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Número crescente

Poder JudiciárioSemana da Pátria

Rota do pó

Cidade detém o maior número de execuções entre os municípios que fazem divisa com outros países

Execuções na fronteira tornam Ponta Porã 
espécie de ‘linha vermelha’ do Estado

Servidores vão trabalhar 
de preto em protesto

Escola pública resiste ao tempo e mantém 
alunos a cantar hinos antes das aulas

PF apreende o dobro de cocaína em oito meses

68 assassinatos
O alto número de mortes na 
faixa de fronteira do Estado 
está relacionado com a 
disputa do tráfico de drogas
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O número de assassinatos 
na região de fronteira de Mato 
Grosso do Sul com países vizi-
nhos chegou 68 somente neste 
ano, sendo que Ponta Porã, 
cidade a 329 km da Capital, 
concentra o maior número de 
crimes. Somente em agosto, 
foram 8 casos, com 7 na fron-
teira com Pedro Juan Cabal-
lero. Com isso, a cidade fron-
teiriça vem se tornando uma 
espécie de “linha vermelha”, 
onde os crimes e tentativas 
acontecem independente dos 
horários e até mesmo do local. 
No último fim de semana, dia 
31 de agosto, houve um aten-
tando dentro de um shopping 
contra o filho de uma verea-
dora. No dia seguinte, um ci-
dadão paraguaio foi morto 
a tiros em Ponta Porã. Uma 
nova execução aconteceu na 
terça-feira (3), já em Pedro 
Juan Caballero, na qual um 
motociclista foi executado com 
20 tiros, em plena luz do dia.

Conforme a Sejusp (Secre-
taria de Estado de Justiça e 
Segurança Pública), a fron-
teira, do lado brasileiro, do 

começo do ano até o dia 31 de 
agosto, foram 68 mortes, com 
34 casos em Ponta Porã, cidade 
fronteiriça que mais registra 
execuções. Segundo os dados 
da secretaria, outra cidade 
com elevado número de as-
sassinatos é Corumbá, cidade 
distante 417 quilômetros de 
Campo Grande, com 18 mortes 
neste ano. Outras cidades na 
divisa também registraram 
crimes como Bela Vista, com 
6 casos, Coronel Sapucaia e 
Paranhos, com 5 casos cada 
um. Em relação ao mesmo 
período do ano passado, foram 
registrados 57 homicídios no 
lado brasileiro da fronteira. 

Disputa sangrenta
O alto número de mortes 

na faixa de fronteira do Es-
tado está relacionado com a 
disputa do tráfico de drogas, 
conforme o próprio secretário 
da Sejusp, Antônio Carlos Vi-
deira. Em agosto, durante II 
Fórum de Segurança na Fron-
teira de Mato Grosso do Sul, 
realizado com a presença de 
autoridades ligadas à área de 
segurança pública, o titular da 
pasta falou sobre os crimes. 

“O índice é preocupante e 
a disputa, principalmente, 
pelo tráfico de cocaína, que 
tem aumentado nos últimos 

anos aquela região. Enquanto 
houver essa disputa tende 
a se manter o alto índice de 
homicídios e, neste sentido, 

nós temos discutido muito com 
o governo paraguaio ações 
na área de inteligência para 
prender e reprimir esse tipo 

de crime, porque muitos são 
praticados por brasileiros ho-
miziados no país vizinho”, 
explicou na ocasião. 

Rafaela Alves 

Em tempos de falta de ci-
vismo, o patriotismo é presente 
na Escola Estadual Padre 
Franco Delpiano, localizada no 
Hospital São Julião, no Bairro 
Nova Lima, em Campo Grande. 
Antes de iniciar as aulas, os 
estudantes cantam pelo menos 
um hino, seja ele o Nacional, 
Estadual ou Municipal. Nesta 
semana que celebra a Pátria, 
os alunos aprenderam o Hino 
da Independência, e neste sá-
bado será realizado o desfile 
em comemoração em todo o 
país. “Desde o começo do ano 
nós propusemos que todos os 
dias iríamos fazer esse mo-
mento cívico, antes era apenas 
duas vezes por semana. É bem 
rápido, gastamos em torno de 
5 a 10 minutos, com isso tra-
zemos aos alunos um pouco 
das histórias do Brasil”, afirma 
o coordenador pedagógico da 
escola, Deroci Feitosa Júnior. 

A escola estadual atende 
crianças de toda a comuni-
dade no entorno do hospital, 
com turmas do 1º ao 9º ano do 
Ensino Fundamental e aula 
nos períodos matutino e ves-
pertino. O aluno Ismael Ro-
berto, de 14 anos, estuda há 
nove anos na escola, e esse é 
o seu último ano. Ele afirmou 
estar habituado com a rotina 

patriótica.“Eu aprendi a ter 
amor pelo país e não pela 
política. Foi muito importante 
ter esses momentos na escola, 
estudo desde sempre aqui, en-
trei no 1º ano do Ensino Funda-
mental, então estou habituado 
com a rotina”, frisou. 

Mikaela Souto também tem 
14 anos, está no 9º ano do 
Ensino Fundamental. Essa é 
a sua segunda passagem pela 
escola. Para ela é fundamental 
saber cantar os hinos perten-
centes a sua história. “Os ou-
tros países são muito patriotas 
e os brasileiros também pre-
cisam ter essa nacionalidade, 

ser patriota, amar o país, amor 
ao seu hino, ele representa 
toda a história do Brasil, as ba-
talhas, as conquistas e nossa 
liberdade”, argumentou. 

Interdições
Os trechos de algumas vias 

do centro da Capital serão 
interditados ainda hoje, para 
a montagem da estrutura do 
desfile cívico e militar de 7 
de setembro. As interdições 
serão até sábado, após as 
apresentações na Rua 13 de 
Maio. Segundo o chefe de Fis-
calização de Trânsito, da Age-
tran (Agência Municipal de 

Transporte e Trânsito), Carlos 
Guarini, o trecho da Avenida 
Afonso Pena, entre as ruas Rui 
Barbosa e Calógeras, nos dois 
sentidos, fica interditado hoje a 
partir das 19h. A partir das 20h, 
também fica proibido o tráfego 
de veículos na Rua 13 de Maio, 
entre as ruas Dom Aquino e 
15 de Novembro. No sábado a 
partir das 18h, as ruas estarão 
liberadas após a retirada de 
palanques e arquibancadas.

No dia do desfile, a Rua 13 
de Maio fica interditada das 5h 
às 13h entre as avenidas Mato 
Grosso e Fernando Corrêa da 
Costa. (Com Thais Cintra)

Amanda Amorim

Vestidos de preto e co-
brando direitos, que foram 
paralisados há dois anos, os 
filiados ao Sindijus (Sindi-
cato dos Trabalhadores do 
Poder Judiciário de Mato 
Grosso do Sul) realizaram 
uma manifestação simul-
taneamente em diversos 
municípios do Estado, e em 
três pontos de referência 
na Capital: no Fórum de 
Campo Grande, no TJMS 
(Tribunal de Justiça de 
Mato Grosso do Sul) e no 
Cijus (Centro Integrado  
de Justiça).

Segundo o presidente 
do Sindijus, Leonardo La-
cerda, cerca de 700 fun-
cionários participaram do 
movimento, somente na 
Capital foram 400 mani-
festantes, que cobram por 
reajuste salarial, que é pre-
visto em lei para categoria. 
“Nossa principal demanda 
é a reposição inflacionária 
do salário, que estava acu-
mulada há dois anos. Neste 
ano estava prometido que 

o Tribunal de Justiça qui-
taria os dois anos de in-
flação, no entanto ele alega 
falta de recurso e repôs 
a inflação apenas do ano  
passado”, aponta. 

A categoria cobra o re-
ajuste de 5,5%, em vez de 
2,1% conquistado. Outro 
ponto apontado pelos mani-
festantes é a desigualdade 
no repasse de verbas. “O 
que mais revolta a cate-
goria, é que, enquanto existe 
esse corte, regalias muito 
grandes estão sendo cedidas 
aos juízes. Não é apenas o 
cumprimento das leis, pois 
ele está aplicando de forma 
retroativa, pois criaram-se 
benefícios que não deveriam. 
Na Constituição diz que o 
juiz devia receber uma re-
muneração sem ‘penduri-
calhos’, e eles encontraram 
uma brecha, que é na verba 
indenizatória. Isso foi o que 
piorou o clima, por um lado 
o corte de direitos, do outro 
a regalia”, destacou. As ma-
nifestações ocorreram em 
22 municípios diferentes em 
todo o Estado.

Rafaela Alves e Amanda Amorim

Em 2019, o tráfico de co-
caína cresceu cerca de 60% 
em Mato Grosso do Sul, em ba-
lanço divulgado pela Polícia 
Federal, com ocorrências da 
instituição e da PRF (Po-
lícia Rodoviária Federal), 
e foram apreendidas, até o 
dia 31 de agosto, 5,5 tone-

ladas de cocaína no Estado, 
o dobro do que foi apreen-
dido no mesmo período do 
ano passado, quando foram 
2,7 toneladas.

Os números apontam que o 
Estado tem se tornado rota cada 
vez mais frequente para o tráfico 
de cocaína, já que em apenas 
oito meses o volume apreendido 
superou o registrado nos dois úl-

timos anos. Em 2017, foram apre-
endidas 3,12 toneladas da droga; 
já em 2018, foram 4,13 toneladas; 
o aumento de, em média, 1 tone-
lada registrado entre os anos é a 
diferença registrada do volume 
apreendido nos primeiros oito 
meses de 2019.

No entanto, a Polícia Fe-
deral apontou ainda uma 
redução no transporte de 

maconha que passa por 
Mato Grosso do Sul. Neste 
ano foram apreendidas 45,4 
toneladas do entorpecente, 
ao passo que em 2018 foram 
59,3 toneladas, ou seja, 
uma queda de 23%. Du-
rante todo o ano passado 
foram apreendidas 4,1 to-
neladas de cocaína e 84,6 
toneladas de maconha. 


