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Paraguai

Na Capital, prefeitura já possui mais de 70% do valor

Reabertura de lojas vai devolver 
renda a 2 mil trabalhadores

Divulgação

Divulgação Câmara Municipal

Algumas lojas abriram 
de repente. O povo já 
não quer nem saber, 
já não aceita mais 
nenhum governo
Victor Barreto, presidente da Câmara de Comércio

A Prefeitura de Campo 
Grande comemora a 
obtenção dos recursos do 
auxílio federal repassados 
aos municípios e o 
montante de R$ 90 milhões 
conquistados por meio do 
Programa de Pagamento 
Incentivado, conhecido 
como Refis. 

Durante audiência 
pública promovida 
pela Câmara Municipal 
na manhã de ontem 
(28), o titular da Sefin 
(Secretaria Municipal de 
Finanças e Planejamento), 
Pedro Pedrossian 
Neto, afirmou que as 
transferências da União, 
tiveram incremento de 
6.398%, passando de R$ 
1,7 milhão no fechamento 
do 2º quadrimestre do 

ano passado para R$ 111 
milhões neste ano. No 
IPTU (Imposto Predial 
e Territorial Urbano) 
ocorreu um crescimento 
de 8,41% nos últimos oito 
meses em comparação 
a 2019, saindo de R$ 
374,5 milhões para R$ 
406 milhões. Já com ISS 
(Imposto Sobre Serviços) 
o incremento foi de 
3,06%. Em contrapartida, 
o ICMS (Imposto 
sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços) 
caiu 3,49%. No balanço 
total, o crescimento da 
arrecadação foi de R$ 
123 milhões, e é possível 
observar que ela cresceu 
10,75%, contabilizando 
recursos de todas as 
fontes. (MP)

Capital comemora arrecadação maior

Audiência na 
Câmara debateu 
ontem finanças

Com 13º salário na mão, 
prefeituras do interior já 
planejam pagar até um 14º Izabela Cavalcanti

Mais de dois mil traba-
lhadores devem voltar a ter 
renda com a reabertura dos 
comércios nas fronteiras 
entre Paraguai e Brasil, 
prevista para hoje (29), em 
Pedro Juan Caballero. No 
entanto, mesmo antes do de-
creto oficial, comerciantes de 
aproximadamente 300 lojas 
da cidade vizinha de Ponta 
Porã decidiram reabrir a fim 
de ir aquecendo a economia. 
O funcionamento ficará em 
teste por três semanas.

“Algumas lojas decidiram 
abrir de repente. O povo já 
não quer nem saber, já não 
aceita mais nenhum papo 
do governo”, disse Victor 
Hugo Barreto, presidente 
da Câmara de Indústria, Co-
mércio, Turismo e Serviço de 
Pedro Juan Caballero.

De acordo com ele, atu-
almente, mais de 200 lojas 
estão fechadas. “Não quer 
dizer que, com a reaber-
tura da fronteira, todas as 
lojas vão reabrir. Muitos que-
braram, alguns estão sem 
investimentos, tem vários 
motivos”, explica.

O prefeito de Ponta Porã, 
Helio Peluffo, diz que não 
é contra a reabertura, mas 
ressalta que não é a favor 
de promoções. “Eu não sou 
contra a reabertura. Sou 
contra a movimentação de 
gente do Estado para cá. Já 
deixei claro que se anun-
ciarem baixo preço, vou 
tomar minhas providências. 
A rodovia será bloqueada e 
toda mercadoria será apre-
endida”, adianta. Com isso, 
o prefeito teme novo surto 
de coronavírus (COVID-19) 
na cidade. “Todos os feriados 
tiveram alto índice de coro-
navírus em Ponta Porã. Não 
dá para movimentar gente 
aqui. Estamos com 90% das 
UTIs lotadas. Daqui a pouco 
tem que escolher quem fica e 
quem sai. Estou muito preo-
cupado com isso”, enfatiza.

Manifestação marcada
Em contrapartida, caso não 

tenha sido reaberta, está mar-
cado para amanhã (30) um 
forte protesto para que seja 
reativada a economia. Segundo 
Roberto Sánchez, que além de 
comerciante é um dos organiza-
dores do manifesto, a intenção 
é de que haja mais de duas 
mil pessoas para participar do 
encontro.

“A chamada será para os 
cidadãos em geral, achamos 
que será maior do que da última 
vez, que foi de aproximada-
mente duas mil pessoas. Damos 
o prazo até o dia 30 e estamos 
em reunião permanente, na es-
perança de evitar essa manifes-
tação, se não recebermos uma 
resposta favorável do governo, 
seguiremos em frente. Está ini-
cialmente previsto para as 8h”, 
explica.

Conforme um informativo 
que circula pelas redes sociais 
no Paraguai, a manifestação 

inclui queima de rodas, reti-
rada de fiação, fechamento de 
alfândega, porto e outras ins-
tituições públicas. “Hoje, o fe-
chamento da fronteira é só no 
papel, na prática é diferente, 
queremos que haja trânsito 
livre mas dentro das reco-
mendações sanitárias, que é 
controlar a temperatura de 
todos que entram no Paraguai 
e no Brasil, que desinfetem 
veículos que viajam em ambos 
os lados, que haja controle do 
uso de máscaras faciais e hi-
gienização das mãos”, finaliza 
o manifestante.

Até o fechamento desta 
edição, o presidente do Brasil, 
Jair Bolsonaro, e o do Paraguai, 
Mario Abdo, não tinham anun-
ciado oficialmente a reabertura 
da fronteira que dá acesso à 
Ponte da Amizade, entre Ciudad 
del Este e Foz do Iguaçu (PR), 
em Salto del Guairá, perto de 
Mundo Novo (MS) e Pedro Juan 
Caballero.

pela pandemia. Estávamos com 
os valores no caixa resolvi agir 
antes que ocorresse algum in-
conveniente”, frisou.

Na mesma situação está a 
Prefeitura de Costa Rica, onde, 
segundo o prefeito Waldeli dos 
Santos Rosa, os 350 servidores 
do município já receberam o 
pagamento de 50% do total do 
13º salário. “Nós já pagamos 
50% em agosto e a nossa ex-
pectativa é de que os outros 
50% sejam pagos em dezembro 
com o pagamento do 14º, que já 
está garantido. No ano passado 
conseguimos pagar o 14º salário 
e até 50% do salário em um 
15º”, contou. Quem já garantiu 
a quitação de metade do valor 
do 13º salário dos servidores 
foi Pedro Caravina, presidente 
da Assomasul (Associação dos 
Municípios de MS) e também 
prefeito de Bataguassu. “Ba-

taguassu já pagou 50% do 13º 
salário e já está programado 
para pagar os outros 50% no dia 
10 de dezembro; todos esses va-
lores já estão reservados para o 
pagamento de 856 servidores, 
entre concursados, comissio-
nados, secretários e contra-
tados”, pontuou. 

Mesmo sem fixar uma data 
definitiva para o depósito dos 
valores referentes ao 13º sa-
lário, o prefeito de Ponta Porã, 
Helio Pellufo, afirmou que tanto 
o dinheiro para o pagamento 
da folha salarial quanto o do 
13º já estão preparados e in-
clusive destacou que poderiam 
ser pagos atualmente.  “Temos 
dinheiro no caixa para paga-
mento, todas as nossas contas 
estão equilibradas. Se tivés-
semos que pagar hoje, paga-
ríamos, não temos problemas 
financeiros”, concluiu.

Michelly Perez 

Um dos assuntos que ga-
nham mais destaque com a 
aproximação do mês de de-
zembro é o pagamento do 13º 
salário. Em Campo Grande, pelo 
menos 70% dos valores necessá-
rios para o pagamento já estão 
garantidos, enquanto isso, no 
interior do Estado, prefeituras 
comemoram o pagamento an-
tecipado e até mesmo começam 
a programação para o depósito 
de um salário adicional, popu-
larmente conhecido como 14º 
salário. 

Na Capital, o secretário de 
finanças, Pedro Pedrossian Neto 
afirmou durante a prestação de 
contas do 2º quadrimestre do 
exercício financeiro de 2020, 
que mais de 70% do montante 
necessário para arcar com o 
pagamento do 13º salário já 
está garantido, contudo des-
tacou que, com o fim do auxilio 
federal, ficará mais difícil con-
seguir o valor que ainda falta, 
já que o dinheiro deverá suprir 
também o pagamento dos meses 
de novembro e dezembro. 

“Vejam que a despeito de 
tudo chegamos até aqui vivos 
fisicamente e financeiramente. 
O 13º estamos na captura. Ele 
está provisionado em parte, já 
temos mais de 70% e se Deus 
quiser conseguiremos honrar 
como o fizemos todos os anos. 
No dia 20 de dezembro já estará 
na conta de todos os servidores. 
Para a folha de outubro que 
vence em novembro, não te-
remos mais o auxilio federal, 
então não vejo dificuldade em 
pagar, mas isso é possível que vá 
atrapalhar para o 13º”, afirmou. 

Já o prefeito de Caracol, 
Manoel Viais, revelou que o 
13º salário já foi pago para 320 
servidores  e que inclusive já 
iniciou tratativas para quitar 
o 14º salário.  “O 13 º salário já 
pagamos de forma integral e an-
tecipado em agosto. Temos 320 
servidores e o 14º está sendo 
estudado para confirmar a le-
galidade do pagamento, para 
então tomar uma decisão, com a 
receita atual acredito que seria 
possível. Mesmo assim, só faço 
o pagamento se for para 100% 
da prefeitura. Para isso, eu me 
programei desde o ano passado, 
pois já tive no ano anterior 
muitos problemas. Me antecipei 


