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Obras devem começar em abril; comerciantes estão ansiosos com revitalização 

Bom Pastor será segunda via 
a ter rede elétrica subterrânea 

Obra deixa trânsito lento em Campo Grande

Secretaria de Saúde cria ‘padrinhos’ para reforçar 
o monitoramento da COVID-19 no Estado

Após meses de tratamento 
interrompido, pacientes voltam  
a receber atendimento no CEM
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Rafaela Alves 

Depois da Rua 14 de 
Julho, a Avenida Bom Pastor 
será a próxima via a receber 
o embutimento da rede elé-
trica. O contrato para libe-
ração da verba com a CEF 
(Caixa Econômica Federal) 
foi assinado na quinta-feira 
(17). O valor estimado para 
a revitalização da via e de 
suas transversais é de R$ 
23,8 milhões. A previsão é de 
que a obra no corredor gas-
tronômico de Campo Grande 
comece em abril do ano que 
vem e que seja executada no 
prazo de 12 meses. Segundo 
a coordenadora especial da 
Central de Projetos da pre-
feitura, Catiana Sabadin, o 
embutimento dos fios deixa o 
local mais agradável e limpo 
e será subterrâneo na cal-
çada. “Faz tanta diferença 
em termos de paisagem ur-
bana, de ambiência, a via 
fica mais limpa sem aquele 
monte de poste e fios espa-
lhados”, declarou. 

O projeto da obra prevê 
ainda a padronização das 
calçadas, paisagismo, re-
forço na iluminação pública 
e criação de áreas de con-
vívio. A ideia, segundo Ca-
tiana, não é mudar muito 
o perfil da via. Com isso, 
as obras serão menos com-
plexas que as da 14 de Julho. 

“Nós não vamos moder-
nizar o que está debaixo 
da terra. Então drenagem, 
esgotamento sanitário não 
precisarão ser feitos, com 
isso não teremos buracos 
na via. Não queremos mudar 
o que já vem dando certo”, 
assegurou. Em relação às 
ruas transversais, elas serão 

Mariana Moreira

Com interdições na via, 
a obra de revitalização da 
Avenida Três Barras, na re-
gião leste de Campo Grande, 
deixou o trânsito lento por 
volta das 8h na manhã de 
ontem (18). A obra faz parte 
do pacote de R$ 16,7 mi-
lhões da Prefeitura de Campo 
Grande. 

Serão recapeados, ao todo, 

25 quilômetros de ruas no en-
torno do bairro Tiradentes. 
A situação exige atenção dos 
motoristas aos trechos de in-
terdição e às rotas alternativas. 
As obras, que começaram na 
segunda-feira (14), devem ter-
minar na semana que vem.

A interdição para as 
obras está no trecho entre 
a Rua Dona Eleta, próximo 
do residencial Terra Brasil, 
e a rotatória que dá acesso 

à Avenida José Nogueira 
Vieira, no Tiradentes. Para 
chegar à avenida Eduardo 
Elias Zahran, os motoristas 
não devem seguir pela Três 
Barras, porque os acessos 
pela via estão fechados. 

Para quem está na Ave-
nida Três Barras no sentido 
centro–bairro, a alternativa 
é pegar a saída para a Ave-
nida José Nogueira Vieira. 
Para outra possível rota, o 

motorista pode seguir pela 
Rua Domingos Jorge Velho 
e depois virar na Nicomédes 
Vieira de Rezende.

Para quem segue pelo 
sentido bairro–centro, a in-
terdição está na Rua Dona 
Eleta. Uma das alternativas 
é trafegar pela Rua José Ho-
rácio (Vila Vilas Boas); seguir 
pela Avenida Eduardo Elias 
Zahran e entrar na Rua Do-
mingos Marques. 

Dayane Medina

Para auxiliar os municípios 
no combate à pandemia do novo 
coronavírus, a SES (Secretaria 
do Estado de Saúde) publicou 
ontem (17) no DOE (Diário Ofi-
cial do Estado) a resolução que 
institui a estratégia “padrinhos 
e madrinhas” para atuarem no 
acompanhamento e apoio da 
rede assistencial das cidades 
referentes aos assuntos rela-
cionados à COVID-19. 

De acordo com a publi-
cação, servidores da SES, 
podem adotar um município 
com o objetivo de assessorar 
na construção de novas ações 
e estratégias contra o vírus. 
Os padrinhos também podem 
auxiliar em eventuais dúvidas, 

recomendar adoção de me-
didas para o fortalecimento 
das ações de proteção para 
enfrentamento da doença, e 
recepcionar informações e 
dados elaborados pelos locais 
apadrinhados.

Ainda segundo a resolução, 
quando designados para atuar 
em tal estratégia, padrinhos 
ou madrinhas devem entrar 
em contato com seu afilhado 
para conhecer a situação atual, 
e manter contato no mínimo 
três vezes na semana para 
monitorar e acompanhar as 
ações dos municípios de sua 
responsabilidade em relação 
ao enfrentamento da COVID-19. 

Caso haja aumento de casos, 
deve ser feito contato com a 
prefeitura do município ou Se-

cretaria Municipal de Saúde 
para conhecer a justificativa 
dessa ocorrência e prestar au-
xílio, quando possível.

Os padrinhos rece-
berão semanalmente, entre 
quintas e sextas-feiras, um 
formulário o qual deverá 
ser enviado à cidade sob 
sua responsabilidade para 
preenchimento. O município 
então deverá preencher, no-
tificando o seu padrinho ou 
madrinha da conclusão.

Após confirmação, os pa-
drinhos vão analisar os docu-
mentos, reencaminhando ao 
município, caso ocorra alguma 
divergência, para retificação. 
Este procedimento ficará em 
vigor até a implantação do sis-
tema Rastrear MS.

Boletim COVID
O boletim epidemiológico 

divulgado ontem pela SES 
aponta que Mato Grosso do 
Sul já contabiliza 61.794 casos 
de coronavírus desde o início 
da pandemia. Desses, 55.022 
estão sem sintomas e já estão 
recuperados.

Outras 1.133 pessoas mor-
reram da doença no Estado, 
5.154 estão em isolamento do-
miciliar e 485 estão internados, 
além de mais quatro pacientes 
internados de fora do Estado.  
O número de amostras em aná-
lise pelo Laboratório Central é 
de 1.396, e existem ainda 3.095 
casos sem encerramento pelos 
municípios. Em Campo Grande 
o número de casos confirmados 
chega a 27.276 e 480 mortes.

Dayane Medina

Em março, quando foram re-
gistrados os primeiros casos de 
coronavírus no Estado, algumas 
especialidades médicas tiveram 
seus atendimentos suspensos 
em razão da pandemia, man-
tendo apenas aqueles conside-
rados essenciais. Mas, desde 
o início deste mês, os usuários 
do sistema público de saúde 
voltaram a ser atendidos em 
mais 17 especialidades médicas. 

Nem todos os atendimentos 
do CEM (Centro de Especiali-
dades Médicas) chegaram a ser 
suspensos, aqueles que eram 
considerados essenciais, como 
o controle de diabetes, serviços 
de pré-natal, farmácia especia-
lizada e serviços de urgência 
e emergência, continuaram 
ininterruptamente. As demais 
consultas e atendimentos aos 
poucos estão sendo retomadas 
de acordo com a necessidade e 
a demanda reprimida. 

Entre os atendimentos sus-
pensos estava o dermatológico, 
mas, para a alegria da auxiliar 
de lanchonete Maria Breve da 
Silva, de 59 anos, após cinco 
meses recebeu retorno do CEM 
para dar continuidade ao trata-
mento com dermatologista. 

Segundo ela, o tratamento 
havia começado recente, mas 
foi interrompido por conta da 
pandemia. “Eu estava com pro-
blemas de alergia e comecei a 
fazer tratamento dermatológico 
em janeiro, tinha apenas dois 
meses quando os atendimentos 
foram suspenso por conta do 
coronavírus”, comentou.

Após longa espera, assim que 
os atendimentos foram normali-
zados, Maria recebeu a ligação 
de retorno. “Estou feliz que vou 
dar continuidade ao meu trata-
mento”, celebrou.

Dona de casa, Neusa de 
Souza Nogueira, de 59 anos, 
também recebeu retorno na 
semana passada para dar con-
tinuidade ao tratamento neuro-
lógico. “Eu já faço acompanha-
mento aqui no centro há um ano 
e meio e, por conta da pandemia, 
meus atendimentos foram sus-
pensos”, comentou. 

Apesar da pausa de alguns 
meses, Neusa não teve pro-
blemas para continuar o tra-
tamento neurológico. “Graças 
a Deus eu conseguia renovar 
minha receita no posto de saúde 
mais próximo da minha casa 
e não tive interrupção no meu 
tratamento, sempre tomei re-
médios. Agora, com retorno no 
CEM posso passar pelo médico 
especialista para dar continui-
dade”, comemorou.

Ainda de acordo com a Sesau 
(Secretaria Municipal de Saúde 
Pública), no início do mês, o 
CEM retornou os atendimentos 
de angiologia geral, oftalmo-
logia pediátrica, cirurgia plás-
tica adulto, pequenas cirurgias, 
urologia, proctologia, dermato-
logia, nefrologia para paciente 
diabético e gastroenterologia 
para adultos. 

No Cenort (Centro Ortopé-
dico Municipal Demiro Teixeira 
Pedrosa), as consultas de orto-
pedia adulto com especialistas 
em ombro e cotovelo, quadril. 
mão e punho, e pé e tornozelo 
também retornaram no primeiro 
dia do mês. O Ceam (Centro de 

Atendimento à Mulher) voltou 
a realizar os procedimentos de 
patologia cervical na semana 
seguinte. 

O CRSH (Centro de Refe-
rência à Saúde do Homem) está 
realizando novamente pequenas 
cirurgias e os procedimentos 
de vasectomia. Outro ponto de 
atendimento especializado, o 
CTA (Centro de Testagem e 
Aconselhamento) também re-
tornou os atendimentos ambu-
latoriais de urologia para trata-
mento de infecções sexualmente 
transmissíveis. 

A superintendente de assis-
tência à saúde, Ana Paula Re-
sende, destacou que os retornos 
estão acontecendo de forma gra-
dativa atendendo os protocolos 
de biossegurança. “Fizemos um 
estudo e vimos as especiali-
dades que necessitavam de um 
retorno mais rápido devido ao 
agravo das suas patologias”, 
explicou.

Os serviços de exame como 
mamografia, preventivo, endos-
copia, ressonância e tomografia 
não voltaram a ser realizados. 
“Existem serviços que não 
são tão urgentes e que podem 
aguardar um pouco mais até 
organizarmos a forma de aten-
dimento a todos”, frisou.

Atendimento nas UBSFs
A Sesau ainda ressaltou 

que os serviços de atendimento 
clínico nas UBSs/UBSFs (Uni-
dades Básicas de Saúde e da 
Família) estão se realizando 
conforme demanda espontânea. 
“É feita a classificação de risco 
e previamente separados por 
sintomáticos respiratórios ou 
não respiratórios, além de aten-
dimentos essenciais como troca 
de receita. acompanhamento de 
pacientes diabéticos e hiper-
tensos”, comentou. 

O atendimento pediátrico 
é realizado nas unidades que 
contêm equipes multidiscipli-
nares e NASF (Núcleos de Saúde 
da Família), que normalmente 
são integradas, além de pedia-
tras, por ginecologistas.

Além do atendimento nor-
malizado, quatro delas come-
çaram a realizar na terça-feira 
(8) a coleta de material para 
realização do exame conside-
rado padrão ouro no diagnós-
tico da COVID-19. A coleta está 
sendo realizada nas USFs Ti-
radentes, 26 de Agosto, Parque 
do Sol e Jardim Batistão. 

O exame biomolecular pode 
ser realizado em pacientes que 
estão com até sete dias de sin-
tomas. “A testagem massiva 
é importante para que consi-
gamos reduzir ao máximo a 
transmissão do vírus, fazendo 
com que todos os casos positivos 
permaneçam em isolamento”, 
explica o secretário municipal 
de Saúde, José Mauro Filho. 
Com o diagnóstico ainda nos 
primeiros dias de sintoma, as 
chances de que o paciente po-
sitivo transmita para outras 
pessoas, sem saber que está 
contaminado, se reduz drasti-
camente, uma vez que o isola-
mento domiciliar inicia já com 
a coleta do exame.

“Assim também é possível 
reduzir o número de pacientes 
internados, já que o acompa-
nhamento é feito de forma mais 
intensa”, completa

cução da obra o movimento 
cair bruscamente. Dianyffer Al-
cântara, 33 anos, é proprietária 
de uma padaria. Ela afirma que 
“ficará no pé” dos responsáveis 
para que não precise fechar o 
empreendimento.

“Estamos ansiosos com essa 
reforma, era luta antiga nossa, 
mas sabemos como foi na 14 de 
Julho e não queremos ter aqui 
um reflexo negativo no decorrer 
das obras”, ressaltou. 

Carlos Martins, 51, tem um 
restaurante há 14 anos na ave-
nida. Ele já prevê o prejuízo 
quando as obras começarem. 

“Eu aprovo a revitalização, 
mas também temo um prejuízo. 
Tenho certeza de que os clientes 
não vão querer vir no restau-
rante quando tudo isso aqui 
estiver em obra”, salientou. 

 O empresário Marco André, 
56 anos, tem um mercado. Ele já 
está pensando no que vai fazer 
para vender durante as obras. 

“A reforma vai beneficiar e 
muito o comércio, vai fomentar 
ainda mais o corredor e disso eu 
não tenho dúvida. Mas e durante 
as obras, o que vamos fazer. 
Todo mundo viu como foi na 14 
de Julho”, destacou.

Comerciantes aprovam 
revitalização da Bom 
Pastor, mas temem 

perder clientela durante 
a realização de obras

recapeadas e sinalizadas. O 
projeto ainda está sendo ela-
borado e muitas alterações já 
foram feitas. Em um primeiro 
momento o projeto previa ex-
tinguir os estacionamentos da 
Avenida Bom Pastor e torná-la  
mão única. Mas os comerciantes 
não aceitaram e a prefeitura 
voltou atrás.  

Conforme o presidente da 
associação dos empresários da 
Avenida Bom Pastor, Leonardo 
Mangiapelo, 36, a prefeitura 
tem dialogado bastante com os 
empresários. “Isso ajudou bas-
tante para que o projeto pudesse 
andar. A associação também 
sempre esteve aberta para o 
dialogo”, afirmou. 

Comerciantes
Os comerciantes da Avenida 

Bom Pastor estão ansiosos com 
a revitalização da via. Segundo 
eles, a reforma era um sonho an-
tigo, mas que poderá se tornar 
um pesadelo se durante a exe-


