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Para comemorar os 40 anos de Mato Grosso do Sul, o deputado estadual Beto Pereira, por iniciativa de seu gabinete, lançou o Prêmio Ipê de Redação, que vai premiar as 
melhores redações dos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental e 1º ano do ensino médico dos alunos das escolas públicas do Estado. O concurso será realizado em 
parceria com o Curso de Letras da UEMS – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, que será responsável por analisar e julgar as redações.
O tema da redação será “O que posso fazer para tornar mais sustentável o ambiente em que vivo para construir um Estado melhor para todos?” e promove uma reflexão 
em torno da responsabilidade de cada um na preservação do meio ambiente. “Além de reforçar a inclusão do assunto sustentabilidade nas escolas públicas, queremos 
estimular o debate sobre um tema tão importante para as futuras gerações”, afirmou Beto Pereira.
Para fazer a inscrição, os interessados deverão acessar o site imprimir a ficha de inscrição e a folha de redação e enviar os trabalhos prontos www.betopereirams.com.br,  
pelo correio até o dia 25 de agosto de 2015. A comissão julgadora vai avaliar as redações levando em conta critérios técnicos e pedagógicos como conhecimento formal da 
língua portuguesa, compreensão correta do tema e sequencia e organização dos argumentos.
O anúncio dos vencedores será feito no mês de outubro, durante as comemorações do aniversário de 40 anos de Mato Grosso do Sul. Haverá premiação para as três 
melhores redações, para os professores orientadores e para as escolas, que receberão recursos através de emenda parlamentar para a aquisição de equipamentos que 
possam melhorar o dia-a-dia do estabelecimento.
“Eu acredito no poder transformador que a educação exerce em uma sociedade. Por isso, estamos lançando esse concurso, que vai estimular a prática da redação entre 
alunos das escolas publicas e o debate em torno de um tema tão importante que é o meio ambiente”, concluiu Beto.
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“Queremos estimular o debate 
sobre um tema tão importante 

para as futuras gerações”
Deputado Beto Pereira



O deputado estadual Beto Pereira participou do lançamento do selo 
comemorativo aos 100 anos do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, de 
Três Lagoas. O parlamentar destinou R$ 100 mil através de 
emenda parlamentar para a aquisição de equipamentos para a unidade 
hospitalar. “Nosso hospital é um símbolo de acolhimento ao próximo e 
graças a ajuda e colaboração de toda a sociedade a gente pode prestar 
um bom atendimento para a população de toda a região do bolsão”, 
disse a diretora geral, Irmã Aurelia Brioschi.
Beto Pereira ressaltou a importância da instituição para os moradores de 
Três Lagoas e região. “Há quase 100 anos esse hospital presta 
atendimento de qualidade aos pacientes. O trabalho e dedicação de 
toda a equipe mostram que é possível prestar assistência de forma 
eficiente e humanizada. Fico muito feliz em poder colaborar com uma 
instituição tão séria”, afirmou Beto Pereira.
O Hospital Nossa Senhora Auxiliadora foi fundado em 1919 e dez anos 
mais tarde passou a ser administrado pelas Irmãs Salesianas. Em 1978 
foi inaugurada a maternidade e em seguida, instalados centro cirúrgico 
e setor de hemodiálise. Em 2008 o local passou a contar com um 
moderno setor de atendimento oncológico.
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COMPRA DE EQUIPAMENTOS

A prefeitura de Rochedo entregou para a população duas ambulâncias que vão 
melhorar o atendimento da saúde no município. Os veículos foram adquiridos 
com recursos de emenda parlamentar e parte da verba foi destinada pelo 
deputado Beto Pereira.  “Repassei R$ 30 mil para que a prefeitura 
comprasse os veículos que irão atender a população com mais conforto e 
agilidade. Fico muito feliz em poder contribuir com a melhoria da saúde pública 
nos municípios de Mato Grosso do Sul. Parabéns ao prefeito Francisco Ribeiro 
Junior, o Juninho, pelo empenho em fazer de Rochedo uma cidade com saúde 
eficiente e mais humanizada”, disse Beto Pereira.
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O Deputado Beto Pereira compartilhou, durante uma palestra na Colônia Pulador, 
em Anastácio, um pouco da sua experiência como gestor, sobretudo na área da 
educação. Com o tema “Qualidade de Educação no Contexto Atual”, ele relatou 

BETO PEREIRA FALA SOBRE EDUCAÇÃO 
 EM PALESTRA PARA PROFESSORES 

para professores de toda a rede municipal as iniciativas tomadas durante os dois 
mandatos de prefeito de Terenos, e que transformaram a educação terenense em 
exemplo de qualidade e eficiência. Com investimentos em infraestrutura, nos 
professores e alunos, a gestão de Pereira promoveu grandes avanços como a 
criação da primeira escola pública em período integral do Estado, implantação do 
projeto UCA (Um Computador por Aluno) e sanção de uma Lei que concede o 14º° 
salário para os professores, de acordo com os índices alcançados no IDEB.

“Fiquei muito feliz com o convite feito pelo prefeito Nildo Alves, através da 
Secretaria Municipal de Educação. Agradeço a todos os agentes envolvidos na 
realização do Fórum de Educação Integrativa e Interdisciplinar. Sou militante da 
causa e acredito que a Educação é o principal agente transformador de uma 
sociedade”, ressaltou o parlamentar.



#noPlenário

Pessoas formadas em Biomedicina poderão concorrer ao cargo de perito criminal 
da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul. Isso é o que pretende permitir um Projeto 
de Lei (PL) apresentado pelo deputado Beto Pereira, que dispõe sobre a alteração 
da Lei Complementar 114/2015 – Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado.
A proposta altera a redação do inciso IV do Artigo 46, considerando a natureza do 

cargo a ser provido, inclui os bachareis em Biomedicina junto aos formados em 
Análises de Sistemas, Biologia, Ciências Contábeis, Ciências da Computação, 
Engenharia, Farmácia, Farmácia-Bioquímica, Física, Fonoaudiologia, Geologia, 
Medicina Veterinária e Química, aos aptos a concorrerem ao cargo. 
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“Quero agradecer as Câmaras de Vereadores de 
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tornarem lho dessas cidades com Títulos de Cidadão. 
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                               Beto Pereira – Deputado Estadual
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Bela Vista - Audiência pública sobre a instalação de empresa de cimento na cidade. Camapuã - Evento que promove a qualidade da carne produzida em MS. 

Campo Grande - Com o diretor do Asilo São João Bosco, Gersino dos Anjos. Corumbá - Durante a sanção da Lei que proíbe a pesca do Dourado no município. 

Rio Verde - Conhecendo o artesanato produzido em toda a região. Ponta Porã - Durante a entrega de viaturas para a segurança pública na fronteira.

Sidrolândia - Reunião com comunidades indígenas para conhecer suas demandas. Três Lagoas - Prestigiando o aniversário de 102 anos do município.
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