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Opinião da ministra Tereza Cristina e do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta serão fundamentais

Após Saraiva manifestar desejo de disputar 
prefeitura, DEM fará reuniões com executiva

Empreendedora Thais Millena quer mudar 
a ‘estética’ da Câmara dos Vereadores

Por negar informações ao MPF, prefeito 
de Coxim tem R$ 387 mil bloqueados 

Deputado tucano será relator do projeto 
que antecipa feriados de meio de semana

Nilson Figueiredo

Reproducação

Andrea Cruz

No fim de semana, o ex-
-vereador e vice-presidente mu-
nicipal do DEM, Airton Saraiva, 
divulgou que deseja disputar a 
Prefeitura de Campo Grande 
nas eleições municipais. Agora, 
o partido fará reunião para 
discutir a questão, já que es-
tava definido o apoio da sigla à 
reeleição de Marquinhos Trad 
(PSD). A opinião da ministra 
Tereza Cristina e do ex-mi-
nistro Luiz Henrique Mandetta 
serão fundamentais.

No sábado, o ex-vereador 
comentou sobre a vontade de 
pleitear a prefeitura da Capital.  
“Estou pensando em lançar meu 
nome a candidato a prefeito de 
Campo Grande. O DEM é um 
partido forte com um ex-mi-
nistro, a ministra Tereza Cris-
tina, temos o vice-governador 
Murilo Zauith, dois deputados 
estaduais e vejo que nós não 
podemos ficar fora da eleição. 
Tive quatro mandatos de vere-
ador e acho que tenho direito de 
pleitear isso. E com certeza vou 
conversar com todos os lideres 
do partido para construir uma 

Rafael Belo

Há um ano com a Estética 
Solidária, nas Moreninhas, 
ajudando as pessoas, a empre-
endedora Thais Millena Alves 
Viera, 27 anos, proprietária 
da Estética Thais Millena, de-
cidiu se filiar ao PSD e ser 
pré-candidata a vereadora 
em Campo Grande-MS. Com 
pós-graduação em Gestão e 
Docência em Educação quer 
ser mais atuante e fazer uma 
Campo Grande melhor.

“Pesquisei os partidos. En-
contrei o PSD no qual me iden-
tifico e acredito nos mesmos 
ideais. Tentei me filiar virtu-
almente, não consegui. Fui 
até a prefeitura e o prefeito 
Marquinhos Trad me filiou na 
hora”, contou. Thais Millena 
também quer mostrar para 

as pessoas que é possível in-
gressar na política e não ser 
corrupta. “É possível ter uma 
política limpa, justa e clara. 
Quero mostrar que a política 
não é individual, é coletiva. Se 
for eleita serei menos gabinete 
e mais rua”, revelou.

Ela quer atuar principal-
mente em três frentes. “Em-
preendedorismo para ajudar 
no crescimento, fomento e va-
lorização empregando mais 
pessoas. Defesa da criança 
e do adolescente que sofrem 
abusos que são invisíveis. 
Quero ajudar na prevenção 
nas escolas para elas identi-
ficarem um abusador ou im-
portunador. Também quero a 
transparência de dados pú-
blicos como de vagas nas cre-
ches e habitações”, pontuou.

Casada e com um filho de 

O deputado federal Beto 
Pereira (PSDB) foi designado 
relator do Projeto de Lei (PL) 
3797/19, que trata da anteci-
pação dos feriados que caem 
no meio de semana para serem 
comemorados nas segundas-
-feiras. A proposição pode 
aumentar a produtividade na-
cional e favorecer a recupe-
ração econômica do país, sem 
aumentar custos. 

O deputado é autor de um 
projeto de lei semelhante (PL 
1335/2019), que propõe a trans-
ferência de feriados que caem 
nas terças e quartas-feiras para 
as segundas-feiras e os que 
caem nas quintas-feiras para as 
sextas-feiras. 

A proposta não inclui fe-
riados como 1º de janeiro, Car-
naval, Sexta-feira Santa, 1º de 
maio (Dia do Trabalhador), 
Corpus Christi, 7 de setembro 
(Dia da Independência), 12 de 
outubro (Nossa Senhora Apa-
recida, Padroeira do Brasil) e 25 
de dezembro (Natal). O PL é de 
autoria do senador Dário Ber-
guer (MDB-SC), já foi aprovado 

no Senado e está em regime 
de urgência na Câmara dos 
Deputados. 

Sem pontos facultativos
Beto Pereira esteve em Bra-

sília com o gerente-executivo 
da Confederação Nacional 
das Indústrias (CNI), Marcos 
Borges, para debater o tema. 
“Essa proposta é uma medida 
simples, mas é uma ação que se 
soma para melhorar a compe-
titividade do país e o chamado 
‘Custo Brasil’”, afirmou Borges. 
A proposta visa coibir as cha-
madas pontes, que é quando o 
feriado cai no meio de semana 
e as instituições decretam ponto 
facultativo nos dias próximos 
aos fins de semana.

Ainda segundo a CNI, um 
dia de folga entre os 252 dias 
úteis de 2019 significou uma 
diminuição do Produto Interno 
Bruto (PIB) brasileiro de 0,4%, 
ou seja, R$ 29 bilhões. Essa 
perda impacta na produtivi-
dade, na qualidade dos pro-
dutos e no número dos postos 
de trabalho no país.

 O parlamentar também 
está em contato com as outras 
confederações e sindicatos 
para construir o relatório. 
Beto Pereira já esteve reunido 
por videoconferência com re-
presentantes da Federação 
Brasileira de Bancos que 
apoia a proposta, mas sugere 
que a regra também valha 
para estados e municípios 
para haver uma uniformidade. 
“As financeiras geralmente 
não emendam feriados e, se 
os bancos abrem, comércio, 
indústrias e serviços também 
funcionam”, explicou Pereira. 

O deputado é integralmente 
a favor da proposta. “É uma 
forma de ganharmos em pro-
dutividade em um momento 
em que todos deverão dar suas 
parcelas de contribuição. O 
brasileiro é trabalhador, quer 
ser produtivo, gerar riquezas 
e ser parte deste momento 
histórico de reconstrução. A 
proposta também organiza a 
agenda das famílias e torna 
o Brasil mais atraente para 
investimentos.” (AC)

Assecom/MPF

A Justiça atendeu pedidos 
do Ministério Público Federal 
em duas ações contra a Pre-
feitura de Coxim (MS) e de-
terminou liminarmente, em 29 
de junho, o bloqueio de R$ 
387.600,00 do prefeito Aluizio 
Cometki São José, para ga-
rantir pagamento de multa civil 
em processo de improbidade 
administrativa. Em outra ação 
civil pública, a Justiça deter-
minou que a prefeitura deve 
ainda responder às solicitações 
de informação do MPF em até 
30 dias, contados a partir de 
17 de julho, sob pena de multa 
diária de mil reais por infor-
mação não prestada em cada 
um dos procedimentos discu-
tidos. A prefeitura também 
será penalizada em mil reais 
diários para cada informação 
não prestada, de agora em 

diante. Os fatos serão também 
encaminhados à Procuradoria 
Regional da República da 3ª 
Região, para apuração de 
eventuais delitos penais, já 
que o prefeito tem foro por 
prerrogativa de função.

Entre 2017 e 2020, o Mu-
nicípio de Coxim (MS), sob 
gestão do prefeito Aluizio Co-
metki São José, recusou-se 
a responder a pelo menos 
30 ofícios encaminhados pelo 
Ministério Público Federal, 
com solicitações e requisições 
de documentos, informações 
e dados técnicos indispen-
sáveis para a continuidade 
de diversos inquéritos. A re-
cusa em fornecer dados e 
informações técnicas ao MPF 
praticamente inviabilizou a 
conclusão de parte deles. Os 
ofícios foram encaminhados 
por meio de correspondência 
com aviso de recebimento, 

entregues no Paço Municipal 
ou mesmo diretamente proto-
colados naquele local.

A decisão judicial considera 
que “não há dúvida de que tais 
condutas impediriam o pleno 
exercício das funções institu-
cionais do Ministério Público, 
em especial a proteção ao pa-
trimônio público e social e do 
meio ambiente, havendo ofensa 
a diversos valores da Adminis-
tração Pública, como a hones-
tidade, legalidade, lealdade às 
instituições e, ainda, a violação 
ao princípio da publicidade, 
que exige transparência da 
atuação administrativa”.

A conduta da Prefeitura de 
Coxim estaria, ainda, incen-
tivando outros municípios a 
não cumprir as requisições 
do Ministério Público Federal, 
além de estimular particulares 
à violação de temas como a 
proteção ao meio ambiente.

candidatura. Entendo que hoje 
eu tenho condição tranquila de 
participar da eleição para pre-
feito”, disse Saraiva ao Blog do 
Marcos Eusébio.

Questionado sobre a possi-
bilidade de lançar chapa majo-
ritária, o presidente municipal, 
Lucio Flávio, disse que Saraiva 

tem o pleno direito de apre-
sentar proposta para se lançar 
pré-candidato, já que é um polí-
tico de nome e experiente. “Um 
partido que tem a ministra Te-
reza Cristina na Agricultura, o 
ex-ministro da saúde Mandetta, 
o atual vice-governador Murilo 
Zauith, os deputados estaduais 

Zé Teixeira e Barbosinha, repre-
sentação na Câmara da Capital 
com o dr. Cury, e várias lide-
ranças históricas, é um partido 
que não pode ser desprezado. 
Saraiva foi vereador e tem ex-
periência, por isso, é um direito 
de qualquer filiado apresentar o 
seu projeto de pré-candidatura, 

mas isso tem que ser passado 
a todas lideranças e direção do 
partido, mas, por outro lado, eu 
não estou sabendo oficialmente 
dessa pretensão, soube pela 
imprensa.”

O presidente também cita a 
situação de aliança pré-conce-
bida com o PSD. “Por outro lado, 
houve uma aliança com o atual 
prefeito e desconheço qualquer 
alteração neste sentido, pela 
coerência política”, diz Lucio 
Flávio, que continua explicando 
sobre a necessidade de reuniões 
para discutir a proposta de Sa-
raiva antes da convenção final. 

“Enfim, nos próximos dias, 
teremos algumas reuniões com 
a direção do DEM, lideranças, 
filiados e os pretensos pré-
-candidatos, para discutirmos o 
projeto do DEM Campo Grande 
para as eleições deste ano. As 
convenções serão no fim de 
agosto até meados de setembro, 
mas teremos várias reuniões e 
discussões internas corporis, 
antes, com os dirigentes, lide-
ranças e filiados”, finaliza.

O vereador Eduardo Cury, 
representante único da sigla 
na Câmara de Campo Grande, 

afirmou que este é o melhor 
momento para discussões em 
torno de possíveis pré-candi-
datos ou não. Para ele, a mani-
festação do ex-vereador é legí-
tima e dependerá da acolhida 
da direção e lideranças. “O ex-
-vereador Saraiva manifestou 
o desejo de ser pré-candidato 
e é legítimo. Até porque ele já 
possuiu mandatos, tem expe-
riência e isso é a verdadeira 
democracia. Temos de acolher 
o desejo e fazer reuniões com 
a diretoria executiva para que 
ele apresente a proposta e diga 
suas bases e projetos.”

Cury acredita que a opinião 
do ex-ministro Luiz Henrique 
Mandetta e da ministra Tereza 
Cristina será um ponto-chave 
para decisão final da sigla. 
“Além de ouvir a executiva 
existem os dois quadros, que 
são o ex-ministro Mandetta 
e a ministra Tereza Cristina. 
Eles são fundamentais para 
a decisão. Vejo a vontade dele 
[Saraiva] como um caminho 
e se tiver fundamentado, não 
vejo problema. Precisamos 
aguardar o agendamento da 
reunião para analisar.”

10 anos, Thais Millena tem o 
apoio de toda a família e da 
Assembleia de Deus Missões 
(ADM). “Se deus permitir, se for 
da verdade dele, serei eleita”, 
finalizou.


