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Pacientes com COVID

Danos para saúde e meio ambiente

Definição

Córrego Anhanduí

Demanda é grande pelas vagas contratadas pelo município e de planos

Enquanto ampliação de leitos não 
ocorre, rede privada segue lotada

Apesar de redução das ocorrências, queimadas 
urbanas ainda são rotineiras no Estado

Prefeitura barra aterro na  
MS-040 e tranquiliza famílias

Obras na Ernesto Geisel serão 
retomadas na próxima semana

A última chuva registrada na Capital foi no dia 16 de 
julho, e, desde então, os campo-grandenses sofrem com 
o tempo seco e a baixa umidade relativa do ar. Segundo 
o Cemtec-MS (Centro de Monitoramento do Tempo e do 
Clima de Mato Grosso do Sul), a umidade relativa do ar 
tem ficado abaixo de 30% à tarde com picos mínimos 
de 20% no período, considerado estado de atenção com 
tendência para alerta. Não há expectativa de chuva para 
Mato Grosso do Sul até o próximo dia 16. 

Conforme os dados da climatologia do Inmet (Instituto 
Nacional de Meteorologia), o esperado de chuva para 
Estado durante o mês de agosto varia entre 25 a 75 milí-
metros com os maiores acumulados se concentrando na 
parte centro-sul do Estado. As temperaturas no mês de 
agosto variam entre 14°C a 33°C, sendo a região panta-
neira a mais quente, com valor máximo de 35°C.

Capital sem chuva até dia 16 de agosto

Dayane Medina e Amanda Amorim

Os hospitais da rede pri-
vada na Capital permanecem 
com a lotação máxima dos 
leitos de UTI (Unidade de 
Terapia Intensiva) para pa-
cientes com coronavírus. 
Com a ampliação dos leitos 
prometidos pela assessoria 
do Ministério da Saúde para 
os próximos dias, a ideia 
é que algumas unidades 
hospitalares tenham novas 
instalações para ampliar 
o atendimento. Enquanto 
ainda não há uma definição 
concreta de onde será feita 
a instalação dos novos leitos, 
alguns hospitais vão conti-
nuar operando no limite do 
atendimento.

A Santa Casa de Campo 
Grande atualmente conta 
com 90 leitos de UTI, dos 
quais 10 são para trata-
mento da COVID-19. Até 
ontem (4) esses 10 leitos 
estavam ocupados, en-
quanto as UTI's normais, 
95%. O hospital tem atuado 
como retaguarda do HRMS 
(Hospital Regional de Mato 
Grosso do Sul) desde o início 
da pandemia, porém, com as 
limitações importantes no 
atendimento a falta de acom-
panhamento de doenças que 
são crônicas, tem gerado 
efeito no número de inter-
nações. O superintendente 
da gestão médico-hospitalar, 
Luiz Alberto Kanamura, des-
taca que com o direciona-
mento de todas as demandas 
não COVID para o hospital, 
o atendimento básico-pri-
mário, que mantém doenças 
sob controle, se tornou de-
ficitário, o que provocou a 
superlotação na instituição. 

Dayane Medina

Com a estiagem comum 
desta época do ano, crescem 
os registros de queimadas 
urbanas, no entanto, Mato 
Grosso do Sul teve uma queda 
nesses dados. Este ano, se-
gundo o Corpo de Bombeiros, 
de janeiro a julho, em todo 
o Estado foram 3.123 quei-
madas urbanas, e 1.791 só 
na Capital. Ano passado, de 
janeiro a julho, o Estado re-
gistrou 3.175 e, em Campo 
Grande, 1.953. Apesar da pe-
quena redução, as queimadas 
ainda ocasionam problemas 
para saúde, principalmente no 
momento de pandemia.

O tenente-coronel Fer-
nando Carminati, do Corpo 
de Bombeiros, destaca que 
a estiagem dura em média 
três meses e vai de julho até 
setembro, mas que este ano, a 
previsão é de se estender até 
outubro. Com isso, há riscos 
de mais queimadas, o que 
prejudica a saúde respiratória 
da população, principalmente 
no momento de pandemia. 
“Neste período de estiagem 
caracterizado pela baixa umi-
dade do ar, por si só junto 
com a fumaça já favorecem 
aparecimento de doenças res-
piratórias, principalmente em 
crianças e idosos e, esse ano, 
tem a pandemia do corona-
vírus que lota os hospitais”, 
comentou.

Para que as queimadas não 
agravem as doenças respira-

tórias, Carminati pede a popu-
lação que seja solidária com 
o próximo e não coloque fogo 
em terrenos ou lixos. “O nú-
mero de ocorrência só nesses 
três primeiros dias de agosto 
são, em média, 30 ocorrências 
por dia em todo o Estado. Nós 
pedimos à população que te-
nham mais consciência e que 
não coloquem fogo em época 
nenhuma, mas principalmente 
nesses meses. Não coloquem 
fogo em terrenos ou lixo. Aqui 
na área urbana isso é crime, 
que dá multa, então vamos 
cuidar da saúde do próximo 
e não pratique crime”, pediu.

A Semadur (Secretaria Mu-
nicipal de Meio Ambiente e 
Gestão Urbana) destacou que 
é vedada a utilização de quei-
madas para fins de limpeza de 
terrenos previstos em artigo. 
O proprietário que utilizar de 
queimadas para limpeza do 
seu terreno será autuado con-
forme a legislação em valores 
que variam entre R$ 2.414,50 
e R$ 9.658,00. A secretaria 
ainda alertou que o cidadão 
que observar a queimada em 
terreno baldio que denuncie 
via Disque Denúncia 156, in-
formando corretamente o en-
dereço do terreno para que 
seja realizada a fiscalização.

Hidratação das vias respiratórias é o 
melhor remédio para tempo seco

Tradicionalmente, neste 
período do ano é normal que 
aumente os problemas res-

Há mais de um ano mora-
dores do Assentamento Caro-
lina estavam preocupados com 
a possibilidade de instalação 
de um aterro sanitário na Fa-
zenda Colorado, próxima deles, 
na MS-040, que liga Campo 
Grande a Santa Rita do Pardo. 
A preocupação findou na tarde 
de ontem (4), no gabinete do 
prefeito Marquinhos Trad. 
Uma comissão de moradores 
do assentamento foi recebida 
pelo prefeito, representantes da 
Planurb (Agência Municipal de 
Meio Ambiente e Planejamento 
Urbano) e Semadur (Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e 
Gestão Urbana) e receberam 
a notícia que esperavam: “Ali 
não vai ser. Toda vez que a 
sociedade se envolve, a cidade 
se desenvolve e com isto temos 
a certeza que determinados lo-
cais residenciais não são para 
certo tipo de empreendimento”, 
disse Marquinhos Trad.

O professor Fábio Cerqueira, 
40 anos, tem lote no Assenta-
mento Carolina, onde tem pro-
dução leiteira. Ele reforça que 
nenhuma das 92 famílias são 
contra um novo aterro sani-
tário na cidade, mas é preciso 
que a área escolhida não traga 
impactos tão negativos como 
a proposta traria. “Ali temos o 
Córrego Pouso Triste que abas-
tece o Carolina e seria forte-
mente impactado. Vale ressaltar 

que desde o início os técnicos da 
prefeitura e o vereador sempre 
foram muito sensíveis conosco 
e, agora, o prefeito nos deu esta 
excelente notícia’, comemorou.

A empresa que pretendia 
construir o aterro sanitário 
na região é a Oca Ambiental, 
que tem negócios em Dourados 
e pretende expandir para a 
Capital. A empresa adquiriu 
48 hectares na Fazenda Co-
lorado e entrou com pedido 
de autorização prévia. Porém, 
conforme a prefeitura, não 
cumpriu questões técnicas exi-
gidas como apresentar três 
possibilidades de área para 
montar o empreendimento, o 
Estudo de Impacto Ambiental 
foi considerado falho e ainda 
foi levada em conta a questão 
de vulnerabilidade ambiental 
da região, que abriga várias 
nascentes, fica na área da APA 
Guariroba, que é abastecedora 
de água para a cidade; fauna e 
flora do local.

O grupo de moradores foi 
acompanhado pelo vereador e 
representante da Câmara Mu-
nicipal Eduardo Romero, que 
foi procurado por moradores no 
início do mês de fevereiro deste 
ano. Também ocorreu uma au-
diência pública em dezembro do 
ano passado sobre a proposta 
de aterro sanitário e os assen-
tados mostraram total descon-
tentamento com a possibilidade. 

Raiane Carneiro

Os trabalhos de revitali-
zação e controle de enchentes 
no Córrego Anhanduí serão 
retomados na segunda-feira 
(10). Segundo o município, a 
obra estava parada há nove 
meses por causa de atrasos 
no repasse de recursos fe-
derais. Além disso, foi ne-
cessário aguardar a Caixa 
Econômica Federal aprovar 
a reprogramação do projeto, 
que terá um custo adicional 
de R$ 1,5 milhão custeado com 
recurso próprio, dinheiro que 
foi viabilizado com o governo 
do Estado. De acordo com 
o município, será necessária 
a interdição parcial da pista 
sentindo bairro-centro da Ave-
nida Ernesto Geisel para que 
os trabalhos sejam retomados. 

Nesta etapa, haverá mais 
movimentação de terra e um 
trecho de 1,5 km da pista 
bairro-centro da Avenida 
Ernesto Geisel será pratica-
mente refeito, incluindo base 
e uma nova capa asfáltica 
que o projeto original (feito 
há 8 anos) não contemplava. 
Nesse trajeto será implantado 
o novo interceptor de esgoto. 
Para que a interdição seja feita 
sem prejudicar os condutores, 
a Agetran (Agência Municipal 
de Transporte e Trânsito) vai 
definir uma rota alternativa 
para quem vem da região do 
Aero Rancho rumo ao Centro. 
A obra será retomada com 
a construção de um novo re-
ceptor da rede de esgoto que 
fica mais perto do meio-fio. Ele 

não substituirá o atual, rente 
à margem esquerda (sentido 
bairro) do rio, onde também 
serão erguidas as paredes do 
gabião. A previsão para que o 
novo receptor seja instalado é 
de 90 dias. 

De acordo com o município, 
pelo receptor, é escoado o es-
goto coletado até a estação de 
tratamento nos Los Angeles. A 
empreiteira responsável pelos 
dois lotes que terão obras 
(entre as ruas da Abolição 
e do Aquário) vai instalar o 
canteiro de obras ainda nesta 
semana. Equipes da secretaria 
municipal de Infraestrutura 
estão trabalhando na recons-
trução de um trecho de 20 
metros do canal, que foi feito 
há mais de 40 anos, que caiu 
durante a chuva forte no mês 
de fevereiro. 

Serão feitos 1.500 metros 
de interceptor, da altura da 
Rua Ceres até os arredores 
do ginásio Guandizão. Um 
trecho da Avenida Ernesto 
Geisel terá parte do aterro e o 
asfalto da pista inteira refeito 
desde a base. O trabalho será 
executado quadra a quadra, 
com acesso controlado para 
os moradores. A prefeitura 
divulgou ainda que serão 
usados tubos de 90 centíme-
tros de diâmetro feitos com 
material mais resistente, que 
é fabricado sob encomenda, 
com prazo mínimo de entrega 
de 60 dias. A tubulação de po-
liéster reforçado com fibra de 
vidro custou R$ 900 mil e foi 
paga pela Águas Guariroba. 
(Com assessoria)

“Apenas a Santa Casa realiza 
esses atendimentos em termos 
de urgência. O atendimento bá-
sico primário de pacientes com 
doenças crônicas, não estão 
sendo realizados de forma cor-
riqueira, que controlavam a do-
ença e impedia a emergência”, 
estabeleceu. 

O aumento dessas solicita-
ções, ligado a disponibilização 
de leitos para o tratamento de 
casos do novo coronavírus, a 
situação no hospital acabou se 
agravando. “Há três semanas, 
nós inauguramos os leitos de 
COVID, por solicitação de 
SES [Secretária de Estado 
de Saúde] e da Sesau [Se-
cretária Municipal de Saúde 
Pública], esses 10 leitos foram 
preciso retirar os leitos de 
UTI normal. Além disso, eles 
precisam ter alta e receber um 
seguimento, [disponibilizado] 
em uma área isolada, isso 
tudo foi regulado e previsto, 

mas impacta nas outras área”,  
assegurou Kanamura.

No Hospital da Cassems, 
são 40 leitos de UTI disponi-
bilizados para pacientes com 
COVID-19, mas não foi infor-
mado pela assessoria quantos 
estão sendo ocupados. Além 
disso, o a unidade conta com 
uma estrutura de hospital 
de campanha que está sendo 
muito utilizada na pandemia. 
“A estrutura é destinada ex-
clusivamente para pacientes 
com agravos respiratórios, 
sendo um espaço para ob-
servação”, informou. Na 
Unimed, conforme o boletim 
da unidade, ontem, dos 30 
leitos de UTI para COVID, 27 
estavam ocupados. 

Até ontem, o Proncor que 
tem 20 leitos de UTI para pa-
cientes com COVID-19 estava 
com 100% de ocupação. Se-
gundo a assessoria do hospital, 
ainda não há informações ou 

previsão de abertura e am-
pliação de novos leitos. Já no 
Hospital El Kadri também está 
com superlotação nos 10 leitos 
de UTI para pacientes COVID. 
A unidade informou ao jornal 
O Estado que o hospital não 
tem espaço para montar novos 
leitos de UTI, mantendo apenas 
os 10 leitos que já existem, 
sendo cinco da rede privada e 
cinco para atendimento SUS 
(Sistema Único de Saúde). O 
hospital do Pênfigo teve que 
montar um leito extra para 
atendimento a paciente com 
COVID-19. “Hoje o Pênfigo tem 
11 leitos de UTI para pacientes 
com coronavírus. Eram 10 
leitos, mas montaram um leito 
extra. E agora estamos com 
110% de ocupação”, explicou 
a assessoria. Ainda segundo o 
hospital, estão previstos mais 
10 leitos de UTI para o local. 
“Vamos receber dia 10 novos 
leitos”, concluiu. 

piratórios em decorrência do 
clima seco e o melhor a se fazer 
é proteger as vias respiratórias. 
Nesta época do ano são comum 
as sinusites, rinites, faringites, 
laringite, bronquite e até pneu-
monia, por conta do clima. Se-
gundo o otorrinolaringologista 
doutor Pedro Paulo Sampaio 
Rocha, é importante que a popu-
lação mantenha cuidados com a 
saúde respiratória. “As coisas 
que a gente tem que fazer para 
proteger a via respiratória é 
umedecer a mucosa nasal, la-
vando o nariz com água e sal”, 
explicou. “Existem no mercado 
inúmeros produtos a base de 
água e sal que você pode usar 
para lavar o nariz, mas isso 
também pode ser feito em casa 
de forma simples. Basta meio 

copo de água morna, uma co-
lher de café rasa de sal grosso, 
pronto, já está feito seu soro 
para lavar o nariz”, destacou, 
ressaltando que o soro caseiro 
para está lavagem tem ação 
antisséptica, antiinflamatória. 

O otorrinolaringologista 
ainda explica que a mucosa 
é quem protege as vias respi-
ratórias e no clima seco, se a 
pessoa não cuidar, a mucosa 
se resseca e racha, gerando 
uma porta de entrada para 
bactérias e vírus. “Mantendo-
-a hidratada e limpa, protege 
desses problemas do tempo”, 
comentou.

Em meio à pandemia, Pedro 
alerta a população que busque 
ajuda médica quando realmente 
for necessário.

Arquivo OEMS/Valentin Manieri


