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Desrespeito ao toque de recolher

Preocupação da saúde

Após 30 anos

Medida extrema

10.844 pessoas foram abordadas nas ruas, triplo do registrado em maio

Quase 11 mil flagrantes no mês 
revelam descrença na pandemia

Após salto no número de infectados, 
coronavírus chega a 71 bairros da Capital 

Secretário diz que sede do DOF 
é reconhecimento dos trabalhos

Rochedo adota lockdown após 
35 confirmaçõs de COVID-19

Desde que começou o toque de recolher na 
Capital, no dia 21 de março, 17.737 pessoas já 
foram flagradas descumprindo o decreto. Conforme 
os dados da Guarda, em março foram feitas 931 
abordagens, em abril 3.032, em maio 2.930 e neste 
mês, até o dia 28 de junho, 10.844.

Quase 18 mil pessoas desde março
Rafaela Alves 

Os casos confirmados 
do novo coronavírus não 
param de aumentar em 
Mato Grosso do Sul e o 
que chama atenção é que, 
conforme os dados da GCM 
(Guarda Civil Metropoli-
tana), órgão fiscalizador 
do toque de recolher, até o 
domingo (28), 10.844 pes-
soas foram abordadas nas 
ruas. O número significa 
um aumento de 270% se 
comparado ao mês de maio, 
quando foram feitas 2.930 
abordagens. O secretário 
municipal de Segurança 
e Defesa Social, Valério 
Azambuja, acredita que 
o aumento excessivo dos 
casos pode fazer com que 
esses números voltem a 
ser menores. “Nós estamos 
apostando que a partir 
desta semana, com esse au-

Rafael Ribeiro

Um reconhecimento aos 
serviços prestados. Assim o 
secretário da Sejusp (Secre-
taria de Estado da Justiça e 
Segurança Pública), Antônio 
Carlos Videira, definiu ao jornal 
O Estado a construção da nova 
sede do DOF (Departamento 
de Operações de Fronteira), 
em Dourados. “É o fim de uma 
espera de 30 anos”, exaltou o 
secretário diante do anúncio 
de abertura da licitação feito 
pelo governo estadual no Diário 
Oficial da sexta-feira (26). Há 
anos o órgão policial, respon-
sável pelas maiores apreensões 
de drogas no Estado, funciona 
em um prédio da iniciativa pri-
vada cedido ao governo por 
meio de comodato. Segundo 
o governo, os investimentos 
são de até R$ 6,5 milhões e 
o prazo é de 24 meses após 
resultado da licitação para  
entrega da nova sede.

De acordo com Videira, a 
construção de uma nova uni-
dade se tornou essencial por 
conta do volume de apreensões 
realizadas, não só de drogas 
como de carros e outros itens. 
“Há muitos carros roubados 
que são levados para outros 
países e até produtos de con-
trabando”, completou. Somente 
no ano passado, as forças de 
segurança de Mato Grosso do 
Sul apreenderam 367 toneladas 
de entorpecentes – um cresci-
mento de 8% em relação a 2018. 

“A nova sede é um reconheci-
mento do governo do Estado da 
importância do DOF e da De-
fron [Delegacia Especializada 
de Repressão aos Crimes de 
Fronteira]”, disse o secretário. 
A licitação da nova sede do 
DOF, que seguirá em Dourados, 
será coordenada pela Agesul 
(Agência Estadual de Gestão 
de Empreendimentos). A nova 
casa do DOF será construída no 
Jardim Guaicurus, em uma área 
de 17.400 metros quadrados, 
cedida pelo município de Dou-
rados. A área construída será 
de 1.434,92 metros quadrados de 
um moderno complexo policial. 

O órgão é responsável por 1,5 
mil quilômetros de fronteira do 
Brasil com Paraguai e Bolívia. 
Somente neste ano, o departa-
mento já apreendeu cerca de 
100 toneladas de drogas, o que 
em números, representa um au-
mento de 41% a mais em relação 
ao mesmo período de 2019. As 
ações também representaram 
prejuízo financeiro de R$ 106 
milhões às organizações crimi-
nosas. “É um sonho de muitos 
profissionais que passaram por 
esta importante unidade policial 
e foi alvo de incansável trabalho 
de muitos diretores do DOF. A 
publicação da licitação desta 
obra representa a execução de 
um plano ousado do governo 
do Estado para modernizar as 
estruturas de enfrentamento 
ao crime”, disse o coronel da 
PM Wagner Ferreira da Silva, 
diretor-geral do DOF.

Rafael Ribeiro

O crescimento vertigi-
noso no número de casos 
de coronavírus em Campo 
Grande, que ontem (29) al-
cançou a marca de 2.028 
pessoas infectadas, vem 
criando uma situação iné-
dita de instabilidade para 
as autoridades sanitárias 
nos bairros da cidade: de 
acordo com o georrefe-
renciamento de dados do 
COVID-19 da prefeitura, 71 
bairros estão com doentes 
ativos (que ainda não se 
curaram). Há um mês eram 
43. A conta vai além dos 28 
bairros a mais na lista de 
locais com pessoas infec-
tadas.

Há um mês, o bairro 
com o maior número de 
doentes era o Amambaí, 
com cinco casos. Agora, 
todas as regiões da cidade 
contam com bairros que 
apresentam mais de dez 
casos confirmados ativos de 
COVID-19. Como exemplo, 
os dois bairros mais po-
pulosos da Capital, Aero 
Rancho e Nova Lima, apre-
sentam 18 e 12 ocorrências,  
respectivamente.

Nunca até aqui desde o 

Dayane Medina

Para combater a dissemi-
nação do novo coronavírus, a 
Prefeitura de Rochedo, distante 
82 km de Campo Grande, pu-
blicou ontem (29) um decreto 
que determina lockdown por 
15 dias no município. Segundo 
o site Enfoque MS, após a con-
firmação de um surto de in-
fectados no frigorífico Natura-
frig Alimentos, a prefeitura do 
município decidiu suspender 
todas as atividades conside-
radas não essenciais. O mu-
nicípio de Rochedo registrou 
35 casos confirmados do novo 
coronavírus. Somente nesse fim 
de semana foram registrados 12 
novos casos da doença. Ainda, 
segundo o Enfoque MS, o frigo-
rifico deu férias coletivas e pelo 
menos 800 funcionários e outros 
2 mil trabalhadores indiretos 
serão afastados.

De acordo com o decreto, 
para os os estabelecimentos co-
merciais, sendo eles supermer-
cados, mercearias, açougues, 
peixarias, hortifrútis, padarias, 
farmácias, instituições finan-
ceiras, Correios, depósitos de 
materiais de construção, lojas 
de venda de produtos agrope-
cuários e casas lotéricas, não 
se aplica a restrição. Ainda 
entre as medidas de prevenção 
está a redução no número de 
funcionários em atendimento, 
assim adotando o revezamento 
em escalas. Disponibilizar a 
todos os trabalhadores que te-

nham contato com o público e 
obrigar a utilizar durante o ex-
pediente de trabalho máscaras  
de proteção.

Fazer a higienização com ál-
cool gel 70% de corrimão de es-
cadas e de acessos, maçanetas, 
portas, trincos das portas de 
acesso de pessoas e carrinhos. 
Proibir a prova de vestimentas 
em geral, acessórios, bijuterias 
e calçados. A medida destaca 
que lanchonetes, lojas de conve-
niências, trailers, food trucks e 
restaurantes deverão funcionar 
em regime de delivery. Os postos 
de combustíveis, serviços de 
táxi, mototáxi e indústrias, 
poderão funcionar em horário 
normal seguindo as recomen-
dações da OMS (Organização 
Mundial da Saúde). 

Atendendo o lockdown, 
ficam suspensas as atividades 
de cultos religiosos de qual-
quer natureza, podendo ser 
feitos por meio das redes so-
ciais. Também fica  suspensa 
a realização de atividades em 
parques municipais e de feiras 
livres, e  atividades de banho, 
recreação e pesca no Rio Aqui-
dauana. O decreto impede a 
realização de qualquer evento 
que possa causar aglomera-
ções de pessoas. A fiscalização 
municipal poderá solicitar o 
apoio da Polícia Militar para 
encerrar as atividades no 
local, e ainda podem ser ado-
tadas medidas de interdição 
e até mesmo a suspensão e o 
cancelamento de alvarás.

mento acentuado da contami-
nação, as pessoas fiquem mais 
preocupadas, conscientes e 
parem com as festinhas e aglo-
merações em vias públicas. 
E a prefeitura da Capital vai 
manter, pelo menos pelos pró-
ximos 60 dias, a fiscalização 
mais rigorosa”, reiterou. 

Em contrapartida, os dias 
26, 27 e 28 de junho foram 
atípicos. A frente fria que 
chegou a Mato Grosso do Sul 
na quinta-feira (25) acabou 
ajudando no tão “solicitado” 
isolamento social. Ainda 
de acordo com os dados da 
Guarda Municipal, a queda foi 
de 76% no número de pessoas 
abordadas se comparada com 
o fim de semana dos dias 19, 
20 e 21 de junho. As estatís-
ticas mostram que, nesse fim 
de semana, foram abordadas, 
respectivamente, 35, 105 e 90 
pessoas, uma total de 230. Ao 
passo que nos dias 19, 20 e 21 
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de junho foram abordadas, 
respectivamente, 475, 420 e 
103 pessoas, somando 998. 
Azambuja assegura que foi 
em razão do mau tempo que os 
números apresentaram uma 
queda. “Com certeza essa mu-
dança de temperatura, virada 
de tempo, ajudou e muito a 
segurar as pessoas em suas 
residências”, explicou. 

Entretanto, mesmo tendo 
poucas abordagens, no sá-
bado (27) a Guarda Muni-

cipal acabou com uma “fes-
tinha” que ocorria no Jardim 
Caiobá durante o toque de 
recolher, com aglomeração 
de aproximadamente 80 pes-
soas que foram orientadas a 
retornar para as suas casas. 

Vale ressaltar também 
que, a partir da última sexta-
-feira (26), entrou em vigor 
o novo horário do toque de 
recolher, que agora vale das 
23h às 5h previsto no Decreto 
nº 14.238. 

início da pandemia, em março, 
Campo Grande apresentou 
uma proliferação tamanha do 
coronavírus em suas ruas. Se-
gundo as estatísticas, a cidade 
registrou um novo caso de 
coronavírus a cada 19 minutos 
nos últimos 15 dias, quando a 
doença deu um salto após três 
meses relativamente estável. 
Além disso, considerando toda 
a última quinzena, em cinco 
dias o número de novos infec-

tados na cidade foi maior que 
100, segundo os dados divul-
gados pela SES (Secretaria 
de Estado de Saúde). Apenas 
os casos somados no último 
mês correspondem a 74% do 
total de pessoas contaminadas 
desde março. Ainda segundo 
os dados da prefeitura, são 
463 pessoas atualmente que 
estão com o coronavírus, entre 
as quais 64 pessoas da cidade 
estão internadas.

O susto pelo crescimento 
da doença que por três meses 
ficou controlada fez a prefei-
tura recuar nas medidas para 
que a população entenda a 
importância do isolamento so-
cial. Ao mesmo tempo em que 
shoppings e afins foram auto-
rizados a reabrir as portas, 
o toque de recolher das 23h 
às 5h voltou a vigorar e o uso 
de máscara na rua se tornou 
obrigatório.
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