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Pandemia

Geraldo Resende 
pede que sul-
mato-grossenses 
reflitam para que 
janeiro não seja 
um mês ainda 
mais crítico

Secretário faz apelo para que população passe 
festas de fim de ano em casa para conter COVID

Arquivo OEMS

Valentin Manieri

A taxa de isolamento 
em Mato Grosso do Sul 
está em 36%, conforme o 
Painel Mais Saúde da SES 
(Secretaria de Estado de 
Saúde). A macrorregião 
de Campo Grande atingiu 
ontem o índice de 111% 
de ocupação, sendo 59% 
de casos confirmados de 
coronavírus. 

Na macrorregião 
de Dourados, a taxa 
de ocupação é de 
90%, ao passo que a 
macrorregião de Três 
Lagoas está com 65% 
dos leitos em uso, 
índice próximo dos 66% 
da macrorregião de 

Corumbá. Em apenas 
24 horas, MS registrou 
726 novos casos de 
coronavírus, com total 
de 122.187 pessoas 
infectadas desde o início 
da pandemia. 

A taxa de ocupação em 
leitos de UTI pediátrica 
está em 33%. Dos nove 
leitos disponíveis 
para atendimentos às 
crianças no Estado, três 
estão ocupados, sendo 
um caso confirmado 
para a doença, e dois 
suspeitos de COVID-19. 
Todos os 242 leitos de 
UTI adulta disponíveis 
no SUS (Sistema 

Único de Saúde) estão 
ocupados em Mato 
Grosso do Sul. 

Em entrevista ao 
programa “O Povo na 
TV” (SBT) ontem, o 
prefeito Marquinhos 
Trad (PSD) afirmou 
que Campo Grande tem 
leitos de UTI suficientes 
para atendimento à 
população. “Estamos 
com planejamento e 
estratégias bem definidas 
e com leitos necessários. 
Hoje, não temos nenhuma 
enfermidade que não 
tenha atendimento em 
um leito específico”, 
afirmou. (MM)

Com isolamento baixo, UTIs estão lotadas na Capital

Tempo Trânsito Mais cara

Como já era esperado, Campo Grande 
registra as primeiras chuvas de verão

Com reforços, BPTran aumenta 
a fiscalização nas ruas

Conta de água 
terá reajuste  
de 4,77% a 
partir de janeiro

A partir do dia 3 de ja-
neiro, as contas de água e 
esgoto terão um reajuste de 
4,77%, na Capital. O acrés-
cimo foi publicado ontem, 
no Diário Oficial de Campo 
Grande. O valor faz parte do 
reajuste anual e tem como 
base o INPC (Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor).

Com tal cenário, a taxa 
fixa da Tarifa Socilal será 
de R$ 6,30/m³ e a de esgoto 
R$ 1,79 por m³.  A faixa de 
consumo de até 20 m³ na ta-
rifa de água será de R$ 2,55. 
Para a tarifa fixa residencial, 
o custo será de R$ 13,88. 
Tendo como tarifa mínima de 
1 a 10 m³ custo de R$ 5,61 e 
acima 50 m³ o valor será de 
R$ 13,10. Nas contas comer-
ciais, a tarifa fixa será de 
R$ 21,05, e nas indústrias o 
valor será de R$ 33,09. (MP)

Mariana Moreira

As comemorações de Natal 
e Ano-Novo, que acontecem 
nos próximos dias, podem re-
presentar um perigo a mais na 
luta contra o novo coronavírus. 
Com o aumento significativo 
no número de novos casos 
e de mortes decorrentes da 
COVID-19, o secretário de Es-
tado de Saúde, Geraldo Re-
sende, fez um alerta para que 
a população comemore o Natal 
apenas com quem mora na 
própria casa. Para especia-
listas, o momento também não 
é para viagens.

“Culturalmente, fazemos a 
ceia de Natal e gostaria de 
fazer uma reflexão. Nada é mais 
importante do que as pessoas 
que estão ao redor da mesa. 
Não o que está em cima da 
mesa. Muitas famílias no Brasil 
e aqui em Mato Grosso do Sul 
vão ter alguém faltando. Não 
queremos que, a partir de ja-
neiro, tenhamos outras famílias 
chorando”, alertou Resende.

O apelo é para que as pes-
soas façam as confraterniza-
ções somente com quem já 
convive na casa, sem receber 
visitas ou se deslocar para 
a casa de parentes. “Fique 
restrito a essas pessoas [que 
moram na mesma casa]. Na 
minha casa, vamos ficar só eu, 
minha esposa e minhas duas 
crianças. Não vamos receber 
ninguém de fora”, exemplificou 
o secretário.

O alerta veio no mesmo dia 
em que Mato Grosso do Sul 
tinha 658 pacientes internados, 
sendo 296 deles em leitos de 
UTI (Unidade de Terapia In-
tensiva). O momento, de acordo 
com o secretário estadual, é 
de franca ascensão da doença. 
Entre domingo e ontem, foram 
confirmadas 45 mortes por 

Mariana Moreira e Rafaela Alves

No primeiro dia da nova 
estação, Campo Grande já re-
gistrou chuvas de verão, com 
pancadas rápidas e isoladas. 
Na manhã de ontem (21), o 
Inmet (Instituto Nacional de 
Meteorologia) emitiu alerta 
de tempestade para todo Mato 
Grosso do Sul, com volumes de 
até 50 mm e ventos intensos 
entre 40 e 60 km/h. 

A tempestade atingiu di-
versos bairros e os ventos 
ultrapassaram os 40 km/h, 
conforme a meteorologista do 
Cemtec-MS (Centro de Monito-
ramento do Tempo e do Clima), 
Franciane Rodrigues. “Às 16h, 
a estação registrou ventos de 
mais de 43 km/h”, disse. 

No início da tarde de ontem 
(21), o Corpo de Bombeiros 
registrou a queda de uma ár-
vore na Travessa Pepe Simioli, 
próximo da Santa Casa, na 

região central da Capital. Se-
gundo a corporação, a árvore 
já havia sido retirada do local. 
Houve, ainda, o alagamento 
de algumas ruas e avenidas, 
como a Avenida Günter Hans. 

De acordo com a meteoro-
logista do Cemtec-MS, a média 
de temperatura máxima es-
perada para os próximos três 
meses é de 37°C. Estima-se 
que, durante o verão, a re-
gião central do Estado registre 
500 milímetros de chuva, em 
média, durante os meses de 
janeiro a março. 

O total é considerado 
dentro da normalidade pela 
meteorologista. No Pantanal, 
a previsão indica uma expec-
tativa de acumulado de chuvas 
de 400 mm. “A nova estação é 
caracterizada pelo aumento 
da temperatura em todo o 
país em função da posição 
relativa do sol ao hemisfério 
sul. Assim, os dias tornam-se 

mais longos que as noites”, 
ressaltou Franciane. 

São comuns nesta época 
do ano mudanças rápidas e 
bruscas no tempo, com a for-
mação de condições adversas, 
tais como chuvas fortes, quedas 
de granizo e muitas descargas 
elétricas, conforme a mete-
orologista do Cemtec-MS. A 
primeira semana de verão no 
Estado segue sem grandes mu-
danças na temperatura. 

“Teremos condições de céu 
parcialmente nublado, com 
possibilidade para ocorrência 
de chuvas no período da tarde 
em todas as regiões ao longo 
dos próximos dias. Esta é 
a mesma condição esperada 
para a véspera de Natal. As 
temperaturas continuarão 
muito elevadas em MS, va-
riando entre 20ºC e 38ºC. 
Na Capital, a variação está 
estimada em 21ºC a 35ºC”, 
afirmou Rodrigues. 

Rafaela Alves 

O BPTran (Batalhão de 
Polícia Militar de Trânsito) 
ganhou o reforço de 35 alunos, 
entre soldados e oficiais, 
no efetivo para ajudar nas 
fiscalizações durante o pe-
ríodo de festas. Segundo o 
comandante, tenente-coronel 
Marcelo Cansanção, haverá 
mais equipes realizando blitze 
pelas ruas da Capital, inclu-
sive na quinta-feira (24).

“Vamos fazer, como já é de 
praxe, a Operação Lei Seca 
da quinta-feira até o domingo. 
E, além da fiscalização para 
que tiremos de circulação as 
pessoas que estão dirigindo 
sob efeito do álcool, vamos 
orientar as pessoas quanto ao 
toque de recolher do governo 
do Estado”, explicou. 

Neste último fim de se-
mana, conforme o balanço do 
BPTran, foram realizados, na 
Operação Lei Seca, 418 testes 

de bafômetro e 9 condutores 
foram flagrados dirigindo bê-
bados. Ao todo, 448 veículos 
foram abordados e 600 pes-
soas receberam orientações 
sobre a COVID-19. 

Além do Batalhão de Trân-
sito, a GCM (Guarda Civil Me-
tropolitana), em conjunto com 
o Detran-MS (Departamento 
Estadual de Trânsito de Mato 
Grosso do Sul) e a Agetran 
(Agência Municipal de Trans-
porte e Trânsito), também 
tem realizado blitze nas ruas 
da Capital. A ação faz parte 
da fiscalização do toque de 
recolher do município.

De sexta-feira (18) até o do-
mingo (20) foram abordados 
mais de 1,3 mil veículos, re-
alizados 579 testes de alcoo-
lemia e um condutor foi en-
caminhado para a delegacia 
por embriaguez ao volante. 
Houve, ainda, o recolhimento 
de 26 veículos ao pátio do 
Detran-MS.

Michelly Perez 

Com a pandemia e o receio 
de muitos em viajar, o Aero-
porto de Campo Grande es-
tima receber 42,46 mil passa-
geiros entre 18 de dezembro 
e 4 de janeiro de 2021. O 
número representa queda de 
43% em relação aos 74,4 mil 
viajantes contabilizados de 20 
de dezembro de 2019 a 6 de ja-
neiro deste ano. Na rodoviária 
da Capital, a expectativa é de 
que a movimentação seja 50% 
menor em relação ao mesmo 

período do ano passado. 
De acordo com a Infraero 

(Empresa Brasileira de Infra-
estrutura Aeroportuária), a 
queda não é uma exceção do 
aeroporto da Capital, uma vez 
que a expectativa é de que, nos 
32 aeroportos da rede, os voos 
comerciais regulares recebam 
pelo menos 1,91 milhão de 
passageiros. Essa projeção é 
41% menor em relação ao que 
foi registrado na temporada 
passada, quando 3,27 milhões 
de pessoas embarcaram e de-
sembarcaram entre os dias 20 

de dezembro de 2019 e 6 de 
janeiro deste ano.

“Durante a alta tempo-
rada, o terminal sul-mato-
-grossense também deve re-
ceber 358 aeronaves, entre 
pousos e decolagens – 181 
operações a menos que no 
mesmo período do ano ante-
rior. Ao todo, os aeroportos 
administrados pela Infraero 
com voos comerciais regu-
lares respondem por 29% da 
circulação de passageiros 
e aeronaves no país”, in-
formou em nota. 

Orientação é de que as 
pessoas comemorem 
apenas com aqueles 
que dividem a casa

No Terminal 
Rodoviário de Campo 
Grande movimento 
está 50% menor

COVID-19 no Estado. 
Somente na Capital foram 

15 mortes decorrentes da do-
ença em apenas 24 horas. Das 
2.077 mortes por COVID-19 em 
Mato Grosso do Sul desde o 
início da pandemia, 938 foram 
registradas em Campo Grande 
– o equivalente a 45%.

De acordo com a secretária 
adjunta da SES, Christine 
Maymone, a faixa etária mais 
atingida pela doença continua 
sendo a de 20 a 29 anos. “São 
essas pessoas que trazem a 
doença para dentro de seus 
lares. Não é o momento de 
viajar, não é o momento de 
aglomeração”, frisou. 

Sem viagens
Para o infectologista e pes-

quisador da Fiocruz (Fun-
dação Oswaldo Cruz) Júlio 
Croda, o ideal é que as pessoas 
não viajem neste momento. Ao 
sair de casa, o indivíduo estará 
exposto a uma rede maior de 
contatos que, eventualmente, 
terá maiores condições de dis-
seminar o coronavírus. 

O pesquisador diz que 
aviões e ônibus não possuem 
o distanciamento suficiente 
para que a propagação da 
COVID-19 seja evitada. Caso 
seja necessário o desloca-
mento, a melhor opção é viajar 
de carro, conforme Croda. 

Segundo a infectologista e 

integrante do COE (Comitê 
de Operações Emergenciais), 
Mariana Croda, caso seja ne-
cessário viajar de avião, as 
pessoas devem optar por voos 
com menor número de es-
calas e em horários com menor 
movimento. “Recomendo que 
usem máscara o tempo todo 
e para aqueles que puderem, 
comprem assentos com menor 
risco de lotação”, frisou. 

Para a estudante Jéssica 
Lima, 20 anos, a pandemia 
mudou o jeito de viajar. A 
estudante já foi duas vezes 
para Goiânia (GO) neste ano 
e contou que até a logística 
de viagem mudou e ficou com 
menos paradas. 

“A preocupação de descer 
nos lugares é muito grande, de 
comer, de ir no banheiro na es-
trada. Agora, o que eu e minha 
família tentamos fazer é que 
só uma pessoa desce do carro 
para comprar o lanche e todo 
mundo come dentro do veículo”, 
reiterou Lima. 

Jéssica ressaltou que, 
após a viagem para Goiânia, 
a família ficará reclusa em 
casa, por não se sentir se-
gura em viajar para destinos 
turísticos. “Geralmente, pla-
nejamos fazer uma viagem 
para um lugar diferente e nós 
não conseguiríamos viajar de 
avião para lugares muito pro-
curados”, afirmou a estudante. 

Número de viajantes será menor do que 
em 2019, no aeroporto e na rodoviária


