionais e
representativas da nossa comunidade, se
tornando uma câmara democrática inde-
pendente, cooperando e agindo nas ade-
quações e modernização das leis, no in-
tuito de desburocratizar, desonerar e faci-
litar o empreendedorismo. Para conseguir
este intento, contamos com as relevantes
contribuições de parceiros das áreas
classistas, ensino, governamentais e de
serviços.

DiárioCG - A ACED indicou algum
empresário ou gestor para ser secretário
ou cargo na Secretaria de Comércio e De-
senvolvimento Econômico de Dourados
na gestão do prefeito Alan Guedes?

Nilson Santos - A ACED não faz ges-
tão com interesses políticos partidários,
para ter isenção nos momentos de cobran-
ça, solicitações e colaborações com as
maquinas governamentais. No entanto,
sente-se honrada por ter em seu quadro

Quando se fala em mundo dos ne-
gócios ou qualquer outro tipo de con-
teúdo ligado ao empreendedorismo, é
fácil de entender que “ninguém faz
nada sozinho”. E assim é o expedien-
te de uma das mais importantes enti-
dades de classe de MS, a ACED, a As-

sociação Comercial e Empresarial da
maior cidade do interior do Estado,
Dourados.

Conversamos com o presidente para
saber da sua gestão e forma de agir di-
ante de tantos desafios para defender
os interesses de quem produz.

DiárioCG - O que a ACED espera dos candidatos ao Governo de MS nas
eleições deste ano?

Nilson Santos - A ACED aguarda com expectativa uma safra de candidatos nas
próximas eleições com perfis voltados para o bem-estar dos sul mato grossenses e
comprometidos com a continuidade dos projetos que tragam empregabilidade e
desenvolvimento. Dourados quer na sua particularidade, também dar a sua contri-
buição, oferecendo opções de nomes estadistas que possam fazer justiça nas dis-
tribuições dos recursos oriundos de um governo federativo.

DiárioCG - Qual a mensagem da ACED para os empresários e colaborado-
res do comércio neste momento de, ainda, desafios devido a pandemia?

Nilson Santos - A ACED entende que a pandemia está ainda distante de uma
erradicação. Nossa recomendação é para que todos se mantenham em harmonia,
com todas as cautelas sugeridas nos protocolos de biossegurança. Estamos em
alerta, contando com as parcerias da FIEMS e “Sistema S” para dar todo o suporte
necessário para o enfrentamento deste mal. Deus nos ajude!

empresários competentes que poderiam
fazer parte de qualquer equipe de gover-
no, desde que seja licenciado.

DiárioCG - Qual a visão da diretoria
da ACED sobre o trabalho do Governo
do Estado para ajudar os empresários?

Nilson Santos - O governo do estado
tem tido um comportamento excepcional

no relacionamento com a ACED, atenden-
do nossas solicitações e sugestões nas áre-
as de infraestrutura e fiscal. A lei da liber-
dade econômica estadual, incentivos aos
empreendedores, acessibilidade rural e
urbana, são algumas intervenções que
contribuiram para consolidar a grande
Dourados no polo desenvolvimento do
nosso estado de Mato Grosso do Sul.

A Secretária Municipal de Cultura de Dou-
rados, através da Economia Solidária, auxilia pes-
soas que buscam uma renda ou renda extra, a
produzir e comercializar seus produtos artesanais
e também oferece cursos gratuitamente para
quem deseja aprender novas técnicas. O projeto
também conta com uma loja Espaço Arte Ecosol
na rua Isidoro Pedroso, 115 – Jd. Caramurú.

Estão sendo oferecidas gratuitamente as se-
guintes oficinas:

* Crochê Contemporâneo (Fone 99825-4423
- Alice Miyeko);

* Bordado Livre (Fone 99950-3841 - Ivete Bruneta);
* Terapêuticas (Fone 999527434 - Tereza

Yamashita);
* Curso Sucesso no Novo Normal (Fone 99205-

2501 - Maira Pinho).
 Regina Satiko Yamashita Prause, coordenado-

ra da Loja Espaço Arte Ecosol, explica que “a Eco-
nomia Solidária não tem o foco apenas na parte
financeira, mas também cuidar da saúde mental e
emocional dos artesãos envolvidos nos projetos.
Ensinamos a mexer no Instagram, fazer
precificação dos serviços e muito mais”.

Economia Solidária gera oportunidade em Dourados
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Racib Harb será
o entrevistado

* A liderança da região de Dourados,
o farmacêutico e empreendedor Racib
Harb, será o entrevistado na próxima edi-
ção. Vamos descobrir detalhes dos pen-
samentos e atitudes desse profissional de
saúde que agregam valor a qualidade de
vida das famílias. Aguardem!
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@jaimeverruck > A cada visita a
um empresário, a cada postagem nas
redes sociais, a cada discurso, o se-
cretário de Desenvolvimento Econô-
mico de MS ganha mais fãs e segui-
dores. Jaime é daqueles que se colo-
ca no lugar do empreendedor e é por
isso que se tornou a referência no
Brasil.

@drclaudemyrsoares > No dia a
dia ele só tem "cara" de bonzinho.
Este é o farmacêutico e empresário
Claudemyr Soares, de Jardim. Estra-
tegista e dedicado, já se fala muito
nos bastidores que ele vai surpreen-
der a cidade. E pelo visto de suas
postagens, vai com tudo.

Combate à pandemia: Águas Guariroba doa
30 mil máscaras a vários municípios de MS

A Águas Guariroba em parceria com
a MS Pantanal entregou 30 mil máscaras
para a Secretaria de Estado de Saúde de
Mato Grosso do Sul (SES-MS). A doação
tem como objetivo reforçar as ações de
enfrentamento ao COVID-19 no Hospital
Regional de Mato Grosso do Sul em Cam-
po Grande e em municípios do interior do
estado como Corumbá, Dourados, Ponta
Porã e Três Lagoas.

A entrega foi realizada na sede da SES-
MS e contou com a participação da secre-
taria de Estado de saúde, Geraldo Rezende,
do diretor-presidente da MS Pantanal,
Celso Paschoal, do gerente de meio ambi-
ente e qualidade da Águas Guariroba,
Fernando Garayo e representantes do Hos-
pital Regional de Mato Grosso e secreta-
rias municipais de saúde.

Ao todo foram entregues 30 mil máscaras que auxiliarão nas ações de enfrentamento ao COVID
em Campo Grande, Ponta Porã, Três Lagoas e Corumbá

Conta de luz mais barata! “ops”é no MT
* É uma pena que a notícia ainda não chegou por

aqui, em Mato Grosso do Sul. Mas a informaçao é
que a conta de luz vai chegar mais barata aos mato-
grossenses (MT). A Energisa, concessionária que
distribui energia elétrica no Estado, já está comuni-
cando os clientes sobre a redução do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) nas
faturas deste mês. A Lei Complementar nº 708/2021,
do Governo de Mato Grosso, reduziu a alíquota do
ICMS para diversos setores e é o maior pacote de
redução de impostos do país.

* A primeira edição da Funsat Itinerante de 2022 da Prefei-
tura de Campo Grande aconteceu no CRAS da Vila Popular,
quando foram realizados 194 atendimentos, com um total de
112 pessoas encaminhadas para o mercado de trabalho, sendo
47 candidatos para o Assaí Atacadista, 10 encaminhados para o
Grupo Refriko e 55 para diversas outras oportunidades. Essa foi
a primeira ação da Funsat Itinerante do ano e reuniu várias se-
cretarias parceiras com o objetivo de levar os mais diversos ser-
viços do poder público, ao alcance da comunidade da Vila Po-
pular, e assim, será com as sete regiões da Capital. A Itinerante
é mais que oferta de emprego, é dignidade.

100 novos postos de trabalho gerados em CG

PRÓXIMA EDIÇÃO deste jornal terá um “especial” sobre as contratações e pagamentos das maiores prefeituras de MS
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