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ao CORONAVÍRUS

Editorial
A tempestade da Covid-19 ainda
não passou. No entanto, metade
da população de Mato Grosso
do Sul já está protegida contra o
mau tempo. Assim, mesmo sob
chuva (agora menos intensa), já é
possível retomar, gradativamente,
diversas atividades. Esse retorno é
o desafio que se apresenta neste
momento da pandemia.

tem atuado de forma articulada
com os demais Poderes, setores
produtivos e com a sociedade de
modo geral. Apenas neste ano, os
parlamentares aprovaram 12 leis de
enfrentamento à pandemia. Essas
leis resultam das necessidades
e das demandas dos vários
segmentos sociais, sobretudo
os mais afetados pela crise.

A vacinação contra a Covid-19
avança e os números de novos
casos e de mortes pela doença
diminuem. No entanto, os impactos
da pandemia ainda são fortes e
abrangem todas as áreas, com
destaque à economia. São muitos
problemas, como desemprego,
retração do poder de consumo
das famílias e desaquecimento
dos setores produtivos.

Informações sobre essas ações
parlamentares estão reunidas
neste informativo, que chega à
oitava edição. Além disso, esta
edição abre espaço para a voz
da esperança, em sintonia com
este momento da luta contra a
pandemia. A esperança está nas
falas dos melhores entendedores
de futuro: as crianças. Com graça,
espontaneidade e verdade, elas
convidam a todos a sonharem com
um bom tempo, sem tempestade
de dor e sofrimento.

A Assembleia Legislativa de
Mato Grosso do Sul (ALEMS)
está atenta a essa situação e

Fala do presidente

Em novo momento da pandemia, ALEMS
ajuda Estado na recuperação econômica
Com metade da população com imunização completa contra a
Covid-19, Mato Grosso do Sul vive um momento menos crítico
da pandemia, com redução expressiva dos casos novos e de
mortes. O desafio agora é buscar alternativas para recuperação
da economia e retorno gradativo das atividades. Nesse processo,
a Assembleia Legislativa tem atuado de forma fundamental.
“Quando a pandemia começou, não imaginávamos que o novo
coronavírus afetaria a economia de forma tão grave”, comentou o
presidente da Casa de Leis, deputado Paulo Corrêa (PSDB). Nesse
cenário, conforme frisa o parlamentar, a ALEMS desempenha
importante papel. A Casa de Leis participou de debates, ajudou na
elaboração de propostas e aprovou com celeridade projetos para
recuperação de setores mais afetados, como bares, restaurantes
e as áreas de Cultura e Turismo.
“Ouvimos atentamente as necessidades desses setores – por
entendermos que precisavam da mão amiga do poder público,
mais do que nunca, nesse momento tão crítico –
e levamos ao governador Reinaldo Azambuja,
por intermédio do secretário Eduardo Riedel,
que preparou o maior pacote de auxílio a
esses segmentos entre todos os Estados da
Federação, na ordem de R$ 763 milhões”,
afirmou Paulo Corrêa.
“Assembleia Legislativa se dispôs
a fazer o que fosse necessário
para dar fôlego aos setores mais
afetados, como bares, restaurantes,
agentes de turismo e artistas.
Fizemos nossa parte com muita
sensibilidade, diálogo e coragem.”
Dep. Paulo Corrêa
Presidente da ALEMS
Saiba - Mais vacina e menos morte
Óbitos por Covid-19
em MS - 2021
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Quanto mais a vacinação contra a Covid-19
avança, menos pessoas morrem por causa
da doença em Mato Grosso do Sul. O
Estado chega à metade da população com
imunização completa e o número de mortes
cai significativamente. Em junho deste ano,
1.321 sul-mato-grossenses perderam a luta
para a Covid-19. Nos meses seguintes, com
mais pessoas vacinadas, as reduções foram
ininterruptas, chegando a 73 mortes em
setembro (até o dia 14). A retração é de 87%.
Evidentemente, pessoas não são números e
a dor do luto jamais poderá ser quantificada.
No entanto, a queda na quantidade de mortes
aumenta a certeza da vitória sobre a pandemia.

*Dados coletados até 14/09/2021

Leia mais:
Retoma MS: ALEMS se empenha no socorro aos que mais
sofrem na pandemia

Muito além de projetos
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Deputados liberam R$ 36 milhões aos
municípios e atuam em várias frentes

Deputados em evento de assinatura de emendas destinadas aos municípios

Além da apresentação e aprovação de projetos, os deputados
têm buscado caminhos diversos no enfrentamento dos problemas
suscitados ou agravados pela pandemia. Entre essas ações, tem
destaque a liberação de R$ 36 milhões em emendas aos 79
municípios de Mato Grosso do Sul. Do total desse recurso, 70%
ou R$ 24,8 milhões foram destinados para aplicação na Saúde,
com repasses diretos aos fundos municipais.
Os parlamentares também têm apoiado a iniciativa privada em
ações contra o novo coronavírus, como realização de testagem
em massa da população, e atuado com os demais Poderes em
diversas frentes, entre as quais estão ações para a recuperação da
economia e para o avanço da campanha de vacinação.
No conjunto dessas iniciativas, estão, por exemplo, a discussão e
votação, em tempo recorde, de propostas para socorrer atividades
econômicas afetadas pela pandemia e ajudar famílias em situação
de vulnerabilidade social.
Leia mais:
Deputados estaduais liberam R$ 36 milhões em emendas
aos 79 municípios de MS
Retoma MS: ALEMS se empenha no socorro aos que mais sofrem
na pandemia
ALEMS apoia setor privado em ação de testagem em massa da
população de MS
Presidente visita Butantan e solicita doses extras da Coronavac
ALEMS antecipa metade do 13º salário e ajuda no aquecimento da
economia de MS
Com pedido coletivo da ALEMS, oito categorias entram na
prioridade de vacinação

Funcionamento da Casa
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Retorno às atividades presenciais é
marcado por otimismo

Servidores com imunização completa retornaram ao trabalho presencial na ALEMS

A vida retorna, pouco a pouco, aos corredores e salas da
ALEMS. Esse momento suscita expectativas otimistas de
volta à normalidade, conforme o 1º secretário, deputado
Zé Teixeira (DEM). O parlamentar também enfatiza que a
Casa de Leis continuou os trabalhos, com contribuições
importantes e necessárias aos sul-mato-grossenses.
“À medida que a propagação da Covid-19 diminui e com
as pessoas totalmente vacinadas, os Poderes, as indústrias
e o comércio podem aliviar as restrições, o que significa
estar de volta ao trabalho. O otimismo está aumentando
para uma potencial transição para a normalidade nos
próximos meses”, destacou Zé Teixeira. O retorno é feito
com cautela e com respeito às medidas de biossegurança.
O deputado Zé Teixeira enfatiza que, durante toda a pandemia, a
Casa de Leis tem se adaptado, com auxílio das tecnologias, para
dar prosseguimento aos trabalhos. ”A pandemia forçou a adoção
de novas formas virtuais de trabalho e o Poder Legislativo tem
prestado um serviço de excelência. Não paramos em nenhum
momento”, considerou.
“A Assembleia tem dado sua contribuição
ao povo sul-mato-grossense. Os 24
parlamentares têm feito o dever de
casa e atendido tudo aquilo
que a sociedade espera de
um legislador atuante, sério e
preocupado com a qualidade
de vida da população e
desenvolvimento
econômico do Estado.”
Dep. Zé Teixeira
1º Secretário da ALEMS

Novo momento da pandemia
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Ato da Mesa Diretora atualiza medidas
de funcionamento da ALEMS

Sessões continuam sendo realizadas de forma mista até o dia 15 de outubro

Com a continuidade da pandemia, mas em um cenário de
avanço da vacinação e a consequente redução dos casos
de Covid-19, a ALEMS atualizou as medidas temporárias de
funcionamento da Casa.
Logo após o recesso legislativo, a Mesa Diretora publicou o Ato
19/2021, estabelecendo o retorno ao trabalho presencial dos
servidores imunizados (com duas doses ou dose única), medida
que não se aplica às gestantes. Esta decisão foi consolidada pelo
Ato 20/2021, que também prorrogou até o dia 15 de outubro
a continuidade da realização em formato misto (presencial e
remota) das sessões plenárias e outras reuniões ordinárias.
Permanecem proibida a realização de eventos com a presença
do público externo e o atendimento a esse público. As sessões
ordinárias, as reuniões da Comissão de Constituição, Justiça e
Redação (CCJR) e das comissões de mérito continuam sendo
realizadas de forma mista, com transmissões ao vivo pelos canais
de comunicação da ALEMS.
Leia mais:
Ato prorroga algumas medidas e estabelece a volta do trabalho
presencial na ALEMS
Mesa Diretora prorroga medidas temporárias de
funcionamento da ALEMS

Legislação
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Apenas neste ano, ALEMS aprovou 12 leis
para combater a pandemia

Propostas estão em análise da CCJR ou em outros momentos do trâmite legislativo

A aprovação de leis tem sido fundamental para Mato Grosso do
Sul avançar na guerra contra o coronavírus. Apenas neste ano,
foram aprovadas 12 leis que visam reduzir os efeitos da crise e
assegurar direitos, sobretudo, aos grupos mais vulneráveis. No
total, já somam 24 normas para o enfrentamento da Covid-19.
Entre as leis, destacam-se, neste momento de processo para
a retomada das atividades em Mato Grosso do Sul, as que
estabelecem medidas para socorrer alguns grupos e setores,
impactando, positivamente, em toda a sociedade.
Em seu conjunto, essas normativas concedem apoio financeiro
emergencial a profissionais e empresas dos segmentos de
Turismo e Cultura e contribuem para a garantia do direito básico
à alimentação às famílias em situação de vulnerabilidade. Dada
sua importância e necessidade, essas leis foram analisadas,
votadas e aprovadas com celeridade.
Confira abaixo as leis aprovadas neste ano:
5.628/2021: Suspende os prazos de validade dos concursos
públicos.
5.636/2021: Prevê multas a quem desrespeitar a ordem de
vacinação contra a Covid-19.
5.639/2021: Institui o Programa Mais Social.
5.645/2021: Proíbe descontos sobre pagamentos de editais e
prêmios na área de Cultura.
5.653/2021: Reconhece a atividade física como essencial em
período de pandemia.
5.687/2021: Institui o programa Incentiva+MS Turismo.
5.688/2021: Institui o programa MS Cultura Cidadã.
5.689/2021: Institui o programa +Crédito-MS e o Fundo Estadual
de Microcrédito.
5.695/2021: Reconhece como essenciais as atividades de
cabeleireiros, barbeiros, esteticistas, e outras similares.
5.696/2021: Prevê prioridade de imunização aos líderes religiosos.
5.710/2021: Cria Estratégia Permanente para Conscientização,
Sensibilização, Informação e Incentivo à Vacinação.
5.714/2021: Reconhece a atividade dos restaurantes como
essencial em época de pandemia.
Veja agora a relação das demais leis de enfrentamento
da Covid-19:
5.500/2020

5.575/2020

5.608/2020

5.501/2020

5.576/2020

5.613/2020

5.502/2020

5.589/2020

5.620/2020

5.530/2020

5.594/2020

5.625/2020

Trabalho legislativo
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Tramitam na ALEMS 25 projetos de lei
de enfrentamento à Covid-19

Projetos de lei são apresentados, discutidos e votados durante as sessões plenárias

Entre as principais ações da ALEMS no enfrentamento da pandemia
da Covid-19, está a elaboração e aprovação pelos parlamentares
de propostas de leis que visam à redução dos impactos da doença
na vida dos sul-mato-grossenses. Atualmente, tramitam na Casa
25 projetos de lei relacionados à pandemia. Desses, dez já foram
aprovados em primeira discussão.
Os projetos contemplam diversas demandas sociais, com atenção
especial à saúde e recuperação da economia. Entre as propostas,
estão, por exemplo, as que reconhecem algumas atividades
como essenciais em época de pandemia, o que é importante à
população e aos setores impactados economicamente.
Confira abaixo os projetos aprovados em primeira discussão:
88/2020: Reconhece as atividades de ação social como
essenciais em época de pandemia.
98/2020: Dispõe sobre realização de campanhas de
conscientização e prevenção à violência autoprovocada
durante a pandemia.
118/2020: Dispõe sobre a prevenção e redução da
mortalidade materna, infantil e fetal durante a pandemia.
218/2020: Institui a Política Estadual de Atenção à Saúde Mental
das Vítimas da Covid-19. (Apensado ao Projeto de Lei 203/2021).
88/2021: Cria serviço de informação e acolhimento
às famílias de pessoas internadas.
133/2021: Reconhece como essencial durante a
pandemia a atividade das óticas.
180/2021: Reconhece a atividade de ecoturismo
como essencial durante a pandemia.
190/2021: Reconhece as feiras livres atividade essencial na
pandemia.
198/2021: Dispõe sobre a afixação de cartazes
informando os benefícios da vacinação contra a Covid-19.
219/2021: Cria o Dia Estadual em Memória das Vítimas da Covid-19.

Decretos legislativos

Devido à pandemia, 17 municípios de MS
estão em calamidade pública
Em todo o mundo, o novo coronavírus ameaçou cidades,
colocando em risco não apenas a saúde pública, mas também a
economia. Os municípios estão na linha de frente para lidar com
a pandemia e seus impactos duradouros. Contra um cenário
de vulnerabilidade e necessidades crescentes, os governos
municipais são confrontados com o declínio nas receitas.
Com sua capacidade econômica limitada, os municípios
precisam de ajuda. E a ALEMS desempenha papel fundamental
nesse auxílio. Uma das formas importantes de propiciar esse
socorro é a aprovação pelos deputados do reconhecimento do
estado de calamidade pública. Atualmente, estão nessa situação
17 municípios.

Confira abaixo a relação dos municípios em estado
de calamidade pública em decorrência da pandemia
da Covid-19

Município - número do decreto legislativo
(data da publicação no Diário Oficial da ALEMS) - prazo de vigência
São Gabriel do Oeste –
Anaurilândia –		
		
Costa Rica – 		
		
Rio Verde de Mato Grosso –
Laguna Carapã – 		
Rio Brilhante – 		
Douradina –			
Ladário – 			
Selvíria – 			
		
Deodápolis – 		
		
Campo Grande – 			
Três Lagoas – 		
		
Batayporã – 			
Pedro Gomes – 			
Jardim – 			
		
Naviraí – 			
		
Água Clara – 		
		

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

712/2021 (25/06) – até30/09/2021
713/2021 (02/07) – até 31/12/2021
714/2021 (09/07) – até 31/12/2021
715/2021 (14/07) – até 31/12/2021
717/2021 (16/07) – até 31/12/2021
718/2021 (16/07) – até 31/12/2021
719/2021 (16/07) – até 31/12/2021
720/2021 (16/07) – até 31/12/2021
721/2021 (16/07) – até 31/12/2021
722/2021 (16/07) – até 31/12/2021
723/2021 (16/07) – até 31/12/2021
724/2021 (16/07) – até 31/12/2021
725/2021 (16/07) – até 31/12/2021
726/2021 (16/07) – até 31/12/2021
727/2021 (16/07) – até 31/12/2021
730/2021 (20/08) – até 31/12/2021
731/2021 (01/09) – até 31/12/2021

Comunicação

Foto: Wagner Guimarães

Programas e reportagens informam
sobre saúde e transmitem esperança

Profissionais da Comunicação levam ao cidadão informações sobre as ações da Casa

Desde o início da pandemia do coronavírus, a equipe da
Comunicação da ALEMS tem buscado informar o cidadão
sul-mato-grossense sobre a doença, motivando a adoção de
medidas preventivas e divulgando as ações do Parlamento
Estadual no combate à Covid-19.
Site, mídias sociais, TV ALEMS e Rádio ALEMS estão voltados
para a disseminação de informações importantes sobre saúde
pública. Além disso, a cobertura jornalística da Comunicação
da Casa visa transmitir esperança, encorajamento e otimismo.
Em entrevistas à TV e Rádio, profissionais da Saúde e outros
especialistas falaram sobre fake news, saúde mental, cuidado
com gestantes e puérperas, entre outros temas. Além disso,
o site de notícias publicou matérias especiais, abordando a
prevenção ao suicídio, a paternidade em tempos de pandemia,
depressão e sobre o próprio informativo ALEMS no combate
ao coronavírus.
Leia mais:
Programa fala de fake news, divulgação da ciência e do projeto
“Mídia Ciência”.
Programa Saúde em Foco aborda a ansiedade.
Considerações debate sobre gravidez durante pandemia
de Covid-19.
Setembro Amarelo: Ações da ALEMS reforçam iniciativas
de prevenção ao suicídio.
Dia dos Pais: Um novo olhar sobre a paternidade em
tempos de pandemia.
Agosto Verde: ALEMS reforça apoio a atividades de
enfrentamento à depressão.
Informes registram atuação parlamentar essencial no
combate da Covid-19.

É a vida. É bonita e é bonita

Crianças falam sobre a pandemia e
fortalecem a esperança em um novo tempo
Certo estava Gonzaguinha que preferiu ficar com a pureza da
resposta das crianças. Afinal, o que elas dizem “é a vida”. E a
vida é maior que qualquer sofrimento.
Para lembrarmos, com contornos fortes, de como é mesmo a
esperança (já tão ofuscada por tanta dor), pedimos que algumas
crianças falassem sobre seus sentimentos na pandemia e sobre
o que esperam de um futuro próximo.
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Abaixo, você pode conferir o que disseram as crianças. Bom
mergulho na leveza da esperança e na beleza da vida.
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“Durante este tempo de pandemia, eu
senti um aperto no coração, porque
anos muitas pessoas foram prejudicadas e
9
muitas crianças não puderam ir pra
r,
escola. E assim fiquei muito triste com
isso, porque até eu não pude ir pra
escola. Eu senti falta das minhas amigas,
dos meus professores. Nós tivemos que
fazer tudo aula online um ano e meio.
Mas a minha expectativa é que a gente,
os idosos, as pessoas mais velhas estão
vacinando, os adolescentes também e
que o coronavírus vai passar. Nada vai
nos deter. Nós somos muito fortes.
Vamos conseguir lutar contra o vírus.“
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“Eu sentia alegre, mas estava um pouco
sozinha. Estava com saudades dos meus
amiguinhos, mas agora estou indo para
a escola. E agora estou vendo meus
amiguinhos. E para Covid a gente
tem que passar álcool, lavar bem
as mãos e não pode ficar perto
dos outros. O meu sentimento é
porque não posso sair pra escola,
não posso ver meus amiguinhos.”
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“Eu quero vacinar logo pra poder
abraçar a madrinha, o padrinho e os
meus primos. Na pandemia, eu fiquei
com saudade das pessoas, da minha
madrinha, do meu padrinho, dos
meus priminhos, do meu vovô, da
minha vovó. Eu quero vacinar logo pra
poder abraçar as pessoas sem passar
Covid pra elas.”
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“Desde o começo, tive muito medo de
perder as pessoas que eu amo. Infelizmente,
meu avô faleceu. Mas ele deixou muitas
memórias. Ele sempre foi um avô
maravilhoso pra gente. Apesar de
a
tantos problemas, tantas derrotas,
nd
nós estamos voltando ao normal
aos poucos. As aulas presenciais já
retornaram. Eu já fui vacinada. E a
esperança tem superado o medo.”
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“Eu, neste período de pandemia, fiquei muito triste, porque
fiquei muito longe dos meus amigos e de ir pra escola.
Fiquei muito tempo dentro de casa, principalmente no
período em que minha mãe e meu pai pegaram
r
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C
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Covid. Mas o bom foi que tudo ficou melhor.
E também quando um pegou Covid, o
outro estava aqui. Então, tudo teve o seu
tempo. Eu gostei muito, porque agora
que tá todo mundo muito melhor. Agora,
depois da vacinação, tudo melhorou muito,
porque todo mundo agora vai poder viajar,
encontrar com os amigos, curtir Natal, Ano
Novo. E se tudo melhorar, aí sim que vai ter
uma comemoração muito grande.”
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“Quando começou a pandemia, eu
fiquei muito triste. Mas eu fui fazendo
aula online. Daí eu estava com muito
medo que meus amigos e pessoas da
minha família que eu gosto morressem.
Eu estava com muito medo disso. Mas
agora já passou. Estou muito feliz.”
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“Fiquei tite porque ninguém
binca comigo. Não posso
passeá e nem ir na paça bincá.
Colonavilus, vai embola!”
[Fiquei triste, porque ninguém
brinca comigo. Não posso
passear e nem ir à praça brincar.
Coronavírus, vai embora!]

Leia mais:
Combate ao coronavírus: Crianças falam de esperança na
8ª edição do informativo
Quer ouvir essas declarações nas vozes das crianças?
É só clicar no link acima. No final desta matéria, você poderá
conferir os áudios.

Serviço

Atendimentos pós-Covid gratuitos
Pessoas que tiveram Covid-19 e que ficaram com sequelas têm
direito a atendimento gratuito em Campo Grande. Os serviços
são oferecidos pela Prefeitura da Capital e pela Uniderp.
Veja os contatos:
-

Centro Especializado em Reabilitação da Associação dos
Amigos dos Excepcionais (CER/APAE) - Prefeitura de 		
Campo Grande em parceria com a APAE.
Telefone: (67) 3045-5005 (períodos matutino e vespertino)

-

Ambulatório de Fisioterapia pós-Covid-19 - Uniderp
Telefone: (67) 99613-3710 (período matutino)
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