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Em matéria publicada no jornal Correio do Estado, o Diretor de

Comunicação da Fenafisco e Presidente do Sindifisco-MS, Cloves

Silva, critica a política de reajuste da Petrobrás na composição de

preço de combustível e defende uma reforma tributária

progressiva, para desonerar bens e consumo ampliando a carga

tributária sobre renda a patrimônio.

Ele acredita que a solução não é cobrar dos estados. “Culpar os

governos estaduais pela alta do preço do combustível é, no mínimo,

má-fé e irresponsabilidade de quem faz essa afirmação. Muitas

variáveis interferem na composição do preço do combustível, mas

a interferência da política de reajuste da Petrobras é a principal, a

meu ver”.  

Cloves ainda explica que 50% da carga tributária no Brasil incide

sobre o consumo de bens e serviços. E considera um sistema

tributário “altamente injusto e regressivo”. “Esse nosso modelo de

tributação pesa de forma desproporcional, sendo potencialmente

desfavorável aos mais pobres, em favor dos mais abastados.

 Somente uma reforma tributária que torne nossa tributação mais

progressiva, aumentando a carga tributária sobre renda e

patrimônio e diminuindo a carga sobre bens e serviços, pode trazer

mais justiça ao nosso sistema tributário. A questão da tributação

dos combustíveis está inserida nesse contexto”, conclui.

Presidente do Sindifisco-MS

critica política de reajuste da

Petrobrás



Os diretores da Fenafisco, Francelino Valença (Formação Sindical) e

Celso Malhani (Adminsitrativo e Financeiro), participaram de mais

um encontro com representantes de entidades do Fisco nas três

esferas da federação, signatárias do pacto de Brasília, a fim de

tratar das PECs da reforma tributária, em discussão no Congresso

Nacional.

O grupo concentrou esforços para traçar ações, levando em

consideração os novos presidentes da Câmara e Senado, a

possibilidade de um novo relator da Comissão Mista da Reforma

Tributária e novos encaminhamentos em torno das propostas.

“Avaliamos o atual cenário político, e entendemos que a partir de

março teremos melhores desdobramos em como o Governo e o

Congresso vão alinhar a discussão em torno do tema, a partir daí
poderemos deliberar por ações mais precisas e enfáticas”,

ressaltou Valença.

Os trabalhos já executados como mobilização dos parlamentares,

reuniões, lives e estudos acerca do tema, continuarão a ser

executadas durante o primeiro trimestre do ano, até que novas

decisões no Congresso sejam tomadas, a fim de parâmetrar as

deliberações do grupo.

Dirigentes dos Fiscos analisam

cenário para avanço da reforma

tributária



Dirigentes da Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital -

Fenafisco, foram recebidos pelo novo presidente, senador Rodrigo

Pacheco (DEM-MG), na residência oficial da presidência da Casa. O

encontro teve o propósito de felicitar o senador pela eleição à
presidência e de abrir diálogo acerca da agenda política do país, em

especial a dois temas de especial interesse não apenas para os

servidores públicos como também para toda a sociedade brasileira:

reforma administrativa e reforma tributária.

Na oportunidade, Marco Antonio Couto dos Santos (Diretor Jurídico

e de Defesa Profissional) e Celso Malhani de Souza (Diretor

Administrativo e Financeiro) ressaltaram que o apoio do senador

será fundamental para assegurar um debate informado e

democrático sobre as matérias que digam respeito ao

funcionalismo público, com vistas a impedir prejuízos ao serviço

público que, em última análise, prejudicam o conjunto da sociedade,

principalmente as populações mais vulneráveis.

Fenafisco é recebida pelo

presidente do Senado Federal



A visita de cortesia também foi importante para o debate de

matérias urgentes de interesse da categoria e de todo o serviço

público. Os presentes demonstraram preocupação com o conteúdo

das PEC’s 186, 187 e 188 que compõem o pacote emergencial do

Plano Mais Brasil e enfatizaram a importância de haver um profundo

debate em torno da previsão de redução de jornada com redução

proporcional de vencimento, já que tal possibilidade acarretará
prejuízo à prestação do serviço público, à sociedade e aos

servidores. 

Quanto à reforma administrativa, o presidente anotou que, pela

informação de que dispõe, não atingiria os atuais servidores e se

dispôs a discutir a questão novamente quando a proposta chegar

ao Senado. Em relação à reforma tributária, disse acreditar na

possibilidade de aprovação ainda este ano, podendo a tramitação

começar pelo Senado, assim que a comissão mista apresentar a

nova redação.

Rodrigo Pacheco mostrou-se aberto a receber a contribuição do

Fisco nessa matéria, demonstrando grande preocupação com

riscos de eventuais perdas aos estados.



O ministro Paulo Guedes devolveu a cobrança feita pelo presidente

da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para que a equipe econômica

encaminhe o mais rapidamente possível ao Congresso uma

proposta para a retomada do auxílio emergencial. O benefício, que

repassou até R$ 600 mensais para famílias de baixa renda afetadas

pela pandemia, acabou em dezembro.

“Não adianta falar: ‘Paulo Guedes, manda aí auxílio’. Eles dizem:

‘Auxílio emergencial urgente!’ Eu digo: PEC de Guerra que me

permite fazer isso. O Congresso precisa estar disposto a fazer a

PEC (Proposta de Emenda Constitucional) de Guerra”, afirmou

Guedes em reunião virtual da Sociedade Nacional de Agricultura,

sem citar o nome de Lira.

Na reunião virtual, Guedes ainda afirmou que a classe política

“precisa ter coragem” para admitir que “não tem aumento de salário

para funcionalismo público este ano”, porque o país enfrenta um

protocolo de guerra. “Podemos ter todos os recursos possíveis

para o combate da pandemia, mas temos que conter os outros

gastos”, disse o ministro.

Guedes pede coragem a

políticos para barrar aumento a

servidores



Após anos na classificação C, da capacidade de pagamento (Capag)

ao Tesouro Nacional, a terceira pior do país, o Governo Estadual

deve subir para B na próxima avaliação da Secretaria do Tesouro

Nacional (STN), conforme antecipado pelo secretário estadual de

Fazenda, Felipe Mattos ao JD1 Notícias. O Estado está por

enquanto na letra C, como a maioria dos estados brasileiros. 

“Só existem dois Estados letra A, e os demais são B, C e D, mas

agora Mato Grosso do Sul vai passar para letra B. A SPN só vai fazer

essa avaliação com o resultado por volta de maio e junho, mas os

dados do balanço já foram fechados”, comentou Felipe. A avaliação

da Secretaria do Tesouro Nacional é feita depois que a Secretaria

de Fazenda publicar o balanço, que leva em consideração três

critérios objetivos, Índice de liquidez, Poupança Corrente e Nível de

Endividamento do Estado.

O que ajudou a melhorar os índices, foram três questões principais,

como apontado pelo secretário de Fazenda. “Melhoria na

arrecadação no valor da receita do Estado, o corte nas despesas

que foram muitas, como na estrutura administrativa até em folha

de pagamento. Além disso o nível de endividamento de MS caiu, o

Estado não vem somando empréstimos e sim pagando as dívidas

de empréstimos anteriores”, esclareceu.

Com a classificação nível B, Mato Grosso do Sul poderá viabilizar

empréstimos com aval da União para obras rodoviárias e de

infraestrutura, almejadas pelo governador Reinaldo Azambuja.

Estado deve subir de posição no

ranking do Tesouro Nacional



Em acordo com o governo, os líderes do Senado pretendem votar

na próxima quinta-feira, dia 25, a PEC que cria gatilhos para a

contenção de despesas da União, Estados e municípios. Em troca, o

governo teria se comprometido a enviar uma Medida Provisória

(MP) com a proposta para retomada temporária do auxílio-

emergencial, pago a pessoas em situação de vulnerabilidade social

por conta da pandemia.

A informação foi dada pelo líder da minoria, senador Jean Paul

Prates (PT-RN), na saída da reunião de líderes do Senado. Com a MP,

o montante destinado ao pagamento do auxílio viria por meio de

crédito extraordinário. Segundo Prates, o líder do governo, Fernando

Bezerra Coelho (MDB-PE) afirmou que a PEC emergencial será
enxugada e trará apenas quatro pontos fundamentais, ainda a

serem definidos.

“Seriam o acionamento de gatilhos, equilíbrio fiscal intergeracional,

sustentabilidade da dívida e mais um ponto passível de definição”.

Já a PEC que extingue uma série de fundos públicos já está
adiantada e deve ser votada separadamente. A partir da aprovação

da PEC, na visão do governo, abrem-se condições para retomar o

auxílio. A oposição fala em até 6 parcelas de R$ 600. Mas o governo

quer uma proposta bem mais modesta, entre R$ 200 e R$ 300.

Líderes fazem acordo para votar

PEC emergencial dia 25



Acordo entre governo e parlamentares retira a proposta do marco

fiscal a ser apresentado ao Congresso na próxima semana. Objetivo

é agilizar a votação para permitir que nova rodada do auxílio
emergencial comece a ser paga em março.

O “novo marco fiscal” foi acertado pelo ministro da Economia, Paulo

Guedes, com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-

MG), e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). E busca

mostrar ao mercado que, ao mesmo tempo em que fará uma nova

rodada de gastos com a ajuda aos mais vulneráveis, o governo

trabalhará em medidas de ajuste das contas públicas. 

A ideia é avançar com as Propostas de Emenda à Constituição

(PECs) Emergencial e do Pacto Federativo, mas haverá ajustes para

garantir que a votação dessas propostas seja rápida e que o auxílio
possa ser pago já em março. A princípio o valor será de R$ 250.

Relator das duas PECs, o senador Marcio Bittar (MDB-AC) disse que

esse ajuste começa pela unificação das propostas em um único

texto, que deve ser apresentado até segunda-feira.

Congelamento do salário de

servidor fica fora do marco

fiscal



Associações do Tribunal de Contas da União (TCU) e organizações

ligadas ao combate à corrupção recorreram ao Supremo Tribunal

Federal (STF) para interromper a emissão de novos lotes de notas

de R$ 200 ou para fixar uma data limite para o fim da circulação. O

documento foi encaminhado à ministra Carmen Lúcia, relatora da

petição impetrada em agosto do ano passado sobre o mesmo

tema. As informações são do portal Uol.

Na ação, as oito organizações alegam que o Brasil não tem

estrutura financeira para a circulação das cédulas, além da pouca

utilização das notas nos pagamentos do auxílio emergencial. As

entidades alegam que foi gerado um superfaturamento para a

impressão, mas somente 12% do prometido pelo Banco Central foi

emitido.

Na visão das entidades, o fim do auxílio emergencial e a chegada

das vacinas contra a Covid-19 estimulam as atividades comerciais

e econômicas e, por consequência, diminuem a necessidade de

utilização da nota. As entidades defendem que a impressão das

cédulas de R$ 200 fomenta atos de corrupção e de criação de

quadrilhas especializadas em roubos a caixas eletrônicos e

transportadoras de valores.

Assinam a carta os representantes do Instituto Não Aceito

Corrupção, Transparência Partidária, Confederação Nacional das

Carreiras e Atividades Típicas de Estado, Transparência Brasil,

Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos

Tribunais de Contas do Brasil, Ministério Público Democrático,

Associação da Auditoria de Controle Externo do Tribunal de Contas

da União e Associação Nacional do Ministério Público de Contas.

Cabe a ministra Carmen Lúcia seguir com o pedido na Corte.

Entidades pedem fim da nota de

R$ 200 a ministra do STF



A grande disparidade entre os valores cobrados por cada estado no

ICMS sobre os combustíveis é um obstáculo à aprovação do projeto

de lei sobre o tema entregue na semana passada ao Congresso

pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Levantamento feito

pela Fecombustíveis (Federação Nacional do Comércio Varejista de

Combustíveis e Lubrificantes) mostra que a diferença do valor

cobrado sobre a gasolina chegava a 74% na segunda quinzena de

janeiro.

No estado que cobra menos, o Amapá, o ICMS sobre a gasolina

correspondia a R$ 0,968 por litro. No Rio de Janeiro, que tem a

alíquota mais alta do país, era de R$ 1,687 por litro. Em São Paulo,

segundo mais barato, eram R$ 1,062. Os valores consideram a

alíquota cobrada e o preço de referência definido por cada estado,

que é alterado a cada 15 dias. Em São Paulo, por exemplo, o governo

cobra 25% sobre um preço de referência de R$ 4,235 por litro. No

Rio, são 34% sobre R$ 4,929.

No projeto enviado ao Congresso, o governo quer que o imposto

passe a ser cobrado em um valor fixo em reais, ao invés de um

percentual sobre o preço final, e que esse valor seja uniforme em

todo o país. Como justificativa, diz que o modelo garantiria maior

previsibilidade aos preços.

A uniformização dos valores, porém, implicaria em perda de receita

para estados que têm alíquotas mais altas ou em aumento de

preços naqueles que cobram menos, caso resulte em um

nivelamento por alto. Ou, em uma terceira hipótese, nas duas

coisas, caso se procure uma média nacional.

Valores do ICMS sobre gasolina

variam até 74% entre estados



Sob críticas pelo sucessivo aumento dos preços dos combustíveis,

o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse em live na quinta-

feira (18) que promoverá mudanças na Petrobras e anunciou

isenção de impostos federais. Bolsonaro fez críticas ao presidente

da Petrobras, Roberto Castello Branco. 

"Não posso chamar a atenção da Agência Nacional de Petróleo,

porque é independente, mas tem atribuição também. Não faz nada.

Você vai em cima da Petrobras, ela fala 'opa, não é obrigação minha'.

Ou como disse o presidente da Petrobras, há questão de poucos

dias, né, 'eu não tenho nada a ver com caminhoneiro, eu aumento o

preço aqui, não tenho nada a ver com caminhoneiro'. Foi o que ele

falou, o presidente da Petrobras. Isso vai ter uma consequência,

obviamente", disse Bolsonaro.

A Petrobras informou nesta quinta dois novos reajustes nos preços

da gasolina e do diesel, que subirão 10,2% e 15,1%,

respectivamente, a partir de sexta (19). É o quarto reajuste da

gasolina e o terceiro do diesel em 2021.

Bolsonaro anuncia isenção de

impostos e sinaliza mudanças

na Petrobras



Um estudo elaborado pela Made -USP (Centro de Pesquisa em

Macroeconomia das Desigualdades da Universidade de São Paulo)

apontou que aumentar a tributação sobre os mais ricos para

transferir renda aos mais pobres pode contribuir para a

recuperação da atividade econômica, além de reduzir a

desigualdade.

A pesquisa diz que uma política de proteção social financiada a

partir da tributação do 1% mais rico, que garanta a transferência de

R$ 125 por mês para os 30% mais pobres, pode ter um impacto

positivo de 2,4% no PIB (Produto Interno Bruto).

"A redução da desigualdade tem benefícios em si. Sabemos que ela

tem custos que não só têm a ver com o direito à renda e à dignidade

humana, mas tem também efeitos políticos, pois a desigualdade

tende a criar distorções no próprio sistema democrático", diz Laura

Carvalho, professora da FEA-USP (Faculdade de Economia,

Administração, Contabilidade e Atuária da Universidade de São

Paulo).

"Então existem outros objetivos para reduzir a desigualdade, que

não o crescimento econômico. Mas, muitas vezes, parece que no

debate há um dilema entre crescer ou distribuir", observa a

economista, uma das autoras do estudo, ao lado de Rodrigo Toneto

e Theo Ribas.

Taxar ricos para financiar

política social elevaria PIB em

2,4%



A presidente da Comissão Mista de Orçamento (CMO), deputada

Flávia Arruda (PL-DF), e as lideranças partidárias definiram na

semana passada a distribuição dos encarregados pela análise da

proposta orçamentária para 2021 (PLN 28/20). O relator-geral,

senador Marcio Bittar (MDB-AC), terá o apoio de 16 relatores

setoriais para o exame das despesas sugeridas no texto enviado

pelo Poder Executivo. O deputado Beto Pereira (PSDB-MS) foi

indicado relator da receita.

Deputados serão indicados para dez relatorias setoriais da

despesa, nas áreas de Agricultura; Ciência, Tecnologia e

Comunicações; Economia; Educação; Infraestrutura; Meio

Ambiente; Mulheres, Família e Direitos Humanos; Presidência e

Relações Exteriores; Saúde; e Turismo e Cultura. Seis relatorias

setoriais da despesa caberão ao Senado, nas áreas de Cidadania e

Esporte; Defesa; Desenvolvimento Regional; Justiça e Segurança

Pública; Minas e Energia; e Poderes (Judiciário, Ministério Público e

Defensoria).

O coordenador do Comitê Permanente de Admissibilidade de

Emendas (CAE) será o deputado Lucas Vergilio (Solidariedade-GO).

Pelas regras, os pareceres não podem ser votados pela CMO sem

aprovação prévia de relatório do CAE. O deputado Ruy Carneiro

(PSDB-PB) coordenará o Comitê de Avaliação das Informações

sobre Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades Graves

(COI). O colegiado orienta sobre a continuidade ou não dessas

ações.

A proposta de Orçamento para 2021 deverá ser analisada no dia 24
de março por deputados e senadores em sessão conjunta do

Congresso Nacional. O texto está atrasado – pela Constituição,

deveria ter sido aprovado em dezembro.

Líderes definem distribuição

das relatorias do Orçamento

para 2021



“O Movimento a Serviço do Brasil entende que o encaminhamento

da proposta de reforma administrativa para a CCJ reforça a falta de

compromisso do governo e Congresso Nacional com a sociedade.

No momento de fragilidade da população, os esforços são

direcionados para a transformação do setor público em um grande

balcão de negócios, oficializando apoio político em troca de cargos

e impulsionando a corrupção com o fim da estabilidade do servidor

público.

Tramitação da reforma

administrativa oficializa apoio

político em troca de cargos



A proposta apresentada afirma que a reforma trará uma economia,

algo não comprovado, além de excluir as carreiras da elite. A

fragilidade da reforma administrativa se comprova pela

implementação do sigilo nos dados utilizados para elaboração da

proposta pelo Ministério da Economia. Concentrar os esforços de

deputados e senadores em torno de uma reforma administrativa

extremamente falha, questionável e que fragiliza a prestação do

serviço demonstra que as necessidades da sociedade em plena

pandemia são completamente ignoradas pelo governo.

O serviço público, que atualmente atende diretamente a população,

deixará de ser um serviço de Estado e passará a ser uma

dominância do governante em exercício. Ao longo dos últimos anos,

acompanhamos os perigos da má gestão e interferência de

governantes nos órgãos públicos, limitando a atuação legal dos

servidores em prol dos interesses coletivos e do país.

A pandemia demonstra o papel essencial do serviço público para a

sociedade. A atuação dos servidores está evitando uma tragédia

ainda maior. Os esforços, principalmente dos profissionais do

Sistema Único de Saúde (SUS), pela conscientização popular,

pesquisas, vacinação, tratamento e acolhimento da sociedade

salvam vidas. A reforma administrativa é extremamente falha e

colocará em risco o atendimento à população em todos os cantos e

setores do país, além fragilizar o combate à corrupção e liberar a

concentração total para a criação de cargos na mão dos

governantes.”

 Movimento a Serviço do Brasil



Com o projeto Gestoria de Apoio Biopsicossocial Remoto para

Servidores em Tempos de Pandemia, os funcionários da Secretaria

de Estado de Fazenda, Daniel Santana, em co-autoria de Luísa

Barbosa e Esaú de Aguiar Neto, se classificam em 3º lugar no XV

Prêmio Sul-Mato-Grossense de Inovação na Gestão Pública. A

entrega do troféu foi realizada pelo diretor-presidente da

Escolagov, Wilton Paulino Júnior, nas dependências da Sefaz. 

“Receber esse prêmio é muito importante porque nos motiva a

continuar trabalhando com objetivo de trazer cada vez mais

resultado para a organização. O apoio biopsicossocial tem um papel

muito importante, inclusive relação muito próxima com um projeto

novo que apresentamos em uma maratona internacional de

formação de líderes, haja vista que eles têm como missão manter

os servidores entregando resultados. Estamos bastante

motivados”, declarou Esaú. 

O Superintendente de Administração Tributária, Waldomiro Morelli

Junior, parabenizou e agradeceu o esforço da equipe, em fazer as

ideias acontecerem. “Agradecemos as melhorias implementadas,

elas são muito importantes para todos nós. Na maior parte dos dias

estamos tão envolvidos com o operacional e com as áreas de

execução, que precisamos ter um time eficiente que faça as ideias

acontecerem. Parabéns pelo empenho”, destacou.

Servidores da Sefaz recebem

Prêmio de Gestão Pública



Pioneiro no desenvolvimento de novas tecnologias ligadas a

emissão de documentos fiscais, o Governo do Estado mais uma vez

utiliza a modernização a favor da sociedade sul-mato-grossense.

Isso porque disponibiliza um emissor de notas fiscais que está
simplificando e muito a vida dos transportadores autônomos. O

programa Nota Fiscal Fácil (NFF) é um aplicativo de celular gratuito

que faz a emissão de notas fiscais, sem a necessidade de haver um

contratante.

De acordo com o secretário Estadual de Fazenda, Felipe Mattos, o

transportador autônomo de cargas poderá emitir o Conhecimento

de Transporte Eletrônico (modelo 57), e o Manifesto Eletrônico de

Documentos Fiscais (modelo 58), desde que esteja habilitado pela

Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), nas

prestações de serviço de transporte rodoviário intermunicipal ou

interestadual de cargas iniciado no Estado de Mato Grosso do Sul,

acobertadas por uma única Nota Fiscal Eletrônica (NF-e).

“O aplicativo já está funcionando e possibilita que o caminhoneiro,

que antes precisava ser contratado por uma transportadora, possa

ser contratado diretamente pelo comerciante. É só baixar o

aplicativo, fazer cadastro no E-Gov e com a senha fornecida,

começar a emitir a nota fiscal. Recebe a chave de acesso, embarca

mercadoria, insere as informações como CNPJ do contratante,

valor do frete, onde vai descarregar, transmite a nota e autoriza em

tempo real. Para encerrar, gera um informe que já descarregou. É
simples, ágil e ecológico, haja vista que não há impressão em

papel”, explicou Mattos.

Nota Fiscal Fácil simplifica vida

do transportador autônomo em

MS



O Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário de Mato

Grosso do Sul (Fundersul) encerrou 2020 com uma receita de R$

1,15 bilhão, volume 50% (R$ 389 milhões) maior que no ano

anterior.  

O balanço foi divulgado no início deste mês pela Secretaria de

Infraestrutura de Mato Grosso do Sul. As receitas extras vieram do

aumento das bases de cálculo para algumas das culturas do

agronegócio, que entraram em vigor há 1 ano, e também da

concessão da MS-306 para a iniciativa privada.  

Os R$ 115 milhões que a concessionária Way 306 pagou pela

outorga da rodovia que atravessa todo o Nordeste do Estado,

foram para a conta do Fundersul.  A receita bilionária do Fundersul é
que está proporcionando o pacote de obras do governo, lançado em

março do ano passado, e que já tem mais de R$ 2,6 bilhões de

obras, que vão desde construção de pontes de concreto na área

rural, à pavimentação de rodovias, em andamento.  

Fundersul aumenta 50% em

2020 e chega a R$ 1,1 bilhão



Se você é um dos contribuintes sul-mato-grossenses que

perderam o prazo de pagamento do IPVA (Imposto sobre a

Propriedade de Veículo Automotor), saiba que ainda há chance de

se regularizar.

No site da Sefaz ( https://www.autoatendimento.ms.gov.br/ipva/ )

ou nas Agenfas espalhadas por todo o Estado, com o documento do

veículo em mãos, é possível buscar auxílio. O proprietário pagará
uma multa referente ao atraso e, na sequência, fará os demais

pagamentos no prazo regular. Vale ressaltar que a legislação

estadual garante parcelamento para dívidas até 2020, em até dez

vezes – isso desde que não estejam inscritos em dívida ativa.

Até agora apenas a primeira parcela do IPVA 2021 está vencida. As

próximas datas para pagamentos são 26 de fevereiro, 31 de março,

30 de abril e 31 de maio de 2021. 

Em caso de dúvidas, os proprietários devem procurar a Unidade de

Fiscalização do IPVA, que fica em Campo Grande, na avenida

Fernando Corrêa da Costa, 858, das 7h30 às 17h30, e no interior as

Agências Fazendárias (Agenfas). A secretaria disponibiliza ainda os

telefones (67) 3316-7500 / 3316-7534 / 3316-7541 para mais

informações.

Perdeu o prazo para pagar seu

IPVA em janeiro? Calma! Ainda

há chance de se regularizar



ncerra na segunda-feira (22), as atividades do drive-thru localizado

no Batalhão Central do Corpo de Bombeiros para realização de

exames RT PCR, considerado o mais eficiente, em pacientes com

suspeita de Covid-19. De acordo com os dados do boletim

epidemiológico, já foram realizados 53.535 mil testes entre RT-PCR

(47.156) e testes rápidos (7.379) no drive da unidade.  

Conforme o diretor de saúde e assessor técnico do Corpo de

Bombeiros Militar na Secretaria Estadual de Saúde (SES), coronel

Marcello Fraiha, houve uma redução na demanda de atendimentos e

por esse motivo o drive-thru de testes será encerrado.  “Temos o

disk coronavírus, o município ainda tem mais 12 unidades que

realizam o teste  RT-PCR, tem vagas suficientes para atender toda

a população, por esse motivo avaliamos que foi o momento

apropriado para encerrar as atividades do drive”, destacou. 

Confira a lista de unidades que realizam o teste RT-PCR: 

Drive-thru para testes de Covid-

19 encerra em Campo Grande



UBSF Nasser: Rua Antonio de Moraes Ribeiro, 939, Bairro Vila

Nasser

UBSF São Francisco: Rua Ida Baís, 19, Bairro Nova Lima 

UBSF Moreninha: Rua Anacá, 645, Bairro Moreninha III

UBSF Tiradentes: Rua José Nogueira Vieira, 337, Bairro Tiradentes

UBSF Parque do Sol: Avenida Evelina Selingard, 1.008, Bairro Parque

do Sol

UBS Dona Neta: Rua Cora, 100, Bairro Guanandi

USF Nova Bahia: Avenida Nosso Senhor do Bonfim, 26, Bairro Nova

Bahia

USF Dr. Albino Coimbra Filho: Rua Terlita Garcia, 1.438,  Bairro Santa

Carmélia

USF Aero Itália: Rua Rio Galheiros, 280, esquina com Rua Área

Verde, Jardim Aeroporto

UBS 26 de agosto: Rua Rui Barbosa, 4.670,  Bairro São Francisco

USF Oliveira: Rua Antônio João Escobar,  01, esquina c/ Orlandino

Oliveira, Bairro Oliveira

USF Batistão: Rua Souto Maior, 1.935,  c/ Rua Peru, Jardim Batistão

Caso o paciente esteja com sintomas há mais de oito dias, ele

também consegue realizar o teste rápido em qualquer uma das 72
unidades básicas de saúde de Campo Grande.

Por meio do Disk-Covid, é possível agendar exames RT-PCR para

detectar a Covid-19, através do número 0800 647 0911. A ligação

é gratuita e o contato vale para as macrorregiões de Campo Grande,

Dourados, Três Lagoas e Corumbá.



Desejamos a todos um

excelente final de semana.

@sindifiscoms Sindifisco-MS

Leia mais no nosso site www.sindifisco-ms.org.br
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