
Terceiro setor
A pedidos, a Câmara Municipal de Campo Grande pro-

move oficina no dia 19 de novembro. A capacitação terá três 
módulos de formação para o terceiro setor. A primeira vai 
abordar sobre captação de recursos, tema fundamental para 
o funcionamento e de maior gargalo no setor. O vereador 
Eduardo Romero (Rede) promove o evento. Todos os módulos 
são gratuitos e as inscrições vão até a próxima quarta-feira, 
pelo telefone 3316-1534. “O Terceiro Setor faz muito para o 
mundo, especialmente onde o Poder Público não consegue 
chegar ou por falta de vontade política ou por falta de estru-
tura financeira e física”, destaca o vereador. 

Universitários visitam TCE-MS
O TCE-MS (Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul) 

abriu as portas para universitários de Direito da UFMS 
nesta semana. Os estudantes conheceram o papel do tribunal 
durante a realização da primeira edição do projeto “TCE 
e o Controle Social na Universidade”, realizado na Escola 
Superior de Controle Externo. Palestras e servidores do 
TCE-MS sensibilizaram a comunidade acadêmica quanto à 
formação de uma cidadania responsável, com conhecimento 
sobre a administração pública, origem e destinação dos re-
cursos públicos. A função constitucional do TCE foi o tema 
da palestra do diretor-geral do TCE-MS, Eduardo dos Santos 
Dionizio. Ele contou a história dos tribunais, que começou 
com a Constituição de 1891. 

Corre-corre para 2ª instância
A senadora Soraya Thronicke (PSL) solicitou agenda 

com o procurador-geral da República, Augusto Aras, ontem, 
data em que o STF (Supremo Tribunal Federal) analisava a 
questão de prisão após condenação em segunda instância. A 
pesselista publicou toda a trajetória na página oficial do Fa-
cebook e tinha a pretensão de pedir a defesa da manutenção 
da prisão em segunda instância. 

Pantanal X chamas
Há semanas a região do Pantanal sofre com as queimadas, 

o governo do Estado contribui com o combate ao fogo e o depu-
tado estadual Evander Vendramini (PP) chegou a pedir apoio 
para o Ministério da Defesa e o deputado federal Beto Pereira 
(PSDB) na semana passada. Esta semana foi a vez do senador 
Nelsinho Trad (PSD) abordar o assunto na Câmara. “Nosso 
Pantanal está em risco! O fogo já destruiu uma área equiva-
lente à da cidade do Rio de Janeiro. Acabou com alagados, 
matou animais, danificou pontes e queimou cabos de fibra 
óptica. É preciso mais investimentos no combate a incêndios 
florestais. Precisamos agir!”, exclamou o parlamentar.

Pantanal X cana-de-açúcar
O vereador Eduardo Romero (Rede) utilizou a tribuna na 

Câmara Municipal para criticar a ação do governo federal que 
revogou o decreto que proibia o cultivo da cana no Pantanal 
e na Amazônia. De acordo com ele, a medida seria desneces-
sária, perante a grande extensão de terras utilizáveis para a 
agricultura no país, e alertou que foram abertas brechas contra 
lei estadual que proíbe cana no Pantanal. “Começaram derru-
bando um decreto e agora o que mais pode vir?”, questionou.

Indígenas on-line

Indígenas da aldeia Taquaperi, em Coronel Sapucaia, fi-
caram on-line e terão mais acesso à internet após a entrega 
de cinco computadores, do Sistema S em parceria com a 
prefeitura do município. Eles receberam também cinco má-
quinas de costura. O presidente da Fiems, Sérgio Longen, 
disse que o foco é a qualificação profissional das comuni-
dades. “O Sistema Fiems, por meio do Senai, promove uma 
qualificação exclusivamente voltada para a indústria, mas, 
à medida que se avança um pouco mais, é possível avaliar e 
conseguir enxergar que esse trabalho precisa se tornar mais 
efetivo, resultando como uma ação social”, afirmou.

Elogios e mais elogios...
Presidente da Assembleia, o deputado estadual Paulo 

Corrêa (PSDB) também participou da entrega de computa-
dores na aldeia em Coronel Sapucaia e não poupou elogios 
para o presidente da Fiems, Sérgio Longen. 

Taxa extra

Agora é lei Ensino
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Paulo Corrêa, presidente da Assembleia Legislativa de MS

Rayani Santa Cruz

Ele está englobando todos os brasileiros, sem 
distinção de raça, cor e partido político. Essa 
é a primeira ação em uma aldeia indígena 
de Coronel Sapucaia, município que tem a 2ª 
maior população indígena do Estado

Bastidores

Política

Deputado João Henrique (PL) pediu vistas no projeto para análise

Adiada votação sobre isenção  
da taxa de religação para energia

Proibida a venda de slime  
ou gelecas em todo o Estado 

Bancada de MS se reúne 
com ministro da Educação

Divulgação
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O projeto de lei do deputado 
estadual Felipe Orro (PSDB) 
que proíbe a cobrança de taxa 
de religação de energia elétrica 
e de água gerou discussão na 
Assembleia Legislativa e teve 
pedido de vistas de João Hen-
rique (PL). A matéria foi criti-
cada por possibilitar aumento 
nas contas dos demais usuários 
e, apesar de estar em segunda 
discussão, foi questionada a 
constitucionalidade da matéria, 
alegando que seria de compe-
tência federal. O projeto retor-
nará ao plenário para votação 
dos parlamentares na sessão 
da próxima terça-feira (12).

O pedido de vistas tem como 
objetivo estabelecer um estudo 
sobre os ganhos e os prejuízos 
que a Energisa teria com a 
aprovação da proposta. João 
Henrique afirmou que pedirá 
um relatório com estas infor-
mações à empresa e, a partir 
desses dados, realizará a aná-
lise que será apresentada na 
próxima sessão. 

“Nós precisamos endurecer 
a mensagem contra essas 
práticas abusivas em face do 
consumidor desamparado, vul-
nerável, em condição de hipos-
suficiência reconhecida, porque 
ele não pagou a conta por não 
ter dinheiro”, defendeu o par-
lamentar.

Barbosinha foi um dos opo-
sitores ao projeto, alegando que 
o cancelamento da cobrança 
implicaria aumento nas contas 
de energia para os demais con-
sumidores, visto que o valor das 
taxas seria redistribuído. “A 
proposta do senhor é de trans-
ferência de conta, não existe 
lucro”, afirmou, defendendo a 
necessidade de cobrança de al-
teração no contrato pela Aneel 
(Agência Nacional de Energia 
Elétrica), apontada como res-
ponsável pela taxação.

Com mesmo posicionamento, 
Onevan de Matos (PSDB) e 
Gerson Claro (PP) alegaram 
compreender a intenção do 
colega, mas a medida seria 

prejudicial à população. “Nós 
estamos votando contra cerca 
de 90% da população. Eu vou 
votar a favor de 90% da popu-
lação, que paga em dia, e quem 
votar a favor do projeto vota 
para que eles paguem a conta 
dos 3 ou 5% que não pagam”, 
afirmou o deputado do PP. 

O autor da matéria, Felipe 
Orro, afirmou que não imagi-
nava a proporção do debate 
causado pelo projeto e que a in-
tenção não é de redistribuição 
de cobrança, mas de diminuir 
o valor pago pela população 
às concessionárias e reforçou 
que as dívidas são geradas pela 
falta de dinheiro do consumidor. 
“A pessoa que não paga a conta 
de energia realmente não tem 
dinheiro. Quem vai ficar sem 
energia porque quer?”

O projeto
A proposta, apresentada em 

março, institui a proibição de 
cobrança de taxa de religação 
de energia elétrica e de água, 
nos casos de corte de forne-
cimento por falta de paga-
mento. O objetivo da matéria é 
atender aos consumidores que 
não têm condições financeiras 
para pagar suas contas e têm 
o serviço interrompido pela 

concessionária. “Esse projeto 
tem como objetivo beneficiar 
aquela camada mais humilde 
da população, aquele que teve 
sua energia cortada; geral-
mente são pessoas que pagam 
valores ínfimos de energia”, 
relatou Felipe Orro. 

O projeto tem uma emenda, 
de autoria do deputado Marçal 
Filho (PSDB), que explicita 
no documento a restrição 
do benefício às pessoas que 
comprovarem hipossufici-
ência financeira. Na CCJR 

(Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação), a ma-
téria também causou discor-
dâncias e foi a plenário com 
três votos contrários e dois 
favoráveis. Nas comissões de 
mérito, o debate foi menor. Na 
Comissão de Serviço Público, 
Obras, Transporte, Infraes-
trutura e Administração, teve 
um voto contrário, de Eduardo 
Rocha (MDB), e na Comissão 
de Defesa dos Direitos do 
Consumidor, foi aprovada por  
unanimidade. 
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A utilização e a comercia-
lização de gelecas, slimes e 
produtos similares que con-
tenham bórax em sua com-
posição estão proibidas em 
Mato Grosso do Sul. A Lei 
nº 5.429, de autoria do depu-
tado estadual Jamilson Name 
(PDT), foi sancionada pelo 
governador Reinaldo Azam-
buja (PSDB). A publicação foi 
divulgada no DOE (Diário Ofi-
cial do Estado) de ontem (7).

O bórax (borato de sódio) é 
uma substância utilizada pela 
indústria de produtos de cos-
méticos e limpeza. Crianças e 
usuários utilizam o produto na 
fabricação do slime para dar 
liga e elasticidade à meleca, 
embora o bórax possa ser 
substituído por outras subs-
tâncias como amido de milho.

Há alguns anos o produto 
virou febre no Brasil, e a divul-
gação em massa fez com que 
aumentasse o consumo. Com 
isso, casos de crianças com 
intoxicação por bórax foram 
registrados em diversos locais 
do Brasil. Entre os principais 
sintomas estão irritação da 

pele, inchaço, coceira, pro-
blemas respiratórios, dores no 
corpo, diarreia e náusea.

A Anvisa adverte que a 
substância não é regulamen-
tada em produtos direcionados 
à utilização por crianças, es-
pecialmente em brinquedos 
como slimes e gelecas. Foi a 
partir dessas informações que 
o autor da lei visou à proibição.

“Estamos trabalhando pela 
saúde de nossas crianças. A 
proibição tem o objetivo de 
prevenir contra essas com-
plicações que podem acon-
tecer com a ingestão e ina-
lação da substância. Ainda 
mais porque o bórax está 
presente em algo amplamente 
utilizado pelas crianças como 
uma brincadeira”, afirmou o 
deputado Jamilson.

Com a nova lei, cabe ao go-
verno do Estado regulamentar 
as formas de fiscalização 
sobre a venda do produto e 
estabelecer o valor da multa 
em caso de violação da lei. 
Os valores arrecadados com 
a multa serão direcionadas 
para o Fundo Estadual de 
Defesa dos Direitos do Con-
sumidor (FEDDC).

Rayani Santa Cruz

Deputados federais e sena-
dores de Mato Grosso do Sul 
se reuniram com o ministro 
da Educação, Abraham Wein-
traub, em Brasília na quarta-
-feira (6). A implantação do 
projeto das escolas cívico-mi-
litares em Mato Grosso do Sul 
foi o assunto discutido. 

De acordo com informa-
ções, o ministro recebeu os 
parlamentares na sede do Mi-
nistério da Educação. Os se-
nadores Nelsinho Trad (PSD), 
Soraya Thronicke (PSL), os de-
putados federais Luiz Ovando 
(PSL), Bia Cavassa (PSDB) e 
Rose Modesto (PSDB) e o de-
putado estadual Renan Contar 
(PSL) dialogaram sobre o au-
mento de escolas no modelo 
militar no Estado.

Em Mato Grosso do Sul, a 
SES (Secretaria de Estado de 
Educação) está em processo 
de planejamento e, até o mo-
mento, serão contempladas 
duas unidades de ensino que 
ficam em regiões conside-
radas de vulnerabilidade, 
uma em Campo Grande e 
outra em Corumbá.

A deputada Bia Cavassa, 
de Corumbá, comentou sobre 
a implantação que pode au-
xiliar na região de fronteira.  
“Começamos a colher os 
frutos da nossa articulação, 
apoio e sensibilização para 
a problemática da nossa re-
gião de fronteira, junto às 
Forças Armadas.”

Contar fez questão de com-
parecer por ser um dos ide-
alizadores do programa no 
Estado. O parlamentar pon-
tuou que os alunos devem ser 
livres de ideologias. “A minha 
bandeira sempre foi a edu-
cação. Fiquei muito feliz com 
a ideia do projeto e queremos 
expandir para outros municí-
pios de MS. Eu acredito que 
só com uma educação de qua-
lidade poderemos nos tornar 
cidadãos conscientes, dignos e 
livres de ideologias”, diz.

 A iniciativa é uma par-
ceria entre o MEC (Ministério 
da Educação) e o Ministério 
da Defesa, que apresenta um 
conceito de gestão nas áreas: 
educacional, didático-pedagó-
gica e administrativa com a 
participação do corpo docente 
da escola e apoio dos militares. 


