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Novo decreto

78 aldeias

Lista tríplice da UFMS 

Aquário do Pantanal

Até 23 de agosto 

Além disso, Marquinhos Trad liberou funcionamento dos comércios

Capital terá toque de recolher  
às 21h e reforço na fiscalização

Comunidades indígenas de Dourados e 
Aquidauana são as mais atingidas por pandemia

Conselho universitário aprova 
alteração de nomes para o MEC

Agesul cancela contrato com 
empresa que faria revestimento

TJMS prorroga regime de 
plantão até o dia 23 de agosto

Dayane Medina

Mesmo com o crescente nú-
mero de casos e mortes pelo 
novo coronavírus no município, 
a Prefeitura de Campo Grande 
optou por não fazer mais o 
mini-lockdown e liberar o fun-
cionamento do comércio aos 
sábados. O novo decreto pu-
blicado no Diogrande (Diário 
Oficial de Campo Grande) de 
ontem (30) também altera o 
horário do toque de recolher 
para as 21h. “Chegamos à con-
clusão de que nem sempre o 
lockdown surte efeito dentro 
da nossa cidade. A primeira 
vez, no início de março, surtiu, 
sim, com índice de isolamento 
de 73%”, lembrou Marquinhos 
durante transmissão ao vivo 
em seu Facebook. Outra medida 
adotada que já está valendo é 
a fiscalização reforçada para 
impedir acidentes de trânsito. 

O chefe do Executivo res-
saltou que a Capital ainda era 
exemplo em isolamento social. 
“Nós, há 15 dias, dirigimos um 
decreto de um mini-lockdopwn 
para ver comportamento das 
pessoas, e como os números 
não nos deixam mentir, a po-
pulação não foi acolhedora 
ao mini-lockdown. Algumas 
atividades econômicas saíram 
prejudicadas, deram a sua 
contribuição, só que a po-
pulação entendeu diferente”, 
comentou, acrescentando que 
as pessoas estavam fazendo as 
aglomerações em casa.

Em razão disso, o prefeito fez 
um decreto com novas regras 
que começam a valer a partir 
de amanhã (1º) e seguem até o 
dia 16 de agosto. Entre as novas 
regras está o novo horário do 
toque de recolher que vai das 
21h até as 5h. Também foi feita a 
liberação do funcionamento do 
comércio aos sábados. “O fun-
cionamento do varejo na cidade 
agora é de segunda a sexta-

Mariana Moreira

Nas reservas indígenas do 
Estado, o avanço do coronavírus 
acomete cada vez mais a po-
pulação, expõe as dificuldades 
de assistência às comunidades 
e preocupa as autoridades de 
saúde. Segundo os dados do 
Ministério da Saúde, o Dsei 
(Distrito Sanitário Especial In-
dígena) de Mato Grosso do Sul 
possui cerca de 80 mil indí-
genas, divididos em oito etnias 
e 78 aldeias. As reservas Ja-
guapiru e Bororó, de Dourados, 
são consideradas as maiores 
do país, com mais de 17,3 mil 
indígenas. Já foram três mortes 
registradas no município que 
tem o maior número de casos 
confirmados da doença, 216. 
Entretanto, são as aldeias de 
Aquidauana, a 139 km da Ca-
pital, que registram o maior 
número de mortes, com sete ví-
timas pela COVID-19. De acordo 
com o boletim epidemiológico da 
prefeitura do município, divul-
gado na quarta-feira (29), dos 
novos 108 casos positivos, 69 
são de índios aldeados e 2 de 
indígenas que não moram nas 
comunidades. 

Em apenas uma semana, 
as confirmações nas reservas 
indígenas saltaram de 78 para 
148. De acordo com os dados da 
Sesai (Secretaria Especial de 
Saúde Indígena), desde o início 

da pandemia já foram confir-
mados 507 casos nas reservas 
do Estado. Até o momento, 12 
pessoas faleceram em decor-
rência da doença em MS. São 
sete vítimas em Aquidauana; 
uma em Miranda; uma em Si-
drolândia e três nas reservas 
indígenas de Dourados. Aldeias 
de Tacuru (30), Caarapó (19), 
Amambai (3) e Antônio João 
(2) registraram casos confir-
mados, mas ainda não regis-
traram mortes. Do total de 12 
mortes, 10 envolvem terenas, 
uma kaiowa e outra guarani-
-kaiowa. 

O titular da SES (Secretaria 
de Estado de Saúde), Geraldo 
Resende, reiterou que a se-
cretaria está monitorando o 
contágio nas reservas e que 
já entrou em contato com o 
governo federal para ampliar a 
assistência à população. “Nós 
estamos monitorando [os casos 
na população indígena] já co-
bramos da Sesai e do Ministério 
da Saúde, responsáveis pela 
saúde indígena. Nós não vamos 
descuidar [da população], nós 
estamos fazendo todo o esforço 
para evitar a expansão da do-
ença”, pontuou. 

Faltam EPIs e recursos humanos
A situação preocupante de 

Dourados e Aquidauana se re-
flete pelas dificuldades de cada 
região para atender as comu-

Amanda Amorim

Mudança na lista tríplice 
definida previamente durante 
eleições realizadas na UFMS 
(Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul) substitui nome 
de terceira colocada, que ini-
cialmente seria a candidata 
Lídia Ribas, por Elizabeth 
Bilange. A troca ocorreu na 
eleição realizada pelo Colégio 
Eleitoral, que define os nomes 
que serão encaminhados para 
o MEC (Ministério da Edu-
cação), que é responsável em 
definir quem ocupará o cargo 
de reitor durante os anos de 
2020 a 2024. De acordo com 
o percentual de votos, a lista 
tríplice ficou definida: atual 
reitor, Marcelo Turine (55,5%), 
Lincoln Oliveira (20,24%), Eli-
zabeth Bilange (18,45%) e 
Lídia Ribas (5,81%). O pro-
cesso foi aprovado durante 
a 144ª Reunião do Conselho 
Universitário, realizada ontem 
(30) e transmitida via internet. 
A nomeação do novo reitor 
deve ocorrer até o mês de 
outubro, em que termina o 
mandato vigente.

De acordo com a conse-
lheira relatora do processo 
eleitoral, Doroteia de Fátima 
Bozano, as normas que regem 
a formação da lista tríplice 
foram estabelecidas logo na 
primeira reunião do processo 
eleitoral. Portanto, as mu-
danças realizadas em relação 
aos nomes apontados inicial-
mente após a consulta acadê-
mica realizada na UFMS são 
legais, pelos termos apre-
sentados. “Vale lembrar que 
quem define a lista tríplice é 
o Colégio Eleitoral, a consulta 
a universidade não a define”, 
apontou. Mesmo seguindo as 

normas existentes, foi neces-
sária uma reunião a mais do 
que o realizado normalmente 
durante o debate que ocorre 
antes de definir os nomes 
encaminhados. “O processo 
transcorreu com tranquili-
dade, mas houve alguns mo-
mentos em que foi necessário 
realizar uma reunião extra 
para deliberar assuntos en-
caminhados pela comissão 
executiva central, mas trans-
correu dentro da legalidade 
e conforme as regras esta-
belecidas na 1ª reunião”,  
pontuou Bozano. 

O atual reitor, Marcelo 
Turine, concorre a reeleição 
e ficou em primeiro lugar 
nas duas eleições, acadê-
mica e a do Colégio Elei-
toral, e, ainda presidiu a 
última Reunião do Conselho 
Universitário, no qual des-
tacou a atuação dos envol-
vidos para que as eleições 
ocorram e ainda ressaltou 
a forma como a equipe se 
adaptou diante de um ce-
nário diferente, provocado 
pela pandemia. “Esse pro-
cesso vem ocorrendo em 
15 universidades em todo o 
país, em um momento de ex-
cepcionalidade que estamos 
vivendo, é um processo cria-
tivo e um pouco diferente, 
seguindo as normativas le-
gais”, assegurou. 

Além de definir os enca-
minhados na lista tríplice do 
nome do atual reitor, a 144ª 
Reunião do Conselho Uni-
versitário define também os 
nomes que serão avaliados 
para vice-reitor, mas que 
não são avaliados pelo MEC. 
“Sendo assim, para o MEC 
é encaminhada apenas uma 
lista”, esclareceu Turine.

Amanda Amorim

O TJMS (Tribunal de Jus-
tiça de Mato Grosso do Sul) 
prorrogará por mais 21 dias a 
Portaria nº 1.794, que estende 
o regime de plantão extraordi-
nário. A normativa, que já foi 
prorrogada, tinha validade até 
o dia 2 de agosto, próximo do-
mingo, porém, diante do atual 
cenário da COVID, a medida 
será publicada na edição de 
hoje (31) do Diário da Justiça. 

O tribunal vem buscando 
alternativas desde maio para 
estabelecer uma retomada 
gradual dos serviços, porém, 
em razão dos atuais indica-
dores epidemiológicos e dos 
dados atuais de ocupação de 
leitos hospitalares, que de-

monstram que a doença se 
encontra em estágio acelerado 
de crescimento em todo o Es-
tado, foi avaliado que a reto-
mada neste momento seria 
uma atitude arriscada, já que 
não existe previsão segura 
para que haja uma melhora 
nos índices de contaminação. 

Os números mudaram os 
planos divulgados pelo pre-
sidente do TJMS, Paschoal 
Carmello Leandro, que no 
plano de biossegurança do Ju-
diciário publicado na semana 
passada e aprovado pela 
SES (Secretaria de Estado 
de Saúde) previa a retomada 
dos trabalhos para o dia 3 de 
agosto, mas passou para o 
dia 23, do mesmo mês. (Com 
assessoria)

Dayane Medina

Foi publicada no DOE (Di-
ário Oficial do Estado) de 
ontem (30) a rescisão de 
contrato da Agesul (Agência 
Estadual de Gestão de Em-
preendimentos) com a em-
presa responsável pelo re-
vestimento de alumínio e do 
forro do Aquário do Pan-
tanal. Segundo a publicação, 
o fim do contrato foi feito de 
forma amigável. Com isso, 
cabe à contratada somente 
o pagamento pelos serviços 
já executados e respectivos 
reajustamentos, assim como 
o levantamento da garantia 
contratual, se necessário. 

De acordo com a asses-
soria da Agesul, a empresa 
Aluminum Comunicação Vi-
sual Ltda. venceu a licitação 
em março no valor de R$ 3,5 
milhões para a conclusão da 
obra de revestimento com-
posto do aquário, mas pediu 
para deixar os serviços. 
Sendo assim, a segunda co-
locada no processo licitatório 
foi chamada para assumir o 
projeto, pelo mesmo valor da 
anterior.

Ainda segundo a asses-
soria, serão realizados os 
trâmites legais e administra-
tivos para novos passos, sem 
datas definidas para novas 
etapas da obra.

-feira das 9h até as 19h. Aos 
sábados das 9h até as 16h e nos 
domingos, fechado”, destacou.

Ainda segundo o prefeito, os 
shoppings vão funcionar de se-
gunda a sexta-feira, das 11h até 
as 20h. As academias devem 
seguir funcionando nos dias da 
semana dentro do horário do 
toque de recolher das 5h às 21h. 
Nos sábados das 5h até as 16h e 
nos domingos, fechadas. Os sa-
lões de beleza também seguem 
em novo horário, sendo de se-
gunda a sexta-feira das 5h até 
as 21h. Nos sábados, das 9h às 
18h, e nos domingos, fechados. 
Restaurantes e supermercados 
podem funcionar de segunda 
a segunda das 5h às 21h. E os 
serviços essenciais como far-
mácia, hospital, postos de com-
bustível e delivery com funcio-
namento de segunda a segunda 
24h. Segundo o presidente da 
CDL-CG (Câmara de Dirigentes 
Lojistas de Campo Grande), 
Adelaido Vila, todas as novas 
alterações foram elaboradas 
buscando atender a todos os 
lados. “Tudo elaborado, pro-
curando salvar vidas acima 
de qualquer coisa e garantir 
a sobrevivência econômica da 
nossa cidade”, comentou.

O representante da Asso-
ciação Comercial, Eduardo 
Oshiro, também destacou que 
para a Capital sair da atual 
situação em que se encontra 
é necessária a colaboração da 
população. “Os protocolos de 
biossegurança precisam ser 
cumpridos, o que vai fazer a 
curva se comportar de maneira 
tranquila para que a gente não 
tenha a superlotação dos leitos 
clínicos de UTI. Que toda popu-
lação possa mudar seu hábitos 
de comportamento obedecendo 
os protocolos e regras de bios-
segurança estabelecidos pelo 
município”, disse. “O que a 
gente precisa entender é que 
a gente tem condições de conti-
nuar a nossa vida, sem que as 
restrições econômicas sejam 
ainda mais aumentadas e ao 
mesmo tempo controlar a pan-
demia com hábitos de compor-
tamento”, completou.

Atendendo a pedidos, fiscalização  
nas ruas será intensificada

Tanto o presidente da CDL-
-CG (Câmara de Dirigentes 
Lojistas de Campo Grande) 
quanto o representante da As-
sociação Comercial pediram 

ao prefeito que intensificasse 
as blitze nas ruas, fazendo com 
que a população cumpra as 
medidas de isolamento.

Com isso, ainda durante a 
live de ontem (30), o prefeito 
Marquinhos Trad afirmou que 
os trabalhos nas ruas já es-
tavam sendo intensificados. 
“Não vamos aplicar a ‘lei 
seca’, mas nós estamos indi-
retamente cuidando daqueles 
que vão dirigir com efeito de 
álcool e vamos colocar a partir 
de hoje um número assustador 
de funcionários para realizar 
os exames com bafômetro na-
queles que estão circulando 
com carro e moto na nossa 
cidade”, disse o prefeito.

“Você, que está pilotando 
moto sem CNH ou está com 
documentos vencidos, que 
não tem habilitação ou es-
teja vencida, você que está 
acostumado dirigir alcoolizado 
ou com algumas doses de ál-
cool no corpo, não saiam na 
rua a partir de hoje. Uma 
multiplicidade de agentes da 
polícia militar, governo, muni-
cípio, e administrações para 
salvaguardar a ordem pública 
e evitar traumas na Santa 
Casa”, finalizou.

nidades indígenas. Em Aqui-
dauana, segundo a enfermeira 
Taisa Dias, o desafio de manter 
os atendimentos nas aldeias 
se deve à falta de pessoal. “A 
situação é que precisamos de 
mais RH [recursos humanos]. 
Está somente eu e mais uma en-
fermeira nas coletas de Swabs 
[exame feito por cotonete] e 
dois dentistas nos testes rá-
pidos”, detalhou. Além disso, a 
profissional destacou que está 
faltando o jaleco gramatura 40 
para que os profissionais te-
nham mais segurança. “A pre-
feitura tem três enfermeiras 
cedidas e três médicos, atendem 
no postinho. E nós nas coletas 
de swabs”, disse. 

Já a coordenadora do Polo 
Base de Saúde Indígena em 
Dourados, enfermeira India-
nara Machado Ramires, des-
tacou que a maior dificuldade 

nos atendimentos da região se 
deve pela falta de EPIs (equi-
pamentos de proteção indivi-
dual). “A nossa maior dificul-
dade é com os EPIs, no acesso 
desses materiais para os tra-
balhadores. Entretanto, hoje 
nós já podemos contar com o 
apoio de profissionais que tem 
contribuído com o processo de 
coleta dos exames e acompa-
nhamento dos casos positivos. 
A prefeitura designou mais dois 
enfermeiros e dois técnicos de 
enfermagem neste momento. A 
UFGD [Universidade Federal 
da Grande Dourados] também 
contribuiu com uma técnica 
de enfermagem para ajudar 
nas coletas de exames”, frisou. 
O Polo Base de Dourados é 
responsável ainda pelo aten-
dimento da saúde indígena em 
outros três municípios, Doura-
dina, Maracaju e Rio Brilhante. 
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