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De novo

Ano letivo 2021

Taxa de 
ocupação de 
leitos de UTI 
chegou a 101% 
no hospital

HRMS transfere pacientes para 
atender nova alta de casos COVID

Prefeitura vai investir mais de R$ 2,4 
milhões em compra de kits escolares

Divulgação/PMCG

Mariana Moreira

O número de novos casos 
de coronavírus tem aumen-
tado, e somente ontem (20) 
foram mais 536 diagnósticos 
da doença no Estado. Por 
esta razão, o HRMS (Hospital 
Regional de Mato Grosso do 
Sul), após registrar uma alta 
taxa de ocupação de leitos 
de UTI (Unidade de Terapia 
Intensiva), já começou com o 
protocolo de transferência de 
pacientes. 

De acordo com a diretora-
-presidente do HRMS, Rosana 
Leite de Melo, na quinta-feira 
(19), 15 pacientes do HRMS 
foram transferidos para outras 
unidades de saúde da Capital. 
Melo explicou que houve um 
pico de novos casos a partir 
do dia 15 de novembro. “Nós 
tínhamos uma entrada [diária] 
de oito pacientes COVID entre 
casos confirmados e suspeitos, 
e foi para 28 pacientes no dia 
seguinte, ou seja, em apenas 
24 horas”, frisou. 

O HRMS, hospital que é 
referência no atendimento 
a pacientes com a forma 
grave do novo coronavírus 
apresentava ontem uma taxa 
de ocupação de 101%, con-
forme a diretora-presidente. 
“Nós estamos com essa taxa 
porque nós tínhamos desti-
nado 50 leitos de CTI [Centro 
de Terapia Intensiva] para 
pacientes COVID e 40 leitos 
para pacientes sem a doença. 
Nesses dias, já colocamos 
uma ilha que era de leitos 
não COVID, conseguimos 
transferir alguns pacientes 
para alta e, [essa ala] está 
recebendo pacientes com o 
coronavírus também”, ex-
plicou Rosana. 

Amanda Amorim 

A publicação no Diogrande 
(Diário Oficial de Campo 
Grande), que libera R$ 2,4 
milhões para investimentos 
na educação, aponta que a 
prefeitura tem trabalhado 
para tentar entregar os kits 
no início do ano letivo de 2021. 
Foram firmados três contratos 
para a compra de kits esco-
lares e de uniformes para os 
alunos da Reme (Rede Muni-
cipal de Ensino).

De acordo com o superin-
tendente de Gestão das Polí-
ticas Educacionais/SUPED, da 
Semed (Secretaria Municipal 
de Educação), Waldir Leonel, a 
expectativa é de que a entrega 
de todo o material ocorra junto 
do início das aulas, inicial-
mente previsto para o dia 8 de 
fevereiro. 

“Já encaminhamos toda 
a grade para confecção dos 
nossos uniformes e já encami-
nhamos o quantitativo para as 
empresas que confeccionaram 
os nossos uniformes. Tudo 
está sendo preparado para 
que o uniforme e o kit escolar, 
sejam entregues no primeiro 

Conforme Melo, a insti-
tuição contava ontem com 
53 pacientes internados no 
CTI. Questionada sobre a 
possibilidade de reativação 
de leitos, a diretora-presi-
dente do HRMS salientou 
que isso poderá ocorrer em 
breve e que esta demanda 
já foi repassada para os se-
cretários municipal e esta-
dual de Saúde. No entanto, 
a instituição apresenta, no 
momento, dificuldade em pre-
encher as escalas de trabalho 
por falta de médicos. 

“O nosso problema, agora, 
é em relação aos recursos hu-
manos. Nós tivemos muitas 
desistências de médicos que 
foram contratados, porque a 
maioria é jovem, está pres-
tando prova de residência, 
e nós estamos com uma de-

fasagem nas nossas escalas. 
Se isso for resolvido, nós 
conseguiremos sim, reativar 
alguns leitos porque temos 
ventiladores mecânicos, ma-
teriais e insumos”, afirmou 
Rosana. 

Segundo Melo, é possível 
que o Estado abra um novo 
processo seletivo para a con-
tratação de novos médicos. “O 
secretário municipal já está 
cuidando disso, bem como o 
Geraldo [Resende], vai ver 
com o governador talvez um 
novo processo seletivo de 
emergência”, finalizou.   

Reativação
Durante a reunião da CIB 

(Comissão Intergestora Bi-
partite) nessa sexta-feira 
(20), o secretário de Estado de 
Saúde, Geraldo Resende, so-

Nós vamos reativar alguns 
leitos hospitalares em 
parcerias com os municípios
Geraldo Resende, secretário estadual de Saúde
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Até 18 de dezembro

Reme

Após aglomerações em 
feriados, Bonito volta a 
ter toque de recolher

Para retorno das aulas 
presencias, pias são 
instaladas nas escolas

Após recorrentes aglome-
rações e descumprimento dos 
protocolos de biossegurança 
nos últimos feriados, o MPMS 
(Ministério Público de Mato 
Grosso do Sul), em acordo 
com a Prefeitura de Bonito, 
decidiu pela volta do toque 
de recolher no município. A 
medida impõe restrições de 
deslocamento das 0h às 5h 
da manhã, e é válida até 18 
de dezembro. 

A decisão foi deferida pela 
juíza Adriana Lampert. Com 
a atualização do Programa 
Prosseguir, Bonito está em 
bandeira vermelha. Nesta ca-
tegoria, é recomendável que 
apenas serviços essenciais 
devem ficar abertos. 

Conforme o boletim epi-
demiológico da SES (Secre-
taria de Estado de Saúde), 
o município já registrou 652 
casos de COVID-19, e nove 
mortes. De acordo com o 
secretário de Turismo de 
Bonito, Augusto Mariano, em 
nenhum momento se falou 
em lockdown. “Temos a pan-
demia de COVID-19 sob con-
trole e ontem (19) tínhamos 
apenas 20 casos em recupe-

ração”, disse. 
A queima de fogos na 

Praça da Liberdade será 
suspensa e fica proibido o 
consumo de bebida alcoó-
lica e de narguilé, caixas 
térmicas, coolers, isopores 
e similares em vias públicas. 
Mariano salientou que esta 
foi uma medida para evitar 
aglomerações nas festas de 
virada de ano, período que 
costuma registrar recordes 
de visitantes. 

O Ministério Público será 
responsável por convocar as 
forças de segurança pública 
para a fiscalização das me-
didas anunciadas, bem como 
o uso obrigatório de más-
caras e coibir aglomerações. 
Também ficou acordado que 
os eventos já autorizados 
pela administração pública 
serão mantidos e os demais 
pedidos devem obedecer ao 
decreto vigente.

O acordo entre MPMS e 
Prefeitura de Bonito não inter-
fere nos serviços do turismo, 
os quais cumprem todas as 
medidas rigorosas de bios-
segurança adotadas na reto-
mada da atividade. (MM)

Dayane Medina

Apesar de não ter a 
definição sobre o retorno 
das aulas presenciais, es-
colas da Reme (Rede Mu-
nicipal de Ensino) já estão 
em processo de adaptação 
para o início do ano letivo, 
atendendo os protocolos 
de biossegurança. Além 
da limpeza regular, mesmo 
sem a presença física dos 
alunos, algumas unidades 
já estão instalando pias 
na entrada para a higieni-
zação das mãos.

Segundo a prefeitura, na 
Escola Municipal de Edu-
cação Infantil da Pirati-
ninga, algumas adaptações 
físicas já tiveram início. Está 
sendo construído lavatório 
de mãos na entrada e sendo 
trocadas as janelas bascu-
lantes por janelas de abrir, 

para melhorar a ventilação.
A Escola Municipal Pro-

fessor Nagib Raslan, no 
Jardim Petrópolis, passa 
por mudanças. “Implantei 
dispensers de álcool gel, 
nas entradas das salas, e 
lixeiras com pedal. A in-
tenção, ainda, é adaptar as 
pias”, afirmou a diretora 
Valéria Cristina Pereira.

Biossegurança
A meta da Semed, para o 

próximo ano letivo, é dispo-
nibilizar equipamentos a es-
colas, professores e alunos 
para complementar as me-
didas de biossegurança. 

Entre os equipamentos a 
serem adquiridos estão os 
dispensers de álcool gel e de 
sabão, aventais para uso de 
professores em sala de aula, 
máscaras de proteção facial 
e termômetro eletrônico.

No total, R$ 836 mil 
serão destinados para 
a compra de uniformes 
escolares dos alunos 

Diretora-presidente do 
HRMS afirmou que a 
demanda saltou de 8 
para 28 pacientes após 
o dia 15 deste mês

dia de aula”, pontuou.
Os kits serão adquiridos 

em dois formatos, sendo o pri-
meiro voltado para a Educação 
Infantil e, o segundo, para as 
turmas do Fundamental. Está 
previsto um investimento de 
R$ 1,617 milhão. A empresa 
responsável será a Joana 

Paula Scariot Ltda. Os mate-
riais devem ser entregues até 
30 dias após o recebimento da 
nota de empenho. 

E há outros dois contratos 
para a compra de uniformes 
para os alunos da Reme. O 
primeiro firmado com a em-
presa Giovanella Indústria e 

Comércio, no valor de R$ 620 
mil, e o segundo, com a JR 
Meias, de R$ 216 mil. 

A Semed espera a conclusão 
do período de matrículas, que 
deve ter fim em meados de 
dezembro, para definir a quan-
tidade de kits e uniformes que 
serão adquiridos.

licitou que os municípios que 
desejam manter ou reativar 
leitos de UTI devem realizar 
o cadastro no sistema do Mi-
nistério da Saúde. Na próxima 
segunda-feira (23), Resende 
irá entrar em contato com o 
ministro da Saúde, Eduardo 
Pazuello, para solicitar a ma-
nutenção e ampliação dos 
leitos de UTI. 

“Nós vamos reativar al-
guns leitos hospitalares em 
parcerias com os municípios, 
onde eles deverão fornecer 
recursos humanos com mé-
dicos, fisioterapeutas e en-
fermeiros”, afirmou Resende. 
Conforme o secretário, com 
uma parcela significativa da 
população vivendo como se 
a doença não existisse, o nú-
mero de internações por coro-
navírus cresceu mais de 40% 
em apenas uma semana. 

No dia 13 de novembro, 211 
pacientes estavam hospitali-
zados, ao passo que, ontem, o 
número de internados era de 
296. Conforme o último boletim 
epidemiológico, MS passa a 
ter 90.765 casos confirmados 
e 1.713 mortes. Oito mortes 
foram registradas ontem.


