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Abastecimento

Depois de quatro dias, 
bombeiros encerram os 
trabalhos no Atacadão 

Escolas particulares preparam retorno presencial

Prefeitura prorroga decreto 
que proíbe o corte de água 
durante a pandemia

Valentin Manieri

Saul-SchrammGoverno de MS 
diz que já busca 
parceiros para a 
restauração de 
todo o bioma

Com fogo controlado na floresta, especialistas 
vão contabilizar animais mortos no Pantanal

Rafael Ribeiro

Com os focos de incêndio 
controlados na parte sul-mato-
-grossense do Pantanal, o go-
verno do Estado traça dois 
objetivos como prioritários a 
partir de agora: a contagem 
dos animais mortos pelo fogo 
e parcerias para restauração 
do bioma destruído.

A informação foi divulgada 
ontem (18) pelo secretário de 
Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Econômico, 
Jaime Verruck. Segundo ele, 
os principais focos de incên-
dios estão controlados. “Neste 
momento, o número de focos 
de incêndio está reduzido. Os 
focos aparecem a cada minuto, 
mas neste momento não temos 
nenhum grande incêndio”, 
disse.

Pontos considerados crí-
ticos, como a Unidade de Con-
servação do Alto Taquari, em 
Alcinópolis, tiveram os focos 
de incêndio debelados durante 
a manhã de ontem, de acordo 
com informações passadas 
pelo secretário. Até aqui, as 
chamas já consumiram 2,9 mi-
lhões de hectares do Pantanal 

Rafaela Alves 

O Corpo de Bombeiros en-
cerrou os trabalhos na loja do 
Atacadão da Avenida Duque 
de Caxias, que pegou fogo no 
domingo (13). O término ocorreu 
às 20h da quinta-feira (18), e 
foram 96 horas de combate. 
Esse, até então, é considerando 
o maior incêndio já ocorrido em 
estruturas físicas em Campo 
Grande. 

Conforme a corporação, o 
trabalho de rescaldo, que é a 
retirada do material queimado 
para garantir que não há mais 
brasas ou focos de incêndio, foi 
realizado apenas nos locais que 
eram considerados seguros.  

A estrutura do teto está 
comprometida e corre o risco 
de desabar. Segundo o tenente-

-coronel Fernando Carminati, 
o local agora está isolado e 
o atacadista terá de contratar 
uma empresa especializada 
para retirada da estrutura. “Nós 
isolamos, está proibido o acesso 
na área comprometida até que o 
teto seja retirado”, reiterou. 

No atacadista estão sendo 
instalados tapumes por causa 
do risco do desabamento. A 
empresa JRK Engenharia, con-
tratada pelo Atacadão, realiza 
os serviços. 

 O incêndio começou por volta 
das 17h do domingo e se alas-
trou por toda a loja e depósito. 
Ao todo foram consumidos no 
combate às chamas 900 mil 
litros de água. De acordo com 
o atacadista, ainda é cedo para 
estimar a quantidade de itens 
queimados e o valor do prejuízo.

Dayane Medina

A prefeitura publicou ontem 
(18) o Decreto nº 14.463, que 
prorroga por mais 30 dias a 
proibição do corte de forneci-
mento de água na Capital em 
razão da pandemia do novo 
coronavírus.

Segundo consta na publi-
cação, fica terminantemente 
proibido suspender o serviço 
de água no município durante 

o período de 30 dias a contar 
da publicação do decreto.

A medida, que foi adotada 
em 18 de março, tem o objetivo 
de auxiliar famílias campo-
-grandenses em meio à pan-
demia da COVID-19, tendo em 
vista a necessidade da água 
para os devidos cuidados no 
combate ao vírus. O prazo 
de suspensão estabelecido po-
derá ser prorrogado por igual 
período. 

Amanda Amorim

As aulas presenciais do en-
sino infantil da rede privada 
serão retomadas na segunda-
-feira (21), em Campo Grande. 
Os pais das crianças ainda se 
dividem, mas existem aqueles 
que haviam deixado a escola 
e buscam voltar. Ao todo, são 
150 unidades aptas a retomar 
as atividades, seguindo a deter-
minação de reduzir em 30% da 
capacidade predial. Na prática, 
isso significa que é preciso con-
tabilizar os alunos, professores 
e funcionários dentro deste li-
mite. 

De acordo com a diretora de 
educação infantil da Harmonia 
Escola Bilíngue, Talita Martins, 
além de precisar se adaptar 
ao limite de alunos, foi preciso 

se adequar às determinações 
previstas no decreto, publicado 
na segunda-feira (14). 

A diretora relata que a prin-
cipal mudança ocorre dentro 
das salas de aula. A redução 
dos alunos é significativa. Antes 
da pandemia, a escola pos-
suía uma média de 22 alunos 
por sala e com as normas 
passam a ser apenas 6. O que 
se mostra um desafio, já que 
com o anúncio da retomada 
das aulas presenciais os pais 
voltaram a buscar a unidade. 

“A conversa com os pais 
apontou que é uma média de 
50% que buscam voltar e os 
outros preferem manter as 
crianças em casa. Mas isso é re-
lativo, existem até mesmo pais 
que tinham retirado as crianças 
da escola e, com o anúncio de 

retomada, voltaram a nos pro-
curar, mas nós estamos levando 
com calma”, revelou. 

A unidade conta com dispo-
sitivos de álcool gel espalhados 
pelos corredores e de forma 
individual em cada sala. Per-
manecerão disponíveis apenas 
materiais que podem ser limpos 
de maneira fácil e rápida. Já 
nas salas, as crianças devem 
respeitar o distanciamento de 
1,5 metro.  

“Logo na entrada, os alunos 
passarão por aferição de tem-
peratura e será realizado a de-
sinfecção dos pés com o tapete 
sanitizante e dos materiais, 
como mochilas e lancheiras, 
com álcool 70%. Já o uso da 
máscara não é obrigatório 
para as crianças, mas os pais 
que optarem podem mandar 

a criança com máscara e ou-
tras duas na bolsa, para que 
seja realizada a troca e o uso 
correto”, apontou. 

Termo de compromisso 
O presidente da Associação 

de Instituições de Ensino Parti-
cular de Campo Grande, Lúcio 
Rodrigues Neto, aponta que 
existem em média 150 escolas 
de ensino infantil e, desde que 
tenham o plano de biossegu-
rança, todas podem protocolar 
o compromisso para retomar as 
atividades presenciais. 

“Cada escola tem autonomia 
para decidir quando retomar 
as aulas. Até porque isso não 
depende apenas da adminis-
tração, primeiro é preciso ver 
se os pais querem que haja esse 
retorno presencial ”, destacou. 

Secretário Jaime 
Verruck, durante live,
falando sobre a 
situação de incêndio no 
Pantanal de MS

(19,3% do total do bioma), 
sendo que, desse total, 1,165 
milhão de hectares está em 
Mato Grosso do Sul (12,7% 
do total da área). Para com-
paração, 37,3% do Pantanal 
mato-grossense já se perdeu 
com os incêndios.

Com isso, a redução dos 
incêndios, segundo o próprio 
Verruck, o plano agora será 
planejar a recuperação. Como 
primeiro passo, o Imasul (Ins-
tituto de Meio Ambiente de 
Mato Grosso do Sul) se uniu 
a universidades, organiza-
ções não governamentais e 
voluntários para iniciar uma 
força-tarefa com o objetivo 
de reabilitar a vida animal 
da região. Uma estimativa de 
quantos animais morreram ou 

estão feridos está sendo feita 
há dez dias. 

Diante do cenário emer-
gencial, o mutirão teve pouco 
tempo para definir a equipe e 
elaborar um protocolo padro-
nizado para todas as institui-
ções envolvidas. As coletas 
serão realizadas enquanto du-
rarem os incêndios e os resul-
tados serão depois publicados 
em periódicos científicos. Há 
também o objetivo de informar 
o público geral.

Segundo O Estado apurou, 
as amostras iniciais coletadas 
mostraram que há um pre-
domínio de pequenos mamí-
feros e serpentes entre os 
animais vítimas do fogo. Os 
animais menores são pegos 
facilmente pelos incêndios, 

porque seu deslocamento é 
curto e lento. Os de maior 
porte têm maior chance de 
fugir, principalmente para 
áreas úmidas ou próximas aos 
rios, se não forem cercados 
pelas chamas ou queimados 
nas patas pelo fogo que arde 
por baixo da vegetação. Mas 
em áreas em que há pouca 
água, praticamente nenhuma 
espécie consegue escapar. Já 
foram encontrados mortos ja-
carés, onças e antas. Ainda 
não é possível a divulgação de 
números consolidados.

“Montamos toda uma infra-
estrutura à disposição, com 
unidade veterinária móvel em 
Alcinópolis e equipe de plantão 
em Corumbá, pronta para en-
caminhar os casos mais graves 

para o Cras (Centro de Reabi-
litação de Animais Silvestres) 
na Capital”, disse Verruck.

Bioma à espera de água
Em números gerais, o 

Pantanal tem cerca de 2 mil 
espécies de plantas, 580 de 
aves e 280 de peixes, 174 de 
mamíferos, 131 de répteis e 
57 de anfíbios. O número de 
invertebrados é desconhecido. 
O bioma também é refúgio 
para espécies ameaçadas de 
extinção que vivem em outras 
regiões. 

O chefe da Semagro anun-
ciou que a gestão Reinaldo 
Azambuja (PSDB) vai abrir 
linhas de crédito especiais 
para financiar pesquisas uni-
versitárias de projetos para 
a recuperação do Pantanal. 
Além disso, o governo vai 
buscar parcerias com a ini-
ciativa privada para propostas 
de reflorestamento.

Um aliado, pelo menos, o 
governo já conseguiu. O cantor 
Luan Santana, nascido no 
Estado, prometeu fazer uma 
transmissão ao vivo no meio 
das chamas em suas redes 
sociais. Verruck disse que o 
artista pediu apoio logístico, 
que será fornecido, para a 
apresentação, que tem como 
objetivo angariar fundos.

O futuro de renascimento do 
Pantanal, contudo, passa pela 
solução do problema atual. 
E, para isso, as autoridades 
poderão contar com a chuva 
como aliada. Segundo a coor-
denadora do Cemtec (Centro 

de Monitoramento do Tempo 
e do Clima), Franciane Rodri-
gues, o período de estiagem 
pode enfim estar acabando já 
neste fim de semana. 

“Estamos sem chuvas 
desde o dia 22 de agosto, mas 
mudanças começam neste fim 
de semana. Entre os dias 18 e 
26 de setembro, as pancadas 
retornam fracas, mas já é uma 
mudança significativa para a 
melhora do tempo seco”, disse. 
A previsão é de um acumulado 
de chuva de 10 mm para a re-
gião do Pantanal nos primeiros 
dias.

Apesar do fim do fogo alto 
e da promessa de chuva, o 
tenente-coronel dos bombeiros 
Waldemir Moreira Júnior, res-
ponsável pelos trabalhos no 
Pantanal, disse que as equipes 
empenhadas na missão, cerca 
de 172 homens ao todo, in-
cluindo o efetivo emprestado 
por outros estados, perma-
necem de prontidão.

Em seus dados atualizados, 
o Pantanal sul-mato-grossense 
tem pouco mais de 15,8 mil 
focos de incêndios. “Perce-
bemos que os focos de incên-
dios bateram recordes a cada 
mês. Neste ano, o Pantanal 
não teve período de cheia, é a 
pior seca dos últimos 57 anos, 
que é quando começou a série 
histórica”, disse Júnior.

Segundo ele, apenas seis ci-
dades concentraram 97% dos 
incêndios de todo este ano, 
entre as quais apenas duas 
estão em Mato Grosso do Sul: 
Corumbá e Porto Murtinho.

Após 28 dias, volta a chover em Mato Grosso do Sul

Ar seco deverá dar uma 
trégua com a chegada de 
chuva neste fim de semana 
em todo o Estado

O Inmet (Instituto Nacional 
de Meteorologia) prevê que 
as temperaturas intensas em 
Corumbá sejam amenizadas 
apenas no domingo (20), com 
mínima de 17ºC e máxima de 
35ºC.

Em Dourados, as tempera-
turas podem variar entre 19ºC 
e 31ºC. Em Três Lagoas, as 
temperaturas no fim de se-
mana devem oscilar entre 22ºC 
e 38ºC, no sábado (19), e 22ºC e 
31ºC no domingo. 

Mariana Moreira

As fortes temperaturas 
aliadas ao tempo seco e à es-
tiagem devem dar uma trégua 
em Mato Grosso do Sul neste 
fim de semana. Conforme o 
Cemtec-MS (Centro de Monito-
ramento do Tempo e do Clima), 
o descolamento de uma frente 
fria pelo centro-sul do país, em 
conjunto com a mudança na 
circulação de ventos médios 
da atmosfera, vai permitir o re-
torno das primeiras pancadas 
ao Estado, após 28 dias sem 
chuvas significativas.

De acordo com a mete-
orologista do Cemtec-MS, 
Franciane Rodrigues, para 
o sábado (19) e o domingo 
(20), o céu ficará parcialmente 
nublado a nublado em MS. A 

previsão é de que as pancadas 
de chuva serão de fraca inten-
sidade, em todas as regiões 
do Estado.  

“Será pouca chuva ainda, 
porém, já podemos considerar 
uma mudança significativa, 
haja vista que, o Estado vem 
sofrendo com o tempo mais 
seco. As temperaturas terão 
uma ligeira queda, com mí-
nima esperada em 15ºC e 
máxima de 33ºC em MS. Para 
a Capital, a mínima esperada 
é de 18ºC e máxima de 30ºC”, 
afirmou Franciane. 

Com a proximidade da 
chegada da primavera na 
terça-feira (22), a expectativa 
é de que a nova frente fria, 
nos últimos dias de inverno, 
alcance todo o Brasil, entre 
os dias 19 e 23 de setembro. 


