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Nova previsão

Omertá

Forças de segurança

Detran-MS

Dengue Coronavírus

Aumento de casos de COVID-19 e internações levaram ao adiamento

Volta às aulas da rede privada é 
adiada até o dia 27 de julho

Defesa alega que delegado preso recebeu herança 

Mais de 40 profissionais já 
foram contaminados pela COVID 

Com paralisação, mais de 300 
exames deixarão de ser feitos

São mais de 1,1 mil novas 
notificações no Estado

MS passa dos 6 mil casos com 
recorde de positivos em 24 horas

Rafael Ribeiro

Com salário mensal de R$ 29 
mil, segundo o Portal da Trans-
parência do governo do Estado, 
o delegado Márcio Shiro Obara 
teria recebido R$ 100 mil de he-
rança após a morte de sua mãe. 
É o que alega a defesa do policial 
civil, um dos presos da terceira 
fase da Operação Omertá do 
Gaeco (Grupo de Atuação Espe-
cial de Combate ao Crime Orga-
nizado), que desmantelou grupo 
de extermínio liderado pelo em-
presário Jamil Name e seu filho, 
ambos presos na Penitenciária 
Federal de Mossoró (RN).

Segundo a acusação dos 
promotores, Obara teria rece-
bido o montante como forma 
de não investigar a execução 
do policial militar aposentado 

Ilson Martins de Figueiredo, 
em junho de 2018. O delegado, 
atualmente no 2º DP da Capital, 
à época era responsável pela 
Delegacia de Homicídios. A 
informação foi revelada pela 
mulher do ex-guarda civil me-
tropolitano Marcelo Rios, preso 
junto a um arsenal meses antes 
do assassinato e que deu início 
às investigações da milícia.

Ronaldo Franco, respon-
sável pela defesa de Obara, 
aponta que Obara teria rece-
bido os R$ 100 mil na mesma 
época da morte de Figueiredo, 
mas, na verdade, se trata de 
uma herança. Não apenas isso, 
o delegado emprestara R$ 60 
mil ao investigador Célio Rodri-
gues, outro dos presos na ter-
ceira fase da operação, quantia 
essa que já teria sido paga, in-

clusive. De acordo com o Gaeco, 
foram identificados dois depó-
sitos na conta de Rodrigues, de 
R$ 450 e R$ 10 mil. “Seria um 
grande contrassenso receber 
propina depositada no sistema 
bancário, passível de controle, 
ao invés de espécie”, disse 
Franco em sua manifestação à 
Justiça na última segunda-feira 
(22), no qual pede o habeas 
corpus de Obara.

No pedido, o advogado expõe 
documentos que comprovam 
as movimentações bancárias, 
tanto do recebimento da he-
rança, como do empréstimo ao 
investigador. Além dos depósitos 
ao investigador, que segundo o 
Gaeco caracterizaria lavagem de 
dinheiro, os promotores acusam 
Obara de ocultar provas sobre a 
execução do PM aposentado e de 

procurar colegas da Polícia Civil 
para questionar o andamento 
das investigações de outros três 
assassinatos na época, todos 
então apurados por uma força-
-tarefa montada com ordem da 
Sejusp (Secretaria de Estado 
da Justiça e Segurança Pública). 
“Se o Ministério Público tivesse 
mandado um requerimento para 
o Obara, teria sido respondido. 
É algo simples, básico. Mas o 
juiz parte do princípio de que é 
ilícito, quando, pelo contrário, a 
presunção é de licitude”, com-
pletou o advogado.

O pedido pelo direito de res-
ponder ao processo em liberdade 
acontece quase ao mesmo tempo 
em que Márcio Obara e Célio 
Rodrigues foram afastados da 
Polícia Civil pela Corregedoria-
-Geral do órgão. 

Rafaela Alves 

Desde ontem (24) que os 
exames práticos de direção 
veicular estão suspensos na 
sede do Detran-MS (Departa-
mento Estadual de Trânsito 
de Mato Grosso do Sul). A 
decisão foi tomada e segue até 
o dia 30 de junho em razão de 
um servidor lotado na banca 
examinadora testar positivo 
para COVID-19. De acordo 
com o departamento, cerca 
de 320 exames foram can-
celados e serão remarcados. 
Mas, segundo o presidente do 
SINDCFC (Sindicato dos Cen-
tros de Formação de Condu-
tores de Mato Grosso do Sul), 
Wagner Prado, os acúmulos 
nos exames estão ocorrendo 
desde o início da pandemia e 
existem aproximadamente 5 
mil alunos na fila para realizar 
os testes. 

“Na verdade desde o mês de 
março que os exames estão se 
acumulando, para se ter uma 
ideia, acredito que existam hoje 
mais de 5 mil alunos acumu-
lados para realizar os exames 
no Detran, principalmente, o 
exame prático. Aproximada-
mente são feitos 1,5 mil exames 
práticos por mês, entre carro, 
moto, caminhão e ônibus aqui 
na Capital”, explicou o presi-

dente. Outro fato que reforça 
esse acúmulo de provas no 
Detran-MS é a deliberação 185 
do Contran (Conselho Nacional 
de Trânsito), que foi publicada 
em 19 de março e garante ao 
candidato que está com o pro-
cesso em aberto um prazo de 
18 meses e não de 12 meses 
como previa a legislação para 
concluir o processo.  

Inclusive, o sindicato pro-
tocolou há um mês no Detran-
-MS um documento feito pelo 
jurídico indicando algumas mu-
danças que podem ser feitas 
pelo Departamento de Trânsito 
para dar agilidade em exames, 
principalmente o prático, e di-
minuir um pouco a quantidade 
de alunos aguardando o teste. \
Por meio de nota, o Detran-MS 
informou que o documento em 
questão foi encaminhado para a 
Procuradoria Jurídica do órgão 
e que está sendo analisado. 

Já sobre o servidor infectado 
pelo novo coronavírus, como 
confirmou o próprio Detran na 
terça-feira (23), o presidente 
do sindicato dos centros de for-
mação de condutores afirmou 
que ele não tinha contato com 
os funcionários das autoescolas 
e com os alunos. “Esse servidor 
era o chefe de setor, não ia para 
o local de prova, ficava interna-
mente”, explicou. 

Dayane Medina

O número de mortes por 
dengue em Mato Grosso do 
Sul estacionou em 39, mas 
o número de casos notifi-
cados não para de subir. 
Segundo o último boletim 
epidemiológico divulgado 
ontem (24), foram mais 
1.143 novas notificações, al-
cançando 63.594 casos no-
tificados, e desses, 10.065 
confirmados só na Capital.

Campo Grande também 
registra o maior número 
de mortes, sendo sete até 
o momento. A segunda ci-
dade com alto número de 
casos confirmados é Três 
Lagoas, com 2.637 registros. 
Mesmo assim, Corumbá é a 
segunda com mais mortes, 
com quatro casos. 

As outras mortes foram 
registradas em 20 municí-
pios e são eles: Dourados e 
Naviraí com três cada; duas 
em Mundo Novo, Caarapó, 
Ponta Porã e Chapadão do 
Sul; e uma em Sete Quedas, 
Itaquiraí, Laguna Carapã, 
Ivinhema, Itaporã, Nova 
Andradina, Sidrolândia, 
Bodoquena, Aquidauana, 
São Gabriel do Oeste, Costa 
Rica, Cassilândia, Paranaíba 
e Pedro Gomes.

A saúde alerta que as 
principais medida de pre-
venção e combate ao mos-
quito são limpeza de tanques 
utilizados para armazenar 
água; manter caixas-d’água 
bem fechadas; remover ga-
lhos e folhas de calhas; en-
cher pratinhos de vasos com 
areia até a borda ou lavá-los.

Mariana Moreira

Mato Grosso do Sul registrou 
417 novos casos de COVID-19 
em 24 horas, um novo recorde. 
Conforme o boletim epidemio-
lógico da SES (Secretaria de 
Estado de Saúde), as novas 
confirmações se elevaram para 
6.201 casos em todo o Estado. 
Três mortes foram registradas, 
passando para 58 mortos pela 
doença em Mato Grosso do Sul, 
38 apenas em junho. O número 
de óbitos deste mês equivale ao 
triplo do total de mortes regis-
tradas no mês de maio. 

Dos 6.201 casos confirmados, 
3.041 estão em isolamento domi-
ciliar, 2.934 estão sem sintomas 
e já estão recuperados e 173 
estão internados, sendo 109 em 
hospitais públicos e 64 em hos-
pitais privados. Três pacientes 

internados são procedentes de 
fora do Estado. Dourados foi o 
município que mais registrou 
novos casos, com 186 confirma-
ções. A cidade continua como o 
epicentro da doença, que soma 
2.150 casos. Campo Grande é 
o segundo município que mais 
apresentou novos casos em 
24 horas, com 108 confirma-
ções. A Capital possui 1.446  
casos confirmados.

Mesmo com números re-
cordes de novos casos, as taxas 
de distanciamento social se 
mantiveram praticamente nulas 
em MS, com índice de 36,7% 
registrado na terça-feira (23). 
Para o titular da SES, Geraldo 
Resende, a irresponsabilidade 
da população desencadeará um 
agravamento. Cerca de 1.412 
exames aguardam resultado do 
Laboratório Central do Estado.

Amanda Amorim

O surto do novo coronavírus 
atinge também as forças de se-
gurança. Até o momento, foram 
211 suspeitas de infecção, das 
quais 40 foram confirmadas e 11 
continuam em investigação. São 
casos registrados em profissio-
nais que atuam como policiais 
civis, agentes penitenciários, 
militares e bombeiros. Apenas 
os policiais civis representam 
32% do total de contaminados, 
com 13 casos confirmados. A 
última confirmação ocorreu na 
Deam (Delegacia Especializada 
de Atendimento à Mulher) de 
Paranaíba, a 417 km da Capital. 
Os dados foram apresentados 
pela Sejusp (Secretaria de Es-
tado de Justiça e Segurança 
Pública), que revelam ainda o 
afastamento de um profissional 
pertencente ao grupo de risco.

Segundo o presidente do 
Sinpol (Sindicato dos Policiais 
Civis de Mato Grosso do Sul), 
Pablo Rodrigo Pael, o sindi-
cato tem cobrado o cuidado 
necessário com as equipes, so-

licitando inclusive a entrega de 
materiais de EPI (Equipamento 
de Proteção Individual) para 
uso em serviço. Além disso, tem 
avaliado a situação da saúde 
pública, nos locais em que foi 
registrada uma piora, suge-
rindo o aumento na estrutura 
de atendimento, como na região 
de Ponta Porã, onde o investi-
gador de polícia Waldir Rojas, 
de 52 anos, morreu. “Estamos 
atuando na linha de frente de 
combate à pandemia, em ações 
conjuntas com outros órgãos 
de segurança, além da custódia 
em delegacias e o atendimento 
regular à população, por isso 
nossa atenção neste momento 
é redobrada no sentido de ga-
rantir que os profissionais es-
tejam trabalhando em condi-
ções seguras”, destacou. 

De acordo com relatório da 
Sejusp, entre os 40 infectados, 
cerca de 22 casos estão curados. 
Apesar de o Estado ter trans-
missão comunitária, apenas 
quatro teriam se infectado du-
rante serviço e dois têm origem 
de infecção desconhecida.

Amanda Amorim

A retomada das aulas 
das instituições privadas em 
Campo Grande foi adiada 
mais uma vez. A volta estava 
prevista para o dia 1º de julho, 
porém, em razão do aumento 
no número de casos do novo 
coronavírus em junho, a reto-
mada foi estabelecida para o 
dia 27 de julho. O temor do re-
torno das atividades presen-
ciais se dá pelo crescimento 
de infectados, sendo que a 
Capital chegou a 1.446 casos 
e ocupação alta dos leitos dis-
poníveis na cidade. Mas ainda 
será preciso averiguar o an-
damento no número de casos 
e o percentual da ocupação 
de leitos, critérios também 
utilizados nessa primeira ava-
liação. A decisão ocorreu após 
uma reunião realizada ontem 
(24), no MPMS (Ministério Pú-
blico de Mato Grosso do Sul). 

De acordo com a promo-
tora e coordenadora adjunta 
do Geduc (Grupo de Atuação 
Especial de Educação), Vera 
Aparecida Bogalho, inicial-
mente, o número de casos em 
MS estava abaixo da média, 
com isso foi realizado um 
estudo que previa a retomada 
gradativa das atividades, mas, 
com a mudança no cenário es-
tadual, essa decisão precisou 
ser revista.  “Houve o aumento 
do número de casos de COVID 

e para que a retomada fosse pos-
sível era preciso seguir dois crité-
rios: o primeiro, a ocupação dos 
leitos não poderia ultrapassar os 
50%, o que ocorreu e o segundo 
seria a média de casos de notifica-
ções, que antes era pouco mais de 
mil casos e hoje são mais seis mil 
[no Estado], então esse não é o 
momento [de retomar as aulas]”, 
destacou. 

Com a retomada das aulas 
adiadas, foi estabelecida uma 
nova reunião para o dia 14 de julho 
e, para que as escolas possam se 
organizar, uma possível retomada 
deve ocorrer apenas no dia 27 
de julho. Mas isso não é uma 
garantia, conforme o secretário 
municipal de Saúde, José Mauro 
Filho. Assim como ocorreu com 
a data prevista para o dia 1º de 
julho, ainda é preciso realizar o 
acompanhamento dos casos du-
rante o restante do mês de junho e 

julho. A presidente do Sinepe-MS 
(Sindicato dos Estabelecimentos 
de Ensino de MS), Maria da 
Glória Paim, revela que, apesar 
de buscar a retomada, primeiro é 
preciso seguir as orientações mé-
dicas e dos órgãos de saúde. “Nós 
temos que ter consciência, o tra-
balho para retomada está sendo 
realizado com muito diálogo, com 
apresentação de dados técnicos, 
portanto, nós precisamos seguir 
com as orientações dos órgãos”, 
pontuou. 

Saúde em primeiro lugar
Além do aumento nos casos 

na Capital, o interior também 
passa por uma alta significa-
tiva, Dourados é o município 
com o maior número de casos 
e mortes, portanto, caso apre-
sente um colapso no sistema de 
saúde, esse apoio será fornecido 
por Campo Grande. “Com o 

aumento da utilização de leitos 
é possível que o interior venha 
utilizar os leitos no município”, 
definiu a promotora Vera Apare-
cida Bogalho. A Capital também 
terá reforço nas medidas. “Nós 
recebemos mais 20 respiradores 
do Ministério da Saúde, e, caso 
seja necessário, nós implemen-
taremos mais leitos”, assegurou 
José Mauro.

Manifestação
Pouco antes da reunião rea-

lizada ontem (24), pais e donos 
de instituições de ensino re-
alizaram uma manifestação, 
com direito a cartazes e até 
mesmo buzinaço, enquanto 
pediam a retomada das aulas 
presenciais. Cartazes com os 
dizeres “Professores precisam 
trabalhar”, “Desemprego não” 
e “Escola aberta criança feliz”, 
foram espalhados.

Divulgação/MPMS


