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Salário de R$ 7 mil

De 77 candidatos aptos, 55 são novos ao passo que 22 são agentes que buscam a reeleição

Perspectiva de renovação na eleição do 
Conselho Tutelar marcada no domingo

Amanda Amorim

O TJMS (Tribunal de Jus-
tiça de Mato Grosso do Sul), 
negou o pedido e manteve 
a carga horária de 8 horas 
para os servidores estaduais. 
Após 14 anos, trabalhando 
por 6h, a retomada se deu no 
início de julho, contrariando 
os sindicatos da categoria. O 
governo do Estado apresentou 
argumentos que comprovam 
o benefício do horário mais 
estendido, sendo um deles a 
economia de mais R$ 860 mil. 

Em setembro, os trâmites 
favoreciam os sindicatos 
que pediam a volta da carga 
de 6h, mas estudos reali-
zados pela Procuradoria da 
Fazenda Estadual apontam 
que, entre junho e julho deste 
ano, já houve uma economia 
com o fim de plantões extra-
ordinários em 41 órgãos. O 
gasto registrado em agosto, 
que corresponde ao mês tra-
balhado em julho, foi de cerca 
de R$ 4,8 milhões, ao passo 
que em junho, último mês em 
que vigorou a carga horária 

reduzida, foram pagos cerca 
de R$ 5,7 milhões, diferença 
quase milionária de um mês 
para o outro. A estimativa 
é de que a normalização no 
número de horas trabalhadas 
por servidor será igual à 
contratação de 4 mil funcio-
nários públicos sem o au-
mento de despesas, o que 
representa a economia de R$ 
130 milhões ao ano. Sendo 
que apenas em horas extras 
e plantões o esperado é de R$ 
20 milhões a menos retirados 
dos cofres públicos.

Amanda Amorim 

As eleições para sele-
cionar os novos agentes do 
Conselho Tutelar ocorrem 
no próximo domingo (6). São 
77 concorrentes, e destes 
55 são novos na busca pelo 
cargo, sendo que, dos 25 que 
atuam hoje, apenas 3 não 
buscam a reeleição. São 25 
vagas para o cargo de con-
selheiro titular e 50 para 
suplentes, que não são fixos, 
mas podem ser convocados 
para cobrir férias ou ates-
tados médicos. A votação 
terá início às 8 horas com 
termino previsto para as 
17h. O salário é de R$ 7 mil 
para 40 horas.

Segundo o presidente do 
CMDCA (Conselho Municipal 
do Direito da Criança e do 
Adolescente), Celso José 
Santos, todos os candidatos 
passam pelo mesmo processo 
para concorrer à vaga. “Não 
existe preferência nem pelos 
novos, nem pelos antigos, 
pois nós temos após a eleição 
um período de capacitação 
com todos os aprovados”, 
aponta. Os inscritos para 
as vagas possuem as mais 

diversas profissões. “A partir 
do momento em que eles 
são eleitos, nós vamos dar 
início a um curso, que vai 
capacitar esse cidadão. Os 
candidatos possuem as mais 
diversas profissões, podendo 
ser advogado, professor, as-
sistente social e todos vão 
passar por esse curso antes 
de assumir o cargo de forma  
efetiva”, destaca. 

O curso de capacitação 
será destinado para todos 
os candidatos do Estado. 
“Em Mato Grosso do Sul, 
todos que se candidataram 
passam por essa capaci-
tação, de ponta a ponta”, 
assegura. As novas eleições 
marcam a possibilidade de 
o conselheiro se manter no 
cargo por mais tempo, já que 
até 2018, eram permitidos 
apenas dois mandatos. “Até 
o ano passado, eles poderiam 
ser reconduzidos, mas este 
ano uma nova lei conseguiu 
que todos os conselheiros 
tutelares podem passar pelas 
eleições quantas vezes o ser-
vidor desejar, diferente de 
antes, que era apenas dois 
mandatos”, revela. As ree-
leições não destituem o can-

Thais cintra 

A moradora de rua Ana 
Cristina Gomes, que teve 
50% do corpo queimado, per-
manece internada no CTI 
(Centro de Tratamento In-
tensivo) da Santa Casa de 
Campo Grande. Com quei-
maduras de 2º e 3º graus na 
face, em vias aéreas, pescoço, 
e outras partes, o estado de 
saúde é grave. De acordo 
com a assessoria do Hospital, 
Ana Cristina foi entubada e 
sedada por conta dos feri-
mentos.  No início da semana, 
a vítima teve um desentendi-
mento com outra moradora 

em torno da Rodoviária an-
tiga. Segundo moradores da 
região, Dafiny Guimarães de 
Silva, de 27 anos, decidiu se 
vingar de Ana Cristina, ate-
ando fogo em seu corpo. Um 
vídeo que mostra o momento 
do incidente está circulando 
pela internet e nas imagens 
é possível ver o desespero de 
Ana. A autora do crime foi 
presa em flagrante no bairro 
Jardim Imá, onde estava es-
condida na casa de uma tia, 
e passou pela audiência de 
custódia na Depac (Delegacia 
de Pronto Atendimento), e 
espera a transferência para 
um presídio feminino. 

Raiane Carneiro

    A lei que regulamenta a 
atividade dos motoristas de 
aplicativo foi divulgada ontem 
(2), no Diário Oficial de Campo 
Grande, e teve apenas um veto 
do prefeito Marquinhos Trad. 
Enquanto era projeto de lei, 
o texto foi polêmico entre os 
motoristas, população e verea-
dores. Entre as medidas apro-
vadas está a obrigatoriedade 
de as empresas que atuam na 
cidade terem CNPJ e inscrição 
municipal e ofertar um curso 
de condução segura para os 
motoristas, de forma gratuita. 
De acordo com o presidente 
da Associação de Motoristas 
de Aplicativo, Jhonny Coelho, 
os trabalhadores temem uma 
possível saída das maiores 
empresas do segmento. E não 
está certo se haverá mudanças 
nos preços das viagens.

A lei deve entrar em vigor 
em 120 dias e vai impactar 
cerca de oito mil condutores 

de 12 plataformas que operam 
na Capital. Conforme Coelho, 
exigir uma CNPJ e outras do-
cumentações como pediu o mu-
nicípio pode afastar algumas 
empresas de transporte indivi-
dual. “A Uber já tinha dito que 
se aprovasse alguma coisa de 
CNPJ ou coisa parecida, qual-
quer tipo de regulamentação, 
ela sairia de Campo Grande, 
já tinha manifestado isso”, 
afirma, ressaltando que isso 
deve impactar em empresas 
maiores e estrangeiras. “Pode 
acontecer [uma retirada] e não 
só da Uber. Das pequenas não, 
mas tememos a saída, sim, dos 
aplicativos maiores”, disse. 

Uma das partes do texto 
que mais geraram repercussão 
foi a necessidade de os moto-
ristas passarem por um curso 
on-line. Conforme o decreto, a 
empresa terá de oferecer esse 
curso on-line e gratuitamente. 
A carga horária e o conteúdo 
serão definidos pela Agetran 
(Agência Municipal de Trans-

porte e Trânsito). Inicialmente, 
no projeto de lei, era previsto 
que o curso fosse dado pela 
Agetran. Essa é outra situação 
que ainda está sem definição 
para a categoria. “Não é mais a 
Agetran. Vai ser on-line e quem 
vai dar é o próprio aplicativo, e 
é gratuito. Então vai ter de apa-
recer uma empresa boazinha 
que vai presentear todos os 
motoristas e o que ela fizer vai 
valer para todos. Que empresa 
vai fazer isso? Esta é a nossa 
preocupação”, explica. 

Também foi aprovado o 
cartão de identificação visual, 
de 21 cm, que deve estar 
visível no veículo. O armaze-
namento de informações por 
parte da empresa também 
foi sancionado e pode ser 
informado ao município caso 
seja solicitado. A Uber foi 
procurada pela reportagem 
para se posicionar sobre a 
regulamentação, mas não se 
obteve retorno até o fecha-
mento desta edição. 

didato dos processos neces-
sários para chegar à eleição. 
“O processo é o mesmo para 

os novatos e para aqueles 
que buscam se recandidatar, 
sendo necessário passar pelo 

processo seletivo, entrega de 
documentos, prova objetiva, 
prova de informática, prova 

do psicotécnico, e a eleição, 
passando por tudo isso ele é 
conselheiro de novo”, define . 

Em vigor em 120 dias

Com regulamentação, motoristas de 
aplicativos temem saída de empresas 

Vitória do governo

Tribunal de Justiça mantém carga horária  
de 8 horas para servidores do Estado

Rafaela Alves 

Uma funcionária de um hotel 
ficou ferida após cair do 5º andar 
na manhã de ontem (2). Ela tra-
balhava no Hotel Mohave, loca-
lizado na Avenida Afonso Pena, 
no centro de Campo Grande. A 
vítima não teve nem a identi-
dade nem a idade reveladas. As 
informações são de que a mu-
lher estava sentada na janela de 
um dos apartamentos fazendo a 
limpeza do vidro quando caiu. O 
acidente só não foi mais grave 
porque a funcionária caiu sobre 
um toldo, amortecendo a queda.  

O Corpo de Bombeiros foi 
acionado e encaminhou a ví-
tima para a Santa Casa. Con-
forme o hospital, ela passou por 
exames de imagens e aguar-
dava avaliação da ortopedia e 
neurocirurgia. Apesar da queda 
a mulher está na área verde, 
destinada para casos leves, 
já que ela se encontra cons-
ciente e orientada. (Colaborou 
Amanda Amorim)

Santa Casa

Moradora de rua segue 
internada com queimaduras

Acidente

Funcionária de 
hotel fica ferida 
depois de cair 
do 5º andar

Município proíbe realização de prescrição para óculos em lojas
É lei

Sancionada a lei comple-
mentar que determina a proi-
bição de estabelecimentos 
oferecerem consultas para 

prescrever óculos e lentes. O 
texto também proíbe qualquer 
atividade de atendimento re-
ferente aos olhos ou distri-

buição de vales-consultas. 
Somente os oftalmologistas 
podem fazer prescrições. 
No texto, fica vedada qual-

quer propaganda que induza 
o cliente à prestação de ser-
viços oftalmológicos, uma 
vez que o estabelecimento é 

apenas para comercialização 
de produtos. As lojas também 
não podem manter consultó-
rios. (Raiane Carneiro)
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