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45% do registrado em todo o Estado 

“Blitz COVID” Ensino Superior

Aquário do Pantanal

Campo Grande é o epicentro do vírus no Estado e voltou a flexibilizar o funcionamento do comércio

Capital encerra julho com 10,1 mil casos  
de coronavírus e recomendação de lockdown

Com mais de 2 mil atendimentos, ônibus com 
testes rápidos vai rodar por mais uma semana

1,8 mil inscritos 
da Capital devem 
passar pelo Enem 
Digital em 2021Governo lança novo certame para 

conclusão do sistema de climatização 

Amanda Amorim

Campo Grande encerra julho 
com a marca de 10,1 mil casos 
do novo coronavírus na véspera 
da flexibilização do comércio, 
que libera o funcionamento de 
bares e restaurantes no mu-
nicípio. A medida vai contra 
as solicitações realizadas por 
médicos e pelo Programa Pros-
seguir, que faz o estudo da 
situação dos municípios do Es-
tado. No levantamento publi-
cado ontem (31), a Capital está 
na área de extremo risco, faixa 
preta. Só no último mês, foram 
7,6 mil casos confirmados, o que 
representa 45% do registrado 
em todo o Estado. O programa 
aponta, pela segunda vez, que 
apenas a implantação de um 
lockdown pode para conter a 
disseminação do vírus. 

De acordo com a infectolo-
gista e membro do COE (Centro 
de Operações Emergenciais) 
Mariana Croda, as medidas 
tomadas em Campo Grande 
seguem caminho inverso ao que 
vem sendo solicitado por es-
pecialistas, já que as medidas 
mais rigorosas implantadas 
pelo município não apresen-
taram o efeito desejado. “Neste 
momento, a única forma de 
controlar o vírus de maneira 
rápida está nas medidas restri-
tivas com o isolamento social. 
A curva por semana epidemio-
lógica continua com números 
elevados, mesmo após duas se-
manas das primeiras medidas 
mais restritivas tomadas, nós 
não tivemos o efeito desejado, 
que seria o achatamento da 
curva”, relatou. Portanto, sem 
uma redução significativa, a 
liberação do comércio ocorre 

em um momento inapropriado. 
“Não se pode fazer tentativas 
com o coronavírus, é melhor 
tomar as medidas restritivas 
para depois abrir. Espero, que 
as próximas semanas sejam 
mais calmas, pois se continu-
armos nesses níveis [de conta-
minação] os serviços de saúde 
não conseguirão receber esses 
pacientes”, assegurou. 

A preocupação com o co-
lapso do sistema de saúde de 
Campo Grande está ligada dire-
tamente com o serviço em todo 
o Estado. A Capital é referência 
em diversas patologias e, por 
vezes, acaba sendo a única a ofe-
recer o serviço com o aumento 
dos casos. Isso, ligado a outras 
patologias que não deixam de 
ocorrer durante a pandemia e, 
ainda, ao aumento dos acidentes 
e à necessidade de internações 
de trauma, traz a probabili-
dade de faltar leitos, que é cada 
vez mais iminente. “Caso, nós 
mantenhamos essa demanda 
elevada nos serviços e ainda 
sobrecarrega com outras pato-
logias, como trauma, isso ajuda 
a colapsar”, garantiu Croda. A 
infectologista ainda aponta que 
o colapso na saúde já ocorre em 
Campo Grande em razão da de-
mora no resultado da testagem 
e da falha no monitoramento dos 
casos confirmados. “O colapso 
no sistema de saúde não se trata 
apenas da falta de leitos, pois 
é muito mais abrangente, ele 
ocorre quando não temos a ca-
pacidade de testar todos os do-
entes, nas equipes de vigilância, 
que já não conseguem fazer 
o monitoramento e principal-
mente, nas equipes desfalcadas 
por ter profissionais afastados 
contaminados pelo vírus. Não 

Mariana Moreira

O ônibus da “Blitz COVID” es-
teve nessa sexta-feira (31) na re-
gião central de Campo Grande. 
As equipes da Sesau (Secretaria 
Municipal de Saúde Pública) 
e da CVS (Coordenadoria de 
Vigilância Sanitária) prestaram 
orientações aos transeuntes nas 
proximidades do Mercado Mu-
nicipal e Camelódromo. A ação, 
que teve início no dia 20 de 

julho, percorreu as sete regiões 
urbanas de Campo Grande e os 
distritos de Anhanduí e Roche-
dinho com o objetivo de nortear 
a população sobre as medidas 
de prevenção contra o corona-
vírus. A Sesau informou que 
as ações de orientação devem 
continuar na próxima semana.

De acordo com o balanço 
realizado pela prefeitura, na 
primeira semana de trabalho, 
foram abordadas 1.946 pessoas 

e realizados 116 testes rápidos, 
sendo quatro positivos para o 
novo coronavírus. Conforme o 
balanço parcial fornecido pela 
Vigilância Sanitária, nesta se-
gunda semana de trabalhos, 
2.500 pessoas foram orientadas 
e atendidas pelas equipes. Cerca 
de 150 testes rápidos foram rea-
lizados, sendo 24 positivos para 
o novo coronavírus.

No micro-ônibus, é possível 
realizar o teste rápido, mas é 

preciso estar dentro dos cri-
térios preestabelecidos e ter 
sintomas da doença há pelo 
menos sete dias, como febre, 
dor de cabeça, tosse e coriza. 
A ação itinerante já percorreu 
os bairros Parati, Moreninha, 
Nova Lima, Jardim Aeroporto, 
São Conrado e Mata do Jacinto. 
Além dos testes e das orienta-
ções, os servidores distribuíram 
também máscaras descartáveis 
à população.

Dayane Medina 

O Aquário do Pantanal tem 
uma nova licitação aberta que 
foi divulgada ontem (31) no 
DOE (Diário Oficial do Estado). 
A contratação da vez é de 
uma empresa que será respon-
sável por concluir o sistema de 
climatização dos ambientes 
do aquário. A assessoria da 
Agesul (Agência Estadual de 
Gestão de Empreendimentos) 
destacou que o sistema de cli-
matização é o responsável pela 
temperatura de toda a estru-
tura do Aquário do Pantanal. 

De acordo com a publicação, 
a licitação é do tipo menor preço 
para a empresa que apresentar 

Dayane Medina

As provas do Enem (Exame 
Nacional do Ensino Médio) 
Digital previstas para serem 
realizadas em janeiro de 2021 
serão aplicadas para 1,8 mil 
inscritos de Campo Grande. 
Outros 200 candidatos do Es-
tado farão a prova em Dou-
rados, conforme divulgado 
ontem (31) no DOU (Diário 
Oficial da União).

Adiadas este ano pelo 
MEC (Ministério da Edu-
cação), em razão da pan-
demia do novo coronavírus, 
as novas datas para a mo-
dalidade digital foram de-
finidas para os dias 31 de 
janeiro e 7 de fevereiro de 
2021 e os exames presenciais 
para os dias 17 e 24 de ja-
neiro. O resultado das provas 

será divulgado no dia 29 de 
março do mesmo ano. 

Segundo o MEC, a apli-
cação das provas será con-
forme o horário de Brasília, 
com a abertura dos portões  
marcada para as 12h e fecha-
mento às 13h.  Ainda segundo 
o ministério, as provas serão 
realizadas em locais autori-
zados pelo Inep (Instituto Na-
cional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira), 
não sendo permitida a reali-
zação do exame em compu-
tador particular. 

No primeiro dia do exame, 
o término está marcado para 
as 19h, e, no segundo, para 
as 18h30. Nos dois exames 
serão aplicadas quatro provas 
objetivas, constituídas por 45 
questões cada, e uma redação 
em língua portuguesa.

é apenas o número de leitos de 
UTI, mas sim o sistema de saúde 
como um todo”, frisou.

A reportagem tentou contato 
com o secretário do município, 
José Mauro, mas não foi aten-
dida. 

MS em risco 
O avanço no índice de conta-

minação está cada vez maior e 
tem crescido de forma significa-
tiva. Mato Grosso do Sul supera 
os 24,9 mil casos. Apenas no 
mês de julho, foram apontados 
16,2 mil casos de COVID-19, 
ao passo que em junho foram 
identificados 7,1 mil contami-

nados. Isso significa que os 
casos registrados no último mês 
representam 65% do total con-
solidado em todo o Estado, que 
possui uma média diária de 564 
novas confirmações, apenas na 
última semana. O Programa 
Prosseguir avalia a situação 
dos municípios seguindo uma 
série de critérios que verifica o 
sistema de saúde, sua disponibi-
lidade, a capacidade de atuação 
e os índices de contágio. O 
mapa apresentado corresponde 
ao período de 19 a 25 de julho, 
e aponta que dois municípios 
estão na faixa de risco tolerável, 
amarela, 39 municípios no grau 

médio, laranja, 35 no grau de 
risco alto, vermelho, e três no 
grau extremo, preto, sendo eles 
Campo Grande, Aquidauana e 
Miranda. 

Segundo o secretário esta-
dual de Saúde, Geraldo Re-
sende, o Estado tem mantido 
diálogo e prestado apoio às 
prefeituras dos 79 municípios 
de MS, porém cada município 
possui autonomia para decidir 
como as medidas de contenção 
serão implantadas. “Nós es-
tamos batendo nessa tecla há 
muito tempo, a forma mais 
eficaz de prevenir a doença. 
No momento, é o isolamento 

social e o uso de máscaras 
para realizar as atividades nas 
ruas. Com a divulgação dos 
dados do Programa Prosseguir, 
nós fizemos nossas recomen-
dações, porém cada prefeito 
toma a decisão de seguir ou não 
com as medidas apontadas”, 
afirmou. Outro ponto que tem 
preocupado o Estado está na 
forma como a COVID-19 tem se 
apresentado em Aquidauana e 
Miranda, que são cidades em 
que existe um grande número 
de aldeias indígenas, população 
mais frágil que acaba correndo 
um risco maior diante de uma 
possível contaminação. 

a proposta com menor custo. 
Aquela que atender todos os 
requisitos do edital será a es-
colhida para conduzir e concluir 
as obras de serviço. 

As empresas interessadas 

em participar podem compa-
recer no dia 2 de setembro, 
a partir das 8h, na Avenida 
Desembargador José Nunes 
da Cunha, na sede da Agesul 
(Agência Estadual de Gestão 

de Empreendimentos), em 
Campo Grande. Todas as dú-
vidas sobre os critérios para 
participar do certame podem 
ser vistas nos editais do Diário 
Oficial.
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