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A Comissão Processante 
(CP) instaurada na Câmara 
Municipal para investigar pos-
síveis crimes políticos-adminis-
trativos da chefe do executivo 
de São Lourenço decidiu, na 
manhã desta sexta-feira, 12, 
pelo prosseguimento dos tra-
balhos. A decisão foi tomada 
com o voto de dois dos três 
vereadores que compõem a co-
missão após leitura da defesa 
apresentada pela prefeita Célia 
Cavalcanti.

A defesa entregue nesta 
quinta, 11, por volta das 17h, 
foi protocolada no último dia 
de prazo após a notificação da 
prefeita por meio de publicação 
oficial. Entre os argumentos da 
defesa por escrito lida pelo re-
lator vereador Natanael Paulino 
de Oliveira (Cidadania), está a 
suspeição de três vereadores 
para votarem pela cassação 
da prefeita.
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Comércio mineiro está confiante em 
melhora das vendas no 2º semestre

Dia dos Pais, Dia da Crian-
ças, Black Friday e Natal. São 
muitas as datas comemorativas 
do segundo semestre, um perí-
odo primordial para o comércio 
varejista brasileiro, que tende 
a converter as excelentes 
oportunidades de negócios da 
época em mais faturamento. 
Em virtude desse cenário, os 
comerciantes mineiros estão 
otimistas para o semestre, 
conforme destaca a pesquisa 
“Expectativa de vendas – 2º 
semestre de 2019”, elaborada 
pela Fecomércio MG. 

De acordo com a análise, 
74% das empresas do comér-
cio varejista mineiro acreditam 
que as vendas no segundo 
semestre de 2019 serão melho-
res do que nos seis primeiros 
meses deste ano. Além disso, 
para quase 70% dos empre-
sários, as vendas na segunda 
metade de 2019 tendem a ser 
superiores se comparadas com 

o mesmo período de 2018. 
A pesquisa aponta, ainda, 

que o Natal é a data que 
mais impacta positivamente 
o comércio. O dia 25 de de-
zembro beneficia, aproxima-
damente, 55% das empresas 
entrevistadas, seguida pelo 
Dia dos Pais (15,3%) e a 
Black Friday (14%). 

A economista da Fecomér-
cio MG Bárbara Guimarães 
alerta que, apesar do otimis-
mo, os comerciantes devem 
acompanhar o comportamento 
dos consumidores e dos seus 
concorrentes, principalmente, 
nos processos de escolha e 
gestão. “Para minimizar os 
efeitos do cenário econômico 
desfavorável, é necessário que 
o empresário planeje e atraia o 
consumidor. A pesquisa mostra 
que 31% dos comerciantes vão 
investir em ações de divulgação 
e propaganda e quase 26% vão 
fazer promoções e liquidações 

para seus clientes”, afirma. 
Os segmentos mais con-

fiantes para o período são 
de tecidos, equipamentos e 
materiais para escritório, in-
formática e de comunicação 
(90,0%) e móveis e eletrodo-
mésticos (77,3%). 

 
Cartão de crédito deve ditar 

as compras
 
Em relação à forma de pa-

gamento, a pesquisa destaca 
que o cartão de crédito deve 
representar 48,7% das com-
pras na modalidade parcelada. 
Valores pagos à vista com 
dinheiro (26,5%), o crediário 
(13,1%) e as compras no cartão 
de crédito em uma parcela (9%) 
também foram apontados pelos 
empresários entrevistados pela 
Fecomércio MG. 

Segundo Bárbara, o cartão 
de crédito contribui para que a 
população tenha acesso à aqui-

sição de produtos. “Dessa forma, 
os clientes podem parcelar sua 
compra e pagar em parcelas 
que melhor se encaixam nas 
finanças mensais”, afirma.

Mas, em relação ao cartão 
de crédito, a economista da 
Fecomércio MG faz um alerta. 
“As pessoas devem utilizar 
o cartão de crédito modera-
damente. Às vezes, elas po-
dem agir por impulso e fazer 
diversas dívidas, que podem 
comprometê-las no futuro. Por 
isso, é ideal fazer um planeja-
mento para que aquela compra 
não extrapole os seus limites 
orçamentários”, destaca. 

A pesquisa foi realizada en-
tre os dias 10 e 26 de junho de 
2019. Ao todo, foram avaliadas 
402 empresas, sendo pelo me-
nos 40 em cada uma das dez 
regiões de planejamento do 
Estado. A margem de erro da 
análise é de 5%, com um inter-
valo de confiança de 95%. 

Para 74% das empresas varejistas, as vendas na segunda
metade de 2019 serão melhores do que nos seis primeiros meses 

deste ano, mostra Fecomércio MG
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Governo de Minas incentiva 
adoção de novas tecnologias 
em disposição de barragens

Seguindo as premissas 
do Governo de Minas Ge-
rais de proporcionar uma 
mineração mais segura e o 
fim do uso das barragens 
de rejeitos, a Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentá-
vel (Semad) está analisan-
do diversos processos que 
possuem como objetivo a 
implementação e operação 
de novas tecnologias de dis-
posição a seco. Dois deles 
serão pautados nesta sexta-
feira, às 14h, na Câmara de 
Atividades Minerárias (CMI) 
do Conselho Estadual de Po-
lítica Ambiental (Copam). 

O processo da empresa 
Mosaic Fertilizantes P & K 
Ltda., localizada no muni-
cípio de Araxá, proporcio-
nará, caso deferida pelos 
conselheiros, o início do 
cronograma de descaracte-
rização de duas barragens 
de contenção de rejeitos de 
mineração no Complexo Mi-
neroquímico, sendo que uma 
delas é a única barragem 
com método de alteamento 
a montante que estava até 
há pouco tempo em opera-
ção na região do Triângulo 
Mineiro e Alto Paranaíba.

Além dessas descarac-
terizações, no Complexo 
Mineroquimico de Araxá já 
se encontra instalada uma 
planta piloto de desagua-
mento, com capacidade para 
retirar a água de 25 tonela-
das de rejeito por hora. Este 
rejeito desaguado pode ser 
disposto em pilhas, evitando 
assim, a necessidade da uti-
lização de novas barragens 
de rejeitos no futuro. 

Ainda sobre a Mosaic Fer-
tilizantes, na última sexta-
feira (5/7), foi firmado Termo 
de Compromisso entre a 
empresa, Ministério Público 
Estadual (MPE), Ministério 
Público Federal (MPF), Corpo 
de Bombeiros Militar de Minas 
Gerais (CBMMG) e a Superin-
tendência Regional de Meio 
Ambiente Triângulo Mineiro 
e Alto Paranaíba (Supram 
TMAP) da Semad, com obje-
tivo de estabelecer rigorosas 
obrigações para controle na 
estabilidade e segurança das 
barragens de contenção de 
rejeitos do complexo. 

Já o processo da Com-
panhia Siderúrgica Nacional 
(CSN), que também será 
analisado pelo Copam, visa 
a regularização ambiental de 
uma pilha de rejeitos secos, 
que viabilizará a continuidade 
das operações do complexo 
minerário sem a utilização 
da barragem Casa de Pedra, 
podendo assim adiantar sua 
descaracterização. 

Dentro dessas premis-
sas, em 2019 a Semad 
também determinou, em 
conjunto com o MPMG, a 
mudança tecnológica vi-
sando a descaracterização 
de outras barragens de 
rejeitos de mineração como 
a Barragem Samambaia da 
Mineração Usiminas em Ita-
tiaiuçu, Granha Ligas Ltda., 
em Conselheiro Lafaiete, e 
EMFX Mineração Ltda., em 
Resende Costa.

 Semad e CGE adotam 

ações para aprimorar li-
cenciamento da atividade 
minerária

Em mais uma ação com 
vistas a melhorar os procedi-
mentos referentes ao Licen-
ciamento Ambiental, a Con-
troladoria-Geral do Estado 
(CGE) realizou, em conjunto 
com a Semad, consultoria 
para aprimorar o controle nos 
processos de licenciamento 
ambiental e fiscalização dos 
complexos minerários do 
estado. O trabalho, realizado 
entre fevereiro e maio, é o 
primeiro entregue, de uma 
série de três, realizados por 
determinação do governador 
Romeu Zema e do controla-
dor-geral do Estado Rodrigo 
Fontenelle em resposta ao 
rompimento da barragem da 
Mina do Córrego do Feijão, 
em janeiro.

A consultoria analisou 
como acontece, na prática, 
o processo de licenciamento 
ambiental e fiscalização das 
barragens no que compete a 
um órgão ambiental. A partir 
desse exame foram identi-
ficados pontos de atenção 
nos processos e as medidas 
preventivas que vêm sendo 
utilizadas pela Semad a fim 
de preveni-los. 

“Esse trabalho foi uma 
ação preventiva da CGE 
em parceria com a Semad, 
visando fortalecer e tornar 
ainda mais seguros os pro-
cessos de licenciamento e 
fiscalização ambientais”, afir-
mou o superintendente cen-
tral de Auditoria em Gestão 
de Riscos e de Programas, 
Armando Noé Carvalho de 
Moura Júnior. O trabalho, ini-
ciativa pioneira entre os dois 
órgãos, também identificou 
oportunidades de melhorias 
e para tornar os processos 
em análise mais eficientes.   

 “A Semad já está elabo-
rando Plano de Ação, por 
recomendação da CGE, 
para que os aspectos que 
mais possam impactar ne-
gativamente no sucesso do 
licenciamento e da fisca-
lização sejam eliminados 
ou tratados com ações de 
controle”, explicou Fontenel-
le.  “Esse trabalho é exitoso 
pois nos permite consolidar 
o planejamento das ações 
de continuidade de aprimo-
ramento do licenciamento 
ambiental, procedimento 
datado da década de 1980. 
O resultado da auditoria foi 
muito positivo. A avaliação 
da Semad e CGE é que 
essa ação tornará os pro-
cessos de licenciamento e 
fiscalização ambiental ainda 
mais eficientes e seguros 
”, completa o secretário de 
Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Sustentável Germa-
no Vieira. 

Conforme explica o audi-
tor Ramon Diego de Carva-
lho, da CGE, o trabalho não 
teve caráter punitivo ou fisca-
lizatório, mas sim preventivo. 
“A CGE trabalhou em total 
parceria com a Semad e, 
sem a atuação coordenada 
das equipes e sinergia entre 
os dirigentes, seria impossí-
vel chegar a resultados tão 
precisos”, avaliou.

Conferência sobre Direitos 
da Criança e do Adolescente 

terá duas etapas

Pela primeira vez, a X Con-
ferência Estadual dos Direitos 
da Criança e do Adolescente, 
que será realizada nos dias 
27 e 28 de agosto deste ano, 
acontecerá em duas etapas: a 
primeira, por videoconferência 
no sistema da Universidade 
Aberta Integrada (Uaitec); e a 
segunda, presencial, em Belo 
Horizonte, com participação 
dos delegados eleitos na pri-
meira etapa da Conferência 
Estadual. 

A  videoconferência ocorrerá 
de 15 a 25 deste mês, de acor-
do com a capacidade de cada 
Uaitec. Poderão participar dele-
gados eleitos nas conferências 
municipais e intermunicipais, já 
realizadas em 2018 pelos Con-
selhos Municipais dos Direitos 
da Criança e do Adolescente 
(CMDCA). Durante as discus-
sões, haverá a priorização das 
propostas elaboradas nas fases 
municipais e intermunicipais 
para serem levadas à segunda 
etapa da estadual.

 Os delegados presentes 
na videoconferência deverão 
indicar um coordenador e um 
relator que, ao final da plenária, 
encaminharão ao facilitador da 
Uaitec a lista de presença, a 
relação dos delegados eleitos 
e a priorização das propostas 
estaduais aprovadas. Também 
na videoconferência, serão 
escolhidos os delegados  ti-
tulares e suplentes que vão 
participar da 2ª etapa da X 
Conferência Estadual, confor-
me representação estabeleci-
da por segmento, sendo um 
conselheiro governamental  e 
um da sociedade civil repre-
sentantes do Conselho Muni-
cipal de Direitos dos Direitos 
da Criança e Adolescente, 
um conselheiro tutelar, uma 
criança ou adolescente e um 
representante de outra área.

A conferência é realizada 
pelo Conselho Estadual dos 

Direitos da Criança e do Adoles-
cente (Cedca) e pela Secretaria 
de Estado de Desenvolvimento 
Social (Sedese), órgão ao qual 
o Cedca é vinculado.

 
Etapa nacional

Na Conferência Estadu-
al dos Direitos da Criança e 
Adolescente, serão eleitos os 
delegados que vão participar, 
em outubro, da Conferência Na-
cional dos Direitos da Criança 
e Adolescente, que acontecerá 
em Brasília, em data ainda a 
ser definida. Nesta etapa, Mi-
nas Gerais levará as propostas 
consolidadas nas conferências 
municipais e intermunicipais 
para garantir a possível adoção 
de políticas públicas cada vez 
mais eficazes no estado.

Uaitec

A Universidade Aberta e 
Integrada de Minas Gerais (Uai-
tec) oferece, de forma gratuita, 
qualificação profissional por 
meio da implantação de uma 
rede de polos de educação 
a distância. Esse programa, 
da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Econômico 
(Sede), busca ampliar, demo-
cratizar e interiorizar o acesso 
a conteúdos pedagógicos que 
sirvam para a qualificação ou 
requalificação de mão de obra 
e formação profissional.

Os polos têm toda uma 
infraestrutura tecnológica com 
salas de informática, acesso a 
laboratórios virtuais e a várias 
bibliotecas também virtuais, 
levando qualificação profissio-
nal a diferentes municípios do 
estado. Hoje existem em Minas 
103 Uaitecs, instaladas em 96 
municípios.

Mais informações: Assesso-
ria de Comunicação - Secretaria 
de Desenvolvimento Social - 
(31) 3916-8238

Primeiro momento da ação estadual acontecerá 
por videoconferência pela rede Uaitec e, a segun-

da, de forma presencial
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São Lourenço

Vereadores decidem prosseguir 
com processo de cassação da 

prefeita Célia Cavalcanti

Presidente do SAAE classifica 
CPI como perseguição política 

ao governo municipal

A Comissão Processante (CP) 
instaurada na Câmara Municipal 
para investigar possíveis crimes 
políticos-administrativos da chefe 
do executivo de São Lourenço de-
cidiu, na manhã desta sexta-feira, 
12, pelo prosseguimento dos tra-
balhos. A decisão foi tomada com 
o voto de dois dos três vereadores 
que compõem a comissão após 
leitura da defesa apresentada pela 
prefeita Célia Cavalcanti.

A defesa entregue nesta quin-
ta, 11, por volta das 17h, foi pro-
tocolada no último dia de prazo 
após a notificação da prefeita por 
meio de publicação oficial. Entre 
os argumentos da defesa por 
escrito lida pelo relator vereador 
Natanael Paulino de Oliveira 
(Cidadania), está a suspeição 
de três vereadores para votarem 
pela cassação da prefeita.

Os vereadores em suspei-
ção, segundo o documento, são 
o próprio relator, uma vez que 
ele já havia denunciado no Mi-
nistério Público de Minas Gerais 
o objeto investigado pela comis-

são. Denúncia arquivada por já 
existir uma ação na justiça contra 
a prefeita sobre o tema. O verea-
dor Ricardo de Mattos (PMN) de-
vido ao processo administrativo 
respondido na prefeitura e que 
pode levá-lo a perda do cargo 
público que ocupa como servi-
dor concursado da prefeitura na 
Secretaria de Saúde.

O último vereador em suspei-
ção é Orlando da Silva Gomes 
(PRB) por defender a empresa 
Ecocidades contratada pelo Ser-
viço Autônomo de Água e Esgoto 
(SAAE) através de licitação para 
prestar serviços de coleta do lixo 
urbano e administração do aterro. 
A empresa teve seus dois contra-
tos rescindidos e os funcionários 
pagos através da transferência 
de recursos da autarquia, que se-
riam destinados para pagamento 
da empresa, para o Sindicato dos 
Empregados em Turismo e Ho-
telaria (Sinteh). A ação do SAAE 
foi motivo da instauração de uma 
CPI, atualmente em fase de con-
clusão das investigações.

Os três vereadores coloca-
dos em suspeição na defesa da 
prefeita pertencem a oposição do 
governo municipal.

Ainda na reunião da Comis-
são Processante, os parlamen-
tares deliberaram favoravelmente 
a contratação de um escritório de 
advocacia para acompanhar os 
trabalhos investigativos. O vere-
ador membro Paulo Gilson Cho-
pinho de Castro Ribeiro (PSC), 
situação do governo municipal, 
opinou contra a contratação.

Procurada, a Assessoria de 
Comunicação disse que não vai 
comentar a decisão dos vere-
adores em prosseguir com os 
trabalhos da CP.

Comissão Processante

Os servidores públicos mu-
nicipais Aldrin Luiz dos Santos, 
Alice Cordeiro Rodrigues da Sil-
veira e Marco Antônio da Cunha 
Arantes apresentaram uma de-
núncia na Câmara Municipal 
sobre descontos previdenciários 

no terço constitucional de férias, 
horário extraordinário (e incorpo-
rado), primeiros 15 dias de auxílio 
doença e acidente, aviso prévio 
indenizado e adicionais noturno 
e de insalubridade mesmo sendo 
notificada da irregulares.

Segundo os denunciantes, a 
prefeita ainda teria contratado o 
escritório de advocacia Amaral & 
Barbosa sem licitação pelo valor 
máximo de R$ 1,26 milhão para 
resgatar créditos previdenciários 
patronais. Baseados em parece-
res do TCE-MG e na existência 
de quadro de advogados na pre-
feitura, os servidores apontaram 
improbidade administrativa na 
ação da prefeita.

Compõem a comissão os ve-
readores Agilsander Rodrigues da 
Silva (PSD), presidente, Natanael 
Paulino de Oliveira (Cidadania), 
relator, Paulo Gilson Chopinho de 
Castro Ribeiro (PSC), membro. 
Os dois primeiros pertencem 
são oposicionistas ao governo 
municipal.

Fonte: SL/ Atual

tempo em que evoca questões 
atuais do nosso tempo. Os 
trabalhos ficam expostos na 
Casa dos Contos (Rua São 
José, 12, Centro) de terça a 
sábado, de 10h às 17h; domin-
go e feriado, de 10h às 15h; e 
segunda-feira, de 14h às 17h. 
(Portal da Cidade- Mariana) 

 
HNSA vai reabrir depois de 

doações
 Após os esforços, mobiliza-

ções e doações da sociedade 
que acredita que o Hospital 
Nossa Senhora Auxiliadora vai 
passar por um novo momento; 
finalmente a data de reabertura 
foi anunciada: 21 de julho vai 
ser dado um abraço simbólico 
ao hospital e no dia 22 de julho, 
os atendimentos vão ter início 
gradativamente. Além deste 
anúncio, também foi realizada 
na tarde de segunda-feira, 8, 
assinatura do compromisso 
da participação dos municípios 
para com o HNSA.  11 dos 13 
municípios estiveram presen-
tes e assinaram o documento, 
com exceção de Bom Jesus do 
Galho e Inhapim. No entanto, 
o provedor padre Moacir Ra-
mos acredita que, em outro 
momento, eles também vão 
aderir a esta parceria. (Diário 
de Caratinga) 

 
Atendimento para fibro-

mialgia é lei
Já está vigorando em Ara-

xá a Lei Municipal nº 7.367, 
de 1º de julho de 2019, de 
autoria do vereador Robson 
Magela (PRB), que garante 
atendimento preferencial para 
pessoas com fibromialgia em 
órgãos públicos, empresas 
públicas, concessionárias de 
serviços públicos e empresas 
privadas durante todo o ho-
rário de expediente. A lei foi 
promulgada pelo presidente 
da Câmara Municipal, Rober-
to do Sindicato, e publicada 
no último dia 4 de julho. A 
lei determina também que 
as empresas comerciais que 
recebem pagamentos de con-
tas devem incluir as pessoas 
com fibromialgia nas filas de 
atendimento preferencial já 
destinadas às pessoas idosas, 
portadores de deficiência física 
e mental, gestantes, pessoas 
portadoras do transtorno do 
espectro autista e acompa-
nhantes, pessoas ostomiza-
das e pessoas com crianças 
de colo. (Diário de Araxá) 

 
Filmes de Varginha selecio-

nados no Mosca
A Mostra Audiovisual de 

Cambuquira - Mosca vai acon-
tecer entre 10 e 14 de julho, e 
esse ano conta com uma novi-
dade: a Mostra Mineira. Vargi-
nha vai ser representada com 
três filmes, “Miss Hipocondria”, 
“Sobre Ângulos” e “As Inven-
tariantes”. Miss Hipocondria, 
de Lucas Marques, é uma 
ficção, que conta a história de 
Adelaide, uma hipocondríaca 
que passa dias em um hospi-
tal em busca de uma doença 
grave. Sobre Ângulos é um 
documentário produzido por 
jornalistas durante a faculdade 
e que relata como as pessoas 
que trabalham com a morte. 
Os Invariantes, de Nei Fran-
cisco, é uma ficção, que relata 
a vida de uma família cheia de 
problemas e com uma arma 
em casa. (Diário Correio do 
Sul- Varginha)

Descadastre-se caso não 
queira receber mais e-mails.

MOC perderá Defensoria 
Pública da União

A cidade de Montes Claros 
vai perder a sua unidade da 
Defensoria Pública da União 
(DPU), conforme comunicado 
realizado nesta terça-feira, 9.  
A mesma situação vai ocorrer 
nas unidades de Governador 
Valadares, Juiz de Fora e 
Uberlândia, pois a DPU vai 
ter que devolver ao Executivo 
63% dos servidores que atuam 
no órgão. O atendimento vai 
ficar restrito a Belo Horizonte. 
A medida consta no plano 
emergencial a ser executado, 
caso a instituição, que é au-
tônoma, não consiga reverter 
decisão do Poder Executivo, 
que estabeleceu a data de 27 
de julho de 2019 como prazo 
final para devolução dos 828 
servidores em atuação no 
órgão. (Gazeta Norte Mineira- 
Montes Claros)

 
Prédio para abrigar star-

tups em Uberaba
A Secretaria de Desenvol-

vimento Econômico preten-
de construir um prédio para 
abrigar startups até o final de 
2020. O imóvel vai ser constru-
ído no Parque Tecnológico, se-
gundo antecipou ao JM Online 
o titular da pasta, José Renato 
Gomes. Detalhes sobre custo, 
fonte de recursos e modelo 
de funcionamento vão ser 
detalhados em um segundo 
momento. “Ele já tem recurso 
assegurado, o projeto está 
sendo desenvolvido e nós es-
tamos finalizando para licitar. 
Acredito que, no máximo, em 
dois meses possa ser licitado”, 
explica. O objetivo é criar um 
espaço de trabalho para as 
pessoas que propõem inova-
ções e promover convívio com 
as instituições de ensino que 
estão instaladas na região. 
(Jornal da Manhã- Uberaba) 

 
Falsificação de placas é 

investigada
A Polícia Civil de Mi¬nas 

Gerais, através do 15º De-
partamento de Teófilo Otoni, 
deflagrou a 3ª fase da ope-
ração “Sinal Vermelho”, para 
combater irregularidades no 
funcio-namento das fábricas 
de placas automotivas da 
ci¬dade de Teófilo Otoni. Nas 
seis empresas fiscalizadas, 
a Polícia Civil constatou irre-
gularidades em todas elas, 
conforme informou o dele-
gado regional, Washington 
Souza Filho. Falta de equi-
pamento e es¬trutura para 
funcionamen¬to e cobrança 
diferencia¬da de valores das 
placas comercializadas, foram 
constatadas na operação. (Di-
ário tribuna - Teófilo Otoni)

 
Casa dos Contos expõe 

artistas da região
Está aberta, até 21 de 

julho, na Casa dos Contos a 
exposição coletiva de artistas 
de Ouro Preto e Mariana “O 
que a vida quer da gente é 
coragem”. A mostra, de cura-
doria da Fundação de Arte de 
Ouro Preto (FAOP), faz parte 
da programação do Festival 
de Inverno de Ouro Preto, Ma-
riana e João Monlevade 2019.  
Em diálogo com os sertões 
das Gerais, temática do Festi-
val, a exposição se inspira em 
uma frase baseada na obra 
“Grande Sertão: Veredas”, de 
Guimarães Rosa, que dialoga 
com o tradicional universo in-
teriorano de Minas ao mesmo 
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O prosseguimento foi decidido pelo voto de dois 

dos três vereadores da comissão

O presidente do Serviço Au-
tônomo de Água e Esgoto de 
São Lourenço, Gustavo Ribeiro, 
classificou como perseguição 
política as investigações da Co-
missão Parlamentar de Inquérito 
(CPI) que teve como objeto 
apurar possíveis irregularidades 
na transferência de recursos 
financeiros da autarquia para o 
Sindicato dos Empregados em 
Turismo e Hotelaria (Sineth).

A transferência foi realizada 
para quitar débitos trabalhistas 
da empresa GTA Ecocidades 
Comunicação e Meio Ambiente. 
A instauração da comissão foi 
proposta pelo vereador Agilsander 
Rodrigues (PSD), oposição ao go-

verno municipal, no dia 2 de abril. 
A CPI foi arquivada nesta segun-
da-feira, 15, por unanimidade dos 
10 vereadores votantes presentes 
na reunião extraordinária.

O relatório final da CPI consta-
tou que não houve amparo legal 
na ação do SAAE, porém não 
encontrou danos ao erário, o que 
resultou em uma simples irregu-
laridade. O documento ainda re-
comendou que o poder executivo 
disciplinasse, através de decreto, 
o pagamento de funcionários 
de terceirizadas quando estas 
estivessem inadimplentes. O do-
cumento ainda recomendou que 
constasse no edital de licitação 
e em contrato a possibilidade da 

autarquia realizar o pagamento 
dos funcionários quando a em-
presa contratada não o fizer.

De acordo com o presidente 
da autarquia municipal, Gustavo 
Ribeiro, que acompanhou todas 
as ações da CPI desde a abertura 
até o arquivamento, as investi-
gações foram uma das ações 
de perseguição da Câmara ao 
governo da prefeita Célia Caval-
canti. “Estava muito tranquilo e 
ciente de todos os meus atos que 
foi baseado em opiniões do corpo 
jurídico e técnico da SAAE. Mais 
uma vez eu afirmo que foi uma 
CPI política e tentam, de forma 
desesperada, desestabilizar o go-
verno”, disse Gustavo Ribeiro.

“Arquivaram a CPI da ETE 
com alegação que ela já tramita 
na justiça, assim como no caso da 
Comissão Processante da prefei-
ta Célia tramita uma ação judicial 
já está em curso”, complementou 
o presidente da autarquia.

Para o vereador Ricardo de 
Mattos, a Câmara Municipal 
cumpriu o papel dela de investi-
gar as ações do poder executivo. 
“Pra mim que presidi esse CPI, 
nós membros saímos de cabeça 
erguida e com o dever cumprido. 
Investigamos aquilo que nos foi 
apresentado”, disse o vereador 
ao comentar os trabalhos e re-
sultado da CPI na tribuna. 

Fonte: SL/ Atual

A CPI instaurada em abril e investigou recursos do SAAE
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Pelo Presbítero André 
Sanchez

Você Pergunta: Estou es-
tudando a história do encontro 
de Jesus com o jovem rico e 
lá aparece a frase de que os 
últimos serão os primeiros. 
Mas eu não consegui enten-
der muito bem em que sentido 
Jesus diz isso. Qual seria a 
intenção de Jesus nessa fala? 
Pode me ajudar a entender?

Cara leitora, essa fala de 
Jesus sobre os últimos serão 
os primeiros aparece em pelo 
menos quatro versículos da 
Bíblia: (1) No final da descri-
ção desse encontro de Jesus 
com o jovem rico e orienta-
ções de Jesus aos discípulos 
sobre as riquezas (Mateus 
19:30), (2) na parábola dos 
trabalhadores na vinha (Ma-
teus 20:16), (3) em Marcos 
10:31, mesma descrição de 
Jesus com o jovem rico e, 
por fim, (4) em Lucas 13:30, 
quando Jesus fala sobre a 
porta estreita. Analisemos o 
que Jesus quis dizer:

O que significa os últi-
mos serão os primeiros?

(1) O ponto chave que nos 
ajudará a entender o que Je-
sus quis dizer com os últimos 
serão os primeiros está no 
Seu encontro do o jovem rico. 
O jovem rico tinha um bom de-
sejo, que era ser salvo, viver 
a vida eterna. Mas no diálogo 
com Jesus viu-se claramente 
que ele achava que consegui-
ria a vida eterna unicamente 
através de suas boas obras. 
Porém, Jesus logo desmasca-
ra seu coração mostrando que 
ele amava mais o dinheiro do 
que a missão que Jesus lhe 
oferecia de segui-lo: “Tendo, 
porém, o jovem ouvido esta 
palavra, retirou-se triste, por 
ser dono de muitas proprie-
dades” (Mateus 19:22).

(2) A seguir Jesus continua 
o ensino aos Seus discípulos 
sobre o perigo de colocar o 
coração nas riquezas. Pedro, 
então, faz um contraste com 
a atitude deles (discípulos) 
de ter deixado tudo para 
servir a Cristo: “Então, lhe 
falou Pedro: Eis que nós tudo 
deixamos e te seguimos; que 
será, pois, de nós?” (Mateus 
19:27).  Em outras palavras, 
Pedro questiona qual seria 
a recompensa deles! Jesus 
ensina algo maravilhoso e mo-
tivador a eles: “E todo aquele 
que tiver deixado casas, ou 
irmãos, ou irmãs, ou pai, ou 
mãe ou mulher, ou filhos, ou 
campos, por causa do meu 
nome, receberá muitas vezes 
mais e herdará a vida eterna” 
(Mateus 19:29).

(3) Jesus, porém, arremata 
Seu ensino deixando claro que 
“Porém muitos primeiros serão 
últimos; e os últimos, primei-
ros” (Mateus 19:30). Segundo 
Cristo ensina, muitas pessoas 
serão surpreendidas, pois, 
achando que por terem servi-
do a Jesus primeiro (falando 
aqui de tempo cronológico), 
criam em seus corações um 
sentimento de superioridade, 
de acharem que são “os pri-

EntretenimentoEntretenimento

Estudo da UFMG alerta para risco 
de Reforma da Previdência sem 

investimentos prejudicar economia

Se não aumentar o nível de 
investimento do país, a reforma 
da Previdência tende a ser con-
tracionista, isto é, a impactar 
negativamente o crescimento 
da economia, além de piorar 
o quadro de desigualdade no 
Brasil, afirmam pesquisadores 
da UFMG e da USP, que publi-
caram recentemente projeções 
sobre o tema.

Para eles, o debate que en-
volve a reforma da Previdência 
é excessivamente pautado na 
poupança que ela deve gerar 
para o governo – o cálculo 
divulgado é de quase 1 trilhão 
de reais em dez anos. Eles 
defendem que é preciso con-
siderar também os efeitos que 
os cortes de benefícios teriam 
sobre a renda das famílias e 
aqueles que, por sua vez, a 
redução da renda teria sobre 
consumo e investimentos.

Além disso, segundo os 
pesquisadores, é arriscado 
apostar que apenas a reforma 
da Previdência será capaz de 
provocar a retomada da con-
fiança dos agentes privados, 
um dos principais argumentos 
em que está baseada a Pro-
posta de Emenda Constitucio-
nal (PEC) que foi aprovada em 
primeiro turno na Câmara dos 
Deputados. “Não existe con-
senso sobre a resposta a uma 
medida como essa na forma 
de investimento. Os estudos 
empíricos sobre a resposta do 
investimento ao aumento de 
confiança são escassos e têm 
resultados ambíguos”, alerta 
a professora Débora Freire 
Cardoso, da Faculdade de 
Ciências Econômicas (Face) 
da UFMG. 

Ela assina estudo sobre o 
tema, juntamente com os pro-
fessores Edson Domingues, da 
Face, e Luís Eduardo Afonso, 
da USP, e com o doutorando em 
Economia Guilherme Cardoso, 
do Centro de Desenvolvimento 
e Planejamento Regional (Ce-
deplar/UFMG). O trabalho está 
publicado como nota técnica no 
site do Núcleo de Estudos em 
Modelagem Econômica e Am-
biental Aplicada (Nemea).

O modelo utilizado para o 
estudo, do tipo Equilíbrio Geral 
Computável, foi elaborado para 
tese defendida por Débora 
Freire, na UFMG, em 2016, e 
contemplada pelo Prêmio BN-
DES 2018. Esse tipo de modelo 
aborda a economia como um 
todo, com base no pressupos-
to da interdependência entre 
diversos aspectos, como pro-
dução, renda e consumo. De 
acordo com Débora, o estudo 
simula o comportamento de 
setores produtivos, famílias e 
governo e avalia a distribuição 
de renda por meio do trabalho 
e do capital, empregados pe-
los setores produtivos, e das 
transferências promovidas pelo 
Governo, como os benefícios 
da Previdência e os programas 
sociais. Os pesquisadores 
utilizaram dados das Contas 
Nacionais e da Pesquisa de 
Orçamento Familiar (POF), 
ambos do IBGE.

Dois cenários

Para o estudo, foram cria-
dos dois cenários, sempre 
com o prazo de dez anos (até 
2030). No primeiro, em que 
não há resposta incremental do 

investimento devido à reforma 
da Previdência, o resultado é 
contração da economia, com 
desvio negativo do PIB e queda 
do consumo das famílias, além 
de aumento das exportações 
e queda das importações (a 
causa é o efeito negativo nos 
preços domésticos, que estimu-
la exportações e desestimula 
importações).

No segundo cenário, o in-
vestimento responde à reforma, 
e os pesquisadores trabalha-
ram com a hipótese de que, a 
cada real que o governo deixe 
de gastar com benefícios, a 
iniciativa privada invista um 
real. Os resultados seriam po-
sitivos, embora esse cenário 
possa ser considerado otimista, 
segundo Débora Freire. O mais 
plausível, observa ela, é que a 
realidade fique entre os dois ce-
nários, e então os efeitos para a 
economia podem ser contracio-
nistas ou expansionistas.

Desigualdade

Uma característica do mo-
delo elaborado por Débora em 
sua pesquisa de doutorado, 
e aplicado para o estudo dos 
cortes de benefícios da Pre-
vidência, é a capacidade de 
medir os efeitos desse tipo de 
ação – por tipo de benefício 
– sobre a desigualdade socio-
econômica no país. As proje-
ções são feitas de acordo com 
os regimes de aposentadoria 
e pensão: Regime Geral de 
Previdência (RGPS), Regime 
Próprio (RPPS) e Benefício de 
Prestação Continuada (BPC).

Segundo a professora da 
Face, os cenários em que 
são simulados os cortes de 
benefícios com a premissa 
do ajuste do investimento têm 
impactos muito similares aos 
dos cenários de investimento 
não incremental. Reduzir o 
pagamento de benefícios no 
RPPS é progressivo – ou seja, 
diminui a desigualdade –, uma 
vez que os beneficiários ocu-
pam as faixas mais altas de 
renda; no caso do RGPS, o 
efeito é pouco regressivo, ou 
seja, piora um pouco a desi-
gualdade, porque o benefício é 
mais uniformemente distribuído 
entre as famílias. Quando se 
trata do BPC, que se destina 
a famílias de baixa renda, di-
minuir benefícios é altamente 
regressivo.

Débora Freire lembra que 
o BPC já não deve ser atingi-

do pela reforma, mas inclui-lo 
nas simulações serviu para 
respaldar essa decisão e para 
subsidiar futuros debates sobre 
o benefício.

Outras medidas

Os autores da Nota Técnica 
escrevem que, “estimativas de 
impacto socioeconômico da 
PEC 6, tão ou mais importantes 
que as estimativas de redução 
de gastos, não foram apresen-
tadas pelo Governo Federal, e 
nem têm sido debatidas com o 
necessário embasamento”.

Débora Freire salienta que, 
para que haja incremento dos 
investimentos, são necessárias 
outras medidas, como a refor-
ma tributária. “Nosso sistema 
de impostos é regressivo, por 
causa do grande peso para as 
famílias de baixa renda, e ine-
ficiente, na medida em que os 
tributos incidem em cascata”, 
diz a pesquisadora.

Ela acrescenta que inves-
timentos privados dependem 
ainda de outros fatores, como 
melhoria da infraestrutura, redu-
ção da taxa de juros e investi-
mento público, que tem o poder 
de induzir e complementar os 
aportes de empresas. O texto 
aponta que “as medidas de 
política econômica atuais pa-
recem ir no sentido contrário, 
dada a redução significativa do 
investimento público, a perda 
de importância do papel dos 
bancos de desenvolvimento, 
como o BNDES, na promoção 
dos investimentos e a moro-
sidade da queda na taxa de 
juros no cenário de estagnação 
econômica”.

Os pesquisadores da UFMG 
e da USP recomendam que é 
preciso lançar um olhar atento 
e aprofundado às mudanças 

nos benefícios do Regime Geral 
de Previdência Social (RGPS), 
porque, dependendo do tipo 
de modificação de regras, os 
cortes nesse caso podem piorar 
a desigualdade de renda no 
país. E afirmam que as medidas 
que atingem os benefícios do 
Regime Próprio (RPPS), como 
a proposta de alíquotas pro-
gressivas presentes na PEC 6, 
tendem a gerar maior poupança 
para o governo, auxiliando a 
reduzir o descontrole fiscal, e a 
contribuir para a desconcentra-
ção de renda.

Os autores afirmam que é 
importante reformar o sistema 
previdenciário brasileiro, em 
razão do peso dos benefícios 
no déficit público crescente – e, 
consequentemente, no endivi-
damento – e do crescimento 
acelerado desses benefícios 
associados a fatores demográ-
ficos e à insustentabilidade do 
regime atual. 

No entanto, avaliam que 
os impactos socioeconômicos 
precisam ser discutidos e ava-
liados. “As modificações que 
já ocorreram na tramitação da 
PEC 6, como a eliminação do 
BPC e a redução dos anos de 
contribuição para as mulheres, 
que têm maior dificuldade de se 
manterem formais no mercado 
de trabalho ao longo da vida 
laboral, foram importantes nes-
se sentido”, comenta Débora 
Freire. Segundo ela, o intuito 
do trabalho é mostrar cenários 
possíveis e “alertar que a plena 
confiança na melhora de expec-
tativas como motor do investi-
mento privado e do crescimento 
econômico é arriscada”. 

Nota técnica: Impactos eco-
nômicos da redução de apo-
sentadorias e benefícios na 
economia brasileira.

Fonte: UFMG

O que significa os últimos 
serão os primeiros e os 
primeiros os últimos?

meiros da fila” ou os “preferi-
dos de Deus”. Esses “muitos”, 
que acham que estão nos 
primeiros lugares, serão ultra-
passados por aqueles que de-
senvolvem um coração mais 
excelente diante de Deus, 
sabendo que qualquer coisa 
que receberem é a graça de 
Deus sendo derramada e não 
seus méritos próprios.

(4) Esse pensamento de 
Jesus é confirmado a seguir 
quando Ele conta a pará-
bola dos trabalhadores na 
vinha, onde novamente volta 
a repetir esse conceito. Vários 
trabalhadores são chamados 
a trabalhar em uma vinha 
pelo dono da vinha. Alguns 
são chamados de madrugada 
e é combinado com eles um 
denário como pagamento. 
No decorrer do dia o dono da 
vinha acha mais trabalhado-
res e manda-os ao trabalho 
(sem combinar valores). O 
dono da vinha ordena ao 
final do dia: “Ao cair da tarde, 
disse o senhor da vinha ao 
seu administrador: Chama 
os trabalhadores e paga-lhes 
o salário, começando pelos 
últimos, indo até aos primei-
ros” (Mateus 20:8). Todos 
receberam o mesmo salário, 
mas os que começaram mais 
cedo, acharam a atitude do 
dono da vinha injusta, pois, 
segundo pensavam, se co-
meçaram mais cedo deviam 
ter recebido mais (eram mais 
merecedores). Estes são 
repreendidos pelo dono da 
vinha, que mostra a eles que 
eles receberam exatamente o 
que fora combinado.

Os últimos serão os pri-
meiros indica que existe só 
um soberano

(5) Assim, Jesus finaliza 
Seu ensino mostrando que a 
graça de Deus é superior ao 
esforço humano que muitos 
empregam por achar que 
terão mais recompensas de 
Deus. No final das contas, o 
que Deus dá a cada um é o 
necessário e o melhor para 
cada um. No final, no juízo, 
muitos se surpreenderão 
quando descobrirem que não 
são os primeiros (os melhores 
entre todos), mesmo achando 
que são. E se surpreenderão 
ainda mais ao ver muitos que 
julgavam que seriam os últi-
mos estarem em sua frente.

O fato é que nosso cora-
ção deve servir a Deus não 
em busca de recompensas e 
de “lugares e privilégios”, mas 
com gratidão por tudo que Ele 
fez, faz e nos dá diariamente. 
Não devemos ter inveja de 
outros ou julgá-los achando-
os menos do que nós e nós 
mais do que eles. Poderemos 
nos surpreender ao verificar 
que muitos últimos serão os 
primeiros e primeiros serão 
os últimos. No reino de Deus 
não cabe presunção e muito 
menos sentimento de superio-
ridade. O único soberano é o 
Senhor e nós os Seus servos! 
O coração de servo é o que 
nos dá diante de Deus a cer-
teza de que estaremos com 
Ele, não importando a posição 
em que estivermos!

Publicada em conjunto com pesquisadores da USP, a reflexão
aborda também as chances de um aumento na desigualdade

Gráfico mostra a relação entre cortes de benefícios e a variação percentual do PIB, nos dois cenários 

Efeitos sobre desigualdade: gráfico demonstra a relação entre cortes 
nos diferentes regimes de previdência e a variação percentual do 
índice de Gini, para 2030


