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Presidente das autoescolas diz que as mudanças precisam ser praticadas

Alterações no CTB são positivas, 
mas precisam de fiscalização

Governo federal quer estrutura contra 
os incêndios no bioma Pantanal até 2021

Comissão estadual discutirá 
estratégia a aulas presenciais

Dayane Medina

O novo Código de Trân-
sito Brasileiro aprovado na 
terça-feira (22), na Câmara 
dos Deputados, virou assunto 
entre os condutores campo-
-grandenses que enxergam 
algumas das alterações como 
positivas, desde que tenham 
a colaboração da população 
e uma fiscalização mais firme 
para fazer valer o cumpri-
mento, caso entre em vigor.

As modificações que foram 
para sanção, se aprovadas, 
passam a valer 180 dias após 
serem publicadas no Diário 
Oficial da União. Uma das 
principais mudanças pro-
postas prevê que, em casos 
de lesão corporal e homicídio 
causados por motorista em-
briagado, mesmo que sem 
intenção, a pena de reclusão 
não pode ser substituída por 
outra mais branda, que res-
tringe direitos.

O aumento na validade da 
CNH (Carteira Nacional de 
Habilitação) para dez anos 
para condutores com menos de 
50 anos de idade, e renovação 
a cada três anos para pessoas 
acima de 70 anos. Outras mo-
dificações estão na obrigato-
riedade do uso de cadeirinha 
para o transporte de crianças 
de até 10 anos que ainda não 
atingiram 1,45 metro; além de 
tornar todas as multas leves e 
médias puníveis apenas com 
advertência, caso o condutor 
não seja reincidente na mesma 
infração nos últimos 12 meses. 

O projeto também prevê li-
mites diferentes de pontuação 
na carteira de motorista, antes 
da suspensão, no prazo de 12 
meses: 40 pontos para quem 
não tiver infração gravíssima; 
30 pontos para quem possuir 
uma gravíssima; 20 pontos 
para quem tiver duas ou mais 
infrações do tipo.

Para o presidente do 
Sindcfc-MS (Sindicato dos 
Centros de Formação de Con-
dutores do Estado do Mato 
Grosso do Sul), Wagner Prado, 
todas as alterações são po-
sitivas, mas, para fazerem a 
diferença, precisam ser pra-
ticadas no dia a dia e terem a 
colaboração da população e o 
auxílio de fiscalização. 

“Antes que houvesse essas 

Rafael Ribeiro

A gestão Jair Bolsonaro 
(sem partido) quer manter 
toda a estrutura disponibili-
zada para combater os focos 
de incêndio no Pantanal em 
regime fixo até pelo menos o 
fim do ano, independente se os 
focos conseguirão ou não ser 
controlados. 

Segundo O Estado apurou, 
o assunto é debatido entre a 
cúpula da União e pode ser 
anunciado como novidade até a 
próxima semana, quando minis-
tros deverão se reunir com se-
nadores que integram uma co-
missão que investiga as causas 
dos incêndios pantaneiros.

A permanência da equipe 
de atuação montada pelo go-
verno federal para o Estado 
auxiliaria a gestão Reinaldo 
Azambuja (PSDB) na recons-
trução do bioma, processo que 
pode demorar de 50 a 100 anos, 

de acordo com especialistas. 
Além disso, os órgãos deverão 
auxiliar na investigação das 
causas dos incêndios. 

O Ciman (Centro Integrado 
Multiagências de Coordenação 
Operacional Nacional), inte-
grado por órgãos do governo fe-
deral, em seu relatório, já previa 
que os trabalhos no bioma se 
estenderiam até dezembro, “por 
conta de dificuldades climá-
ticas da região”, o que inclui 
os longos períodos de estiagem 
(piores índices registrados em 
mais de 50 anos) e a seca dos 
rios da região, entre eles o 
maior de todos, o Paraguai, 
que tem os mais baixos índices 
registrados em uma metade de 
século, cerca de 53 centímetros.

Em sua atualização, o 
Ciman destaca que o Pantanal 
voltou a ficar em estado de 
alerta após as chuvas do fim 
de semana. Na área de Mato 
Grosso do Sul, cuja operação 

foi batizada de Corumbá II, so-
mente até a noite de segunda-
-feira (21) foram extintos 86 
focos de incêndio. Desde o 
início da ação, em 20 de julho, 
foram 5.689 pontos de calor. 

Segundo o governo do 
Estado, as chuvas contri-
buíram para uma redução 
considerável dos incêndios. 
Conforme o coronel dos bom-
beiros Marcos Meza, coor-
denador das Operações Es-
tiagem 2020, no Parque das 
Nascentes do Rio Taquari 
os focos foram controlados. 
“Estamos na fase de monito-
ramento e acreditamos que 
as ações encerram amanhã 
nessa localidade”, garantiu.

Os bombeiros afirmam que 
restam apenas poucos focos 
na região da Serra do Amolar. 
“Agora vamos concentrar os 
esforços na divisa com o Es-
tado de Mato Grosso, na re-
gião de Porto Jofre, onde não 

choveu e a situação segue 
crítica”, disse Meza.

Perito responsável pela 
Operação Focus, desenca-
deada pela gestão estadual 
também com o objetivo de 
fiscalizar ações particulares 
nas queimadas do Pantanal, 
Cícero Wagner Calixto dos 
Santos disse ontem que estão 
sendo feitos levantamentos 
locais e análises das imagens 
gravadas pelos satélites nas 
mais de 30 propriedades in-
vestigadas nas regiões de 
Nhecolândia e Nabileque. Mi-
nucioso, o trabalho não tem 
prazo para ser concluído. 

“A coleta de vestígios leva 
tempo e, somente após essa 
coleta, teremos condições de 
confeccionar os laudos periciais 
que devem apontar os danos 
materiais e ambientais, bem 
como se o incêndio foi acidental 
ou intencional, por exemplo”, 
explicou o perito criminal.

Mariana Moreira

A comissão instituída pelo 
Estado com integrantes pú-
blicos e da sociedade civil se 
reunirá hoje (24) para dis-
cutir os protocolos de biosse-
gurança, necessários para o 
retorno às aulas. Conforme a 
titular da SED (Secretaria de 
Estado de Educação), Maria 
Cecília Motta, ainda não há 
uma data estipulada para 
a volta presencial das ativi-
dades. 

Motta reiterou que a função 
da comissão não é discutir o 
“quando” retornar às aulas, 
e sim em “como voltar”. “Es-
tamos elaborando os proto-
colos normativos, cognitivos, 
de biossegurança e psicosso-
cial nós teremos de enfrentar”, 
disse. 

A secretária explicou que a 
decisão de retorno do ensino 
presencial na REE (Rede Es-
tadual de Ensino) é de respon-
sabilidade da SES (Secretaria 
de Estado de Saúde), que, por 
meio do Programa Prosseguir, 
“vai definir o momento seguro 
para o retorno das aulas no 
Estado”. 

Desde o dia 23 de março, 
210 mil alunos e aproxima-
damente 18 mil professores 
das 352 escolas de todo o 
sistema estadual precisaram 
se adaptar às medidas de 
isolamento social em decor-
rência do coronavírus. A SED 
utiliza ferramentas on-line de 
aprendizagem para contem-
plar os estudantes, além de 
aulas veiculadas pelo canal 
4.3 da TVE Cultura MS, que 
pode ser acessada por meio 
do sinal digital da TV Aberta 
nos municípios de MS.

Instituições privadas
A retomada das aulas pre-

senciais para a Educação In-
fantil nas escolas privadas 
de Campo Grande, liberada 
desde segunda-feira (21), está 
ocorrendo de forma gradativa. 
Até ontem (23), 80 instituições 
protocolaram o termo de com-
promisso na prefeitura. 

A presidente do Sinepe 
(Sindicato dos Estabeleci-
mentos de Ensino do Estado 
do Mato Grosso do Sul), Maria 
da Glória Paim, salientou que 
com a liberação para as ati-
vidades presenciais para as 
crianças de até 5 anos, o pró-
ximo passo será discutir, em 
reunião agendada para os 
próximos dias com represen-
tantes do Ministério Público 
Eestadual e a prefeitura, a 
volta às aulas do Ensino Fun-
damental e Médio. 

“Eu já fundamentei junto ao 
Ministério Público a necessi-
dade desse retorno [integral] 
principalmente para o Ensino 
Médio, mas é uma questão 
que a decisão não é nossa, é 
do segmento e da prefeitura 
e nós temos que aguardar. O 
que eles decidirem, nós vamos 
colocar em prática”, afirmou. 

Questionada sobre o nú-
mero de instituições privadas 
que encerraram as ativi-
dades, Paim explicou que 
é difícil quantificar, já que 
“muitas escolas só verão que 
não têm condições de retorno 
agora”, disse. 

A presidente do Sinepe 
ressaltou que, até o mês 
passado, o sindicato havia 
constatado o fechamento ou 
a interrupção temporária das 
atividades em 12 colégios 
privados no Estado. 

“Sou do tempo que a validade da carteira 
era de 20 anos, então essa alteração de 
cinco para 10 anos está boa. Existem as 
ressalvas e quando houver necessidade, é 
feita a renovação em prazo menor.”

Não concorda com algumas alterações e 
acredita que elas podem pôr o trânsito em 
risco. “Não concordo com renovação em 
10 anos, 5 anos é suficiente para para 
saber se pode ou não continuar dirigindo.”

Novo Código de Trânsito Brasileiro

Cezar Nogueira, 
52 anos, comerciante

Marcia Ribeiro da Silva Leme, 
57 anos, empresária 

Discorda em tornar todas as multas 
leves e médias em advertência e com o 
aumento da pontuação na carteira. “Essas 
alterações não são ideais, deixam a pessoa 
impune, com chance de cometer infrações.”

“Acredito que a renovação da habilitação 
deveria ser anual. Existem pessoas que que 
sofreram acidente e tiveram alguma lesão e 
continuam dirigindo, na minha opinião deveria 
diminuir o tempo e não aumentar”, declarou. ”

Rosangela Padilha Nogueira, 
49 anos, missionária

Paulo José Leme, 
59 anos, comerciante 
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alterações foi feito todo um es-
tudo, não existem medidas de 
afrouxamento para abertura 
de infrações, são modificações 
necessárias que serão válidas 
para o dia a dia. O que pre-
cisamos é de uma sociedade 
mais consciente, condutores 
que atendam todas as regras 
do CTB, aliados a uma boa 
fiscalização para que todas as 
mudanças sejam cumpridas”, 
comentou.

Favorável às alterações do 
código, o sócio e proprietário 
da autoescola Drive, Wesley 
Martins Lourenço, de 31 anos, 
também aponta a necessidade 
de fiscalização das medidas. 
“Podemos ver na Capital vá-
rias infrações sendo come-
tidas, as pessoas aprendem a 
forma correta de se portar nas 
ruas dentro das autoescolas, 
mas não levam isso para fora 
daqui. Se as novas medidas 
entrarem em vigor é neces-
sário todo um trabalho de 
fiscalização”, ressaltou.

Já o comerciante Kalil 
Campos, de 57 anos, está 
dividido entre as alterações. 
Segundo ele, algumas me-
didas são essenciais, mas 
outras não deveriam ser 
mexidas. “Para quem causa 
acidentes e até mata pessoas 
no trânsito sob efeito de ál-
cool ou droga deve mesmo 
ter penas mais rigorosas, 
agora aumentar o número 
de pontuação, mesmo que 
exista uma regra para cada 

uma delas é desnecessário”, 
declarou. “Se é para fazer 
a população seguir um re-
gimento firm, não tem que 

estender pontuação, dando 
flexibilidade para as pessoas 
cometerem mais infrações”, 
opinou.

Nilson Figueiredo

Reprodução

Mudanças do Cógido de 
Trânsito e na Carteira de 
Habilitação seguem para 
a sanção do presidente 
Jair Bolsonaro

Professor Marcelo Turine 
permancerá como reitor 
da UFMS, ficando no 
cargo no período de 
2020 até 2024

FALA, POVO

Líder na lista tríplice, Turine 
é nomeado reitor da UFMS 
Mariana Moreira

O professor da Facom 
(Faculdade de Computação/
UFMS) Marcelo Augusto Tu-
rine foi reconduzido ao cargo 
de reitor da UFMS (Uni-
versidade Federal de Mato 
Grosso do Sul). A decisão de 
nomeação foi publicada no 
DOU (Diário Oficial da União) 
ontem (23). 

Líder na lista tríplice enca-
minhada pelo Conselho Uni-
versitário ao MEC (Ministério 
da Educação), além de Turine, 
a chapa vencedora é formada 
pela professora da Famez 
(Faculdade de Medicina Ve-
terinária e Zootecnia/UFMS) 
Camila Itavo (vice-reitora). A 
atual gestão ficou em primeiro 
lugar também na consulta à 
comunidade universitária. 

Com 42,4% dos votos, a 
chapa 2 “Todos somos + 
UFMS”, liderada por Turine 
e Itavo, foi vencedora nos três 
segmentos: estudantes, servi-
dores e docentes. Dos 7.903 vo-
tantes, 3.509 escolheram pela 
continuidade da atual admi-
nistração. Em segundo lugar, a 
chapa “UFMS + Vozes”, coor-
denada pelo professor Lincoln 
Carlos de Oliveira, do Inqui 
(Instituto de Química/UFMS), 
recebeu 24,4% dos votos. 

Em terceiro lugar como a 
menos votada da eleição, a 
professora da Fadir (Facul-
dade de Direito/UFMS) Lídia 

Maria Ribas, líder da chapa 
“Eficiência e Inovação), obteve 
4,94% dos votos. Em quarto 
lugar ficou a chapa liderada 
pela docente da FACH (Facul-
dade de Ciências Humanas) 
Elizabeth Maria Azevedo Bi-
lange, com 4,7% dos votos. 

A administração eleita 
para comandar a univer-
sidade entre 2020 e 2024 
propõe o fortalecimento da 
UFMS com mais parcerias, 
nacionais e internacionais, 
para o desenvolvimento com-
petitivo de Mato Grosso do 
Sul. Além de melhorias nos 
indicadores de qualidade de 
ensino, como pesquisa, ex-
tensão, inovação, governança 
e empreendedorismo. 

Os projetos estratégicos 
compreendem, também, o 
crescimento nos rankings na-
cionais e internacionais, sim-
plificação, desburocratização 
e transparência de processos. 
Para o reitor Marcelo Turine, 
a reeleição é um momento de 
emoção e responsabilidade. 

“Fomos reeleitos pela co-
munidade universitária em 1º 
lugar, e a escolha foi aprovada 
pelo nosso presidente. Refor-
çamos nosso compromisso 
com Mato Grosso do Sul e 
com o Brasil de ser referência 
no ensino, na pesquisa, na 
extensão e inovação, sempre 
para atingir um ensino pú-
blico, gratuito, de qualidade 
e inclusivo”, afirmou Turine.


