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Saúde

Meio ambiente

Pela primeira 
vez desde a 
implantação, 
ano fechará com 
índice menor 
que o anterior

Pandemia fez mais uma vítima 
na Capital: a coleta seletiva

Divulgação

Valentin Manieri
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Pandemia

Com painel, hospital homenageia pacientes e 
profissionais da luta contra o câncer em MS

Número de detentos que 
usam tornozeleira eletrônica 
cresce 14% em MS, em 2020

Obra na Ernesto Geisel 
será retomada em janeiro, 
garante prefeitura da Capital 

Em uma semana, Estado tem 
156 mortes por COVID-19

Rafaela Alves 

Com a chegada da pan-
demia, a utilização de torno-
zeleira eletrônica durante o 
cumprimento da pena cresceu 
14% no Estado. Conforme 
dados da Agepen (Agência 
Estadual de Administração 
do Sistema Penitenciário de 
Mato Grosso do Sul), neste 
ano, no mês de novembro, 
atingiu a marca de dois mil 
monitorados ativos. Foram 
utilizadas, aproximadamente, 
420 tornozeleira neste ano. 

Um dos fatores que con-
tribuiu para o aumento das 
tornozeleiras eletrônicas foi 
o fato do Poder Judiciário 
determinar a prisão domi-
ciliar de diversos presos do 
regime fechado e do semia-
berto com o uso do disposi-
tivo, de forma a assegurar 
a saúde dos internos com 
morbidades ou de risco.

Em 2019, no mesmo pe-
ríodo, existiam pouco mais 
de 1,7 mil pessoas utilizando 
a tornozeleira eletrônica. Im-
plantada em 2016, a tornoze-
leira prioriza a reintegração 
dos presos e reduz a superlo-

tação das unidades prisionais. 
Em Mato Grosso do Sul, 

são quase 10 mil presos a 
mais do que as unidades 
comportam. De acordo com 
Agepen, até o dia 30 de no-
vembro, eram mais de 19,6 
mil internos para 9,9 mil 
vagas. Do total de presos, 
13,8 mil estão no regime 
fechado e eles custam sete 
vezes mais caro que os ape-
nados com tornozeleiras. 

Segundo a Agepen, o custo 
médio mensal da tornozeleira 
é de R$ 255, enquanto que um 
preso do regime fechado custa 
mais de R$1,7 mil.  

COVID 
Conforme o último boletim 

da COVID-19 do sistema pri-
sional do Estado, divulgado 
no dia 22 de dezembro, 22 
monitorados testaram po-
sitivo para COVID durante 
a pandemia, sendo que três 
estão com o vírus ativo e um 
morreu. Dos internos dos três 
regimes – aberto, semiaberto 
e fechado - 3.534 testaram po-
sitivo. Destes, 10 seguem em 
tratamento e três morreram 
em decorrência da doença. 

Mariana Moreira

O ano mais desafiador para 
os profissionais da saúde será 
encerrado em tom de home-
nagem pelo HCAA (Hospital 
do Câncer Alfredo Abrão), em 
Campo Grande. A parceria 
entre a instituição e os artistas 
Rafael e Leonardo Mareco 
resultou no projeto “Olhares 
Protagonistas”, um mural que 
retrata médicos, enfermeiros, 
funcionários administrativos e 
pacientes por meio da técnica 
lambe-lambe e pintura. 

O projeto surgiu da necessi-
dade de coibir as recorrentes 
vandalizações nas paredes 
recém-pintadas da unidade 4 
do hospital, conforme Ana Os-
tapenko, que atua no setor de 
projetos do HCAA. “As reações 
têm sido as melhores possíveis. 
Acima, inclusive, das nossas 
expectativas. Os personagens 
se sentiram representados e 
homenageados de uma forma 
muito carinhosa”, ressaltou. 

O artista visual Leonardo 
Mareco explicou que a ideia 
do “Olhares Protagonistas” 
surgiu durante o seu TCC 
(Trabalho de Conclusão de 
Curso), com o intuito de tra-
balhar a linguagem do lambe-
-lambe e a representação pes-
soal através de retratos foto-
gráficos. Foram duas semanas 
de muito trabalho, cola e tinta 
para que o mural chegasse no 
resultado final. 

Para evidenciar e valorizar 
pessoas em seus ambientes de 
atuação, a obra contou ainda 
com a participação do artista 
visual Rafael Mareco, respon-

A obra de contenção da 
erosão e revitalização da 
avenida Ernesto Geisel será 
retomada em janeiro de 
2020. Segundo o secretário 
de Infraestrutura e Serviços 
Públicos, Rudi Fiorese, a ex-
pectativa é que os serviços 
comecem a ser executados 
na segunda quinzena do mês. 
Ele afirmou, ainda, que falta 
ser feito 35% da obra e a 
previsão é que fique pronta 
no fim do próximo ano. 

No local, atualmente, está 
sendo feita, por parte da pre-
feitura, o remanejamento da 
rede de esgoto que passa na 
avenida. A intervenção não 
estava no pacote da obra e, 
por isso, é executada com 
recursos próprios do muni-
cípio. A obra no esgoto da 
região começou em agosto 
deste ano e vai custar R$1,5 
milhão. Até então, a obra 
ficou paralisada por nove 
meses devido atrasos no re-
passe da verba federal. Con-
forme Fiorese, a dívida com 
as empreiteiras chegou ao 
valor de R$7 milhões. 

“Agora, não devemos mais 

nada às empresas. Se os 
pagamentos, por parte do 
governo Federal, forem feitos 
em dias, a ideia é terminar o 
restante até o fim do ano que 
vem”, assegurou. 

Até agora, 60% do pro-
jeto já foi executado, com 
investimento de mais de R$ 
29,4 milhões. O canal está 
pronto nas duas margens 
do primeiro lote, entre as 
ruas Santa Adélia e Abolição. 
A parte correspondente à 
margem direita dos outros 
dois lotes – da rua da Abo-
lição até a Bom Sucesso e 
da Bom Sucesso até a rua do 
Aquário – está pronta.

Na margem esquerda, 
o serviço foi interrompido 
porque havia risco de dani-
ficar o interceptor  de esgoto 
com a movimentação de terra. 
A obra está orçada em R$ 48,4 
milhões e teve início em feve-
reiro de 2018. O projeto prevê, 
além dos paredões de gabião 
para proteger as margens da 
erosão e evitar o transbor-
damento do rio, drenagem, 
ciclovia, urbanização e reca-
peamento das pistas. (RA)

Na semana em que Mato 
Grosso do Sul registrou 
recorde de internações e 
mortes em decorrência do 
novo coronavírus, 156 sul-
-mato-grossenses perderam 
a vida para a doença. O ba-
lanço leva em consideração 
os dados da SES (Secretaria 
de Estado de Saúde) entre 
os dias 20 e 26 de dezembro. 

De acordo com o último 
boletim epidemiológico, o Es-
tado registrou mais 290 casos 
positivos da COVID-19 no sá-
bado (26), além de 24 mortes. 
É como se a cada hora, uma 
nova morte por coronavírus 

fosse registrada em MS. Em 
apenas sete dias, foram mais 
6.703 casos da doença no 
Estado. Desde o início da 
pandemia, a COVID-19 já 
foi responsável por 128.164 
casos e 2.207 mortes de sul-
-mato-grossenses. 

Cerca de 13, mil pessoas 
estão em isolamento domi-
ciliar. 606 pacientes per-
manecem internados, sendo 
323 em leitos clínicos e 283 
em leitos de UTI (Unidade 
de Terapia Intensiva). A 
macrorregião de Campo 
Grande, tem 105% dos leitos 
de UTI ocupados.

sável por colaborar no processo 
de criação do mural, por meio 
do grafite. Leonardo ressaltou 
que se sentiu privilegiado e 
honrado ao retratar os heróis 
que estão na linha de frente.  

“Poder transformar através 
da arte, mesmo que minima-
mente, o cotidiano pesado 
dessas pessoas é algo que 
não tem preço, e só a arte pode 
proporcionar”, frisou Mareco. 
Para a recepcionista Marluce 
Romero, uma das cinco ho-
menageadas, o sentimento de 
orgulho predominou durante a 
realização do projeto. 

“Eu tirei a foto para re-
presentar a recepção que é a 
porta de entrada do hospital, 
onde tentamos fazer o melhor 
para todos que estão ali não 
porque querem, e sim porque 

precisam. Agradeço muito 
pela oportunidade e tiro de 
lição neste ano, que devemos 
dar mais valor à saúde e a 
família”, relatou Romero.  

O diretor técnico e médico 
oncologista Gustavo Ianaze, 
um dos homenageados, tra-
balha no hospital desde 2012. 
Ao ver o mural finalizado, des-
creveu a sensação como uma 
“emoção extrema, de gratidão 
no coração’’. “Gratidão pelo 
hospital ter proporcionado 
a minha formação médica, e 
permitir que eu possa atender 
os pacientes com câncer e 
tentar fazer a diferença na 
vida deles”, disse.

Para Ianaze, durante este 
ano desafiador para os profis-
sionais da saúde, o destaque foi 
o trabalho em equipe exercido 

no HCAA em prol do paciente.  
“Mesmo atendendo com todos 
os protocolos de biossegurança 
para evitar que os nossos pa-
cientes fossem contaminados 
com o coronavírus, nós conse-
guimos aumentar o número de 
cirurgias e atendimentos. Isso 
mostra o comprometimento do 
Hospital do Câncer e de todos 
os profissionais que atuam na 
instituição, desde a portaria, 
até o médico”, finalizou. 

Segundo o presidente do 
HCAA Amilcar Silva Júnior, a 
obra na fachada na Unidade 4 
do Hospital, que fica na Rua 
Maracaju logo após a avenida 
Calógeras, terá novos rostos a 
cada três meses, para que se 
possa reconhecer a bravura de 
mais personagens que fazem 
parte do Hospital.

Na rua Maracaju, 
parede virou uma 
tela com retratos de 
verdadeiros herois

Paralisação no início 
da pandemia pode 
ter contribuído para 
queda da adesão

Rafael Ribeiro

A pandemia da COVID-19 
deixa marcas negativas em 
todos os aspectos. E em 
Campo Grande o impacto do 
coronavírus se tornou visível 
até mesmo nas questões am-
bientais. Segundo dados da 
Solurb, concessionária res-
ponsável pelo serviço de reco-
lhimento e tratamento de lixo 
do município, os problemas se 
refletiram na coleta seletiva.

Pela primeira desde a im-
plantação do serviço na Ca-
pital, em 2011, um ano não re-
gistrará aumento na tonelada 
de lixo reciclável recolhida 
nas residências campo-gran-
denses na comparação direta 
com o ano anterior.

Em 2017, a coletiva seletiva 
deixou de ser expandida na Ca-
pital. Ou seja, não houve mais 
ampliação territorial dentro 
da cidade nem a abertura 
de novos pontos de recolha 
especializados. Na ocasião, a 
Solurb conseguiu dobrar as to-
neladas recolhidas de resíduos 
selecionados na comparação 
com 2016. 

Desde então, mesmo 

assim, através de trabalho 
educacional e publicitário, 
a concessionária vinha con-
seguindo ampliar a adesão 
da população. De 2017 para 
2018, o aumento foi de 9% 
na quantidade de resíduos 
selecionados recolhidos, pas-
sando para 10% na compa-
ração entre 2018 e 2019.

A expectativa da própria 
Solurb era manter esse pa-
tamar neste ano. Tudo pa-
recia caminhar para isso, 
afinal em janeiro, a coletiva 
seletiva conseguiu recolher 
13% de lixo reciclável a mais 
que o mesmo mês em 2019 
(passou de 664,44 toneladas 
para 766,98 toneladas). Em fe-
vereiro, novo aumento, desta 
vez de 16% (de 550,56 tone-
ladas para 655,64 toneladas). 
Mas apareceu uma doença 

sem cura no meio do caminho.
Com uma semana de inter-

rupção da coletiva seletiva já 
em março, com o coronavírus 
presente, a quantidade de-
sabou de 568,95 toneladas 
em 2019 para 491,91 tone-
ladas neste ano. Queda que foi 
acentuada pela ausência do 
serviço em abril e a retomada 
tímida em maio.

O aumento gradual no mês 
a mês que se não seria su-
ficiente para garantir o al-
cance da meta em manter os 
10% de crescimento previsto, 
pelo menos garantiriam a ma-
nutenção do recorde anual, 
foi abdicado de vez em no-
vembro, quando os dados 
foram inferiores na compa-
ração direta com o mesmo 
mês em novembro.

Para a Solurb, que pon-

dera a baixa adesão à coleta 
seletiva na Capital desde sua 
implantação, alguns pontos 
explicam essa queda: a falta de 
maneiras de fazer o trabalho 
de conscientização da popu-
lação durante a pandemia e o 
não retorno de parte das pes-
soas que faziam esse tipo de 
coleta com a interrupção ocor-
rida no primeiro semestre. 
“Muita gente ainda não sabe 
que a coleta seletiva voltou”, 
diz a concessionária.

“A pandemia afetou diversos 
fatores da sociedade. E, claro, 
a ecologia e a sustentabilidade 
das cidade foram afetadas”, 
definiu Deize Sbarai Sanches 
Ximenes, pesquisadora do pro-
grama Cidades Globais do IEA 
(Instituto de Engenharia Am-
biental) da USP (Universidade 
de São Paulo).


