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Efeito COVIDÁrea comercial

Assistência aos animais

Presente em 63 cidades

Entre janeiro e abril, houve uma redução de 20 mil pessoas por dia 

Pandemia fez ônibus perderem 
mais da metade dos passageiros

População adere, mas usa 
máscara de forma errada 

Município busca parceiros 
para criar ‘banco de rações’

Em junho, Estado ultrapassa marca dos 5 mil 
infectados e registra 29 mortes por coronavírus

- Limeira (SP) - Concessão está sob intervenção.
- Rondonópolis (MT) - A vigência da concorrência para prestação 
do serviço encerrou e as três aberturas de concorrência anteriores 
deram deserta.
- Rio de Janeiro (RJ) - Em 2018 houve a paralisação de 600 
(seiscentos) ônibus em razão de dificuldades financeiras.
- Rio de Janeiro (RJ) - A empresa Estrela Azul encerrou suas 
atividades neste ano.
- Catanduva, Americana, São Carlos e Indaiatuba (todas de SP) - 
Todas essas cidades apresentam problemas com a renovação da 
concessão.
- Londrina (PR) - Uma nova concessão está em discussão na Justiça.
- Vitória da Conquista (BA) - A vigência da concessão encerrou e a 
prestação do serviço está sob intervenção do município.

Cidades com problemas de concessão 

Rafael Ribeiro

Em meio à disputa ju-
dicial entre Prefeitura de 
Campo Grande e Consórcio 
Guaicurus pela manutenção 
ou não do preço da pas-
sagem a R$ 4,10, com as 
medidas restritivas de circu-
lação das pessoas por conta 
da pandemia do coronavírus, 
o sistema de transporte cole-
tivo da Capital perdeu mais 
da metade dos passageiros 
na comparação dos dados 
desde o começo do ano até 
o fim de abril, último mês 
cheio em que há registros. 
De acordo com dados do 
próprio consórcio divulgados 
pelo município, o número 
de usuários dos ônibus des-
pencou de 4,1 milhões de 
passageiros em janeiro para 
quase 1,7 milhão em abril 
(veja números ao lado).

Ou seja, em quatro meses, 
pouco mais de 2,4 milhões de 
pessoas deixaram de utilizar 
os coletivos. Na média, a 
queda foi de 20 mil pessoas 
aproximadamente a menos 
por dia girando as catracas. 
Uma queda de 58,7% e que 
faz os dois lados ponderarem 
sobre o futuro do serviço. “Ti-
vemos uma queda de 50% de 
receita, mas que mantivemos 
70% da frota operando. Ou 
seja, com mais 30% sem fa-
turamento em meio às difi-
culdades que já estávamos 
enfrentando. Uma coisa é 
consequência da outra. A 
situação já era grave e se 
agravou ainda mais nesse 
período”, completou o pre-
sidente do consórcio, João 
Rezende, ao O Estado.

A prefeitura iniciou uma 
disputa judicial com a con-
cessionária para evitar que 
o preço da passagem nos 
ônibus da cidade passe de R$ 
4,10 para R$ 4,30. O reajuste 
foi decidido pelo juiz Ricardo 
Galbiati, da 2ª Vara de Fa-
zenda Pública, que atendeu 
pedido feito pelo consórcio 
responsável por administrar o 
transporte coletivo da cidade 
para incluir os valores pagos 
de ISSQN (Imposto Sobre Ser-
viços de Qualquer Natureza) 
no cálculo da tarifa.

A sentença foi proferida 
em março, pouco antes do 
início da pandemia, mas a 
gestão Marquinhos Trad 
recorreu apenas na última 
semana. No processo, a 
Agereg alegou que o cálculo 
da tarifa não inclui o tributo 
municipal, mas sim gastos 
diversos, como preço do com-
bustível, salário do moto-
rista, INPC (Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor), 
valor de peças e o índice 

Amanda Amorim

Os decretos municipal e 
o estadual, que passaram a 
valer desde ontem (22), e que 
pedem a obrigatoriedade do 
uso das máscaras, provocam 
mudanças pontuais no co-
mércio. Locais que possuem 
um grande fluxo de pessoas 
passaram a poder exigir o uso 
do acessório, mas ainda assim 
é comum encontrar aqueles 
que fazem o uso de forma 
incorreta: no queixo; com o 
nariz à mostra; ou pendurada 
em apenas uma das orelhas. As 
formas de uso irregular são as 
mais diversas e, portanto, não 
garantem a eficácia do mate-
rial. A reportagem do jornal O 
Estado percorreu na tarde de 
ontem três dos pontos de alto 
fluxo de pessoas: o Mercadão 
Municipal, o Camelódromo 
e a Conveniência Alemão, e 
verificou o comportamento 
diferentes das pessoas que 
frequentam os locais. 

Mesmo que seja disponibili-
zado todo aparato para evitar 
a contaminação pelo corona-
vírus, tais como totem de álcool 
gel e borrifador no momento 
da entrada, e, ainda, os fun-
cionários estarem utilizando 
as máscaras de proteção, o uso 
irregular era notado princi-
palmente nos clientes. Apesar 
de não se tratar da maioria, 
ainda é possível encontrar 
quem desrespeite o decreto. 
Por se tratar de uma segunda-
-feira, o fluxo de pessoas es-
tava moderado na região cen-
tral. No Alemão, conhecido 
pelo comércio de frios, as filas 
eram quase inexistentes, com 
fluxo rápido e distanciamento 
demarcado. Todos dentro do 
estabelecimento estavam res-
peitando o decreto e utilizando 
corretamente a máscara. Já 
no Mercadão Municipal, o di-
ferencial se encontrou em um 
aviso sonoro, que explica o 
decreto e avisa que a entrada 
sem o material não poderá 
mais ser realizada, porém 

Mariana Moreira

De acordo com os dados 
apresentados pelo boletim 
epidemiológico da SES 
(Secretaria de Estado de 
Saúde), Mato Grosso do Sul 
registrou 154 novos casos 
de COVID-19 em 24 horas. 
Desta vez, Campo Grande 
foi o município que mais 
registrou novos casos, com 
70 confirmações. O número 
de casos confirmados da 
doença no Estado chega a 
5.391. Mais duas mortes por 
coronavírus foram anun-

ciadas, elevando para 49 o 
número de mortes; foram 29 
apenas neste mês de junho. 

Atualmente, Dourados con-
tinua como o epicentro da 
doença, que soma 1.829 casos, 
se tornando o município líder 
em número de contágios e 
em número de mortes, com 
11 vítimas. No município, dos 
102 leitos de UTI, 17% estão 
com pacientes de coronavírus 
e 7% com casos suspeitos. Ou-
tros 24% são usados por pes-
soas com outros problemas 
de saúde, gerando ocupação 
de 48%. O número total de in-

fectados na cidade abre uma 
diferença de 617 casos a mais 
do que o segundo colocado em 
maior número de infectados, 
que é Campo Grande, com 
1.212 casos. 

O número de municípios 
com registros da COVID-19 
representa 80% de todo o 
Estado: de 79 cidades, 63 
possuem casos confirmados 
da doença. Dos 5.391 casos 
confirmados, 2.408 estão em 
isolamento domiciliar, 2.788 
estão sem sintomas e já 
estão recuperados. Cerca 
de 154 pacientes estão inter-

nados, sendo 98 em hospitais 
públicos e 56 em hospitais 
privados. Destes, cinco são 
procedentes de fora do Es-
tado e um paciente inter-
nado é de outro país.

Para o titular da SES, 
Geraldo Resende, apesar de 
o Estado continuar com a 
menor taxa de letalidade do 
país (0,9%), os meses por 
vir serão ainda mais crí-
ticos. “Possivelmente julho 
e agosto serão os meses com 
os maiores índices de casos 
aqui no Estado e os maiores 
números de óbitos”, frisou. 

Dayane Medina

O programa “Banco de 
Ração e Utensílios para Ani-
mais”, que é lei desde o início 
do mês, precisa de parceiros 
para doar alimentos e uten-
sílios de animais a ONGs 
(organizações não governa-
mentais), abrigos e prote-
tores de animais da Capital. 
De acordo com a prefeitura, o 
objetivo é repassar aos cuida-
dores de animais alimentos 
e utensílios como móveis, 
roupas, coleiras, guias, ca-
sinhas, bolsas de transporte 
e brinquedos, todos prove-
nientes de doações.

Segundo a Subsecretaria 
de Bem-Estar Animal, são 
beneficiários do programa: 
protetores independentes e 
cadastrados; ONGs ligadas à 
causa animal, devidamente 
constituídas e cadastradas; 

animais abandonados; e fa-
mílias cadastradas que com-
provem baixa renda, nenhuma 
renda ou condição de vulne-
rabilidade social, alimentar e 
nutricional, assistidas ou não 
por entidades assistenciais e 
que possuam animais.

Agora, a subsecretaria 
busca parceiros na arreca-
dação, que é feita por meio de 
doações de estabelecimentos 
comerciais, fabricantes li-
gados à produção desses pro-
dutos, apreensões realizadas 
por órgãos públicos e por pes-
soas físicas ou jurídicas. Aos 
interessados em fazer algum 
tipo de doação, bastar levar a 
ração ao Paço Municipal, na 
Avenida Afonso Pena, 3.297 
no horário de expediente, das 
8h30 às 13h30, ou entrar em 
contato pelo e-mail: financei-
rosubea@segov.campogrande.
ms.gov.br. (Com assessoria)

parte dos clientes utilizava o 
material de forma incorreta. 
O cenário no Camelódromo, 
estava pouco diferente, e o 
uso incorreto, além de ser ob-
servado nos clientes, também 
poderia ser visto em parte 
dos atendentes das bancas. 
Para a autônoma Rozimeire 
Sanches de Oliveira, de 55 
anos, a medida é importante, 
pois ajuda na conscientização 
coletiva. “Eu apoio e acho até 
que isso já devia partir de cada 
um, sem precisar de um de-
creto”, apontou. O autônomo 
Vanderlei Santos Silva, de 36 
anos, concorda e explica que 
as pessoas precisam realizar  
ações conscientes, para evitar 
o contágio. “Os casos têm au-
mentado muito, acredito que 
essas pessoas que não usam 
a máscara, mesmo com o de-
creto, vem brincando com a 
vida e, o pior, brincando com 
a vida dos outros, porque não 
é só eles que ficam em risco 
de contágio, mas, sim, todo 
mundo”, relatou.

Denúncia 
A Vigilância Sanitária do 

município é a responsável 
pela fiscalização do decreto. 
Porém, em nenhum dos três 
locais havia fiscalização. O 
processo então passa por de-
núncia; a reportagem entrou 
em contato no número para 
denúncia, (67) 3314-9955, e o 
atendimento foi concluído em 
cinco minutos. Segundo o mu-
nicípio, a reclamação  pode ser 
realizada de forma anônima 
e acompanhar por meio do 
número de protocolo. 

de passageiros por quilômetro 
equivalente. A justificativa da 
prefeitura é a de que o contrato 
original firmado em outubro 
de 2012 para a prestação do 
serviço, ainda na gestão Nel-
sinho Trad (PSD), não previa 
a inclusão do ISSQN no cálculo 
da tarifa. O acordo tem duração 
de 20 anos, prorrogáveis por 
mais dez.

Fim do Consórcio Guaicurus?
Ao jornal O Estado, Viní-

cius Leite Campos, diretor-
-presidente da Agereg (Agência 
Municipal de Regulação), ante-
cipou que a intenção de Trad é 
recorrer até que haja instâncias 
superiores e decisões favorá-
veis ao consórcio. Mas, mais que 
isso, ele também revelou que 
a concessionária ameaçou de-
sistir do contrato caso não haja 
revisão dos valores. “Extraofi-
cialmente o consórcio sinalizou, 
sim, que pode não cumprir o 
contrato nos termos que ele 
funciona hoje”, disse Campos, 
na última semana.

A diretoria do Consórcio 
Guaicurus apontou que não é 
verdadeira a informação. “Nós 
não pensamos em desistir [do 
contrato] até porque nós temos 
compromissos assumidos com 
funcionários, fornecedores e 
a própria sociedade campo-
-grandense. Nós, desistindo, fica 
até difícil de imaginar como 
ficaria”, respondeu Rezende.

Mas, ao que tudo indica, a 
prefeitura está atenta a uma 
possível saída da concessio-
nária. A reportagem teve acesso 
a dados analisados pela gestão 
Trad de, pelo menos, nove ci-
dades que passaram por situ-
ação semelhante (veja acima) 
para avaliar como foi a saída 
encontrada para situações de 
emergência. “A situação é até 
apreensiva, já que nenhum dos 
dois lados quer recuar em suas 
decisões”, disse uma fonte do 
Paço Municipal ouvida.

O projeto da prefeitura para 

NÚMERO DE PASSAGEIROS 
POR MÊS NA CAPITAL EM 2020

Janeiro 4.115.316

Fevereiro 4.269.886

Março 3.340.692

Abril 1.698.245

Fonte: Consórcio Guaicurus

uma súbita saída do Consórcio 
Guaicurus envolveria uma força-
-tarefa entre Ministério Público 
Estadual, Tribunal de Contas do 
Município e até a Câmara Muni-
cipal. “Em outras cidades onde 
houve o rompimento unilateral 
do contrato por parte das em-
presas de transporte coletivo, 
consequentemente ocorreram 
problemas com a continuidade 
da prestação deste serviço, 
devido às licitações para con-
tratar outras empresas darem 
desertas, ou seja, não haverem 
interessados em assumir o ser-
viço público de transporte cole-
tivo urbano”, diz nota enviada 
pela Agereg.

Para o doutor em Políticas 
de Transporte pela Universi-
dade Dortmund, na Alemanha, 
e professor do Departamento 
de Engenharia Civil e Ambiental 
da UnB (Universidade de Bra-

sília), Joaquim Aragão, um dos 
reflexos da pandemia será jus-
tamente novas tratativas para 
os contratos de transporte co-
letivo. “É inevitável esse tipo de 
coisa quando há uma tratativa 
privada daquilo que é público”, 
disse o professor. “Quando há 
um fenômeno que apresenta 
queda de faturamento, os em-
presários não sabem como agir. 
Lhes é prometido um paraíso de 
dinheiro fácil, mas a maioria dos 
contratos está ultrapassada, 
com mais de dez anos. De lá até 
aqui, tivemos o surgimento do 
Uber, o barateamento do táxi, 
a popularização da bicicleta e o 
empobrecimento da população, 
que perdeu renda, emprego 
e meios de pagar as tarifas 
com subsídio do empregador. 
Agora, aparece o coronavírus e 
obrigatoriamente você tem de 
interromper a circulação das 
pessoas, vai ser uma mudança 
de paradigma”, completou.

Para Aragão, são dois os ca-
minhos a serem trilhados. “Com 
queda brusca de faturamento, 
se faz duas coisas. Afrouxa a 
fiscalização e permite descum-
primentos e a negociação de 
novos acordos levando em conta 
a nova realidade. Em Campo 
Grande isso parece inevitável”, 
concluiu. 
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