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Dados são do levantamento nacional realizado 
pela Fundação Maria Cecília Souto Vidigal

Na Capital, 49,1% das 
crianças até 3 anos 
estão fora das creches
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“Do alto, o que antes 

era verde, virou cinza. Ao 
pousar e iniciar o trabalho 
de campo, a realidade se 
torna mais dura. A fumaça, 
o cheiro de queimado, o 
semblante de exaustão de 
quem está todo dia con-
vivendo com aquilo, lu-
tando contra aquilo. Não 
há sorrisos. Há tristeza e 
preocupação.” 

Quando a bióloga Neiva 
Guedes, líder do Insti-
tuto Arara Azul, voltou 
para Campo Grande após 
passar uma semana ava-
liando os impactos do in-
cêndio, encontrou espe-
rança pela sobrevivência 
da fauna local. Mas pon-
derou quanto à situação 
de voluntários e bombeiros 
que estão no Pantanal 
para ajudar a controlar 
os incêndios. “Não está 
fácil para eles”, disse.

Não mesmo. Há mais de 
três meses em campo, as 
queimadas recordes deste 
ano levaram a rotina, que, 
via de regra, já era de 
grande desgaste físico e 
mental aos brigadistas 
no passado, à completa 
exaustão.

O Pantanal chegou 
a 23% de sua área des-
truída pelo fogo. Somente 
em Mato Grosso do Sul, 
foram 1,8 milhão de hec-
tares queimados. Somente 
nesses primeiros dias de 
outubro, MS registrou 990 
focos de incêndio, segundo 
dados do Inpe (Instituto 
Nacional de Pesquisas Es-
paciais). De agosto até 
agora, foram 6.595 focos 
no Estado.

O combate ao fogo na 
região tem uma série de 
particularidades, entre 
elas uma espécie de “fogo 
subterrâneo” que queima 
despercebido até que 
emerge para a superfície. 
As secas e cheias que 
marcam a estação vão 
criando camadas de ma-
téria orgânica no solo. 

É como se fosse um san-
duíche: uma camada de 
terra, outra de vegetação, 
outra de terra, e por aí 
vai. Às vezes, o fogo con-
segue atingir uma dessas 
camadas mais profundas, 
ricas em matéria orgânica 
e altamente inflamáveis, 
e vai se espalhando por 
baixo da camada mais su-
perficial da terra até en-
contrar alguma fissura e 
uma vegetação mais seca 
para emergir.

Outro inimigo dos bri-
gadistas é o vento, que às 
vezes muda subitamente 
de direção e leva o fogo 
junto. E às vezes isso acon-
tece depois de um longo 
dia de trabalho, quando 
eles levaram horas fa-

Dificuldades na atuaçãoEducação

zendo os chamados aceiros: 
a retirada de uma faixa da 
vegetação para tentar brecar 
o avanço do fogo.

Há seis anos, o corum-
baense Washington Rojas, 
24 anos, deixa a rotina de 
técnico em refrigeração e 
encanador para assumir um 
posto de brigadista do Pre-
vfogo. Assim como ele, outras 
89 pessoas se reúnem com 
renumeração de salário-mí-
nimo para ajudar no combate 
às queimadas. O problema é 
que este ano a situação saiu 
do controle.

Todos os dias ele começa 
os trabalhos às 8h, sem ho-
rário para sair. É na base 
do “se ver que ainda tem 
fogo, continua”. E nisso já 
houve jornadas de dois dias 
seguidos. 

“A gente pode ter feito 
tudo, mas às vezes o vento 
muda e joga uma fagulha 
a 100 metros”, apontou o 
tenente-coronel Rodrigo 
Bueno, há dez anos nos bom-
beiros de MS. “A coisa que 
mais choca é a sensação de 
impotência.” Lotado em Ma-
racaju, ele foi deslocado para 
o Pantanal logo no começo 
das queimadas de forma vo-
luntária. “Nunca vi nada pa-
recido.”

No caso das forças oficiais 
de segurança, a reunião é 
mais cedo: às 6h. É nesse 
encontro que são definidas 
as estratégias do dia. Os 
turnos em geral só param às 
19h, quando a visibilidade se 

torna prejudicial. Mas, nova-
mente, é comum relatos de 
mais de 24 horas de trabalho 
seguidas. 

O desgaste não é o único 
problema. Todo o equipa-
mento, junto, pesa 20 kg. E 
as caminhadas duram mais 
de 10 km. A seca dos rios 
da região forçam os longos 
deslocamentos. 

Mas, mesmo com todas 
as dificuldades, se engana 
quem pensa que não apa-
recem mais interessados em 
ajudar. Nascido em Itaberaba 
(BA), o estudante de Biologia 
Thiago Luiz Marques de Sá, 
25, decidiu ir para o Pantanal 
após ver o que acontecia. 
“Me deu um sentimento de 
profunda tristeza por tudo 
que está acontecendo. Eu 
fiquei incomodado com essa 
situação”, ressaltou.

Ficou 15 dias em campo 
monitorando ares e focos de 
incêndio ao lado da equipe, 
além de resgatar animais 
queimados. E ele promete 
retornar para a recuperação 
da área. 

Ele coletou sementes de 
árvores e plantas nativas 
para promover o refloresta-
mento das áreas devastadas. 

“Trouxe várias sementes 
para plantar aqui em casa 
e, futuramente, introduzir 
mudas saudáveis em áreas 
que necessitem de revitali-
zação no Pantanal. O turismo 
ecológico é o que vai salvar a 
região com toda a certeza”, 
disse Thiago. (RR)

No último mutirão feito 
pela Defensoria para 
pais que buscavam 
vagas, 160 pessoas 
foram atendidas 

“Inferno” marca quem se arrisca 
para tentar salvar Pantanal

Thiago de Sá foi um dos 
voluntários que atuaram 
no bioma por 15 dias, 
ajudando até a resgatar 
animais dos incêndios

atendimento. A criança vai 
lá, fica das 7h até as 17h, os 
pais não precisam se preo-
cupar. Lá, eles têm todas as 
refeições, banho, tem tudo 
e não precisa pagar nada", 
disse Adriana na época.

Busca pela vaga
Os dados da prefeitura 

não são os mesmos apresen-
tados pelo Censo Escolar do 
Inep (Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixeira), 
também ligado ao MEC. Se-
gundo o órgão, Campo Grande 
tem cerca de 68 mil crianças 
na faixa etária atendida 
pelas creches. Desse total, 
contudo, somente 20.057 

terminaram 2019 matricu-
ladas nas 190 instituições 
de ensino da cidade. Desse 
montante, são 5.525 crianças 
nas 102 escolas privadas. 
Sobram 14.300 na rede mu-
nicipal, com 190 escolas, 232 
nas duas instituições esta-
duais e outras 22 unidades 
conveniadas.

O Estado procurou pre-
feitura da Capital para res-
ponder aos dados apresen-
tados pela Fundação Maria 
Cecília Souto Vidigal, mas 
não obteve resposta até a 
conclusão desta edição.

Entretanto, ainda no início 
do ano, Adriana Cedrão re-
velou que a prefeitura tem 
uma evasão de cerca de 50%. 
Ou seja, metade dos pais que 
ganham o direito de fazer a 
matrícula dos filhos perdem 
o prazo para a inscrição – e 
a oportunidade de conquis-
tarem uma vaga.

A grande dúvida agora são 
os efeitos da pandemia para 
o próximo ano. Em Campo 
Grande, o termômetro para 
entender essa demanda virá 
da Defensoria Pública do 
Estado, o órgão público que 
atende a população atrás de 
vaga nas creches. 

“Anualmente, recebemos 
em média cerca de 1.200 pe-
didos para vagas em cre-
ches e escolas. Deste nú-
mero, aproximadamente 90% 
se torna uma ação individual. 
Na maioria, os motivos para 
os pedidos de vagas são mu-
dança de bairro, vaga em local 
distante ou posição baixa em 
lista de espera”, disse a de-
fensora pública Kátia Maria 
Souza Cardoso, responsável 
por realizar mutirões em 
busca de zerar a demanda. 
No último deles, em fevereiro, 
160 pessoas fizeram a ins-
crição pessoalmente.

Rafael Ribeiro

Campo Grande tem uma 
demanda de 49,1% de vagas 
nas creches para atender sua 
população entre 0 e 3 anos, 
ou seja, na primeira infância. 
É o que aponta levantamento 
feito pela Fundação Maria 
Cecília Souto Vidigal por 
meio do projeto “Primeira 
Infância Primeiro”, que co-
leta dados do acesso à edu-
cação de base dos municípios 
no país. Os dados motram 
que que só um entre cinco 
campo-grandenses entre 0 
e 3 anos foi matriculado na 
rede pública

No caso da Capital, a 
análise feita pela entidade 
aponta que o prazo para so-
lucionar o problema é curto. 
A cidade tem até 2024 para 
garantir ao menos a matrí-
cula de 50% das crianças 
entre 0 e 3 anos, segundo 
o Índice de Necessidade de 
Creches, estatística do Plano 
Nacional de Educação, que 
traça metas de atendimento 
do MEC (Ministério da Edu-
cação).

Segundo os dados do MEC, 
a Capital terminou 2019 com 
apenas 35,2% de crianças 
nessa faixa etária matricu-
ladas em creches. O índice é 
considerado ruim, abaixo até 
mesmo da média nacional, de 
35,6%, e da própria marca 
atingida por Campo Grande 
em 2018, de 44,5%, quando 
a situação era tida como 
regular.

Antes da pandemia inter-
romper a rotina educacional, 
em março, a prefeitura 
chegou a anunciar que sua 
lista de espera por uma vaga 
em creche conta com cerca 
de 8,5 mil crianças. Segundo 
Adriana Cedrão, então chefe 
da Central de Matrículas da 
Semed (Secretaria Municipal 
de Educação), apontou à im-
prensa, na ocasião, a re-
lação tinha 15 mil nomes em 
novembro de 2019. Ou seja, 
foram abertas 6,5 mil novas 
vagas para este ano.

“Por mais que a gente 
tenha 104 Emeis [Escolas 
Municipais de Educação In-
fantil], o que não é pouco, 
e atenda em torno de 19 
mil crianças, a procura não 
acaba e vem por causa do 


