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Por levantamento feito pela Confederação Nacional de Transporte é preciso R$ 4 bilhões para recuperação

Prefeitura envia 
de uma só vez 

parcelas do IPTU
Virada épica faz
o Atlético-MG 
ser bicampeão 

brasileiro

14ª Fenasul 
começa hoje, 

trazendo 
símbolos da 

tradição gaúcha

Inadimplência 
atinge mais de 
106 mil famílais 

em Campo Grande

Deputados 
estaduais 

aprovam criação 
da Polícia Penal

54% das rodovias de Mato Grosso do 
Sul estão regulares, ruins ou péssimas

 Os mais de 450 mil 
carnês do IPTU (Imposto 

Predial e Territorial 
Urbano) 2022 já estão 
chegando às casas dos 
contribuintes de Campo 
Grande. Neste ano o im-
posto chega com a pro-

messa de “reajuste zero”. 
Edital divulgado na terça-
-feira, no Diário Oficial de 
Campo Grande, notifica 
os proprietários sobre o 

lançamento do imposto. As 
contas para pagamentos 

serão entregues pelos Cor-
reios, sendo o endereço de 
entrega aquele constante 
do cadastro imobiliário da 

prefeitura. Página A8

Foram 50 anos de an-
gústia. A história que não 
haviam presenciado. Até 
essa quinta-feira, 2 de de-
zembro de 2021. As cinco 
décadas de ansiedade e 
incertezas se resumiram 
em cinco minutos de alta 
emoção. Foi o tempo ne-
cessário para o Atlético 

buscar uma virada épica, 
vencer o Bahia por 3 a 2 na 
Fonte Nova e conquistar o 
bicampeonato brasileiro. 
Uma grande festa da tor-
cida em Belo Horizonte. 

Campo Grande volta 
a receber a maior feira 

gaúcha do Brasil. A 
14ª Fenasul começa a 

partir desta sexta-feira 
(3) e vai até o próximo 

domingo (12). Além 
das atrações culturais, 
que apresentam a tra-
dição gaúcha ao povo 
sul-mato-grossense, 

a feira conta com fes-
tival de cucas, artesa-
nato, decoração, moda 
e gastronomia, em que 
se destacam a costela 

no fogo de chão e o 
tradicional porco no 

rolete. Página C1

A menos de um mês 
do Natal, Campo Grande 

tem 106.768 consumidores 
inadimplentes. Os dados 
fazem parte da Pesquisa 

de Endividamento e 
Inadimplência do Consu-
midor (PEIC), da Confe-
deração Nacional do Co-
mércio de Bens, Serviços 
e Turismo. O montante é 
3,4% superior a outubro.

O levantamento 
apontou ainda que em 
novembro o índice de 

famílias endividadas em 
Campo Grande ficou em 

63,7%, menor que em 
outubro, quando eram 

64,3%, porém houve 
aumento no índice das 

que informam contas em 
atraso, que passou de 
32,6% a 33,7%. Página A7

Aprovado por una-
nimidade, em primeira 
discussão, o Projeto de 
Emenda Constitucional 

8/2019, que criará a Polícia 
Penal de Mato Grosso do 

Sul. A proposta não estava 
na ordem do dia dessa 

quinta-feira (2), mas após 
a mobilização da categoria 
e o acordo de lideranças, 
durante a sessão plenária 

mista, o projeto foi in-
cluído na pauta. A matéria 
ainda será votada em se-
gunda e última discussão. 
A proposta de emenda à 

Constituição Estadual tem 
autoria do Coronel David. 
O relator da matéria, de-
putado Barbosinha, pediu 
apoio da bancada federal 
para aprovação também 
em nível federal. Página A3
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Variante ômicron 
provoca corrida por 

testes e vacina
Depois da divul-

gação dos primeiros 
casos da nova variante 
do novo coronavírus, 
a ômicron, os postos 

de vacinação e de 
testagem localizados 
em diferentes bairros 

da Capital come-
çaram, desde a última 
segunda-feira (29), a 
receber um número 

maior de interessados 
em tomar as doses de 
reforço e em realizar 

os testes que detectam 
o vírus. Segundo fun-

cionários de testagem, 
junto com o medo pela 
nova variante, a pro-

cura foi incrementada 
com as doenças respi-
ratórias desta época 

do ano. Página A6

Levantamento anual realizado 
pela CNT (Confederação Na-

cional de Transporte), divulgado 
na última terça (30), indicou que, 

dos 4.489 km de rodovias pavi-
mentadas de Mato Grosso do Sul, 
ao menos 54% estão em situação 
regular, ruim ou péssima. Além 

disso, o estudo apontou que para 
recuperar a malha viária de tais 

locais será necessário investir 
pelo menos R$ 4 bilhões nos pró-

ximos anos. Outra informação 
apresentada no relatório é de 

que, no Estado, 52,5% da malha 
rodoviária apresenta problemas 

no pavimento, e 40,4% possui 
a sinalização regular, ruim ou 

péssima, o que influencia direta-
mente nas condições de tráfego 

e de trabalho dos motoristas que 
circulam por Mato Grosso doSul. 

A equipe do jornal O Estado 
conversou com alguns deles que 
afirmam que, além da demora 

provocada pelas atuais condições 
do asfalto em diversos trechos 

rodoviários, eles ainda precisam 
arcar com os prejuízos econô-
micos e com os riscos, já que a 

segurança também é diretamente 
comprometida com tal situação. 

Segundo a CNT, em toda a Re-
gião Centro-Oeste, ao menos 60% 
das rodovias pavimentadas apre-
sentam algum tipo de problema. 
Ademais, 51% da extensão não 

apresenta sinalização adequada, 
e quase 60% tem problemas com 

o traçado central. Página A6
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MS-O60 Situação do asfalto 

UMA PARTE DE MINAS EM FESTAUMA PARTE DE MINAS EM FESTA

Tempo

Cidades Mín.        Máx.
Campo Grande    20°   32°
Dourados      21°   36°
Corumbá                   23°             34°
Maracaju                   21°             37°
Ponta Porã                 20°             34°
Três Lagoas               22°            35°
Mundo Novo              22°   37°

Sol e aumento de nuvens 
de manhã. Pancadas de 
chuva à tarde e à noite.

Saiba mais sobre o tempo na pág. A8

Tempo



O pequeno espaço em frente a nossas 
casas tem um papel social e urba-
nístico maior que sua metragem. 

Elas revelam, com suas diferentes apa-
rências e tempo, o encontro entre o lado 
individual e o coletivo de todos nós. Si-
tuada exatamente entre o aconchego do 
nosso espaço inviolável e a rua livre, elas 
roubam um pouco do segredo que não 
queremos tornar conhecidos. Há calçadas 
abandonadas, enfeitadas, arborizadas, 
novas, antigas, convidativas e até amis-
tosas. A calçada é sempre um convite para 
adivinhar o que está por trás dos muros. 
Pela aparência muitos imaginam como é 
a extensão da calçada dentro de quatro 
paredes. Serão alegres? Sisudas? Aco-
lhedoras? Quem sabe! Mas cada calçada, 
de cada casa, pode revelar uma historia 
diferente e única, assim como as pessoas 
querem ser.

Urbanisticamente falando, calçadas é 
território neutro. Nem pessoal demais 
para garantir a extensão da sua casa e 
nem publica por inteiro a ponto de cercear 
o ir e vir dos seus habitantes. Por isso é 
a fronteira entre o aspecto individual dos 
moradores e o modo como se inserem 
na coletividade em que residem. Assim 
como pessoas, calçadas sempre requerem 
cuidados especiais. Do contrário, fica pa-
recendo que ficou desleixado com as apa-
rências. Da calçada e do seu interior, já que 
ela é o primeiro ponto a despertar nosso 
senso estético. Somos impiedosamente 
atraídos pela ordem e a beleza. Um tipo 
de bálsamo para a alma. Podem dar o tom 

de vizinhança ou de reserva. Cada espaço 
desses pode revelar a importância que dis-
pensamos para as pessoas. É nosso cartão 
de visita, queiramos ou não. Umas são a 
extensão da casa. Outras seu término.

Por onde se anda, pelo menos no quadri-
látero central, a guia de orientação para 
deficientes visuais no centro das calçadas 
campo-grandenses mostra o lado civilizado 
e solidário com eles. É uma das raras ci-
dades brasileiras com tal suporte.

Calçadas também são encontros, 
mesmo que os olhos não encontrem 
outro olhar. É como se fossem um espaço 
provocativo para sair do anonimato, que, 
qual uma prisão de pensamentos, não 
pode evitar o desejo de ver e ser visto, de 
cumprimentar com os olhos e de dizer “eu 
existo” sem palavras. O melhor de nossas 
calçadas é a possibilidade de cumpri-
mentar uma pessoa estranha e torná-la 
sua amiga anônima. É o lugar de sentir 
que pertence a um lugar, mesmo estando 
apenas de passagem.

Calçadas mostram muito do espírito de 
uma cidade. Mas tudo começa na calçada 
em frente a sua casa. Talvez, maior nú-
mero de pessoas nas calçadas em frente 
de casa, pode significar gente querendo 
mais conversa e menos isolamento do 
muro para dentro.

A vida moderna, com sua pressa inter-
minável, roubou as cadeiras dos finais 
de tarde junto a boa e gratuita escola de 
conversações amistosas. Calçadas são es-
paços democráticos criados para fomentar 
a sensação de vizinhança e pertencimento, 

além de nos fazer desconstruir a inse-
gurança esquizofrênica de não conhecer 
quem mora ao lado. Calçadas são para 
encontrar pessoas vizinhas e distantes. 
Os idosos e cadeirantes pensam que as 
calçadas poderiam ser mais fraternas e 
solidárias. Bem que poderiam existir ar-
quitetos de calçadas e namoros voltassem 
a acontecer neste espaço neutro, onde tudo 
pode começar ou terminar. Saudosismos 
a parte, mas as calçadas de antigamente 
eram estratégicas para muitas situações 
afetivas. Mesmo sem sair, elas ofere-
ciam certa autonomia. É como se fosse 
um laboratório experimental para a fase 
adulta negada dentro de casa. Precisamos 
recuperar esse território da cidadania e 
torná-lo uma extensão do nosso afeto pela 
cidade que moramos. 

Na área central, por conta do avanço de 
atividades comerciais, o setor urbanistico 
da prefeitura municipal iniciou um tra-
balho muito legal de padronização das cal-
çadas, tornando-as mais largas, seguras e 
convidativa. É o espaço neutro renovado, 
agora convidando as pessoas a andarem a 
pé e deixar de olhar só para a telinha do 
smartphone, numa saudável provocação 
para não ter receio de encontrar outros 
olhares, além do seu todo dia no espelho 
do banheiro. As calçadas mais charmosas 
da cidade estão na 14 de julho. Não tem 
àqueles postes com estranhos fios pendu-
rados, que parece coisa do velho oeste. Um 
horror. Ganhou árvores e bancos dando 
um solene ar de relax, como que desobri-
gando as pessoas de apenas passarem 
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“Somos o que fazemos. No dia em que fazemos, 
realmente existimos; nos outros, apenas duramos.”
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Editorial

Calçadas além do tempo

Pare de reclamar do que deu errado, e visualize o que 
pode dar certo para ter uma vida de mais qualidade

Gilberto Verardo

Marinélia Leal

O ano está chegando ao fim, e geral-
mente esse é um período de reflexão 
sobre todas as coisas boas que acon-

teceram ao longo dos últimos 12 meses.
Mas nem sempre é isso o que acontece. 

Muitas vezes, passamos esse momento 
do ano nos perguntando ou tentando en-
tender tudo o que deu errado, e porque 
as coisas não saíram como o planejado. 
Porém, esse é o momento ideal para 
deixar de reclamar pelas coisas que não 
acontecem, e tentar descobrir como esses 

desejos e expectativas vão se realizar.
Tudo o que acontece com você durante a 

sua vida, tem como propósito te mudar de al-
guma maneira, fazendo com que você evolua 
como pessoa e repense suas estratégias. 
Mas, principalmente, esses acontecimentos 
podem fazer com que a gente encontre as 
melhores versões de nós mesmos no futuro.

Portanto, não use esse fim de ano para 
reclamar das coisas que não deram certo. 
Mas sim, para entender o que foi feito e 
o porquê de não ter dado certo, além de 

identificar o que você deixou de fazer que 
poderia ter feito toda a diferença para o seu 
sucesso em 2020.

Ao fazer esse exercício, você rapidamente 
irá notar que perdeu muito tempo olhando 
para questões externas, como economia e 
política, quando deveria estar focado em 
si mesmo e no que está dentro de você, nos 
seus sonhos e desejos.

Planeje como você gostaria que fosse 
seu futuro, visualize como você quer que 
sua vida seja daqui a 4 meses, e trilhe o ca-

Engenheira química de formação, 
pós-graduada em Gestão da Qualidade. Mora 

em Portugal, atua como terapeuta vibracional, 
life coach, formadora e escritora desde 1998 

e mentora de Alta Performance.

 Psicólogo e psicoterapeuta

Apesar da extensa malha rodovi-
ária – mais de 1,7 milhão de km, 
de acordo com a Pesquisa CNT 

de Rodovias 2021 –, o país tem muitas 
vias em situações precárias. Buracos, 
pedras, falta de pavimentação e falhas 
na sinalização são alguns fatores que 
contribuem para as más condições das 
piores rotas do Brasil.

Segundo a pesquisa da CNT (Confe-
deração Nacional do Transporte), so-
mente 12,4% das rodovias são pavimen-
tadas. Entre as estradas analisadas, 
46,9% – 51.118 quilômetros – têm pavi-
mento desgastado. Nessa condição, ele 
pode conter, além do próprio desgaste, 

trincas isoladas ou em malha, corru-
gação, exsudação, remendos bem exe-
cutados e desagregação, entre outros. 

Para quem trabalha com transporte 
de cargas, conhecer a realidade das 
regiões é ainda mais importante para 
se planejar e traçar os caminhos menos 
perigosos para os caminhoneiros. A 
degradação é tão grande que custaria, 
segundo os cálculos da CNT, R$ 82,5 
bilhões para ser sanada. E mais: aban-
dono da malha fez o Brasil deixar de 
economizar R$ 956 milhões de litros 
de diesel em 2020, o que representa a 
quantia de R$ 4 bilhões. Esse é o custo 
por termos estradas ruins.

No quesito estradas, o Brasil tem 
muito o que aprender com outras na-
ções. Países da União Europeia, por 
exemplo, têm 100% das suas rodovias 
pavimentadas, como é o caso da Ale-
manha e França. É claro que essas na-
ções têm uma extensão territorial bem 
menor que a brasileira, com 644.440 e 
951.220 quilômetros de extensão rodo-
viária, respectivamente.

Mas mesmo países com extensões 
rodoviárias semelhantes à nossa, como 
é o caso da China, com 1.870.661 qui-
lômetros, têm 81% das estradas pa-
vimentadas. Ainda falando de países 
que compõem os Brics (Brasil, Rússia, 

Índia, China e África do Sul), a Índia, 
que tem mais de 3 milhões de quilôme-
tros de estradas, conta com 47,4% delas 
pavimentadas. Os Estados Unidos, por 
sua vez, têm 6,4 milhões de quilômetros 
de rodovias, sendo que 64,5% são pavi-
mentadas.

A Região Centro-Oeste aumentou em 
dobro a frota que circula nas rodovias 
muito por conta do agronegócio. Apesar 
de ser uma das principais estradas e es-
sencial para o escoamento da produção 
paraense para o restante do Brasil, a 
BR-163 tem trechos não pavimentados 
e com buracos, sendo os maiores pro-
blemas no Estado do Pará. 

Somos ruins de estradas 

por causa das vitrines consumistas. Foi 
mais um motivo criado para não ter tanta 
pressa. Ela detesta conversa, já que está 
sempre procurando motivo para justificá-
-la As calçadas têm lembranças além do 
seu tempo pessoal. Penso que, com a moda 
dos carros, as calçadas se tornaram ambu-
lantes e inibiram as conversas relaxantes. 
O tanque está sempre cheio de pressa. 
Pessoas nas calçadas é um tipo de alarme 
contra os não convidados. Em dúvida, vá 
para sua calçada. Ela pode te ajudar a 
sair do pessoalismo exagerado, acentuado 
na quarentena virótica e não tem contra 
indicação. A solidão, cercada de telas e 
pessoas, fica mais leve, acredito eu.

minho que você deve trilhar para alcançar 
seus objetivos. Um ano cheio de novas 
oportunidades está vindo aí, e eu espero 
que você use esse final de 2021 para criar 
uma vida de qualidade para o ano que vem, 
pois você merece.



Legislativo
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Projeto é de autoria do Coronel David e foi relatado por Barbosinha

Aprovada em 1ª votação PEC que 
cria a Polícia Penal em MS

Vereadores de Campo 
Grande aprovaram 
a proposta em 
pimeira votação
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Bosco Martins

Solenidade
O governador Reinaldo Azambuja, com presença da Mi-

nistra Tereza Cristina (DEM) e demais autoridades, empossa 
nesta sexta-feira (3) seus novos colaboradores. Na ceri-
mônia, além do deputado estadual, Eduardo Rocha(MDB) 
assumindo a Secretaria de Governo, Marco Aurélio San-
tullo (DEM) assumirá como novo secretário especial de 
Articulação Política, função já ocupada pelo chefe da Casa 
Civil, Sérgio de Paula. A solenidade está marcada para as 
10h, no auditório da governadoria e chancela aliança entre 
a ministra Tereza candidata ao Senado e Eduardo Riedel 
(PSDB) ao governo, nas eleições de 2022.

O Estado, ano 19
O titular desta coluna cumprimenta toda equipe do 

jornal O Estado na pessoa do amigo e empresário Jaime 
Vallér, pelos 19 anos de relevância e bom jornalismo. Um 
jornal diário renovando  a luta por dias melhores, com 
informação de verdade, se reinventando para continuar 
grande, independente e pronto para oferecer o melhor para 
o leitor. Parabéns!!

Laico
Finalmente aprovada a nomeação do ex-advogado-geral 

da União e ex-ministro da Justiça André Mendonça para 
a vaga aberta no STF com a aposentadoria em julho do 
ministro Marco Aurélio Mello. O entusiasmo laico do fu-
turo ministro parece ter durado apenas até seu nome ter 
sido confirmado em plenário. Adaptando a célebre frase 
do astronauta americano Neil Armstrong (1930-2012), 
primeiro homem a pisar na Lua, Mendonça classificou a 
aprovação como “um passo para um homem, mas um salto 
para os evangélicos”.

Coaf
Fazendo o menor barulho possível, o presidente Jair 

Bolsonaro quer passar o Coaf, órgão do Banco Central que 
atua na prevenção e combate à lavagem de dinheiro, para 
o Ministério da Justiça, revela Andréia Sadi. Lá, o órgão, 
de onde partiram as suspeitas de “rachadinha” contra o 
senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), ficaria sob o olhar vigi-
lante do ministro Anderson Torres, um dos auxiliares mais 
próximos do presidente.

Petrolão
O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Jesuíno 

Rissato anulou os julgamentos pela Lava Jato de Curitiba 
de pelo menos 13 condenados e remeteu os casos à Justiça 
Eleitoral. Entre os beneficiados estão nomes de peso, como 
o ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto, o ex-ministro 
Antonio Palocci e o ex-gerente da área internacional da 
Petrobras Renato Duque, considerado uma das figuras 
centrais do chamado “petrolão”.

Os deputados da Alems (As-
sembleia Legislativa de Mato 
Grosso do Sul) na ordem do 
dia de ontem  (2), após acordo 
de lideranças feito durante 
a sessão plenária mista, foi 
votado em primeira discussão 
o Projeto de Emenda Consti-
tucional 8/2019, de autoria do 
deputado Coronel David (sem 
partido) e coautoria de outros 
parlamentares, que altera ar-
tigos da Constituição Estadual 
para criar a Polícia Penal de 
Mato Grosso do Sul. A ma-
téria será votada em segunda 
discussão.

O autor do projeto, depu-
tado Coronel David, agredeceu 
a aprovação unânime da ma-
téria. “Agradeço a votação fa-
vorável dos nobres pares, ao 
presidente por possibilitar a 
votação desta matéria hoje 
[ontem], de forma especial 
os integrantes da Comissão 
de Constituição, Justiça e Re-
dação [CCJR]. É um reconhe-
cimento a uma atividade da 
segurança pública que envolve 
extremo perigo a esses profis-
sionais, e esta Casa de Leis faz 
justiça agora ao reconhecê-los 
como policiais penais”, frisou 
o parlamentar.

Durante todo este ano, o 
Sinsap-MS (Sindicato dos 
Agentes Penitenciários de 
Mato Grosso do Sul) esteve 
reunido com todos os depu-
tados estaduais para  discutir 
o tema. E buscou apoio de 

Alberto Gonçalves

O Pleno do Tribunal Re-
gional Federal da 3ª Região 
(TRF3) elegeu na quarta-
-feira (1º), em Sessão Ple-
nária Administrativa hí-
brida, a desembargadora 
federal Marisa Santos para 
presidente da corte no bi-
ênio 2022-2024.

A votação foi realizada 
de forma eletrônica, em dois 
turnos. No 1º, a desembarga-
dora federal Marisa Santos 
obteve 17 votos; o desem-
bargador federal Baptista 
Pereira, 13; e o desembar-
gador federal Nery Júnior, 
9. No turno decisivo, entre 
os dois mais votados, a ma-
gistrada foi eleita com 22 
votos, ante 16 de Baptista 
Pereira. Houve, ainda, um 
voto em branco.

A presidente eleita agra-
deceu ao colegiado e pediu 
a colaboração dos magis-
trados em sua gestão. “Nin-
guém faz nada sozinho. 
Vamos ouvir todos os co-
legas, inclusive do primeiro 
grau, e nossos servidores, 
que estão na linha de frente”, 
declarou. Ela afirmou que 
deseja dar seguimento à mo-
dernização da corte. “Pre-
tendo que o tribunal con-
tinue sendo vanguardista, 
buscando novas soluções 
inovadoras e ocupando um 
lugar de destaque no uso 
de tecnologias de ponta”, 
acrescentou.

Foram também eleitos os 
desembargadores Antonio 
Cedenho (vice-presidente), 
e Luiz Stefanini (corregedor 
regional da Justiça Federal).
(Com Ascom TRF3)

Divulgação

Justiça

Desembargadora 
Marisa Santos é 
eleita presidente 
do TRF 3ª Região

Planejamento

Vereadores aprovam Plano 
Plurianual em Campo Grande

representantes do governo do  
Estado, prefeituras e câmaras 
de vereadores. “Queremos 
agradecer a todos os deputados 
por este reconhecimento da ca-
tegoria e todas as autoridades 
que nos apoiaram. Estamos 
lutando há tempo por essa 
regulamentação que mudará 
o nosso sistema  penitenciário 
e a segurança pública do Es-
tado. É um sonho da  categoria 
que começa a se tornar reali-
dade”, comenta o presidente 
do Sinsap-MS, André Santiago.

Relator da matéria, o de-
putado Barbosinha deu apoio 
para que a medida fosse apro-
vada na Assembleia Legis-

lativa. “Estamos debruçados 
sobre esse projeto para que 
ele seja aprovado. Nosso apoio 
tem encontrado ressonância 
na própria categoria. Temos 
estabelecido um diálogo cons-
tante, recebendo sempre o 
presidente do Sinsap, André 
Santiago, que nos traz o anseio 
de todos os agentes penitenci-
ários”, disse Barbosinha.

Em Mato Grosso do Sul, 
o projeto acompanha a 
Emenda Constitucional 104, 
de dezembro de 2019, que foi 
promulgada pelo Congresso 
Nacional, promovendo assim 
uma harmonia estadual com 
a Constituição Federal para 

que os agentes penitenciá-
rios, após aprovação da PEC, 
sejam classificados como po-
liciais penais.

Barbosinha também cobra 
apoio dos políticos de MS no 
Congresso Nacional para que 
a carreira de policial penal 
federal seja regulamentada. 
Enviou ofício ao Ministério da 
Justiça solicitando resposta 
formal com mais esclareci-
mentos acerca do processo de 
regulamentação da carreira 
em âmbito federal. Ele ainda 
solicitou o envio de crono-
grama para término do proce-
dimento e consequente edição 
do regulamento.

Representantes dos 
agentes acompanharam 

a votação da PEC na 
Assembleia Legislativa

Rayani Santa Cruz 

Vereadores de Campo 
Grande aprovaram ontem 
(2) em duas sessões o PPA 
(Plano Plurianual), respon-
sável por nortear os inves-
timentos do Poder Público 
em Campo Grande para os 
próximos quatro anos. Um 
terço do orçamento será 
destinado à saúde.

O Projeto de Lei 10.320/21 
passou na sessão ordinária 
e na extraordinária (não 
remunerada), agora  segue 
para sanção do prefeito 
Marcos Trad. 

O dimensionamento 
da despesa para os inves-
timentos está estimado 
em exatos R$ 15,6 bilhões. 
Destes, um terço (cerca de 
R$ 5,2 bilhões) será destinado 
exclusivamente para investi-
mentos na área da saúde.

O documento de 195 pá-
ginas elenca uma série de 
macrodesafios para o pe-
ríodo de 2022 a 2025, princi-

palmente nas áreas de mo-
bilidade urbana, educação, 
segurança, saúde e desenvol-
vimento sustentável.

PPA
O PPA define diretrizes, 

objetivos e metas da adminis-
tração pública municipal em 
médio prazo, para orientar 
e definir as prioridades e 
auxiliar na promoção do de-
senvolvimento sustentável.

Os vereadores ainda pro-
puseram 138 emendas à pro-
posta enviada pela prefeitura, 
mas somente 134 foram apro-
vadas. Entre elas a que prevê 
a presença de psicólogos e 
assistentes sociais nas escolas 
da rede pública, outra que ins-
titui o Plano de Cargos e Car-
reiras dos servidores da SAS 
(Secretaria Municipal de As-
sistência Social), e o aumento 
das emendas parlamentares 
para atender entidades de 
saúde e assistência social, que 
passam de R$ 180 mil para R$ 
300 mil por vereador.



Agência Senado

O plenário do Senado 
aprovou, por 61 votos a favor, 
10 contra e 1 abstenção, nessa 
quinta-feira (2), a Proposta de 
Emenda Constitucional (PEC) 
23/2021. A PEC dos Precatórios, 
como ficou conhecida, abre no 
Orçamento da União de 2022 
um espaço fiscal estimado em 
R$ 106 bilhões para bancar R$ 
400 mensais aos beneficiários 
do Auxílio Brasil – programa de 
transferência de renda sucessor 
do Bolsa Famíla –, por meio da 
mudança da fórmula de cálculo 
do teto de gastos imposto pela 
Emenda Constitucional 95, de 
2016, e da criação de um subteto 
para o pagamento de precató-
rios, as dívidas da União e dos 
entes federativos oriundas de 
sentenças judiciais definitivas.

A proposta retorna à Câ-
mara dos Deputados.

Na sessão dessa quinta-feira, 
o relator da PEC, senador Fer-
nando Bezerra Coelho (MDB-
-PE), líder do governo no Senado, 
fez a leitura da última versão 
de seu parecer, que incorporou 
várias sugestões dos senadores. 
Entre elas, ressaltou a inclusão 
na Constituição de um dispo-
sitivo assegurando que “todo 
brasileiro em situação de vul-
nerabilidade social terá direito 
a uma renda básica familiar”. 
A “perenização” desse tipo de 
programa foi uma das maiores 
preocupações dos senadores du-
rante a discussão da PEC.

Outra alteração do texto 
garantiu que até 2026 o espaço 

fiscal aberto será totalmente 
vinculado a gastos sociais 
(programa de transferência 
de renda, saúde, Previdência 
Social e assistência social). 
Senadores expressaram receio 
de que uma eventual sobra seja 
utilizada pelo governo para 
gastos eleitorais. “Assim, todo 
o esforço feito pelo Congresso 
Nacional na busca de recursos 
estará vinculado às finalidades 
sociais mais urgentes neste 
momento de crise”, ressaltou 
o líder do governo.

Bezerra também acolheu 
proposta da senadora Simone 
Tebet (MDB-MS), reduzindo 
de 2036 para 2026 o prazo de 
vigência do subteto dos preca-
tórios (ou seja, o valor máximo 
anual que o governo pagará sem 
parcelamento). Segundo o re-
lator, isso dará “tempo suficiente 
para o Executivo melhor acom-
panhar o processo de apuração 
e formação dos precatórios e 
seus riscos fiscais, sem criar 
um passivo de ainda mais difícil 
execução orçamentária”.

Pouco antes da votação, o 
líder do governo reconheceu ar-
gumentos de Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP) e de outros senadores 
e anunciou dois complementos 
de voto: o acréscimo de um inciso 
no texto para uma “leitura mais 
clara de que o encadeamento 
da vinculação do espaço fiscal 
aberto estaria atendido” e a su-
pressão de uma frase do artigo 
4º, para evitar uma interpretação 
de que os gastos com saúde po-
deriam ser excluídos do teto de 
gastos constitucional.
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Cerimônia

Não está definido quantos convidados poderão comparecer ao plenário

Senado aprova a PEC dos 
Precatórios com Auxílio Brasil

Terceira via é incerta, e 
Moro ainda precisa passar 
por teste político, diz Lira

Fux e Mendonça marcam posse do 
novo ministro do STF para dia 16

Jefferson Rudy/Agência Senado

Rosinei Coutinho/STF

Filipe Barros (PSL-PR), deputado, sobre o projeto de fake news não 
conceituar o que é fake news, desinformação e discurso de ódio

Cada vez mais a Câmara e o 
Senado, infelizmente, estão de 
cócoras para o Judiciário

Letras miúdas
Aliado de André Mendonça na campanha ao STF, o deputado 

Sóstenes Cavalcante (DEM-RJ) diz que a pergunta para a 
qual o ex-ministro mais treinou foi sobre casamento gay. 
“Eu defenderei o direito constitucional do casamento civil 
de pessoas do mesmo sexo”, disse Mendonça na sabatina. 
Cavalcante afirma que muitos não atentaram para o que ele 
disse. O parlamentar diz que o raciocínio é que, como não há 
casamento homossexual na Constituição, Mendonça não se 
comprometeu com nada.

Replay 
 “O que ele falou é que defende garantias e direitos 

constitucionais. Na Constituição não consta garantia 
nenhuma de direitos civis de pessoas do mesmo sexo. O que a 
Constituição garante é de homem e mulher”, afirma Cavalcante.

Equilibrista
Com a resposta, definida pelo deputado como tecnicamente 

perfeita, Mendonça conseguiu agradar a senadores 
progressistas e evangélicos conservadores.

Entenda 
Cavalcante diz que parte dos apoiadores evangélicos se 

incomodou, mas por não ter entendido o recurso do ex-ministro. 
“A partir de amanhã vamos esclarecer para a comunidade 
evangélica através de vídeos e tudo mais”, afirma.

Queda 
 A aprovação de Mendonça deixa Davi Alcolumbre (DEM-AP) 

desmoralizado perante aliados. O senador disse até o último 
momento que conseguiria de 48 a 52 votos pela rejeição. 
Mostrou dossiê contra o ex-AGU, fez campanha corpo a corpo 
e se recusou a recebê-lo. Com pouco poder desde que saiu 
da presidência da Casa, acaba o processo com ainda menos 
crédito.

Boas 
Luís Roberto Barroso comemorou a aprovação de Mendonça. 

“A democracia tem lugar para liberais, conservadores e 
progressistas. O mesmo vale para o STF”, diz o ministro ao 
Painel.

... vindas 
 “O importante é que, além do conhecimento jurídico, o 

candidato seja uma pessoa do bem. Acho que é o caso do 
ministro André Mendonça”, acrescenta Barroso.

Block 
Os ministros do Tribunal de Contas da União aprovaram 

resolução que veta a nomeação à corte de indicados 
que respondam a ação penal ou ação de improbidade 
administrativa.

Corrida 
Duas vagas devem surgir em breve no TCU, com as saídas 

de Raimundo Carreiro e Ana Arraes. As cadeiras abertas são 
do Congresso, a quem cabe indicar os novos ministros.

Pra cima
A Frente Nacional de Prefeitos marcou para quarta-feira (8) 

uma mobilização em Brasília para conversar com deputados 
federais a respeito da urgência de aprovar a PEC 13/2021, que 
estende para 2023 o prazo para aplicação de 25% da receita de 
impostos em educação. A iniciativa foi batizada de “dia D”.

Mais tempo
 Segundo os prefeitos, a pandemia dificultou para 

muitas cidades a aplicação de recursos em educação, já 
que as atividades foram interrompidas. A PEC proíbe a 
responsabilização de prefeitos, administrativa, civil ou criminal, 
por descumprimento da aplicação do mínimo constitucional da 
educação em 2020 e 2021.

Dor de...
 A CPI dos benefícios fiscais na Assembleia Legislativa de 

São Paulo elegeu seu presidente, Paulo Fiorilo (PT), e seu vice, 
Edmir Chedid (DEM), e com o começo dos trabalhos poderá 
causar desgaste para João Doria (PSDB) e seus antecessores 
no governo de SP, como Márcio França (PSB) e Geraldo 
Alckmin (de saída do PSDB), todos com pretensões eleitorais 
para 2022.

... cabeça 
 O objetivo da CPI é investigar eventuais irregularidades na 

concessão de benefícios fiscais, que, segundo o PT, resultaram 
na renúncia de receita de R$ 115 bilhões nos últimos dez anos.

Troca 
A mudança na cúpula da Polícia Federal com a substituição 

do diretor-executivo, número 2 na hierarquia, foi publicada 
nessa quarta-feira (1º) no Diário Oficial da União. Como 
antecipado pelo Painel, sai Cairo Costa Duarte e entra Sandro 
Torres Avelar, que ocupava cargo de adido em Londres. Duarte 
segue para a adidância no Canadá.

Às vésperas do ano elei-
toral, o presidente da Câ-
mara dos Deputados, Ar-
thur Lira (PP-AL), enxerga 
um cenário político em que 
predomina a polarização 
entre o ex-presidente Lula 
(PT) e o presidente Jair 
Bolsonaro (PL), e diz que a 
terceira via está “bastante 
dividida”.

“Tem muitos eleitores 
que pensam: nem um nem 
outro. Mas quem vai perso-
nificar os interesses desse 
eleitor é que está difícil”, 
disse em entrevista à Glo-
boNews na noite de quarta-
-feira (1º).

Para Lira, o ex-juiz 
Sérgio Moro está em evi-
dência porque teve a pré-
-candidatura a presidente 
recém-lançada, mas ainda 
será julgado sob o ponto 
de vista político. “Era um 
homem da Justiça, reco-
nhecido pelos atos de juiz, 
certos ou errados. A polí-
tica ainda vai testar.”

Na avaliação do presi-
dente da Câmara, existe 
curiosidade em torno da 
figura de Moro, mas na 
política o tema do combate 
à corrupção, apesar de ser 
uma pauta de todos, não 
basta. Ele citou questões 
como o combate à fome e 
a necessidade de investi-
mentos sociais.

“A vida não é tão fácil 
quando você está com uma 
caneta na mão e um papel 
em branco para fazer des-
pachos”, afirmou.

Apesar de considerar que 
a Operação Lava Jato teve 
acertos, o político aponta 
erros grosseiros que cul-
minaram com a decisão do 
STF (Supremo Tribunal Fe-
deral) de apontar a parcia-
lidade de Moro em relação 

a Lula.
Em março, após ava-

liação da Segundo Turma 
do STF, Lira afirmou que a 
parcialidade da operação 
“jamais poderá merecer o 
perdão da história”.

Aliado de Bolsonaro, 
o presidente da Câmara 
afirmou também que o “cen-
trão” sempre garantiu a 
estabilidade do país e con-
tribuiu inclusive com os go-
vernos dos ex-presidentes 
Lula e Fernando Henrique 
Cardoso (PSDB).

Lira ainda desconversa 
sobre a própria reeleição 
para o comando da Câmara. 
Durante a entrevista, no 
entanto, ele afirmou que fez 
muitos esforços para dia-
logar no “chão de fábrica” 
do Legislativo, indepen-
dentemente das ideologias 
políticas, e isso pode for-
talecê-lo em uma eventual 
tentativa de permanecer no 
cargo.

Discretamente, ele 
chegou a minimizar o apoio 
de Bolsonaro para a sua 
eleição ao afirmar que con-
quistou a confiança e o voto 
dos parlamentares, mesmo 
disputando com um candi-
dato da oposição.

A defesa do Auxílio 
Brasil, programa social 
criado pelo governo e mo-
dificado pela Câmara, foi 
um dos pontos de destaque 
na entrevista de Lira.

“O grande erro nesse 
momento é misturar as 20 
milhões de famílias brasi-
leiras que passam fome com 
a eleição 2022”, disse, ao 
tentar desvincular a criação 
do programa a uma prática 
eleitoreira. “A pandemia 
machucou muito e os que 
estão lá embaixo precisam 
desse auxílio.” (Folhapress)

Ministro Luiz Fux, 
presidente do Supremo, 
recebe indicado ao STF, 
André Mendonça

Folhapress

O presidente do STF (Su-
premo Tribunal Federal), Luiz 
Fux, reuniu-se ontem (2) com 
o ex-advogado-geral da União 
André Mendonça e ambos de-
cidiram que a posse do novo 
integrante da corte será no 
próximo dia 16.

Mendonça foi aprovado 
na quarta (1º) pelo Senado 
para integrar o tribunal 
com 47 votos favoráveis e 32 
contrários. Ele é o segundo 
indicado do presidente Jair 
Bolsonaro ao Supremo e as-
sumirá o assento deixado 
por Marco Aurélio, que se 
aposentou em julho.

A indicação de Mendonça 
ficou travada por mais de 
quatro meses em razão da re-
sistência do presidente da CCJ 
(Comissão de Constituição e 
Justiça), Davi Alcolumbre 
(DEM-AP), e de um grupo de 
senadores que eram contra 
seu nome e demoraram para 
marcar a data da sabatina.

Na reunião desta quinta, 
Fux e Mendonça também dis-
cutiram o formato da ceri-
mônia. Ainda não está definido 
quantos convidados poderão 
comparecer ao plenário de 
maneira física no evento.

No entanto, ficou acordado 
que o evento deverá respeitar 

as medidas sanitárias em 
vigência na corte que visam 
reduzir o risco de dissemi-
nação da COVID-19.

A norma estabelece, entre 
outras exigências, que para 
entrar na sede do Supremo é 
necessário apresentar cartão 
de vacinação ou teste negativo 
de coronavírus nas últimas 72 
horas, por exemplo.

Nenhum dos dois deu entre-
vista ao final do encontro, mas 
a assessoria do STF informou 
que a reunião durou uma hora 
e que ficou definida a posse 
para o dia 16, às 16h.

Na quarta-feira, Fux já 
havia emitido uma nota para 
comemorar a aprovação de 
Mendonça.

“Manifesto satisfação 
ímpar pela aprovação de 
André Mendonça porque sei 
dos seus méritos para ocupar 
uma cadeira no STF. Além 
disso, em função da atuação 
na Advocacia-Geral da União, 
domina os temas e procedi-
mentos da Suprema Corte, que 
volta a ficar mais forte com sua 
composição completa”, disse.

Mendonça era tido como 
um dos nomes mais ponde-

rados do primeiro escalão 
de Bolsonaro quando esteve 
na AGU (Advocacia-Geral da 
União), mas à frente do Minis-
tério da Justiça se envolveu 
em polêmicas, vistas como 
formas de agradar ao pre-
sidente para ser o segundo 
indicado ao Supremo.

Durante a sabatina, con-
gressistas e integrantes da 
corte comemoram o que en-
tenderam ser gestos de pon-
deração em relação ao perfil 
“terrivelmente evangélico” 
que o levou a ser escolhido 
pelo presidente. 

Fernando 
Bezerra 
Coelho e o 
presidente 
Rodrigo 
Pacheco
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COVID-19

Pesquisa aponta que 52,5% da malha rodoviária de MS apresenta problemas no pavimento e na sinalização

Variante ômicron impulsiona procura por testes e vacinação na Capital

Mato Grosso do Sul precisa de R$ 4 bilhões para 
melhorar condições de rodovias, segundo a CNT

CIDADES

Segundo a pesquisa 
da CNT, as condições 
do pavimento de Mato 
Grosso do Sul gera 
um aumento de custo 
operacional de 32,8%. 
Esse aumento é refletido 
na competitividade do 
Brasil em relação ao 
preço das mercadorias, 
uma vez que os custos 
de transporte são 
embutidos no valor final 
dos produtos. Além das 
perdas monetárias, 
estima-se que, apenas em 
2021, houve um consumo 
desnecessário de 39,6 

milhões de litros de 
diesel em razão da má 
qualidade do pavimento. 
Todo esse consumo 
extra acaba por deixar 
uma grande pegada no 
meio ambiente, também 
causando um custo de 
R$ 174,19 milhões aos 
transportadores.  De 
acordo com o estudo, 
seria necessário um 
investimento de R$ 4 bi 
para a manutenção e 
reconstrução da malha 
ferroviária do Estado, 
contando com ações 
emergenciais.

Aumento de custos

Centro-Oeste 

Estado geral das rodovias

Ótimo RuimRegular
Não pavimentado
Não pesquisado Concessionado

Bom Pessimo

Fonte: CNT

Estado geral 1,8% 9,2% 43,0% 40,4% 5,6%

Clara Rockel

Dos 4.489 km de rodovias 
pavimentadas de Mato Grosso 
do Sul, ao menos 54% estão em 
situação regular, ruim ou pés-
sima. É o que diz a pesquisa de 
rodovias da CNT (Confederação 
Nacional de Transporte), divul-
gada na última terça (30). A pes-
quisa, realizada regularmente 
pela confederação, revelou que 
a situação das estradas pavi-
mentadas do país não melhorou 
em relação à última análise 
realizada no ano de 2019. 

No Estado, 52,5% da malha 
rodoviária apresenta pro-
blemas no pavimento, e 40,4% 
possui a sinalização regular, 
ruim ou péssima. Além disso, 
3,3% da extensão não possui 
faixa central e 5,9% não tem 
faixa lateral. A respeito do 
assunto, o presidente da CNT, 
Vander Costa, comenta: “A 
priorização do setor nas po-
líticas públicas e a maior efi-
ciência na gestão são impres-
cindíveis para reduzir os pro-
blemas, aumentar a segurança 
e evitar desperdícios. Toda a 
sociedade paga o preço da ine-
ficiência da infraestrutura de 
transporte. Se a rodovia tem 
problemas, há mais consumo 
de combustível e maior des-
gaste dos veículos. Isso gera 
custos, que elevam o valor 

dos produtos. Além disso, há a 
questão dos acidentes rodoviá-
rios, que tiram vidas e oneram 
o Estado”, diz.

Neste sentido, a CNT vem 
alertando – ano a ano – sobre a 
urgência de ampliar os recursos 
para as rodovias brasileiras e 
melhorar a aplicação do orça-
mento disponível. Os resultados 
desta 23ª edição da Pesquisa 
CNT de Rodovias evidenciam 
que os sucessivos alertas da 
confederação não foram devi-
damente ouvidos. “Observamos, 
em 2019, uma piora nas condi-
ções da malha pavimentada. 
E a crise fiscal por que passa 
o país aciona o sinal de alerta 
em relação à nossa capacidade 
de manutenção e expansão da 
malha”, continua.

No dia a dia, quem arca com 
os problemas apontados pela 
pesquisa são os caminhoneiros. 
Com cargas valiosas que pesam 
toneladas, os motoristas de car-
retas e caminhões precisam 
ficar atentos às vias, para que 
os buracos e a falta de sinali-
zação não causem acidentes. 

Porém, mesmo com toda a 
cautela, determinados prejuízos 
acabam sendo inevitáveis, foi 
o que afirmou o caminhoneiro 
Carlos Donizete, 61 anos. 

“A situação está feia. Caiu 
a roda da frente do meu cami-
nhão por causa de buraco, eu 

Em toda a Região Centro-
-Oeste, ao menos 60% das 
rodovias pavimentadas apre-
sentam algum tipo de pro-
blema, sendo consideradas 
regulares, ruins ou péssimas. 
Ademais, 51% da extensão 
não apresenta sinalização 
adequada, e quase 60% tem 
problemas com o traçado 
central. Em relação ao custo 

operacional, essas más con-
dições acrescentam um per-
centual de 31,3% de aumento, 
refletindo significativamente 
no preço dos produtos. Para 
a recuperação das rodovias 
do Centro-Oeste, a CNT es-
tima um custo de R$ 11,5 
bilhões, entre reconstrução 
e manutenção das vias já 
existentes.

estava carregando 32 mil kg. 
Tive muita sorte de o caminhão 
não capotar”, relembra.

 Segundo o motorista, ele 
não foi o único a sofrer com os 
problemas das vias: “A estrada 
daqui para Corumbá não tem si-
nalização nenhuma. Esses dias, 
teve um acidente onde vários 
caminhoneiros bateram uns nos 
outros.”, conta o caminhoneiro, 
que está nessa profissão há 
mais de 40 anos. 

Além disso, Ednaldo Alves, 
caminhoneiro autônomo, 
pontua que uma questão a ser 
discutida é o tamanho cada vez 
maior dos veículos: “Acho que 
um dos problemas é o aumento 
dos caminhões, da quantidade 
de eixos. As estradas não su-
portam, acabam ficando todas 
machucadas. As rodovias são 
antigas, foram feitas para ca-
minhões pequenos. E também 
não há sinalização”, acrescenta. 

temente houve um surto, é isso 
que nós estamos fazendo há 
meses com o calendário de vaci-
nação da H1N1 e COVID-19. As 
vacinas estão disponíveis, para 
que a população se proteja”, 
afirma o secretário José Mauro.

Na Unidade de Saúde do 
bairro Universitário, Matheus 
Vieira Marcos, 23 anos, de-
morou, mas enfim foi tomar a 
primeira dose para a imuni-
zação da COVID-19. O jovem 
contou que trabalha em um 
restaurante da Capital em que 
estão exigindo a carteirinha de 
vacinação para os funcioná-
rios que trabalham no atendi-
mento aos clientes. 

“Estou aqui para tomar a 
primeira dose. Eu estava bem 
corrido, trabalho de manhã e 
de noite. Hoje aproveitei que 
sai mais cedo e vim tomar pelo 
menos a primeira”, relata o 
jovem, que também afirma que 
foi motivado não só pelo medo 
do vírus, e sim pelas sanções 
que podem restringir o acesso 
das pessoas para eventos. 

“E tem de tomar, querendo 
ou não, porque agora tem al-
guns lugares a que você vai 
e acabam pedindo o compro-
vante de vacinação, então é 
obrigatório tomar. Vim mais 
cedo para pegar a senha e va-
cinar, e já tenho de levar lá no 
meu serviço o cartãozinho que 
eles estão pedindo, para todo 
mundo ficar certinho, porque 
não adianta um ou outro ficar 
sem tomar e quem se vacinou 
pagar o pato”, contou.

Para servidores, medo 
pela nova cepa já 
reflete na busca pela 
vacinação na Capital

Nilson Figueiredo

Isabela Assoni e Aline Araújo

O início de dezembro, mês 
já conhecido por trazer à tona 
as doenças respiratórias junto 
com o medo pela nova variante 
ômicron da COVID-19, tem pro-
vocado, nos últimos dias, um 
aumento na procura em todos 
os postos de testagem e também 
para completar o ciclo vacinal 
em Campo Grande. 

Segundo informações de 
funcionários do Centro de Tes-
tagem da Afonso Pena, houve 
um aumento tanto na procura 
de testes quanto nos resultados 
positivos. No mês passado os 
números estavam baixos e havia 
dias em que não apareciam re-
sultados positivos, mas houve 
aumento na última quinzena. 

O movimento percebido nos 
postos ainda é tímido, e não foi 
registrado pelos números. Se-

gundo a prefeitura, a média de 
busca para a testagem fechou 
em 10 mil, ao passo que no mês 
de julho deste ano, quando as 
vacinas não estavam tão avan-
çadas, chegou a 30 mil. 

O infectologista Rodrigo Nas-
cimento esclarece que não há 
razão para pânico e ressalta a 
importância de fechar o ciclo 
de vacinação. “Não temos nada 
ainda sobre se essa nova va-
riante é suscetível às vacinas 
já aplicadas. Então tudo está 
sendo avaliado e estudado para 
saber sobre a ômicron, não 
temos informações que tenham 
mudanças expressivas ao vírus 
original”, explica, porém re-
força: “Quem não completou 
ciclo vacinal pode estar com 
os níveis de anticorpos baixos, 
então esse indivíduo pode estar 
suscetível a qualquer variante”. 

Para o secretário municipal 

de Saúde de Campo Grande, 
José Mauro, o foco do município 
segue em ampliar o número de 
vacinados. “Os níveis vacinais, 
são importantes em Campo 
Grande. A orientação do Minis-
tério da Saúde é a celeridade no 
processo de vacinação, Campo 
Grande é uma referência nesse 
sentido, com isso temos a es-
perança de conseguir absorver 
o impacto dessas novas va-
riantes”, reforça o secretário. 

Um enfermeiro, que preferiu 
não se identificar, afirma que a 
procura pode ter sido ampliada 
por outros fatores, como as 
doenças gripais. “O que está 
acontecendo, eu percebi que 
está tendo um leve aumento na 
procura da testagem rápida e 
do PCR, justamente porque todo 
mundo que apresenta sintoma 
gripal, febre, dor de cabeça, 
coriza deve ser testado. Nesta 

época do ano, pela variação de 
temperatura, contribui para que 
ocorram esses sintomais gripais 
leves”, comenta

O secretário de Saúde lembra 
que, por conta do momento em 
que muitas doenças respirató-
rias se manifestam, é impor-

tante não esquecer de que a 
vacinação segue disponível nos 
postos de saúde da Capital. “Não 
é o momento de falar sobre 
surtos de gripe, mas no Rio 
de Janeiro está tendo surto de 
H1N1, porque a cobertura va-
cinal estava baixa e consequen-

Enquanto asfalto cede, 
motoristas precisam 

arcar com prejuízos e o 
perigo nas estradas
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O presidente da ACICG, 
Renato Paniago, afirma 
que a campanha é mais 
uma oportunidade para 
auxiliar empresas e 
consumidores e, também, 
fortalecer a economia. “As 
negociações realizadas 
possibilitam às 
empresas o recebimento e 
regularização dos créditos 
perdidos, a reativação 
de clientes antigos e, 
ainda, contribuem para o 
aquecimento do mercado 
para as compras de 
Natal, fazendo com que o 
dinheiro volte a circular 
na economia”, declara.

Iniciada no dia 3 de 
novembro, a Campanha 
Nome Limpo 2021 tem 
abrangência estadual 
e ocorre de forma 
escalonada em 12 cidades 
do Estado até o dia 
10 de dezembro. Além 
da Capital, Amambai, 
Dourados, Três Lagoas, 
Camapuã, Naviraí, 
Sidrolândia, Itaporã, 
São Gabriel do Oeste, 
Maracaju, Ponta Porã, 
Nova Andradina também 
participam desta ação.

PEICCNI

Pesquisa mostra alta na inadimplência e queda no endividamento

Capital tem mais de 106 mil 
inadimplentes no comércio

Sete em cada 
10 indústrias 
têm falta de 
matéria-prima

Rosana Siqueira

A menos de um mês do Natal, 
Campo Grande tem 106.768 con-
sumidores inadimplentes. Os 
dados fazem parte da Pesquisa 
de Endividamento e Inadim-
plência do Consumidor (PEIC), 
da Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo. O montante é 3,4% 
superior a outubro.

O levantamento apontou 
ainda que em novembro o ín-
dice de famílias endividadas em 
Campo Grande ficou em 63,7%, 
menor que em outubro, quando 
eram 64,3%, porém houve au-
mento no índice das que in-
formam contas em atraso, que 
passou de 32,6% a 33,7%.

“As famílias ainda estão 
buscando o equilíbrio finan-
ceiro, por isso é um momento 
de cautela. Se compararmos 
com novembro do ano passado 
já temos uma redução de dois 
pontos percentuais no índice de 
famílias que  informam contas 
em atraso, mas um aumento 
das que dizem que não terão 
condições de pagar”, observa 
o presidente do Instituto de 
Pesquisa e Desenvolvimento da  
Fecomércio-MS, Edison Araújo.

Quanto ao nível de endivi-
damento, há mais famílias que 
informam estar pouco endivi-
dadas (31,6%) do que as que 
informam  ter um alto nível 
de endividamento (13,6%). Isso 
equivale a mais de 41,4 mil 
famílias na Capital. Cartões de 
crédito (67%) e carnês (24,8%) 

A falta e o alto preço das 
matérias-primas nacionais 
e importadas seguem como 
um grave problema para 
o setor produtivo. A maior 
parte dos empresários acre-
dita que a situação só será 
normalizada em 2022.

As dificuldades de abas-
tecimento de insumos e de 
matérias-primas afetaram 
em média 68% das empresas 
das indústrias extrativa e de 
construção em outubro de 
2021, de acordo com pesquisa 
da Confederação Nacional da 
Indústria (CNI). O percentual 
é um pouco menor do que em 
fevereiro deste ano, quando 
73% das empresas relataram 
o problema. Apesar da ligeira 
queda, a situação está bas-
tante complicada e mais da 
metade das indústrias avalia 
que esse desajuste só terá fim 
a partir de abril de 2022.

Setores
Em 18 dos 25 setores da 

indústria de transformação 
consultados, mais de dois 
terços das empresas afir-
maram que, mesmo em ne-
gociações com o valor acima 
do habitual, está mais difícil 
obter os insumos no mer-
cado doméstico. Esse pro-
blema aflige 90% do setor 
de calçados; 88% das in-
dústrias de couro, 85% dos 
fabricantes de móveis; 79% 
da indústria química; 78% 
do vestuário e 78% das ma-
deireiras, além de 77% das 
indústrias de equipamentos 
de informática e produtos 
eletrônicos e 76% do setor 
de bebidas, por exemplo.

Volume de 
endividamernto 
das famílias teve 
queda no comércio 

Valentin Manieri

e a opção de parcelamento do 
valor no cartão de crédito em até 
24 vezes com entrada facilitada. 
Para mais informações, o consu-
midor pode entrar em contato 
pelo telefone 156 e digitar a 
opção 2 ou se dirigir a um dos 
pontos de atendimento listados 
abaixo: “Redução de juros e de 
multas, além do parcelamento 
prolongado, são algumas estra-
tégias que os estabelecimentos 
poderão adotar conforme cada 
caso”, completa.

Campanhas  
ajudam empresas  
e consumidores

são informados como princi-
pais meios de endividamento, 
seguidos do financiamento da 
casa (12,6%) e de carro (8,5%).

Campanhas 
Visando trazer novamente 

esses consumidores para o co-
mércio, a ACICG (Associação 
Comercial e Industrial de Campo 
Grande) está realizando a Cam-
panha Nome Limpo. O evento 
ocorrerá de 6 a 10 de dezembro 
na Capital. A expectativa da 
ACICG é de negociar R$ 3 mi-
lhões de clientes inadimplentes 
de cinco empresas dos ramos 
de cosméticos, educação, con-
fecção, funerário e energia. 

Este ano o evento promoverá 
a negociação de débitos de duas 
formas: presencialmente e on-

-line. A Energisa realizará a 
negociação na sede da ACICG, 
situada na Rua 15 de Novembro, 
390, em frente da Praça Ary 
Coelho. Os consumidores inte-
ressados deverão comparecer 
na entidade das 8h às 18h, o 
atendimento será por ordem 
de chegada.  Já a Pax Real 
do Brasil, Insted, Ero’s confec-
ções e R.A. Cosméticos aten-
derão exclusivamente on-line, 
por meio de audiências virtuais 
de conciliação previamente 
agendadas pela ACICG. As em-
presas contarão com o apoio 
de um conciliador capacitado 
pelo Tribunal de Justiça que 
irá conduzir as audiências por 
videoconferência. As empresas 
participantes do evento foram 
orientadas pela ACICG a ofere-

cerem uma condição facilitada 
para a quitação da dívida. 

Outra campanha foi lançada 
na segunda-feira e oferece con-
dições especiais para negociar 
contas de energia elétrica em 
atraso, como parcelamentos e 
descontos. A ação “Estamos 
Quites” é uma parceria entre a 
Energisa-MS, o Concen, Procon 
Municipal de Campo Grande, 
Associação Comercial e Indus-
trial de Campo Grande e Defen-
soria Pública.

Durante a ação, que segue 
até 10 de dezembro, o consu-
midor inadimplente terá opções 
facilitadas de negociação, entre 
elas descontos que chegam a 
até 40% para quem estiver com 
mais de 180 dias em atraso e 
puder quitar seus débitos à vista 

ECONOMIA
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ImpostoBrasil

Ganha-ganha

Cerca de 450 
mil carnês 
estão sendo 
entregues aos 
contribuintes

Correios iniciam a entrega de 
carnês do IPTU em Campo Grande

PIB recua 0,1% no terceiro 
trimestre e reforça estagnação

Parceria do TJMS e Senai 
permite que detentos 
reformem escolas públicas

Obras são feitas em 
parceria com o trabalho 
do detentos que são 
qualificados pelo Senai

Contribuintes podem 
questionar valores na 
Central de Atendimento 
do IPTU na Capital

Divulgação Fiems

Arquivo OEMS

Rosana Siqueira

Os mais de 450 mil carnês do 
(IPTU) Imposto Predial e Ter-
ritorial Urbano 2022 já estão 
chegando às casas dos con-
tribuintes de Campo Grande. 
Neste ano o imposto chega 
com reajuste zero. Edital di-
vulgado na terça-feira, no Di-
ário Oficial de Campo Grande, 
notifica os proprietários sobre 
o lançamento do imposto. As 
contas para pagamento serão 
entregues de forma simples 
pela Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos (ECT), 
sendo o endereço de entrega 
aquele constante do cadastro 
imobiliário da prefeitura.

Os donos de imóveis territo-
riais que não possuírem ende-
reço para correspondência de-
verão procurar qualquer posto 
de atendimento da prefeitura 
até a data de vencimento para 
emissão da guia, nos horários 
das 8h às 16h, ou em razão da 
pandemia de COVID-19, o ho-

Leonardo Vieceli e Eduardo Cucolo
(FOLHAPRESS)

A economia brasileira re-
cuou 0,1% no terceiro trimestre 
de 2021, ante os três meses 
imediatamente anteriores, 
apontam dados do PIB (Pro-
duto Interno Bruto). O resul-
tado foi divulgado ontem (2º) 
pelo IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística).

O número veio um pouco 
abaixo das expectativas do 
mercado financeiro. Analistas 
consultados pela agência 
Bloomberg projetavam va-
riação nula (0%).

Esta é a segunda baixa 
consecutiva do indicador, o 
que renova os sinais de es-
tagnação da atividade econô-
mica. No segundo trimestre, a 
queda do PIB foi revisada de 
0,1% para 0,4%.

Na avaliação do IBGE, va-
riações próximas a 0% sina-
lizam que a economia atra-
vessa período de estabilidade. 
“A gente considera [o quadro] 
estável”, disse a coordena-
dora de Contas Nacionais do 
IBGE, Rebeca Palis.

O desempenho fraco 
ocorre em um contexto de 
escalada da inflação, juros 
mais altos e fragilidades no 
mercado de trabalho, que 

dificultam a recuperação da 
atividade econômica.

Conforme o IBGE, o PIB 
está em patamar similar ao 
registrado entre o fim de 2019 
e o início de 2020, período pré-
-pandemia. Em contrapartida, 
encontra-se 3,4% abaixo do 
ponto mais alto da série his-
tórica, alcançado no primeiro 
trimestre de 2014.

Mesmo com a alta de 1,1% 
no setor de serviços, que res-
ponde por cerca de 70% do 
PIB nacional, o resultado do 
terceiro trimestre foi puxado 
para baixo pela queda de 8% 
na agropecuária e pelo recuo 
de 9,8% nas exportações de 
bens e serviços, afirma o IBGE.

A forte retração da agrope-
cuária reflete o fim da safra de 
soja, que também impactou 
as exportações. A colheita é 
mais concentrada nos dois 
primeiros trimestres do ano. 
Também houve efeito do clima 
adverso, que prejudicou o 
plantio e a produtividade em 
vários segmentos do agrone-
gócio brasileiro em 2021.

A indústria, por sua vez, 
ficou estagnada (0%). Segundo 
o IBGE, as fábricas sentem o 
encarecimento de insumos na 
pandemia e os efeitos da crise 
energética, que eleva os custos 
de produção.

A parceria entre Senai e 
TJMS (Tribunal de Justiça 
de Mato Grosso do Sul) para 
reformar escolas públicas por 
meio da mão de obra prisional 
é uma relação de “ganha-
-ganha”. A comunidade recebe 
uma unidade escolar em me-
lhores condições, os detentos 
aprendem uma nova profissão 
para se reintegrar à socie-
dade, e os gestores públicos 
economizam recursos, gas-
tando menos para contratar 
um serviço de qualidade.

Esse é o ideal do projeto 
“Revitalizando a Educação 
com Liberdade”, que une o 
Sistema Fiems, por meio do 
Senai, e o Poder Judiciário 
Estadual, por intermédio da 
2ª Vara de Execuções Penais 
do TJMS. A iniciativa existe 
desde 2013 e, nesse período, 

12 escolas públicas em Campo 
Grande já foram reformadas 
com o trabalho de detentos do 
sistema carcerário estadual. 

Em novembro, teve início 
a reforma da 13ª unidade 
escolar no âmbito do projeto: 
a Escola Estadual Joelina de 
Almeida Xavier, situada no 
Jardim Guanabara, onde es-
tudam 190 alunos do 5º ao 9º 
ano do Ensino Fundamental. 
Nessa quarta-feira (1º/12), o 
diretor regional do Senai, Ro-
dolpho Caesar Mangialardo, 
esteve no local para vistoriar 
as obras, acompanhado da 
diretora escolar Gisele Baca-
nelli, representando na oca-
sião o juiz Albino Coimbra 
Neto, titular da 2ª Vara de 
Execuções Penais.

Cerca de 20 detentos do 
regime semiaberto traba-

rário estabelecido por decreto, 
podendo também solicitar pelo 
telefone 156 das 7h30 às 21h, 
ou acessar e emitir a guia pelo 
site www.campogrande.ms.gov.
br ou, ainda, solicitar a guia 
pelo telefone (67) 4042-1320 ou 
pelos números de WhatsApp 
(67) 98471-0487 e 98478-8873.

Pagamentos
O contribuinte que pagar o 

IPTU à vista antecipadamente, 
até o dia 10 de janeiro, terá 20% 
de desconto. Já o contribuinte 
que pagar até 10 de fevereiro 
terá 10% de desconto.

O contribuinte que optar pelo 
parcelamento  também terá des-
conto, de 5%, se pagar até a data 
do vencimento.  O parcelamento 

do IPTU pode ser feito até em 
dez vezes, desde que tenha par-
cela mínima de R$ 50.

Quando o vencimento de 
qualquer parcela do IPTU e da 
taxa do exercício de 2022 coin-
cidir com os dias de feriados, 
fins de semana ou não úteis, o 
pagamento ficará prorrogado 
para o primeiro dia útil sub-
sequente.

O contribuinte que discordar 
do lançamento efetuado poderá 
solicitar revisão, mediante re-
querimento devidamente fun-
damentado e protocolado até o 
dia  10 de março de 2022, nos 
termos do que dispõe o art. 2º, 
da Lei Complementar nº 38, de 
22/12/2000.

A prefeitura alerta que a 

lham no local. O prédio pas-
sará por reformas no piso, 
telhado, parte hidráulica e 
elétrica, além de pintura e 
revestimento nas salas de 
aula, administrativas e áreas 
comuns. Um policial penal 
fica encarregado pela super-
visão dos trabalhadores, ao 
passo que dois engenheiros 
do Senai passam as princi-
pais instruções para a cor-
reta condução dos serviços. 
A estimativa é de que a obra 
seja concluída na primeira 
quinzena de março. 

Qualificação profissional
Para o gestor do Senai, o 

projeto de revitalização das 
escolas é uma poderosa fer-
ramenta de reinserção do de-
tento à sociedade, uma vez que 
novas perspectivas de vida se 
abrem para os internos que 
recebem aprendizado profis-
sional durante o cumprimento 
de pena. “Temos exemplos de 
internos que hoje são empre-
endedores na área da cons-
trução civil, e a gente fica 
muito feliz em poder possibi-
litar isso a todos”, concluiu.

falta de recebimento da conta 
de IPTU não desobriga o sujeito 
passivo ao pagamento do tri-
buto no respectivo vencimento, 
devendo os contribuintes que 
até o dia 8 de dezembro de 2021 
não tiverem recebido, retirá-
-la(s) em segunda via, na Central 
do IPTU, situada no Paço Muni-
cipal, à Rua Arthur Jorge, 500.

Reajuste zero
Para abrir mão da receita, 

a prefeitura levou em conside-
ração o fato de o município se 
encontrar em situação de ca-
lamidade pública, homologada 
e referendada pela Assembleia 
Legislativa do Estado de Mato 
Grosso do Sul, o que legalmente 
viabiliza a ação da renúncia.

Moedas
DÓLAR              Compra      Venda            Var(%)

Dólar Comercial R$ 5,655 R$ 5,657 -0,2117
Dólar Turismo R$ 5,673 R$ 5,813 -0,2403
Euro R$ 6,387 R$ 6,388 -0,4364
Libra Esterlina R$ 7,5 R$ 7,501 -0,3719

Investimentos

OURO (BM&F): R$ 319,92 
IBOVESPA (SP): 103.912,75 +3.117,62 (3,09%)

Indicadores Agropecuários
@Boi Gordo (rastreado)  R$  306,50
@Vaca Gorda (rastreada) R$  288,50
Frango Congelado  R$      6,85 
Frango Resfriado  R$      7,26
Suíno Carcaça Especial (kg)    R$    10,60
Soja - Mercado Físico (sc 60kg)  R$  150,00 
Milho - Mercado Físico (sc 60 kg)  R$    72,00
*Atualizado: 30/11

Cotações

Poupança 

01/12              0,3575 
02/12              0,3575 
03/12              0,3575 
04/12              0,3575 
05/11              0,3575 
06/12              0,3575 
07/12              0,3575 

Previdência Social

1 - Salário de benefício mínimo: R$ 1.100,00
2 - Salário de benefício máximo: R$ 6.433,57
3 - Renda mensal vitalícia: R$ 1.100,00. 
4 - Salário família por filho de ate 14 anos: R$ 51,27 para o segurado 
com remuneração mensal não superior a R$ 1.503,25. 
5 - Benefícios a idosos e portadores de deficiência: R$ 1.100,00. 

Atendendo ao art. 28 da Reforma da Previdência, foi publicada a 
Portaria SEPRT Nº 477/2021, a qual estabeleceu as faixas de salário 
de contribuição e respectivos percentuais da tabela de INSS, válida a 
partir de 12 de janeiro de 2021, conforme abaixo:

Salário de Contribuição (R$)         Alíquota INSS      Alíquota Efetiva
até R$ 1.100,00                                   7,5%                           7,5%
de R$ 1.100,01 até R$ 2.203,48  9%              7,5% a 8,25%
de R$ 2.203,49 até R$ 3.305,22             12%              8,25% a 9,5%
de R$ 3.305,23 até R$ 6.433,57             14%            9,5% a 11,68%

Nota: Embora a tabela apresente percentuais que variam de 7,5% a 
14%, considerando o desconto progressivo, a ALÍQUOTA EFETIVA de 
desconto não irá ultrapassar os 11,68%.

Imposto de Renda Retido na Fonte

Descontos
Base de Cálculo Mensal (R$)  Alíquota (%)  A deduzir (R$)
Até R$ R$ 1.903,98  Isento 
De R$ 1.903,99 a R$ 2.826,65  7,5%  R$ 142,80
De R$ 2.826,66 a R$ 3.751,05  15%  R$ 354,80
De R$ R$ 3.751,06 a R$ 4.664,68  22,50%  R$ 636,13
Acima de R$ R$ 4.664,68   27,50%  R$ 869,36

Deduções da Declaração Anual
1) O desconto por dependente é de R$ 189,59.

TR diária (%)
Dia
01/12            0,5000
02/12            0,5000
03/12            0,5000
04/12            0,5000
05/12            0,5000
06/12            0,5000
07/12            0,5000

Fonte: noticiasagricolas.com.br

Fonte: Infomoney

Tempo

Fonte:   climatempo.com.br

NO ESTADO

NO BRASIL Cidades                  Min          Máx. 

Cuiabá 23° 34º

São Paulo                  16º           26º

Brasília 19º 26º

Rio de Janeiro 19º  29º

Cidades    Min.   Máx.      
Campo Grande    20°   32°
Dourados      21°   36°
Corumbá                23°             34°
Maracaju                 21°             37°
Ponta Porã               20°             34°
Três Lagoas               22°            35°
Mundo Novo             22°   37°

NO BRASIL

Corumbá

Maracaju
Campo Grande

Três Lagoas

Dourados

Mundo 
Novo

Ponta Porã
CAMPO GRANDE
Sol e aumento de nuvens de manhã. 
Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Umidade relativa do ar
mín.: 51% máx.: 86%

Indexadores Financeiros

UFERMS (CG)  Dezembro Janeiro  Variação
Valor em R$  35,49 36,43 –
IPC (CG)  Novembro Dezembro  Acum. Ano
Percentual de aumento   0,59% 1,54% –
IPC-DI (FGV)  Novembro Dezembro Acum. Ano
Variação (%)    0,94% 1,07% –
IPC (FIPE)  Novembro Dezembro Acum. Ano
Variação (%)    1,03%    0,79%  –
INCC-DI (FGV)  Novembro  Dezembro Acum. Ano
Variação (%)  8,28%  8,81% –
IGP-DI (FGV)  Novembro  Dezembro Acum. Ano
Variação (%)  2,64% 0,76% –
IGP-M (FGV)  Novembro Dezembro Acum. Ano
Variação (%)  3,28% 0,96% –
INPC (IBGE)  Outubro Novembro  Acum. Ano
Variação (%)   0,89%   0,95% –
IPCA (IBGE)  Outubro Novembro   Acum. Ano
Variação (%)  - 0,86%   0,89% –
TR Mensal (Bacen)  Dezembro Janeiro Acum. Ano
Variação (%)  0,0000 0,0000  0,0000%
TJLP  Janeiro Março Acum. Ano
Valor mensal (%)  4,39% 4,39%  – 
UAM - MS  Dezembro  Janeiro Variação
Valor em R$  4,8503 4,9783  –
Taxa SELIC  Novembro Dezembro Acum. Ano
  0,1573%  0,1730%  –
CUB (Sinduscon)  Outubro Novembro Acum. Ano
Variação no período (%)  1,47% 1,14% –
POUPANÇA  Novembro  Dezembro Variação
Variação (%)  0,5000% 0,5000% 00000              

Novembro de 2021

VALOR DO PRÊMIO (R$)FAIXA DE PREMIAÇÃO

Mega Sena
(SORTEIO REALIZADO 01/12/2021)

SENA        0    0,00
QUINA                    31                          71.625,00
QUADRA                       2.625                                     1.208,36

NÚMERO DE GANHADORES

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 16.000.000,00

0 8  0 9  3 2  5 2  5 3  5 7
(CONCURSO Nº 2433)

FAIXA DE PREMIAÇÃO VALOR DO PRÊMIO (R$)

LOTOMANIA
(Concurso nº2243) (Sorteio realizado 01/12/2021

20 acertos            0                           0,00
19 acertos                 9                              43.346,70
18 acertos        157                         1.553,02
17 acertos                 1119                                              217,89
16 acertos                6978                                             34,94
15 acertos             29508                                               8,26

NÚMERO DE GANHADORES

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 12.500.000,00

04  06   09  17  20
21  24   26  27  33
34  35   36  59  61
64  69   74  86  89

0 2  0 4  0 5  0 8  0 9
1 0  1 2  1 6  1 7  1 9
2 0  2 1  2 2  2 4  2 5 

Lotofácil (N°2387)

 Valor do prêmio (R$)

(CONCURSO nº5719)

Faixa de premiaçãO

Quina

QUINA                      0                               0,00
QUADRA        36                        8.644,93
TERNO                   3.243                           91,39
DUQUE                 89.975                          3,29

Número de ganhadores

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 1.500.000,00

(SORTEIO REALIZADO  01/12/2021)

1 2  2 3  5 9  6 0  7 2

(N°5720)Quina
04  06  15  40  44

1° Sorteio

2° Sorteio
17 18 22 34 43 45

19 20 30 35 39 50

(N°2305)Dupla Sena

 Rateio 

LOTERIAS

Fonte: Site Caixa Econômica Federal

(N°538)

Mês da Sorte: Dezembro

0 8  1 2  1 8  1 9  2 8  2 9  3 1

Dia de Sorte

09  22  30  32  40  54  62

(N°1720)Timemania

Roraima/RRTime do 

Lotofácil
(Concurso nº 2386)(SORTEIO REALIZADO 01/12/2021)

Faixa de premiação

15 acertos         6      590.132,30 
14 acertos       408     1.588,37
13 acertos     14602         25,00
12 acertos         174310      10,00
11 acertos        907234       5,00

Número de ganhadores Valor do prêmio (R$)

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 1.500.000,00

0 2  0 3  0 6  0 7  0 8 
1 0  1 2  1 3  1 4  1 5 
1 6  1 7  1 8  2 3  2 4
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Vila BelmiroFlamengo

Brasileirão

Dourado tem retrospecto ruim como visitante, 
e Furacão vive baixo aproveitamento em casa

Situação de Fábio Carille no 
Santos é incerta para 2022

Renato admite que 
saída não foi ‘da 
forma que gostaria’

Giuliano corre contra o tempo para pegar o Grêmio

Cuiabá visita o Athletico 
em confronto direto para 
fugir do rebaixamento

No primeiro turno, em 
MT, o Cuiabá ganhou  
do Athletico, por 1 a 0

Renato Gaúcho chegou 
em julho e permanência 
no Flamengo durou 
menos de cinco meses

Fábio Carille conversa 
com diretor de futebol, 
Edu Dracena, durante 
treno do Santos,  
na quarta-feira

Cuiabá Esporte Clube

Alexandre Vidal/Flamengo

Ivan Storti/Santos FC

Luciano Shakihama

O Cuiabá enfrenta hoje 
(3), às 18h (de MS), na Arena 
da Baixada, em Curitiba, o 
Athletico, em jogo que vale 
ver a zona do rebaixamento 
mais longe nesta reta final do 
Campeonato Brasileiro. Com 
42 pontos, o Athletico está 
um ponto abaixo do Dourado, 
e a dois do Atlético-GO, que 
figura em uma “confortável” 
13ª posição. 

O Cuiabá precisa encerrar 
um jejum se quiser respirar 
com mais tranquilidade na 
Série A. É o time que mais 
empata fora de casa, ao lado 
do Ceará, e que não vence 
como visitante há sete jogos. 
O último triunfo dos cuia-
banos fora da Arena Pantanal 
aconteceu diante do Juven-
tude, na rodada 20, em 11 de 
setembro. O resultado foi 2 a 
1. De lá para cá, quatro em-
pates e três derrotas.

O Dourado tem 37,3% de 
aproveitamento longe de seus 
domínios – o nono entre os 
20 participantes. São três vi-
tórias, dez empates e quatro 
derrotas. O time mato-gros-
sense marcou 15 gols e sofreu 
outros 15, em 17 jogos.

O time dirigido por Jor-
ginho terá o desfalque do za-
gueiro Alan Empereur, que 
recebeu o terceiro cartão 
amarelo na derrota para o 
Palmeiras. Marllon deve ser 
o substituto diante dos curiti-
banos. Se isso se concretizar, 
o Cuiabá voltará a ter a zaga 
que mais jogou neste Brasi-
leirão: Marllon e Paulão.

Empereur, porém, deve ser 
a única baixa para o técnico 
Jorginho. Após a derrota para 
o Palmeiras, o time se reapre-
sentou na tarde de quarta-
-feira e logo depois a dele-
gação viajou para Curitiba. 
Ontem, faria um último treina-
mento no CT da Graciosa, que 

pertence ao Coritiba. 
O Cuiabá registrou na terça-

-feira, diante do Palmeiras, a 
maior renda de seus 21 anos 
de história, com arrecadação 
superior a R$ 1,4 milhão. O 
duelo também marcou o maior 
público na Arena Pantanal 
desde 2018, com 26.612 torce-
dores. À época, 41 mil pessoas 
assistiram à final da Série 
C do Campeonato Brasileiro, 
que, mesmo com recorde de 
público, terminou com vitória, 
por 1 a 0, do Operário-PR.

Valentim reencontra o Dourado
O jogo desta sexta-feira 

colocará dois personagens 
frente a frente: o vice-presi-
dente do Dourado, Cristiano 
Dresch, e o técnico Alberto 
Valentim, do Furacão. Con-
tratado no início do ano para 
comandar o Cuiabá, Valentim 
caiu na estreia do Brasileiro, 
no empate em 2 a 2 com o Ju-
ventude. Na época uma onda 

Gazeta Press

Renato Gaúcho foi às redes 
sociais ontem (2) para se des-
pedir do Flamengo. O técnico 
disse que realizou o sonho de 
treinar o clube rubro-negro, 
mas não sai “da forma que 
gostaria”. O time entra em 
campo hoje, às 19h (de MS), 
contra o Sport, na Arena Per-
nambuco, pela 35ª rodada do 
torneio nacional.

“Encerro aqui mais um 
ciclo. Não conquistei da forma 
que eu gostaria, porém, não 
faltaram garra e empenho para 
tentar sair com as conquistas 
que esperávamos”, escreveu. 
O comandante agradeceu o 
presidente Rodolfo Landim, o 
vice Marcos Braz e o diretor 
executivo de futebol Bruno 
Spindel pela oportunidade.

“Agradeço a todos os depar-
tamentos do clube que foram 
muito importantes nessa jor-
nada. Aos jogadores e à tor-
cida que, mesmo não sendo da 
forma que sonhávamos, não 
deixaram de ter raça, amor 

e paixão. Isso é Flamengo!”, 
acrescentou.

Após o vice-campeonato 
da Copa Libertadores, o 
clube anunciou a saída de 
Renato do comando técnico 
da equipe. A partir de agora, 
Maurício Souza comandará a 
equipe nas rodadas restantes 
do Brasileirão.

Rubro-negro baleado volta ao Brasil
Douglas Hassel, torcedor 

do Flamengo que foi baleado 
no Uruguai após a final da Li-
bertadores, embarcou para o 
Brasil na manhã de ontem (2). 
O rubro-negro não tinha conse-
guido retornar na quarta-feira 
(1º) em razão de um problema 
em relação à documentação 
necessária para o trâmite.

Douglas levou um tiro após 
a partida contra o Palmeiras, 
em Montevidéu, e teve de ser 
internado. Segundo o repórter 
Miguel Chagas, do “Monte-
video Portal”, ele sofreu uma 
lesão da espinha tibial do jo-
elho esquerdo, o que afetou 
o ligamento cruzado anterior.

de boatos invadiu as redes so-
ciais dando conta de que a de-
missão teria sido provocada 
por fatores “extracampo”, 
desmentidos imediatamente 
por ambos os personagens.

 Por ironia do destino, o 
ex-jogador foi contratado re-
centemente pelo clube rubro-
-negro e levou o time ao tí-
tulo da Copa Sul-Americana.  
Dentro de casa, o Furacão 
não tem o mesmo rendimento 
de anos anteriores. Como 
mandante tem 49% de apro-
veitamento: conquistou sete 

vitórias, empatou quatro 
vezes e perdeu seis na Arena 
da Baixada, pela Série A, em 
17 jogos. 

Para o duelo contra o 
Cuiabá, a equipe principal 
athleticana não poderá contar 
com o volante Christian. O jo-
gador cumpre uma partida de 
suspensão em razão do acú-
mulo de três cartões amarelos. 
O atacante Renato Kayzer se 
recupera de uma lesão no tor-
nozelo e ainda é dúvida. David 
Terans, poupado no primeiro 
tempo contra o Corinthians, 

retorna para a formação. O 
treinador deve escalar o que 
tiver de melhor hoje para o 
confronto direto. 

Dentro de casa, o Furacão 
deve à torcida o rendimento 
de anos anteriores. Na tempo-
rada, a equipe athleticana tem 
apenas a 15ª campanha como 
mandante no Brasileirão, com 
49% de aproveitamento. O 
time conquistou sete vitó-
rias, empatou quatro vezes 
e perdeu seis na Arena da 
Baixada, pela Série A, em 17 
jogos. (Com ge e SóNotícias)

A “Raça Rubro-Negra”, 
uma das organizadas do Fla-
mengo, realizou uma cam-
panha para arrecadar fundos 
para a compra da passagem de 
volta, alegando que o seguro 
do torcedor não cobria. O meia 
Arrascaeta contribuiu e, na 
última segunda-feira, chegou a 
gravar um vídeo em que disse 
que o rubro-negro “amanhã 
já está retornando ao Brasil”.

Na quarta-feira (1º), 
porém, Douglas não conse-
guiu embarcar “devido à au-
sência de preenchimento do 
MEDIF, sigla em inglês para 
Medical Information Form”, 

de acordo com nota da GOL 
ao UOL Esporte.

Segundo explicou a em-
presa, “o MEDIF é o documento 
que comprova a condição de 
quem precisa de atenção mé-
dica ou equipamentos espe-
ciais durante o voo”. Ainda 
em nota, a GOL afirmou que 
“durante as tratativas, toda 
a assistência e orientação 
foi passada ao passageiro. 
Em caráter de cortesia, pode 
oferecer novo voo mediante 
preenchimento do MEDIF e 
disponibilidade extra de as-
sentos nos próximos dias”. 
(Com UOL/Folhapress)

Corinthians

Yago Rudá
UOL/Folhapress

O meia Giuliano iniciou 
na quarta-feira (1º) a tran-
sição do departamento mé-
dico para os gramados do 
CT Joaquim Grava. O ca-
misa 11 do Corinthians está 
recuperado da lesão mus-
cular na coxa direita que 
o afastou das últimas três 
rodadas do Campeonato Bra-
sileiro e agora corre contra o 
tempo para atuar diante do 

Grêmio, domingo (5), na Neo  
Química Arena.

Enquanto o elenco do Co-
rinthians realizava o trei-
namento sob o comando do 
técnico Sylvinho, Giuliano 
fez uma atividade leve com os 
preparadores físicos. O meia 
corre contra o tempo para 
avançar na parte física e 
conseguir treinar com o res-
tante do grupo ainda nesta 
semana. Caso isso aconteça, 
a comissão técnica possivel-
mente o colocará em campo 

no fim de semana.
A quarta-feira marcou a 

reapresentação após dois 
dias seguidos de folga, algo 
raro no Corinthians. Os 
atletas participaram de exer-
cícios em campo reduzido 
e de baixa intensidade. A 
comissão técnica dividiu o 
elenco em dois grupos e os re-
vezava entre as atividades de 
posse de bola e os minijogos.

Para o jogo de domingo, 
o Corinthians não terá os 
suspensos Fagner e Gabriel. 

O volante Cantillo também é 
desfalque certo para o técnico 
Sylvinho, assim como o meia 
Ruan Oliveira. A escalação 
para enfrentar o Grêmio deve 
ser esboçada apenas nesta 
sexta-feira (3).

Os atletas prosseguiram 
com as atividades ontem pela 
manhã no CT Joaquim Grava. 
No domingo, às 15h (de MS), o 
Corinthians recebe o Tricolor 
Gaúcho e uma vitória garante 
o time alvinegro na fase de 
grupos da Copa Libertadores.

Luciano Ribeiro
UOL/Folhapress

Embora o departamento de 
futebol do Santos já planeje 
2022, o destino do homem que 
ajudou o time na luta contra o 
rebaixamento no Brasileirão 
ainda é incerto. Fábio Carille 
não sabe se vai ficar na Vila 
Belmiro para o ano que vem 
e, muito menos, se o clube 
pretende mantê-lo.

Nos últimos dias, o trei-
nador entregou o imóvel em 
que morava em Santos e “se 
mudou” para o CT Rei Pelé, 
onde vai passar os últimos 
momentos desta temporada. 
Quando fechou contrato com 
o Santos, Fábio Carille passou 
alguns dias no CT. Depois, ele e 
esposa foram morar no imóvel 
de uma amiga na cidade. O trei-
nador não queria ficar longe do 
clube. Morar em São Paulo e 
ter de descer e subir a Serra 
do Mar diariamente não seria 
produtivo pelo pouco tempo e 
pela urgência que tinha para 
implantar seu trabalho.

Então, ele já entrou no 
imóvel ciente que possivel-
mente teria de entregá-lo à 
proprietária em novembro 
– quando esta retornasse de 
uma viagem. Agora, a pouco 
mais de uma semana para 
o fim da temporada, está de 
volta ao CT Rei Pelé, onde se 
hospeda em um dos quartos da 
concentração santista. 

Se estes serão seus últimos 
dias à frente do time alvinegro, 
ainda não se sabe. Mas é muito 
importante que o torcedor en-

tenda a situação contratual de 
Carille para depois compre-
ender os possíveis cenários 
para o futuro do técnico.

A situação de Fábio Carille 
é diferente da maioria dos trei-
nadores do Brasil. Enquanto 
muitos clubes ficam presos ao 
técnico por não ter condições 
de pagar a multa rescisória 
milionária, o Santos pode dis-
pensá-lo quando quiser sem 
grande prejuízo. E o treinador 
também pode ir embora sem 
pagar nada.

Algo ‘raro’, Carille tem carteira assinada
Contratado sob o regime 

CLT (Consolidação das Leis 
Trabalhistas), ele é um em-
pregado direto da equipe. 
Ou seja, não tem contrato 
de prestação de serviço, 
oficialmente com prazo de 
validade, como geralmente 
acontece no futebol.

Dessa maneira não há ne-
nhuma multa, além daquela 
prevista na legislação tra-
balhista para o caso de de-
missão – bem inferior ao dos 
“prestadores de serviços”. 
Apesar de não ter oficial-
mente um contrato com prazo 
de validade, Carille tem um 
“acordo de cavalheiros” com 
o presidente Andres Rueda, 
no qual a intenção inicial era 
de permanência até o fim de 
2022. Mas, juridicamente, isso 
não garante nada.

A virada de ano pode ser 
decisiva para o treinador. 
O Santos pretende definir 
o técnico para 2022 ainda 
este mês. 
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A francesa Margaux Pinot, 27 anos, publicou nas redes 
sociais uma foto na qual aparece com o rosto bastante 
machucado e acusou seu companheiro e treinador, Alain 
Schmitt, de agressão. De acordo com o relato de Pinot, 
atleta da categoria até 70 kg e campeã olímpica por equipes 
nos Jogos de Tóquio, ela foi insultada, levou socos, teve 
a cabeça batida no chão várias vezes e foi estrangulada 
no último fim de semana. Ele nega as acusações de 
agressão. “Achei que estivesse morta, mas consegui fugir 
para me refugiar com meus vizinhos, que imediatamente 
chamaram a polícia. Tenho vários ferimentos, incluindo um 
nariz quebrado e dez dias de interrupção temporária do 
trabalho”, escreveu. (Folhapress)

O Paris Saint-Germain informou que Neymar teve 
constatada uma entorse no tornozelo esquerdo com lesão 
ligamentar e a previsão inicial é de que ele fique fora da 
equipe de seis a oito semanas. A notícia é ruim por se 
tratar do camisa 10 e uma das referências técnica do time. 
No entanto, um levantamento publicado pelo jornal francês 
“L’Equipe” mostra que o time ganha mais jogos e marca 
mais gols quando o brasileiro não entra em campo. Sem 
Neymar, o PSG tem uma porcentagem de vitórias de 86%, ao 
passo que com ele em campo esse número cai para 64%. No 
quesito gols marcados, os números também jogam contra o 
brasileiro: com ele jogando a média é de 1,8 gol por jogo, e 
sem ele a produção sobe para 2,7. O único quesito que não 
muda com ou sem Neymar é a porcentagem de derrotas: 
que fica em 14%. (UOL/Folhapress)

Judoca francesa acusa técnico de agressão

Marido é liberado e indigna Pinot

PSG vence mais e faz mais gols sem Neymar

7h
Bandsports - Fórmula 1: GP da 
Arábia Saudita (treino livre 1)

11h
ESPN2 - World Rugby Sevens 
Series: dia 1 
Bandsports - Fórmula 2: GP da 
Arábia Saudita (treino livre 1)

13h
Bandsports - Fórmula 1: GP da 
Arábia Saudita (treino livre 2) 

15h
FOX Sports - Português: Porto x 
Portimonense
 
15h30
Bandsports - Copa Internacional 
de Mountain Bike 
ESPN - Inglês Série B: Fulham x 
Bournemouth
 
16h
ESPN2 - Espanhol: Granada x 
Alavés

17h
FOX Sports – Português: Benfica 
x Sporting

17h30
SporTV2 - Superliga de Vôlei 
Feminino: Minas x Brasília

19h
SporTV e Premiere - Brasileiro: 
Chapecoense x Atlético-GO 
Premiere - Brasileiro: Sport x 
Flamengo
 
20h
SporTV2 - Superliga de Vôlei 
Masculino: Minas x Cruzeiro 

20h45
ESPN - NBA: Atlanta Hawks x 
Philadelphia 76ers
 
23h
FOX Sports - Bellator 272: Sergio 
Pettis x Kyoji Horiguchi (card 
principal)
ESPN - NBA: Los Angeles Lakers x 
Los Angeles Clippers 

Veja na TV Às 20h, no TNT e Premiere, Fortaleza x 
Juventude, pelo Campeonato Brasileiro

Leonardo Moreira/FEC
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Fonte: Esporte e Mídia

Peng Shuai

Cali 2021

Seleção feminina

Associação de Tênis Feminino mantém suspensos os seus torneios na China 

Tenista está bem, reafirma Comitê 
Olímpico depois de nova conversa

Imagem da primeira 
videoconferência entre 
o COI e Peng Shuai,  
em 21 de novembro

Folhapress

O COI (Comitê Olímpico In-
ternacional) afirmou ontem (2) 
que entrou em contato pela 
segunda vez com Peng Shuai, 
tenista chinesa que no último 
mês acusou o ex-vice-premiê 
Zhang Gaoli de forçá-la a ter 
relações sexuais.

“Compartilhamos a mesma 
preocupação de muitas outras 
pessoas e organizações sobre 
o bem-estar e a segurança de 
Peng Shuai. É por isso que, 
ainda ontem, uma equipe do 
COI fez outra videochamada 
com ela. Oferecemos amplo 
apoio, manteremos contato 
regular com ela e já combi-
namos um encontro pessoal 
em janeiro”, declarou o comitê 
em comunicado.

O paradeiro de Peng Shuai 
tornou-se uma preocupação in-
ternacional por quase três se-
manas depois que ela publicou 
uma mensagem nas redes so-
ciais afirmando que Zhang Gaoli 
a havia agredido sexualmente.

Após vários dias sumida, 
a atleta reapareceu há cerca 
de dez dias, em Pequim, e fez 
uma videochamada com o pre-
sidente do COI, Thomas Bach. 
“Os esforços do COI levaram a 
uma videoconferência de meia 
hora com Peng Shuai em 21 
de novembro, durante a qual 
ela explicou sua situação e 
parecia estar bem e segura, 
dada a difícil situação em que 
se encontra. Isso foi reconfir-
mado na ligação de ontem”, 
afirmou a entidade.

A WTA (sigla em inglês para 
Associação de Tênis Feminino), 

Com um golpe aplicado no 
último segundo, após distração 
do adversário, Igor Queiroz 
derrotou o cubano Liober He-
chevarría por 3 a 1 e con-
quistou o ouro na luta greco-
-romana (97 kg) nos Jogos 
Pan-Americanos Júnior. Esta 
foi justamente a centésima 
medalha ao país em Cali. De 
quebra, Igor Queiroz ainda ga-
rantiu uma vaga para o wres-
tling brasileiro nos Jogos Pan-
-Americanos Santiago 2023. 

Diferentemente de outras 
modalidades, a luta olímpica 
não distribui vagas aos atletas 
campeões, e sim aos países, 
que definem seus classificados 

posteriormente. Para Igor, a 
vitória em Cali será um passo 
importante para atingir o 
principal objetivo: os Jogos 
Olímpicos. “Um lutador nunca 
pode desistir, tem de lutar até 
o último milésimo de segundo. 
Ele achou que a luta já tivesse 
acabado, mas fui lá e reverti”, 
conta o atleta de 20 anos, que 
foi sparring de Eduard Sogho-
monyan nos Jogos Olímpicos 
de Tóquio 2020.

“É muito difícil descrever o 
que estou sentindo, mas a minha 
professora disse que estou fa-
zendo história três vezes: dis-
putar o primeiro Pan Júnior da 
história, conquistar o primeiro 

ouro da modalidade e também a 
medalha de número 100. Estou 
muito realizado e que venha 
muito mais por aí: 150, 200 me-
dalhas para o Brasil.”

Outros destaques da quinta-feira
Além da medalha de Igor 

Queiroz no wrestling, o Time 
Brasil subiu ao pódio ou-
tras dez vezes. No atletismo, 
Erik Felipe venceu os 100m 
rasos com o tempo de 10s33 
e José Ferreira Santana, o 
Balotelli, somou 7.360 pontos 
para vencer o decatlo. A outra 
medalha do dia veio com Ma-
theus Corrêa, vice-campeão 
na marcha atlética (20 km). 

Três medalhas de prata sa-
íram também no boxe mascu-
lino, com Pablo Capistrano (57 
kg), Hebert Soares (63 kg) e 
Ricardo Cândido (81 kg).

Na patinação velocidade, 
segunda vitória e segunda 
vaga em Santiago 2023 para 
Guilherme Abel Rocha, dessa 
vez nos 500m. E, no tênis de 
mesa, a dupla mista formada 
por Giulia Takahashi e Rafael 
Turrini fez 3 a 2, de virada, 
para cima dos mexicanos Clio 
Barcenas e Dario Arce: 6/11, 
10/12, 11/5, 11/8 e 11/7. Para 
encerrar, João Pedro Rossi 
ficou com o bronze no ciclismo 
estrada. (Do COB)

Uma chance de ganhar expe-
riência e de continuar a evoluir 
a cada dia. Para Marta, o Tor-
neio Internacional de Manaus, 
do qual a seleção brasileira 
sagrou-se campeã na quarta-
-feira (1º), é um passo signifi-
cativo para as jogadoras neste 
momento de renovação.

“Acho que foi superimpor-
tante, principalmente para as 
meninas mais novas, e para 
que o público comece a iden-
tificar as caras novas da se-
leção. A gente visa coisas muito 
maiores, sabemos que os desa-
fios serão sempre maiores, e é 
importante para elas vivenciar 
isso aqui”, falou a craque de 35 
anos. “Em Datas Fifa, é sempre 
importante fazer jogos. Nem 
sempre teremos a oportuni-

dade de enfrentar equipes tão 
qualificadas, mas vocês viram 
que não existe mais adversário 
fácil”, disse a alagoana nascida 
em Dois Riachos.

Ela analisou as adversárias 
da Canarinho na decisão do Tor-
neio. “Hoje [quarta] o Chile nos 
colocou uma situação muito di-
fícil no jogo, criamos chances no 
primeiro tempo mas não conse-
guimos marcar. Obviamente, no 
segundo tempo, elas baixaram 
um pouco a pressão, o que criou 
espaço, e nós conseguimos fazer 
os gols e sair campeãs”, avaliou. 
O Brasil ganhou por 2 a 0, gols 
de Giovane e Kerolin. 

A Rainha também elogiou as 
jogadoras mais novas. Marta 
lembrou da importância de ter 
paciência e confiança no pro-

cesso de aprendizado de quem 
está chegando ao grupo, além 
de avaliar o seu papel nessa 
trajetória. “Temos de saber 
ajudar da melhor maneira pos-
sível, controlar essa situação. 
Às vezes a gente vê que elas 
entram com uma vontade, uma 
gana e esquecem um pouquinho 
de manter a parte tática da 
equipe”, falou. “Mas, acima de 
tudo, o mais importante é que 
elas querem aprender, estão 
dispostas a crescer com a gente, 
escutam muito, e faremos tudo 
que pudermos porque este é o 
futuro da Seleção. Nem sempre 
estaremos aqui”, acrescentou 
a brasileira, que no atual es-
quema de Pia Sundhage joga 
mais de meia-atacante.

“Saio daqui mais leve. Não 

estou em um momento muito 
bom na minha vida pessoal, 
mas acho que minha vinda para 
cá, estar junto com a seleção, 
com as meninas, tirou o foco 
dos problemas e aliviou um 
pouco o meu coração”, revelou 
a craque. “Saio mais leve e feliz 
por ter contribuído de alguma 
maneira. Agora já é planejar 
o próximo ano, teremos com 
certeza algum compromisso da 
seleção em janeiro e, em se-
guida, já teremos um torneio su-
perdifícil pela frente”, concluiu.

A próxima Data Fifa é em 
fevereiro de 2022, quando 
o Brasil participará do Tor-
neio Internacional da França. 
Além da anfitriã, a Canarinho 
encara Holanda e Finlândia. 
(Com site da CBF)

Schmitt, 38 anos, chegou 
a ser detido no domingo 
(28), mas foi liberado pela 
Justiça, o que provocou a 
indignação de Pinot. “De 
que vale a defesa caluniosa 
contra minhas feridas e o 
sangue espalhado no chão 
do meu apartamento? O que 
estava faltando? Morte no 
final, talvez? Provavelmente 
foi o judô que me salvou. 
E meus pensamentos 
também estão com aqueles 
que não podem dizer o 
mesmo.” A judoca recebeu 
mensagens de apoio de 
companheiros da seleção 
francesa, como Teddy Riner, 
e também da brasileira 
Rafaela Silva. Schmitt, ex-
judoca da seleção, treinou 
ainda Madeleine Malonga, 
integrante da equipe francesa em Tóquio e medalhista de 
prata na categoria até 78 kg. O judô francês ganhou oito 
medalhas no Japão. (Folhapress)

País chega a 100 medalhas em Pan Júnior

Após amistosos, Marta valoriza experiência para as mais novas 

porém, não considerou que o 
episódio aliviou as preocupa-
ções sobre o bem-estar da atleta 
e anunciou na quarta (1º) a 
suspensão de todos os seus 
torneios na China.    

China sediou 19 torneios em 2019
O presidente da entidade, 

Steve Simon, afirmou não ver 
“como posso pedir às nossas 
atletas para competir lá, quando 
Peng Shuai não tem permissão 
para se comunicar livremente e 
aparentemente foi pressionada 
a contradizer sua alegação de 
agressão sexual”.

“Dada a situação atual, 
também estou muito preocu-
pado com os riscos que todas 
as nossas jogadoras e equipes 
poderiam enfrentar se reali-
zássemos eventos na China em 

2022”, continuou. A decisão é 
um marco nas relações de en-
tidades esportivas com o país 
que sediará as Olimpíadas de 
Inverno em fevereiro de 2022 
e constitui um mercado impor-
tante para o esporte global.

Em 2019, a WTA realizou 
nove torneios na China. Desde 
então, todos os campeonatos 
internacionais de tênis mar-
cados no país acabaram can-
celados por causa da pandemia 
da COVID-19. Há três anos, 
a entidade havia celebrado a 
assinatura de um grandioso 
contrato com a cidade de Shen-
zhen para sediar o WTA Fi-
nals, evento com as melhores 
tenistas da temporada.

O COI, por sua vez, foi acu-
sado de querer apenas aliviar 
a pressão diplomática sobre a 

realização dos Jogos de Pequim, 
daqui a dois meses.

“O comportamento do COI 
em relação às alegações de 
agressão sexual e ao desapare-
cimento de Peng Shuai é irres-
ponsável e mostra o quão oco é 
na realidade seu entendimento 
dos direitos humanos”, afirmou 
Andrea Florence, diretora inte-
rina da Sport & Rights Alliance.

O comitê argumentou nessa 
quinta que trata a questão dire-
tamente com as organizações 
esportivas chinesas. “Estamos 
usando uma ‘diplomacia silen-
ciosa’ que, dadas as circuns-
tâncias e com base na expe-
riência de governos e outras 
organizações, é apontada como 
a forma mais promissora de 
proceder com eficácia em tais 
questões humanitárias. 

Greg Martin/IOC
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Para especialistas dos EUA, medida não se baseia em ciência ou em biologia

Banir viajantes vindos da África é 
racista e ineficaz contra a ômicron

Teste de coquetel ante nova 
variante exibe bons resultados

Especialistas 
esperam dados 
mais concretos

Imagem de homem em 
Harare, no Zimbábue, 
em outubro de 2020

Rafael Balago
Folhapress

O fechamento de fronteiras 
para conter a propagação da 
nova variante ômicron do co-
ronavírus é ineficaz e pode ser 
considerado racista, avaliam 
especialistas dos EUA ouvidos 
pelo jornal “Folha de S.Paulo”. 
A nova cepa foi considerada 
de risco muito elevado pela 
OMS (Organização Mundial 
da Saúde), pois pode ser mais 
contagiosa que as anteriores, 
mas os dados para comprovar 
isso ainda estão sendo obtidos 
e analisados.

“O veto a viagens da África 
é uma reação racista, que não 
se baseia em ciência ou em 
biologia. É moralmente re-
pugnante”, diz Mark Schleiss, 
pesquisador do Instituto de 
Virologia Molecular da Univer-
sidade de Minnesota. Países 

como Brasil e Estados Unidos 
adotaram vetos a viajantes 
de nações africanas que rela-
taram casos da nova variante. 
A proibição começou a valer 
nesta semana, e novas me-
didas de restrição estão em 
debate por vários governos.

Schleiss aponta que não há 
evidências de que a variante 
ômicron surgiu na África e que 
já há registros de que ela circu-
lava na Europa antes mesmo 
do anúncio feito pela África 
do Sul, na semana passada. 
“Vemos se repetir o caso da 
gripe de 1918, que ficou conhe-
cida como ‘espanhola’ porque 
a Espanha foi o primeiro país 
a ser transparente sobre ela”, 
compara. Pesquisadores con-
sideram hoje que aquela in-
fecção surgiu nos EUA.

“Fechar fronteiras rara-
mente funciona do modo como 
as pessoas imaginam e ge-

ralmente traz consequências 
negativas para os países que 
relataram os casos, então a 
medida deveria ser usada de 
modo muito cuidadoso”, avalia 
Andy Pekosz, virologista na 
Universidade Johns Hopkins. 
“Temos de ter mais foco em 
testar, rastrear contatos, se-
quenciar [o material genético] 
dos vírus, identificar pessoas 
infectadas e colocá-las em qua-
rentena. São caminhos muito 
mais efetivos do que fechar 
fronteiras”, sugere Pekosz.

Ampliar a vacinação é vital
“Queremos que os pa-

íses monitorem variantes e 
compartilhem informações o 
mais rápido possível. E gestos 
como banir viagens real-
mente desencorajam isso e 
não são efetivas ao prevenir 
contra a transmissão já em 
andamento”, aponta Aubree 

Gordon, professora de epide-
miologia na Universidade de 
Michigan. “Está claro que a 
variante já se espalhou por 
muitas partes do mundo.”

Os especialistas consideram 
que os governos de países de-
senvolvidos deveriam ajudar a 
ampliar a vacinação em países 
africanos, de modo a conter a 
circulação do vírus e, assim, 
reduzir a chance do surgimento 
de novas variantes. A taxa de 
imunização na África está em 
torno de 7% da população, ao 
passo que a média global é de 
42,7%. No Brasil, 63% estão 
plenamente vacinados.

“É simplesmente biologia. 
Para novas variantes sur-
girem, o vírus precisa circular. 
A melhor maneira de impedir 
a criação de novas variantes 
é, em primeiro lugar, conter 
as infecções. Se todo mundo 
estiver completamente imu-

nizado, haverá uma queda na 
circulação do vírus e na ge-
ração de variantes”, explica 
Schleiss. “Havia um monte 
de especialistas falando em 
desigualdade de vacinas desde 
o começo do ano, e o que os 
países fizeram?” questiona o 
pesquisador. “O que acontece 
com uma criança em Botsuana 
tem impacto no que pode acon-
tecer com meus filhos.”

“Não podemos dar apenas 
100 mil doses para um país 
com 5 milhões de pessoas. 
Temos de dar vacinas em 
quantidade suficiente para 
fazer a diferença”, defende 
Pekosz. Também é necessário 
ajudar os países mais pobres a 
criarem estruturas para distri-
buir os imunizantes. Vacinas 
de RNA, como a da Pfizer, 
precisam ser mantidas sob 
refrigeração, o que gera difi-
culdades extras.

Um tribunal na Áustria 
multou um cirurgião por am-
putar a perna errada de um 
paciente diabético de 82 anos. 
O incidente aconteceu no dia 
18 de maio, quando o cirur-
gião da Clínica Freistadt, em 
uma cidade de mesmo nome 
perto da fronteira tcheca, 
marcou a perna direita, em 
vez da perna esquerda do 
idoso, que sofria de graves 
problemas de saúde.

Ele só percebeu o equívoco 
dois dias depois de realizar 
a cirurgia, quando a equipe 
de enfermagem realizava a 
troca de curativos de rotina. 
O idoso teve de ser submetido 
a uma nova cirurgia para a 
amputação da perna direita. 

Ao se defender das acu-
sações, o médico de 43 anos 
afirmou que os prejuízos cau-
sados ao paciente ocorreram 
por um “erro humano”. O juiz 
o considerou culpado de ne-
gligência grave e o condenou 
ontem ao pagamento do equi-
valente a R$ 17 mil, de acordo 
com um porta-voz do tribunal 
da cidade de Linz.

O cirurgião pode apelar 
da decisão. (UOL/Folhapress)

Ludwig Burger
da Reuters 

Análises de laboratório da 
terapia de anticorpos contra 
COVID-19 que a GSK (Gla-
xoSmithKline) desenvolve em 
parceria com a estadunidense 
Vir indicam que o remédio é 
eficaz contra a nova variante 
ômicron do coronavírus, 
anunciou a farmacêutica bri-
tânica ontem (2).

Em comunicado, a GSK 
disse que testes laborato-
riais e um estudo com ha-
msters demonstraram que o 
coquetel de anticorpos sotro-
vimab funciona contra vírus 
que foram criados com bio-
engenharia para transportar 
várias mutações caracterís-
ticas da ômicron.

Os testes continuam para 
confirmar os resultados 
contra todas as mutações da 
ômicron e uma atualização 
é esperada até o fim do ano, 
acrescentou o comunicado. 
Os anticorpos são concebidos 
para se prenderem à proteína 
spike na superfície do corona-
vírus, mas se descobriu que a 
ômicron tem uma quantidade 
anormalmente alta de muta-
ções nessa proteína.

“O sotrovimab foi criado 
deliberadamente com um vírus 
mutante em mente”, disse o 

presidente-executivo da Vir, 
George Scangos, acrescen-
tando que o medicamento 
está visando a uma região da 
proteína spike que muito difi-
cilmente passa por mutações.

Separadamente, a agência 
regulatória de medicamentos 
do Reino Unido aprovou hoje 
o sotrovimab, também conhe-
cido pelo nome comercial Xe-
vudy, para pessoas com casos 
entre brandos e moderados 
que correm risco alto de de-
senvolver uma doença grave.

A MHRA (sigla em inglês 
para Agência Regulatória de 
Medicamentos e Produtos de 
Saúde) recomendou o uso 
do Xevudy o mais cedo pos-
sível, até cinco dias após o 
surgimento de sintomas. O 
sotrovimab se baseia em an-
ticorpos monoclonais, que são 
versões de laboratório dos an-
ticorpos naturais que o corpo 
cria para combater infecções. 
Produtos semelhantes são 
oferecidos ou estão sendo 
desenvolvidos pela Eli Lilly, a 
Regeneron e a AstraZeneca.

Na terça-feira, a Regeneron 
disse que testes de labora-
tório e modelos de computador 
levam a crer que remédios de 
anticorpos contra COVID-19, 
incluindo o seu, teriam eficácia 
reduzida contra a variante 
ômicron. (Com Ag. Brasil)

Os especialistas explicam 
que ainda é preciso esperar 
dados mais claros para ter 
certeza se esta variante será 
de fato mais perigosa e que 
essas informações deverão ser 
obtidas em um prazo entre uma 
e três semanas. “O dado mais 
importante será o quão rápido 
o vírus é capaz de se espalhar. 
Se ele se transmitir pouco, nos 
gerará menos preocupação”, 
considera Pekosz.

“Há dois tipos de dados em 
análise: os vindos dos humanos 
e os de laboratório. Na parte 
humana, precisamos ver se o 
vírus se transmite de forma 
rápida entre as pessoas, se 
consegue atingir pessoas que 
já foram imunizadas ou que 
tiveram a doença antes, e em 
que intensidade. E, no labora-
tório, serão feitos testes com o 
vírus para ver se as vacinas e 
os remédios atuais conseguem 
neutralizá-lo, e em que nível”, 
explica Gordon.

Mesmo que as vacinas te-
nham efetividade menor contra 
o vírus, elas poderão ser mo-
dificadas para serem usadas 
contra a nova variante: pode-se 
manter a mesma estrutura, e 
trocar o modelo de vírus em 
uso.  “Será muito fácil mudar 
as vacinas para focá-las na 
variante ômicron e produzi-las 
em massa. A questão é que os 
países e as agências regula-
doras precisam entender que já 
fazemos isso com outros vírus, 
como o da gripe, e que não será 
preciso passar por todo um pro-
cesso de testes clínicos desde o 
começo”, aponta Pekosz.

Schleiss, que também é pe-
diatra, aponta que ainda não 
há dados que mostrem se a ômi-
cron pode atingir as crianças de 
modo mais intenso.  

Enquanto as respostas estão 
sendo buscadas, os cientistas 
consideram que a medida mais 
importante é avançar a vaci-
nação para as pessoas que 
ainda não a tomaram. “Usar 
máscara também continua 
altamente recomendado. E 
é preciso prestar atenção às 
condições locais. Pequenas 
mudanças no comportamento 
das pessoas podem fazer uma 
grande diferença no curso da 
pandemia”, sugere Gordon. 
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Cirurgião 
sofre multa de 
R$ 17 mil por 
amputar a perna 
errada de idoso
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Pelo segundo ano 
consecutivo, Avenida 
Paulista não terá festa 
aberta ao público
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Pandemia

‘Financial Times’

Educação

As medidas foram recomendadas pela Vigilância Sanitária, após estudo epidemiológico

Ômicron leva SP a manter máscaras, 
e capital suspende festa de réveillon

Luiza Trajano é eleita uma das 
mulheres mais influentes de 2021

Mais 28 
pesquisadores 
da Capes pedem 
renúncia coletiva 
e total chega a 80

Leonardo Vieceli e Eduardo Cucolo

Os secretários 
estaduais de Saúde 
pediram uma reunião 
com o ministro 
Marcelo Queiroga, da 
Saúde, para discutir a 
redução do intervalo 
de aplicação da dose de 
reforço da vacina contra 
a COVID-19.

Num primeiro 
momento, o prazo foi 
fixado em seis meses. 
Depois, Queiroga 
anunciou a redução 
para cinco meses. 
Agora, os estados 
querem que o prazo 
seja ainda mais curto: 
quatro meses.

A Prefeitura de São 
Paulo, por exemplo, já 
enviou um documento 
pedindo a redução.

“Sabemos que, depois 
de quatro meses, as 
vacinas começam a 
perder a eficácia”, 
afirma Carlos Lula, 
secretário de Saúde do 
Maranhão e presidente 

do Conass (Conselho 
Nacional de Secretários 
de Saúde).

“A ideia, com 
a redução do 
prazo, é conter o 
recrudescimento de 
casos de COVID-19 
no Brasil, para que 
não ocorra aqui o que 
estamos vendo acontecer 
na Europa”, segue ele.

O surgimento da 
ômicron, que causou 
tensão no mundo todo 
e foi definida pela OMS 
(Organização Mundial 
da Saúde) como variante 
de preocupação, 
reforçou “a certeza de 
que precisamos fazer 
isso [aplicar as doses 
de reforço em um prazo 
menor]”, diz Carlos Lula.

No Brasil, 76,8% da 
população já tomou 
ao menos uma dose da 
vacina, 63% já estão 
com o primeiro ciclo 
vacinal completo (de 
duas doses ou dose 
única) e 7,9% tomaram 
a dose de reforço.

Estados pedem a Queiroga que reduza prazo 
de reforço da vacina por causa da ômicron

Anelise Gonçalves
Folhapress

Luiza Trajano, presidente 
do conselho de administração 
da Magazine Luiza, foi esco-
lhida umas das 25 mulheres 
mais influentes de 2021 pelo 
jornal britânico “Financial 
Times” ontem (2). Ela é a única 
brasileira a aparecer na lista.

Na lista, Trajano é definida 
como uma das mulheres de 
negócios e líderes sociais mais 
notáveis do Brasil, considerada 
uma inspiração para empreen-
dedores em todos os lugares 
– mesmo não sendo bem co-
nhecida fora do país, o que, de 
acordo com o jornal, deveria 
ser. O trabalho de Trajano em 
questões sociais envolvendo 
igualdade de gênero e raça foi 
destacado. O “Financial Times” 
diz que é ainda mais notável 
por conta da desigualdade so-
cial no Brasil, no qual “a elite 
empresarial costuma ser acu-

sada de viver em uma bolha”.
O jornal destaca também 

sua história no empreende-
dorismo. Trajano começou a 
trabalhar aos 17 anos na loja 
de calçados da família, no 
município de Franca (SP), 
e transformou o negócio va-
rejista em uma das maiores 
potências da América Latina. 
Segundo o jornal, o grupo 
Magazine Luiza está avaliado 
em mais de US$ 10 bilhões (R$ 
56,1 bilhões) e emprega mais 
de 40 mil funcionários.

A apresentação é assi-
nada por Gillian Tett, presi-
dente do conselho editorial 
do “Financial Times”.

A seleção das Mulheres do 
Ano é feita anualmente com 
o objetivo de celebrar não so-
mente a influência, mas as con-
quistas femininas em diversos 
lugares do mundo.

Neste ano, as biografias 
foram escritas por persona-
lidades como Jane Fraser, 

Christine Lagarde, Elizabeth 
Warren, Billie Jean King, Ma-
lala e Greta Thunberg.

A lista está dividida em três 
categorias: líderes, heroínas e 
criadoras. Na parte de líderes, 
na qual Trajano foi indicada, 
aparece a nigeriana Ngozi 
Okonjo-Iweala, diretora-geral 
da OMC (Organização Mundial 
do Comércio) e a política norte-
-americana Nancy Pelosi, pre-
sidente da Câmara dos EUA.

Como criadoras, a atriz 
Scarlett Johansson e a pro-
dutora e roteirista Shonda 
Rhimes, ambas dos EUA, foram 
escolhidas, além da cineasta 
chinesa Chloé Zhao.

Entre as heroínas, o jornal 
indicou a cientista de dados 
Frances Haugen, ex-funcio-
nária do Facebook que li-
berou à imprensa documentos 
da empresa após deixar seu 
cargo em maio deste ano e 
deu origem aos chamados 
Facebook Papers.

Fábio Pescarini
Folhapress

Com o surgimento da va-
riante ômicron, o governo 
paulista decidiu manter obri-
gatório o uso de máscaras em 
espaços abertos no estado. A 
mesma decisão foi tomada 
pela Prefeitura de São Paulo, 
que decidiu ainda cancelar o 
réveillon na cidade.

O governador João Doria 
(PSDB) decidiu cancelar a 
flexibilização da utilização 
de máscaras, que entraria 
em vigor no próximo dia 11, 
a pedido do Comitê Científico.

O comitê recomendou a 
manutenção da obrigatorie-
dade devido à confirmação 
no estado de três casos de 
pessoas infectadas com a 
nova cepa. Para o grupo, há 
incertezas sobre o impacto 
da variante em uma época em 
que Natal e réveillon causam 
aglomerações.

A capital também conti-
nuará exigindo o uso de más-
caras em espaços abertos. 
Além disso, cancelou o ré-
veillon. As medidas foram re-
comendadas pela Vigilância 
Sanitária, que elaborou um 
estudo com indicadores epi-
demiológicos e assistenciais.

A conclusão do estudo es-
tava prevista para ser en-

tregue no próximo domingo 
(5), mas foi antecipada para 
a Secretaria Municipal da 
Saúde na noite de quarta-
-feira (1º). “Embora todos os 
dados do município sejam po-
sitivos, mas o surgimento da 
variante [ômicron] e também 
o mês de dezembro com o co-
mércio popular, foi indicado 
a manutenção do uso das 
máscaras e o cancelamento 
do réveillon”, afirmou o se-
cretário Edson Aparecido.

Doria (PSDB), que também 
está em Nova York, defendeu 
na quarta que as cidades do 
estado suspendam as festas 
de réveillon para combater 
o eventual contágio com a 
nova cepa.

Mais cedo, no mesmo dia, 
o secretário estadual de 
Saúde de São Paulo, Jean 
Gorinchteyn, afirmou que 
as cidades devem levar em 
consideração a confirmação 
de casos de pacientes com 
a variante ômicron, ao ser 
questionado se o governo re-
comendaria aos municípios o 
cancelamento das festas.

Gorinchteyn também 
alertou para os riscos de as 
reuniões familiares de fim de 
ano, em que as pessoas devem 
estar mais encorajadas para 
celebrações que não promo-
veram em 2020.

“E com isso passa a haver 

um risco muito maior, porque 
as pessoas vão se aglomerar 
comemorar, beber, beijar, 
abraçar, gritar e cantar”, 
disse. “Esse é um cenário de 
risco que as pessoas precisam 
lembrar e o uso de máscaras 
deve ser premente.”

Risco elevado
A existência da nova cepa 

foi reportada à OMS (Orga-
nização Mundial da Saúde) 
no último dia 24 após o sur-
gimento de casos na África 
do Sul. Desde então, houve 
a confirmação de infecções 
provocadas pela ômicron nos 
cinco continentes.

“Dadas as mutações que 
poderiam conferir a capa-
cidade de escapar de uma 
resposta imune, e dar-lhe 
uma vantagem em termos de 
transmissibilidade, a proba-
bilidade de que a ômicron 
se propague pelo mundo é 
elevada”, afirmou a entidade 
no último dia 29.

No mesmo dia, ministros 
de Saúde de países do G7 
alertaram que a variante 
requer ação urgente. “A 
comunidade internacional 
enfrenta a ameaça de uma 
nova variante altamente 
transmissível da COVID-19, 
que requer ação urgente”, 
disseram os ministros em um 
comunicado conjunto.

Luiza Trajano, do Magazine 
Luiza, é a única brasileira a 
aparecer na lista britânica

Wesley Faraó Klimpel
Folhapress

Um novo grupo de pesquisa-
dores ligados à Capes, órgão do 
MEC (Ministério da Educação) 
responsável pela pós-graduação 
no país, pediu renúncia coletiva 
nesta semana. Desta vez, 28 
profissionais solicitaram desli-
gamento. Nos últimos dias, ou-
tros 52 fizeram o mesmo, o que 
totaliza 80 pessoas.

Na carta de renúncia, os 
três coordenadores de química 
e os 25 consultores criticam a 
falta de compromisso com a 
avaliação quadrienal por parte 
da Capes (Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior).

“Estamos no fim de 2021 
e não se conhece nenhuma 
ação da Capes no sentido de 
discutir e elaborar o Plano 
Nacional de Pós-Graduação 
2021-2030”, diz a carta.

“Entendemos que a ava-
liação quadrienal deve ser 
finalizada pelas atuais coor-
denações e consultores, mas, 
até o momento, não vemos 
por parte da presidência, 
quando indagada, nenhuma 
declaração de maneira ine-
quívoca sobre a extensão dos 
mandatos dos atuais coorde-
nadores, visando não deixar 
essa imensa lacuna aberta.”

Os profissionais também cri-
ticam a rapidez e empenho no 
procedimento para abertura de 
novos cursos de pós-graduação 
sem que a avaliação quadrienal 
tenha sido finalizada. Esse pro-
cesso é chamado de APCN 
(Apresentação de Propostas  
de Cursos Novos).

“Passamos por vários go-
vernos, vários presidentes e 
diretores de avaliação. Nem 
sempre foi fácil, mas sempre 
tivemos pleno apoio e muito 
diálogo para que pudéssemos 
discutir e aprender muito”, diz a 
carta. Os problemas apontados 
foram os mesmos citados pelos 
31 pesquisadores da área de 
matemática/probabilidade e es-
tatística, na renúncia divulgada 
na segunda (29).

Na semana passada, ou-
tros 21 profissionais da área 
de astronomia/física já ha-
viam anunciado desligamento 
também por insatisfação com 
a presidência da Capes.

Debandada geral
Esses pesquisadores traba-

lham nos processos de avaliação 
do sistema de pós-graduação 
do país. Os coordenadores são 
nomeados pela Capes para man-
datos de quatro anos e o res-
tante atua como assessor nesses 
trabalhos, todos em atividades 
não remuneradas.

Na segunda, após a re-
núncia coletiva dos profissio-
nais da área de matemática/
probabilidade e estatística, a 
Capes afirmou, em nota, que 
tem feito esforços para re-
tomar a avaliação e defendeu 
a continuidade dos pedidos de 
novos cursos.

Há interesse de instituições 
privadas de ensino superior em 
terem aprovados programas 
de pós-graduação, muitas 
vezes para garantir status de 
universidade. Outro interesse, 
sobretudo do setor privado, 
é na liberação de cursos na 
modalidade EaD (ensino a dis-
tância).

A presidente da Capes, 
Claudia Mansani Queda de 
Toledo, chegou ao cargo em 
abril por escolha do ministro 
Milton Ribeiro. Ela enfrentou 
resistência por causa de seu 
currículo e por ter nomeado 
sua aluna de doutorado para 
diretoria internacional. O pe-
dido de renúncia na Capes 
ocorre em paralelo a outro 
processo de instabilidade em 
um dos órgãos do MEC. 
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Campo Grande recebe 
neste fim de semana um 
pedacinho do Rio Grande 
do Sul na 14ª Fenasul  
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Tchê!
É possível conferir toda a 
programação por meio do 
site: www.fenasul.com.br
Para mais informações é 
possível entrar em contato 
pelo número (31) 3292-2323
Facebook: Fenasul Campo 
Grande
Instagram: @fenasulcg

Beatriz Magalhães

Campo Grande volta a receber a maior feira 
gaúcha do Brasil. A 14ª Fenasul começa a partir 
de hoje (3), com diversas atrações culturais, 
apresentando as tradições gaúchas ao povo sul-
mato-grossense e relembrando a terra gaúcha 
aos conterrâneos que agora moram em Mato 
Grosso do Sul.

 A tradicional Fenasul, feira típica do sul do 
País, reúne atrações culturais, moda, produtos 
típicos e gastronomia do sul do Brasil. A feira, 
que acontece também em outros cinco estados do 
País, será realizada no ginásio do Círculo Militar, 
e deve seguir até o dia 12 de dezembro.

 O organizador da Fenasul, Sérgio Silva, 
afirma que estão confirmados 40 expositores 
com produtos tradicionais, festival de cucas, 
artesanato, decoração, moda couro, os deliciosos 
chocolates de Gramado, salames, queijos, vinhos, 
entre outros.

“A Fenasul é uma feira gaúcha tradicional 
itinerante que acontece em 12 cidades de cinco 
diferentes estados da Federação, sendo Minas 
Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul 
e São Paulo. Mas uma característica peculiar 
de Campo Grande é primeiro que a população 
de gaúchos aqui é bem grande e segundo que a 
economia local é baseada no campo, e no sul isso 
também acontece, então as pessoas acabam se 
identificando com a feira por ter muitas coisas 
ligadas à terra. Existe uma identificação da 
cultura”, afirma Sérgio Silva.

Quem for visitar a feira poderá também 
conhecer a Casa do Gaúcho e tirar uma foto 
com trajes típicos no estúdio temático que será 
montado no evento, e compartilhar com os amigos 
nas redes sociais.

Todos os dias serão realizadas, ainda, 
apresentações do grupo de danças típicas 
gaúchas Herdeiros Farroupilha, vindo direto de 
Porto Alegre para a Fenasul.

 Na gastronomia, há várias opções, como as 
tradicionais cucas produzidas por descendentes 
de alemães há mais de dez anos, porco no rolete, 
a tradicional costela gaúcha no fogo de chão, 
estandes de salames, queijos e vinhos, entre 
outras delícias.

 Para Sérgio Silva, Campo Grande já está na 
história da Fenasul. “Desde o primeiro, fomos 
muito bem recebidos aqui. Por ter muitos gaúchos 
e descendentes em Mato Grosso do Sul, o público 
sempre acolheu e prestigiou a Fenasul. No ano 
passado, devido às restrições impostas pela 
pandemia, não viemos, mas, agora em 2021, 
trazemos uma novidade que é o estúdio.”

“Nossa expectativa é das melhores e que 
nesta 14ª edição tenhamos a mesma recepção 
e consigamos agradar ao público como sempre 
fazemos. Também queremos receber o público 
não apenas de Campo Grande como também 
das cidades vizinhas, tendo um resultado como 
sempre tivemos ao longo dos anos: crescente a 
cada edição”, completa o organizador.

A Fenasul nasceu em Belo Horizonte 
em 2001. A cidade mineira foi a primeira 
a receber o evento, completando 20 anos. 
Nos anos seguintes o evento de cultura 
tradicional gaúcha passou a ser realizado 
de cidade em cidade, crescendo de forma 
gradativa e conquistando novos estados. Hoje 
são 12 feiras em cinco diferentes estados 
federativos.

Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 
a feira chegou em 2006, sendo realizada ano 
a ano. Contudo, a pandemia da COVID-19 
paralisou as atividades, sendo então realizada 
em 2019 a última edição na Cidade Morena. 
Como não houve feira em 2020, o evento 
retorna em sua 14ª edição agora, em 2021.

A Fenasul será realizada entre os dias 3 e 
12 de dezembro, no ginásio do Círculo Militar, 
localizado na Avenida Afonso Pena, número 
107, no bairro Amambaí. O evento será de 
segunda a quinta-feira, das 16h às 22h; na 
sexta-feira, das 16h às 23h e aos sábados e 
domingos das 12h às 23h.

É cobrado um valor simbólico para 
entrada, mas de acordo com a organização, 
menores de 10 anos têm entrada gratuita.

As origens da feira

Serviço Fenasul 2021



Verdade seja dita, temos algumas coisas boas acon-
tecendo. Dados oficiais do governo federal dizem que 
o desemprego caiu para 12,6% em outubro, que teria 
fechado com 253 mil empregos com carteira assinada. 
O saldo entre admissões e desligamentos de janeiro a 
outubro chegaria a 2,6 milhões de empregos. Apesar 
da pandemia, finalmente vejo um resultado positivo 
para o nosso País! E o governo de Jair Bolsonaro (PL) 
deve voltar a incomodar os pessimistas.   

Gostamos de noticiar tudo que é assunto interessante 
e que vá ao encontro dos objetivos da coluna. Da mesma 
maneira que gostamos de ouvir “muito obrigado”. Além 
de ser um gesto de gentileza, é também uma manifes-
tação de quem foi criado dentro das normas da gratidão e 
da boa educação. O mínimo que se exige de quem circula 
pelos nossos espaços jornalísticos. Para os menos infor-
mados, esses espaços não estão disponíveis a qualquer 
tipo de notícia, principalmente, de cunho promocional, 
sobre pessoas ou produtos. Temos normas e temos 
crivos. Deu para entender? Ainda bem que não espero 
grandeza dos médios. Sorry, como diria Ibrahim Sued, o 
mestre do colunismo.   
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PENSAMENTO DO DIA 

NA LEMBRANÇA        
SEM CONSCIÊNCIA         

ELAS NO COMANDO    

CARGO          

DICA              

RACIOCÍNIO     

RIHANNA ROUBA A CENA  

VIA SACRA      

MESMA CENA   

ELAS NO COMANDO II   

SÓ ASSIM!   

UFA!   

Quem lê vive menos: menos enganado! Menos explorado 
e menos alienado. Sem falar que também pergunta menos. 

Já que se confirmou a chegada da variante ômicron ao 
Brasil, alguns Estados estão eliminando o Carnaval. Mas 
vamos refletir: festas de Natal; Ano-novo; as igrejas e os cultos 
lotados e ninguém usando máscara; as academias hermeti-
camente fechadas, com ar-condicionado ligado, todo mundo 
malhando sem máscara; gente circulando sem passaporte 
de imunização, tomando voos, viajando de ônibus, levando e 
trazendo vírus; as confraternizações de fim de ano marcadas, 
enfim, nós estamos nos enganando? É hora de contarmos com 
novas orientações. Haverá campanha de conscientização para 
que a população tome as três doses da vacina? Contaremos 
com o compromisso de todas as instâncias de governo? Ou vão 
esperar a variante dominar e sacrificar o comércio por novas 
e longas temporadas? O que está em jogo?    

Há 117 anos nascia, no Rio de Janeiro, o principal empre-
sário da comunicação no Brasil, Roberto Pisani Marinho. 
Ele herdou do pai o jornal O Globo, a partir disto, construiu 
um império com editoras, rádios e tevês, hoje capitaneado 
pela TV Globo, uma das três mais importantes em todo o 
mundo – fundada a 1965. Roberto Marinho morreu no dia 6 
de agosto de 2003, também no Rio de Janeiro.   

Gente, que coincidência mais louca é esta? Duas novelas 
parecidas no mesmo cenário… O caseiro sai matando e um 
exército de policiais procurando por ele, lá pelas matas de 
Corumbá de Goiás. Mesma cena de Lázaro Barbosa, morto em 
junho. O lugar, sem dúvida, deve estar precisando de muitas 
bênçãos e orações. No creo en brujas, pero que las hay, las hay.   

Por uma diferença inferior a 700 votos, a advogada 
Gisela Cardoso será a segunda mulher a presidir a 
seccional da OAB em nosso vizinho Mato Grosso. 
Cardoso obteve 4.642 (52,2%) votos e o candidato 
apoiado pela atual diretoria, Pedro Paulo Peixoto, 
alcançou 4.005 votos (45,6%). Quem quebrou o tabu 
de gênero no comando da entidade mato-grossense 
foi Maria Helena Póvoas cuja gestão na Ordem foi de 
1993 a 1997. Póvoas é a atual presidente do Tribunal 
de Justiça de Mato Grosso.  

Aliás, até dias atrás, eu achava que os secretários de 
saúde iriam pegar a população no laço para vacinar-se. 
Quando tomei a terceira dose, há pouco mais que 15 dias, 
não havia 20 pessoas se vacinando. Um enorme vazio na fila 
do drive-thru do Albano Franco.   

Dos seis Procuradores de Justiça escolhidos, em vo-
tação aberta, para as duas vagas de desembargadores 
no Tribunal de Justiça, quatro estão cotadíssimos entre 
os desembargadores com os quais converso. Alexandre 
Raslan, Jaceguara Dantas da Silva, Esther Sousa de Oli-
veira e Antonio Siufi Neto. Cada lista irá com três nomes 
e a palavra final será do governador, é ele quem escolhe.   

*Textos, notas e fotos publicados nesta página são de responsabilidade do colunista.

*Colaborou com a coluna Edson Moraes.

Fotos: Arquivo

Esses dias, o médico e presidente da Cassems, 
Ricardo Ayache, gravou um vídeo chamando a popu-
lação a vacinar-se contra a Covid-19, principalmente 
neste momento quando chega a ômicron ao Brasil. 
Pouco se sabe da variante, mas parece que seu 
potencial de disseminação é grande. O resultado 
foi tão positivo, que ontem os principais centros de 
vacinação começaram a receber mais público.    

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) e a sua grande líder no legislativo 
estadual, deputada Mara Caseiro (PSDB).   

Os empresários Guto Scarpanti (Partido Novo), sua esposa, Daniele 
Scarpanti, e Enrico Feitosa.   

O produtor rural, de Jaraguari, Paulo Francisco Silva e a esposa, a delegada 
aposentada Vilma de Carvalho. 

Os irmãos Nelson Trad Neto e Maria Cecília Trad Gonfiantini.   

Segunda-feira, quando Barbados 
conquistou sua independência 
política e estabeleceu-se como uma 
república, fazendo a rainha Elizabeth 
deixar de ser sua monarca, quem 
reinou, durante a cerimônia, foi a 
cantora Rihanna. Nascida na ilha, 
roubou os holofotes durante as 
cerimônias transmitidas para o mundo 
todo, principalmente quando foi 
condecorada pela presidente, Sandra 
Mason, como "Heroína da Nação". 
A cantora nasceu em Barbados, em 
Saint Michael, mesma região da 
capital da ilha caribenha, Bridgetown. 
A 2019, ela já havia sido nomeada 
Embaixadora Honorária da Juventude 
e da Cultura pelo então primeiro-
ministro David Thompson.  

NEM TUDO PODE!    

A criminalista Maria Patrícia Vanzolini Figueiredo, 
49, fez história ao vencer as eleições e tornar-se a 
primeira mulher a presidir a Ordem dos Advogados 
de São Paulo. Na quinta-feira, 25, ela obteve 35,8% dos 
votos e derrotou Caio Augusto dos Santos. A diferença 
foi de apenas 3%. A OAB paulista é a maior do Brasil, 
com mais de 350 mil filiados. No País, a categoria 
possui mais de 1,3 milhão de filiados.  

Ainda tenho comigo que a melhor adega de Campo 
Grande hoje, em preços, é a do Sam’s Club, antigo 
Walmart, na avenida Mato Grosso. Eles arrasam nos 
preços e na qualidade de seus produtos.   

O ex-governador André Puccinelli (MDB) afirma que só 
não será candidato ao governo se Deus não quiser. Deus, 
entretanto, não se mete em política. Mas a família, sim. 
Dessa forma, os analistas isentos garantem que só isso 
pode defenestrar o “trator” da disputa sucessória. Mas que 
se reconheça: seja como for, essa é uma pré-candidatura 
heroica, audaciosa.  

Divulgação
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Streaming

Prêmio Ipê

Artes plásticas

Wesley Safadão é mais tocado 
no Spotify de ex-One Direction

Artesãos têm até dia 17 para 
garantir inscrições na premiação

Mostra “O Brilho das 
Estrelas” expõe obras 
de jovens talentos 
Exposição que também reúne trabalhos de artistas 
renomados é a primeira de galeria paulista em MS

Divulgação

Alex Pesseguini
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Assisti ao documentário “The Beatles: Get 
Back”, disponível na Disney+, e posso defini-lo 
com uma palavra: emocionante! Dirigido por 
Peter Jackson, o doc retrata as gravações de 
“Let It Be”, é dividido em três partes e conta 
com Paul McCartney, Ringo Starr, Yoko Ono e 
Olivia Harrison assinando a produção.

No primeiro episódio os Beatles têm a her-
cúlea missão de compor e produzir 14 canções 
em três semanas. Também são apresentadas as 
sessões de gravação, cuja atmosfera cinzenta 
do Twickenham Studios, escolhido para os re-
gistros, atrapalhou bastante o processo criativo 
do quarteto. Para terminar de azedar de vez 
o clima, George Harrison deixa o grupo por 
alguns dias, aumentando exponencialmente a 
tensão dentro da banda.

O segundo episódio é pautado na preocu-
pação de John, Paul e Ringo em trazer George 
de volta e na retomada criativa do grupo, então 
em seu próprio quintal, no caso o Apple Studios, 
onde a magia começa a acontecer. A partir de 
então vemos o papel de maestro de Paul McCar-
tney ditando por vezes até a bateria que Ringo 
Starr deveria executar em algumas canções. 
Paul realmente é o cérebro da banda, assim 
como John é o coração, George a sabedoria e 
Ringo é o ritmo e a alegria.

Já no terceiro episódio é nítido que os 
quatro estão se divertindo, assim como dá 
para ver os momentos de cansaço que pro-
vocam uma ou outra treta. Eles brincam, 
fazem palhaçadas e poses, trocam letras 
das músicas com a inclusão de piadas, tudo 
diante das câmeras comandadas pelo diretor 
Michael Lindsay-Hogg. Lennon e Ringo Starr 
são os que mais interagem com as lentes. 
Aliás, as caras e bocas do baterista são im-
pagáveis. Tudo isso culmina com um show 

surpresa realizado em 42 minutos no alto do 
prédio da Apple Studios, encerrado pela po-
lícia em razão de 30 reclamações por barulho. 
Poxa, era um show dos Beatles! Será que os 
reclamões tinham ideia de que pouco depois 
a banda se separaria e o sonho acabaria?

Outro ponto que me chamou a atenção é a 
presença de Yoko Ono, sempre coladinha em 
John Lennon, ora fazendo afagos ou berrando 
em jam sessions que os Beatles faziam entre a 
criação de um novo sucesso e outro. Na boa, não 
vejo a Yoko como responsável pela dissolução 
dos Beatles. Ela era a esposa de John Lennon, 
foi o grande amor da vida dele. Pelo menos 
durante as gravações os outros membros da 
banda não pareciam incomodados com ela.

O grande barato de “The Beatles: Get Back” 
é ver o processo criativo da banda, ver os caras 
trabalhando assim como suas alegrias e frus-
trações registradas em nove horas de duração. 
Ali podemos ver como uma das maiores bandas 
de rock do mundo mudou completamente a 
história da música. Serve para nos lembrar 
que essa revolução foi feita, antes de mais 
nada, por seres humanos. Para quem é músico 
como eu, é um deleite ver os Beatles criando, 
ver como nasceram canções que embalaram e 
continuam embalando gerações. Para os fãs, 
sem dúvida, é um presente de natal adiantado. 
E que presente, meus amigos! Para quem não é 
fã ainda, serve para mostrar como foi esse fenô-
meno chamado The Beatles. O documentário é 
um oásis no meio de tempos difíceis, em que a 
pandemia levou amigos e entes queridos. Serve 
com um bálsamo, que, se não fecha as feridas, 
ao menos coloca um pouco de esperança nos 
corações das pessoas, principalmente quando 
vemos os quatro garotos de Liverpool criando 
“Let it Be”. Valeu Jonh, Paul, George e Ringo!

Marcelo   Rezende

“The Beatles: Get Back” 
é um oásis em meio aos 

tempos difíceis de pandemia

Beatriz Magalhães

A mostra “O Brilho das Es-
trelas”, idealizada pela artista 
plástica Karla Mattos, está ex-
posta no Shopping Bosque dos 
Ipês, com obras de grandes 
artistas. Essa será a primeira 
exposição em Mato Grosso 
do Sul da Tortorelli Galeria e 
Curadoria, de São Paulo.

 De acordo com Mattos, o 
objetivo da mostra é reinte-
grar os artistas ao público 
considerando o novo momento 
contextualizado pela pan-
demia. Foram convidados a 
expor artistas considerados 
formadores de opinião, pre-
miados internacionalmente e, 

ainda, jovens talentos. 
Quem visitar a mostra po-

derá ver de perto as produ-
ções de Lúcia Martins Coelho 
Barbosa, Adriana Teixeira, 
Antônia Hanemann, Apres 
Gomes, Bruno Rodrigues, Cris 
Azuos, Eny Escobar, Márcia 
Albuquerque, Marilena Grolli, 
Milla Freitas, Luísa Freitas e 
Vitor Vargas. “Por ser o tema 
livre nesta mostra, os artistas 
tiveram a liberdade de criar 
28 belíssimas obras, cada 
um em seu estilo próprio”, 
explica Karla.

Para o superintendente do 
Shopping Bosque dos Ipês, é 
importante poder oferecer ao 
público campo-grandense a 

chance de ver de perto obras 
de artistas tão importantes 
regionalmente.  “Um dos ob-
jetivos do Bosque é que as 
famílias possam aproveitar 
o nosso espaço de formas 
variadas. Por isso, para nós, 
poder facilitar o acesso à 
arte, como no caso dessa 
exposição, é um grande pri-
vilégio”, pontua.

“Temos um leque de ar-
tistas de todas as vertentes 
como impressionismo, surrea-
lismo, para todos os gostos. E 
eu sempre busco, nas minhas 
exposições, colocar um painel 
de jovens artistas que tem 
como objetivo lançar pessoas 
que estão em sua primeira 

exposição, não digo jovem de 
idade, até porque tem artistas 
que pintam há anos, mas estão 
expondo pela primeira vez”, 
afirma a curadora. 

A  mostra “O Brilho das 
Estrelas” é gratuita e fica no 
primeiro piso do Shopping 
Bosque dos Ipês, próximo 
das lojas Magazine Luiza e 
Renner, até 20 de dezembro.

“A arte é um bom presente 

de Natal, um investimento. E 
a nossa expectativa é atingir 
o público para perceber a ri-
queza do nosso Estado. Aliás, 
considero até que a mostra já 
superou nossas expectativas 
quanto ao público, soubemos 
até de escolas que agendaram 
visita”, afirma Mattos, que 
destaca que a artista mais 
jovem exposta tem 9 anos 
de idade.

SERVIÇO:
A mostra “O Brilho das Estrelas” 
estará exposta até o dia 20 de 
dezembro, durante o horário de 
funcionamento do shopping.
De segunda a sábado das 10h às 
22h. Aos domingos e feriados as 
lojas de alimentação abrem das 
10h às 21h e as demais entre as 
12h e 20h. O Shopping Bosque 
dos Ipês está localizado na Av. 
Cônsul Assaf Trad, 4.796.

Mais um Prêmio Ipê foi 
lançado pela prefeitura muni-
cipal, por meio da Sectur (Se-
cretaria de Cultura e Turismo). 
Desta vez, a classe dos arte-
sãos pode se beneficiar com o 
edital de premiação se inscre-
vendo pelo link https://forms.
gle/qPjtcZsxKR6D8wya9/. As 
inscrições podem ser feitas 
até o dia 17 de janeiro de 2022, 
de forma virtual.

O Prêmio Ipê de Artesa-
nato prevê a destinação de 
R$ 160 mil para a categoria. 
De acordo com o secretário 
municipal de Cultura e Tu-
rismo, Max Freitas, espera-se 
contemplar 100 artesãos com 
prêmio individual para plano 
de exposição de R$ 1.600,00. 

“Nossa intenção é esta. Os 
premiados irão expor suas 
obras temporariamente, quin-
zenalmente, na Morada dos 
Baís, de acordo com progra-
mação definida pela Sectur”, 
discorre Max Freitas.

Podem concorrer pessoas 

Folhapress

O músico Sandy Beales, 
ex-guitarrista da banda One 
Direction, ficou surpreso com 
a sua retrospectiva musical do 
Spotify e compartilhou o re-
sultado com seus seguidores 
do Instagram. O artista mais 
ouvido do ano de Beales foi 
Wesley Safadão, 33.

O guitarrista explicou que 
seu aplicativo foi hackeado, 
e completou dizendo que não 
conhece o artista cearense. 
“Meu Spotify foi hackeado 
no início do ano, e eu não 
tenho ideia de quem é esse 
cara, mas que seu sucesso 
cresça, Wesley. Estou no seu 
top 2%”, escreveu.

O aplicativo de streaming 
de áudio divulgou na última 
quarta-feira (1º) a retrospec-
tiva dos conteúdos que foram 
mais ouvido na plataforma ao 
longo dos últimos 11 meses. 

O momento, aguardado por 
muitos usuários, mostrou um 
ranking de cantores, canções 
e podcasts mais escutados.

A cantora sertaneja Marília 
Mendonça (1995-2021) foi a 
artista feminina mais ouvida 
no País, e a 3ª mais ouvida no 
ranking geral, com homens e 
mulheres. A dupla Maiara e 
Maraisa, grandes amigas de 
Marília, ficaram em 2º lugar 
na lista de mulheres mais 
ouvidas na plataforma.

O sertanejo foi o ritmo 
mais popular em 2021. Os 
três gêneros musicais mais 
consumidos no Brasil foram 
diferentes classificações 
desse mesmo ritmo: “serta-
nejo pop”,“"sertanejo univer-
sitário” e “sertanejo”. O funk 
carioca ficou em 4º lugar, 
seguido pelo pop.

Os Barões da Pisadinha, 
grupo de forró e piseiro, foram 
os mais ouvidos de 2021 entre 

os brasileiros, e o restante do 
top 5 é composto por artistas 
do sertanejo. Gusttavo Lima 
fica em 2º, com Marília em 3º, 
Jorge e Mateus em 4º, e Hen-
rique e Juliano em 5º.

Entre as músicas mais ou-
vidas, estão o hit “Batom de 
Cereja”, de Israel e Rodolffo, 
em 1º lugar; “Facas”, de Diego 
e Victor Hugo, em 2º; e “Ele é 
Ele, Eu Sou Eu”, de Wesley 
Safadão, em 3º.

Entre os podcasts, a lista é 
liderada no Brasil pelo Horós-
copo Hoje, com previsões diá-
rias sobre signos. Em 2º, vem 
Mano a Mano, produção lan-
çada este ano com preciosas 
conversas entre Mano Brown 
e seus convidados. O 3º lugar 
é ocupado pelo Flow Podcast, 
seguido pelo Exclusivo Spotify 
PrimoCast. A lista é comple-
tada pelo Café da Manhã, uma 
parceria do jornal “Folha de 
S.Paulo” com o Spotify.

físicas e jurídicas que com-
provem pelo menos três anos 
de atividade na área. Outra 
exigência é de que o artesão 
esteja inscrito no Smiic (Sis-
tema Municipal de Informa-
ções e Indicadores Culturais). 
É preciso também ser maior 
de idade e não pode ser ocu-

pante de cargo público na 
Sectur ou na Secomp (Secre-
taria-Executiva de Compras 
Governamentais). 

Dúvidas podem ser escla-
recidas pelo telefone (67) 
4042-1313, ramal 4321, ou via 
e-mail no endereço secturar-
tesanatos@gmail.com.
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O Sudoku é um tipo de 
desafio lógico com origem
europeia e aprimorado pelos 
EUA e pelo Japão. As regras 
são simples: o jogador deve 
preencher o quadrado maior, 
que está dividido em nove 
grids, com nove lacunas cada 
um, de forma que todos os 
espaços em branco contenham 
números de 1 a 9. Os 
algarismo não podem se 
repetir na mesma coluna, 
linha ou grid.

CruzadasSudoku

Resultado da edição de 02/12

PassatempoPassatempo

 Peixes
de 20/2 a 20/3

 Aquário
de 21/1 a 19/2

 Capricórnio
de 22/12 a 20/1

 Sagitário
de 22/11 a 21/12

 Escorpião
de 23/10 a 21/11

 Libra
de 23/9 a 22/10  

 Virgem
de 23/8 a 22/9

 Leão
de 22/7 a 22/8

 Câncer
de 21/6 a 21/7

 Gêmeos
de 21/5 a 20/6

 Touro
de 21/4 a 20/5

 Áries
de 21/3 a 20/4

 Touro

 Áries

 Gêmeos

 Câncer

 Leão

 Virgem

 Libra

 Escorpião

 Sagitário

 Aquário

 Capricórnio

 Peixes

Horóscopo

Imprevistos e mudanças devem agitar o seu dia, ou pode 
ser que você decida promover algumas transformações 
à sua volta para colocar um fim em questões que 
te preocupam ou te incomodam. Também é possível 
que queira “peneirar” suas amizades e cortar relações 
superficiais ou insatisfatórias. Ao mesmo tempo, os laços 
verdadeiros ficarão ainda mais fortes.

Quem trabalha em equipe ou tem algum tipo de 
sociedade ou parceria deve ter muita calma e jogo de 
cintura hoje para não se desentender com os colegas. O 
segredo para evitar atritos é controlar as suas reações, 
além de equilibrar melhor as suas vontades com as 
vontades dos outros. Afinal, se cada um ceder um 
pouquinho, será mais fácil encontrar soluções.

Lua e Marte na Casa da Profissão incentivarão você a 
acordar cedo e pegar firme nas tarefas para cumprir logo 
o serviço. Você, que normalmente já é tão rápida, vai 
mostrar ainda mais iniciativa, coragem e determinação 
para conquistar seus objetivos. Pode liderar os colegas 
em uma atividade em equipe, só precisa moderar as 
palavras para não parecer autoritária demais.

Você vai encarar a sexta-feira com muito 
entusiasmo e bom humor, e vai sextar no trabalho 
mesmo! Com mais facilidade para se entender 
com as pessoas, tudo se torna mais simples e 
descomplicado. Terá boa sintonia em parcerias e 
atividades em equipe, e vai ser fácil fácil de motivar 
os colegas e incentivar a cooperação.

Questões de casa e família terão prioridade para 
você no início do dia. É bem provável que você 
tome decisões ou atitudes que vão impactar os 
parentes, então, procure conversar antes para não 
fazer nada que possa causar discussões mais 
tarde. Inclusive, se trabalha com parentes, aposte 
no jogo de cintura para não brigar à toa. 

O acúmulo de trabalho pode afetar o seu astral nesta 
sexta-feira e nem adianta querer dar conta de tudo se 
você já sabe que assumiu mais tarefas do que pode 
cumprir. A dica é definir o que é prioridade, e negociar 
prazo para as tarefas que podem ficar para depois. Faça 
isso logo cedo para acalmar a mente e dar conta do 
recado com menos estresse.

O desejo de ganhar dinheiro e melhorar de vida será 
maior e incentivará você a se dedicar mais ao trabalho e 
às possibilidades de lucrar. Se você tem uma boa ideia 
para ganhar dinheiro, Marte dará a coragem necessária 
para arregaçar as mangas e colocar o projeto em ação! 
Pode ganhar uma boa grana com apoio dos parentes ou 
com alguma coisa feita em casa.

O dia pode começar um pouco tenso para você no 
convívio com a família. Com a Lua e Júpiter em conflito, 
podem surgir algumas divergências com parentes. Por 
isso, procure controlar as suas reações e tente conversar 
calmamente para resolver qualquer questão. A Lua na 
Casa 2 indica um bom dia para ganhar dinheiro e buscar 
meios de faturar uma grana extra. 

Você pode acordar um tanto cansada e desanimada 
hoje, principalmente se gastou energia demais nos dias 
anteriores. Respeite o desejo de ficar mais quieta no 
seu canto, e prefira trabalhar a sós, longe de barulho e 
agitação. Ainda pela manhã, a Lua chega a Sagitário e 
renova a sua disposição, e você terá boas ideias para 
ganhar dinheiro. 

O apoio de amigos pode ser muito importante para você 
nesta sexta-feira, principalmente para concretizar ideias 
e projetos que possam beneficiar o seu futuro. Trabalhar 
em equipe também será uma boa opção e você deve 
exercitar seu espírito de liderança para motivar os 
colegas. Só um porém: os astros não aconselham fechar 
negócios e empréstimos.

 Marte despertam o lado mais ambicioso do seu signo 
e você vai lutar com unhas e dentes para alcançar seus 
objetivos nesta sexta. Vai querer chamar a atenção dos 
chefes com atitudes e iniciativas mais ousadas, mas é 
melhor evitar extravagâncias: às vezes, menos é mais. 
Ao invés disso, valorize parcerias e busque o apoio dos 
colegas para atingir logo as metas em comum.

Você atravessa um bom momento para investir no seu 
crescimento e aperfeiçoamento profissional. Além de 
buscar cursos para se aprimorar no que faz, você deve 
buscar aliados para realizar seus planos e garantir um 
futuro melhor para você e os seus. Explore todo seu 
potencial! Um namoro secreto pode enfrentar alguns 
desafios, e por isso, tente ser mais flexível.

Telinha

O Clone 
Globo 15h30

Um Lugar ao Sol
Globo 20h30

Carinha de Anjo
SBT 19h30

Malhação
Globo 16h45

Quanto Mais Vida Melhor
Globo 18h30

Nos Tempos do Imperador
Globo 17h30

Flávia tenta fugir, mas acaba presa. Neném 
decide ajudar Flávia. Odete acorda doente, e 
Juca trabalha em seu lugar. Soraia provoca Tina 
durante a aula, e Tigrão acha graça. Neném visita 
Flávia na cadeia. Rose se oferece para ajudar 
Joana com o seu projeto na clínica de Guilherme. 
Juca distribui as quentinhas para pessoas em 
situação de rua, sem que Odete saiba. Rose tenta 
convencer Guilherme a bancar o projeto de Joana. 
Tigrão convida Soraia e Tina para irem à sua 
casa. Cora ameaça Flávia. Neném recebe uma 
mensagem de socorro da dançarina.

Albieri fica abalado ao saber do desapare-
cimento de Leo. Maysa se irrita porque Lucas 
não quer acompanhá-la nas festas. Telminha 
aconselha Mel a dar uma deixa para Cecéu saber 
que ela está a fim. Maysa implica com a roupa da 
filha. Edvaldo paquera a mulher-vulcão do circo. 
Miro pensa em fazer luta de mulheres. Samira e 
Sumaya olham para Xande e Miro, e são flagradas 
por Amim, que chantageia. Said convida Jade 
para a inauguração de um hotel no Rio. Cecéu 
nem dá bola para Mel. Lidiane se impressiona 
com Tavinho, que resolveu malhar de madrugada.

Samuel disfarça e afirma a Tonico que não 
conhecia Ambrósio nem Jorge. Isabel pede que 
Gastão lhe dê um filho. Samuel fica aflito ao mentir 
para Pedro. Vitória tem a ideia de fazer uma noite 
só de mulheres para salvar o cassino. Gastão parte 
para a guerra. Batista questiona Lota sobre o pai 
de Bernardinho. Zayla desconfia da proximidade 
entre Dolores e Nélio. Tonico provoca Pedro a 
desobedecer às ordens de segurança de Caxias. 
Pedro é sequestrado. Caxias inicia as buscas ao 
Imperador. Pedro ouve quando Filinto e Joel con-
versam sobre sua entrega a Solano Lopez. 

Cobra e Jade decidem se abrigar na casa 
abandonada. Pedro lamenta com Karina sobre seu 
futuro na música. Duca afirma a Gael que Cobra 
lutou de verdade. Germano desconfia de Lobão 
e questiona Nat sobre seu suposto namorado. 
Karina aceita a sugestão de Delma para melhorar 
o ânimo de Pedro e liga para Vicki. Quitéria se 
preocupa com Cobra. Todos aguardam para ver 
a participação de Sol no programa Altas Horas. 
Os capangas de Heideguer procuram por Jade 
e Cobra. Vicki chega à Ribalta e Bianca se irrita 
com Karina. 

Cecília fica triste ao escutar que Verônica 
acha Gustavo um homem atraente. Fabiana 
aconselha a noviça a pensar em talvez não 
desistir do pai de Dulce Maria. Zé Felipe diz 
para Emílio que prefere ser super-herói do que 
cantor e por isso vai desafinar para que todos 
desistam da ideia da dupla. Madre Superiora 
chega na casa de Diana com as freiras. Nicole 
conta para Dulce Maria que a agência gostou 
do perfil dela para gravar um comercial de TV 
ao lado dela. Dulce fica empolgada com a pos-
sibilidade de aparecer na televisão.

Lara afirma a Noca que descobrirá o que 
realmente aconteceu com os irmãos gêmeos. 
Rebeca fica desconcertada ao saber por Bela 
que Felipe vai se mudar pra Paris. Cecília abre 
um embrulho que Felipe deixou para Rebeca. 
Elenice descobre que Alípio usa uma torno-
zeleira eletrônica. Cecília se embriaga e Bela 
a leva para o hospital. Cecília acusa Rebeca 
de ter seduzido Felipe. Elenice e Alípio ficam 
juntos. Lara resolve vender quentinha na porta 
do Engenhão, com a esperança de encontrar o 
irmão de Christian. 

Novelas Novelas Novelas 

Em “Um Lugar ao Sol”, o clima entre Cecília (Fernanda 
Marques) e Rebeca (Andrea Beltrão) vai pesar depois que a 
jovem acusar a mãe de ter seduzido Felipe (Gabriel Leone). A 
confusão começa quando o ex-namorado de Bela (Bruna Martins) 
decide se mudar para Paris. No capítulo de hoje, ele deixa um 
embrulho na casa da ex-modelo para se despedir. Cecília abre 
o pacote, encontra uma música escrita para Rebeca junto com 
um bilhete de amor e discute com a mãe. “A relação das duas já 
estava estremecida. Para Cecília, isso agora foi como uma facada 
no coração. Felipe era namorado de uma amiga de infância da 
Cecília. Se fosse outra pessoa acho que ela não se importaria. 
Tudo isso vai acabar mexendo ainda mais na relação de mãe e 
filha”, adianta Fernanda. Já nos capítulos da próxima semana, o 
jogo vai virar. Cecília posará como modelo para uma campanha e 
vai se sentir atraída justamente por Breno (Marco Ricca), que é 
casado com Ilana (Mariana Lima), a melhor amiga de Rebeca.

Cecília acusa 
Rebeca de 
seduzir Felipe, 
mas se vê 
atraída por 
Breno, marido 
da melhor 
amiga da mãe

Gêmeos de “Quanto Mais Vida, Melhor” 
dançam hip-hop desde os 9 anos e já 
participaram de competições e festivais

Não é só “Um Lugar ao Sol” que tem personagens gêmeos. Os irmãos 
André e Carlos Silberg, de 22 anos, que estão estreando agora na 
televisão, interpretam Leco e Neco em “Quanto Mais Vida, Melhor”. Na 
trama das sete, os gêmeos são dois golpistas muito atrapalhados que 
se tornam bandidos por influência da irmã, Cora (Valentina Bandeira). 
Após ser presa por conta do assalto milionário no aeroporto, a dançarina 
da Pulp Fiction bota a dupla na cola de Flávia (Valentina Herszage), que 
também participou do roubo e conseguiu escapar. Fora da ficção, André 
e Carlos demonstram talento para a dança de rua. Nascidos em Santa 
Catarina, eles dançam hip-hop desde os 9 anos e já participaram de 
competições e festivais de dança nacionais e internacionais.
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CLASSIFICADOS
OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO COMO VOCÊ NUNCA VIU. ANUNCIE AQUI. TEL: 3345.9000

RECEBEU SEU JORNAL? Se você, assinante, não recebeu seu jornal até as 8 horas, favor entrar em contato com o setor de circulação do 
jornal O Estado até as 10 horas, para que possamos repor a entrega: 3345-9002

RES NOVA BÉLGICA - 
TIRADENTES 

L259 - AV Mq De Pombal, 
2005  – 52,73m² - Sala, 2 
Quarto, Banheiro, Cozinha, 
Área De Serviço, Garagem, 
Quadra Poliesportiva LO-
RIDANI MARTINS – CRECI 
1851 – 3321-9131

ED DONA NETA – 
CENTRO

L039A - AV Afonso Pena 
– 142,03m² - Sala, 3 Dor-
mitórios Sendo Um Apar-
tamento/Ae E Dois Quartos 
(um C/Ae), Banheiro, Cozi-
nha/Ae, Área De Serviço, 
Quarto Empregado, Banhei-
ro De Serviço LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 
– 3321-9131 

APARTAMENTO ALUGO
Aluguel de apto: 3 quartos, 
sendo 1 suíte c/ sacada. 
Corredor, cômodos gran-
des. Sala de 2 ambientes, 
Cozinha de 2 de 2 ambien-
tes. Dispensa e área de 
serviço. 1 vaga de estacio-
namento. Em Condomínio 
Fechado. Valor do Aluguel 
R$ 800,00. Incluso IPTU 
e condomínio. Residencial 
nova esperança. (TIJUCA)  
Falar (67) 99972-9158

ED ILHA BELA – CEN-
TRO 

L154 – Av Mato Grosso, 
1290 A91 – 137,14m² – 
sala/sacada, apt/ae, 2Q (1/
AE), BH/ae, coz/ae, AS/ae, 
BE, gar.          LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 – 
3321-9131 

ED SAINT PAUL 
L178 - RUA Amazonas, 810 
-  Localização Privilegiada. 
Possui Ampla Sala De Es-
tar, Uma Suite E 2 Quar-
tos (todos Com Armário), 
Banheiro Social, Cozinha 
Planejada, Área De Servi-
ço C/ Armário, Garagem 
C/ Excelente Localização.   
LORIDANI MARTINS CRECI 
1851 -  3321-9131

MONTE CASTELO 

 L584 – RFranjinha, 423 – 
Resid. Figueira Ii – 63,05m² 
– T189,94 – Sala Estar, Co-
zinha C/Ae Sob Pia, Apto, 
2qts, Bh, As, Churrasq, 
2 Vagas Estac LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 – 
3321-9131   

CHAPADÃO DO SUL
L714 -  Av Trinta e três, 
239 – Centro – 99,90m² - 
T156,17m²  – sala de estar 
e jantar, cozinha, aparta-
mento (quarto c/ bh), 2 
quartos, banheiro social, 
área de serviço, churras-
queira, garagem 2 vagas. 
LORIDANI MARTINS – CRE-
CI 1851 – 3321-9131 

CHAPADÃO DO SUL – 
CENTRO

L709 - Av Trinta e três, 229 
- 105,52M² - T164,23M² - 
sala, apto, 2Q, BH, coz, AS, 
CQ, gar LORIDANI MARTINS 
– CRECI 1851 – 3321-9131 
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MONTE CASTELO 
L527 - Casa em condomí-
nio fechado com sala, 2 
Quartos, Banheiro social, 
cozinha, área de serviço, 
estacionamento. LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 – 
3321-9131 

STO AMARO 
L420 – R Betânia, 265 – 
85,18m² - sala, 2Q, BH, 
coz, AS, varanda, garagem. 
LORIDANI MARTINS – CRE-
CI 1851 – 3321-9131 

CEL ANTONINO 
L705 – R Rogélio Casal 
Caminha, 880 – 52,24m² - 
T320m² -  sala, 2 Qts, BH 
c/ae, cozinha c/ae, AS, gar 
LORIDANI MARTINS – CRE-
CI 1851 – 3321-9131 

NOVA LIMA
L588 - R Silverio faus-
tino, 1160 - ac:164,78 
- at:360m² - ampla sala 
de estar,  sala de jantar c/ 
balcão, uma suite e dois 
quartos, banheiro social, 
cozinha/ae pia, área de ser-
viço coberta, amplo quin-
tal, garagem. edícula com 
sala/cozinha, dois quartos, 
banheiro social, área de 
serviço externa. LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 – 
3321-9131

VILA ALBA                
L047A – R Silveira Mar-
tins, 14 – 219,44m² – sala, 
2Qts, BH, coz, AS, DE, BE, 
edícula, garagem LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 – 
3321-9131 

GUANANDY II (SALÃO 
COM + CASA)

L520– R. Simplício Masca-
renhas, 190 –AC 88,19m 
–AT 360,00  – Possui salão 
comercial c/ bh, e casa 
com sala, suite e  dois 
Quartos, BH, cozinha, AS, 
quintal, garagem. LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 – 
3321-9131   

AMAMBAI       
L043 – Av Dq de Caxias, 
160 térreo – 165,07m² 
– sala, apto, 2Qts, BH, 
copa, cozinha, AS, BE, va-
randa, garagem LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 – 
3321-9131 

GIOCONDO ORSI
L445 - R GENEBRA, 126 
- AC:184,65 - AT:369,62 
- Sala estar, sala jantar, la-
vabo, uma suite/ae e dois 
quartos (um com ae), ba-
nheiro social, cozinha/ae, 
área de serviço, dependên-
cia para empregado (quarto 
e banheiro), churrasqueira, 
duas varandas, ampla ga-
ragem, cerca eletrica. em 
frente à praça. LORIDANI 
MARTINS CRECI 1851 -  
3321-9131     
   

S. FRANCISCO    
L030 - – R Julio Dittmar, 
437 C1 – AC:70,40m² - 
T182,25² - sala/coz, Quar-
to, BH social ,  AS, varan-
da,  gar, quintal LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 
– 3321-9131 

AMAMBAÍ - FRENTE 
ARARAS

L046 - AV Duque de caxias, 
154. sala de estar/jantar, 3 
quartos, 2 banheiros, copa/
cozinha, dependência para 
empregado (quarto e ba-
nheiro), garagem.  LORIDA-
NI MARTINS CRECI 1851 
-  3321-9131 

CEL ANTONINO
L703 – R Rogélio Casal Ca-
minha, 870 – AC:52,24m² 
- AT320m² - sala, 2 Qts, BH 
c/ae, cozinha c/ae sob pia, 
AS, 2 garagem LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 – 
3321-9131  

ANHANDUY
Vendo dois terrenos de 
frente a BR, com dois bar-
racões prontos para montar 
negócios. Tem uma casa 
pronta, falta pisos, portas 
e janelas. Possui dois ar 
-condicionado, aceito ca-
minhonete no negócio e 
parcelo. Ligação e What-
sApp (67) 99620-7758 
Wilson 

CENTRO - PRÓX AFON-
SO PENA  

L310 - R 13 DE MAIO, Entre 
Afonso Pena E Barão Do 
Rio Branco – 207m²-  Sa-
lão Principal , 6 Salas C/ 
Divisórias,  2 Bh, Ar Con-
dicionado, Copa. LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 – 
3321-9131

CENTRO (PRÓX AV 
MATO GROSSO)

L506 -   R 13 de junho, 
1431  – 87,60m² - T180m²  
– 6 salas, 2BH, coz, AS, de-
pósito.  Esquina. Com infra 
estrutura para Pet Shop LO-
RIDANI MARTINS – CRECI 
1851 – 3321-9131 

AMAMBAI  
L039C – Av Madri, 11 
loja 02 – 47,85m² – sala, 
copa, banheiro. LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 – 
3321-9131 

AMAMBAÍ 
L345 - R Barão Do Rio 
Branco – 26,43m² - Sala, 
C/ Banheiro LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 – 
3321-9131

CENTRO 
L027 - R Pedro Celestino, 
1104 – Sub Esquina Av 
Afonso Pena -  1.762,50m2 
– Predio Comercial Com 
Cinco Pavimentos. Ampla 
Garagem Privativa. LORI-
DANI MARTINS – CRECI 
1851 – 3321-9131 

RES PQ ITÁLIA – V 
ROSA PIRES

INVESTIMENTO: Com Ren-
da De Aluguel. Residencial 
Com Elevador. Excelente 
Localização. Av Fernan-
do C Costa Próximo Univ 
Anhanguera. Ampla Sala De 
Estar/Jantar Com Sacada, 
Três Dormitórios Sendo 
Uma Suite Com Armario E 
Sacada, Dois Quartos (um 
C/ Ae),  Bh/Ae, Cozinha/
Ae, Banheiro Serviço, As, 
Gar, Area Lazer Completa. 
LORIDANI MARTINS CRECI 
1851 - 3321-9131

ED SAINT PAUL 350MIL
Excelente Apartamento Na 
Rua Amazonas. Localiza-
ção Privilegiada. Possui 
Ampla Sala De Estar, Uma 
Suite E 2 Quartos, Todos 
Com Armários, Banheiro 
Social, Cozinha Planejada, 
Área De Serviço C/ Armá-
rio, Garagem C/ Excelente 
Localização. LORIDANI 
MARTINS CRECI 1851 - 
3321-9131 

ED DONA NETA REFOR-
MADO

Sala, 2 quartos (um com 
ae), banheiro social, cozi-
nha, area serviço, depen-
dência para empregado 
(quarto e banheiro), gara-
gem. LORIDANI MARTINS – 
CRECI 1851 – 3321-9131 

ED DONA NETA ANDAR 
ALTO

Sala, 2 quartos/ae, banhei-
ro social, cozinha/ae, area 
serviço/ae, dependência 
para empregado (quarto e 
banheiro), garagem.LORI-
DANI MARTINS – CRECI 
1851 – 3321-9131 

ED ILHA BELA – 
CENTRO 

L154 – Av Mato Grosso, 
1290 A91 – 137,14m² – 
sala/sacada, apt/ae, 2Q (1/
AE), BH/ae, coz/ae, AS/ae, 
BE, gar.          LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 – 
3321-9131 

ED DONA NETA – 
CENTRO

AV Afonso Pena – 
142,03m² - Sala, 3 Dormi-
tórios Sendo Um Aparta-
mento/Ae E Dois Quartos 
(um C/Ae),  Banheiro, Co-
zinha/Ae, Área De Serviço, 
Quarto Empregado, Banhei-
ro De Serviço LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 
– 3321-9131

RES MTE CASTELO 
L018 – 78,21m²-  Apar-
tamento Terreo. Sala C/ 
Sacada, 2 Quartos (1 C/ 
Armario), Banheiro Social, 
Cozinha C/ Armarios, Área 
De Serviço, Garagem  LO-
RIDANI MARTINS – CRECI 
1851 – 3321-9131

CASA NO SÃO FRAN-
CISCO X APARTA-

MENTO
Vendo ou permuto por 
apartamento, duas casas 
seminovas, uma de 3 quar-
tos e 3 vagas e outra de 2 
quartos e 2 vagas. Peço 
R$690.000,00  WhatsApp: 
(67)99877-5181 

NOVA LIMA C/ EDÍCULA
AT:360M² AC: 164,78M². 
Ampla sala de estar,  sala 
de jantar c/ balcão, uma 
suite e dois quartos, ba-
nheiro social, cozinha/ae 
pia, área de serviço cober-
ta, amplo quintal, garagem. 
Edícula com sala/cozinha, 
dois quartos, banheiro so-
cial, área de serviço exter-
na. LORIDANI MARTINS – 
CRECI 1851 – 3321-9131 

GUANANDI - 2 CASAS
 Excelente imóvel para in-
vestimento. Duas casas 
construídas no mesmo 
terreno  (frente e fundo) 
at:360m², com entradas 
totalmente individualiza-
das.  Casa frente: possui 

135,89m² com sala, três 
dormitórios sendo uma sui-
te e dois quartos, banheiro 
social, cozinha, área de ser-
viço, banheiro de serviço, 
garagem (uma coberta e 
uma sem cobertura). Casa 
fundo: sala, dois quartos, 
banheiro social, cozinha, 
área de serviço, varanda. 
LORIDANI MARTINS – CRE-
CI 1851 – 3321-9131     
   

VENDE-SE UMA CASA 
EM ANHANDUI/MS 

Uma casa em Anhandui 
- MS sendo 5 peças , es-
criturada metragem 15x45 
mt. Valor R$ 50.000,00 . 
Informações: 99827-5873. 

VENDE -SE CASA COM 
SALÃO

Na rua Artur Pires Nº 245 
Jardim Los Angeles , área 
construída 350 m² ,2 ter-
reno de 455 metros .Valor 
290 mil . Aceito gado , 
carro, terreno ou  40% em 
dinheiro,  e  o resto a ne-
gociar com proprietário . F: 
99994-2994

TV MORENA - 210MIL
L710 - 88,23M² - Sala De 
Estar/Jantar, Lavabo, Co-
zinha. 2 Quartos, Banheiro 
Social, Cozinha, Área De 
Serviço, Garagem. LORI-
DANI MARTINS – CRECI 
1851 – 3321-9131 

CHAPADÃO DO SUL
L714 -  Av Trinta e três, 
239 – Centro – 99,90m² - 
T156,17m²  – sala de estar 
e jantar, cozinha, aparta-
mento (quarto c/ bh), 2 
quartos, banheiro social, 
área de serviço, churras-
queira, garagem 2 vagas. 
LORIDANI MARTINS – CRE-
CI 1851 – 3321-9131 

VILA CELIA AT:660M²
Maravilhoso Sobrado 
Na Rua Alagoas Com 
408,90m2 em Amplo 
Terreno (660m²). Possui 
Hall Social, Duas Salas de 
Estar, Sala de Jantar, 6 Dor-
mitórios Sendo 3 Suites/
Ae, 1 Apto/Ae (Qto C/ Bh), 
2 Quartos (Um Com Ae), 
Duas Cozinhas Com Ar-
mários (Interna E Externa), 
Despensa, Área de Serviço, 
Varanda, Churrasqueira, 
Jardim, Amplo Espaço Ex-
terno, Vaga de Garagem e 
Amplo Espaço Para Esta-
cionamento, Portão Eletrô-
nico e Interfone. LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 – 
3321-9131

VILA ALBA - ESQUINA
L080 - R Palomar - exce-
lente casa em esquina com 
sala de estar, 3 quartos, 
banheiro social, ampla co-
zinha com jantar (mesmo 
ambiente ext.), Varanda, 
área de serviço e garagem. 
LORIDANI MARTINS – CRE-
CI 1851 – 3321-9131

SÃO FRANCISCO - 2 
CASAS

Excelente imóvel para in-
vestimento. duas casas 
construídas no mesmo 
terreno (at: 364,50m²), 
com entradas totalmente 
individualizadas. cada casa 
possui um quarto, sala/
cozinha, banheiro social, 
área de serviço, varanda/
garagem e amplo quintal. 
uma das casas encontra-se 
alugada  (com renda de alu-
guel).LORIDANI MARTINS – 
CRECI 1851 – 3321-9131 

B PIONEIROS
Excelente Área No Bairro 
Pioneiros C/ 12.900m². LO-
RIDANI MARTINS - CRECI 
1851 - 3321-9131 

JD DAS REGINAS
390M². 13x30. ASFALTO. 
LORIDANI MARTINS CRECI 
1851 -  3321-9131 

VENDO 4 TERRENOS NO 
ANHANDUÍ

Uma área de 45x60 (cada 
lote 15x45) com escritura 
e IPTU pago. Valor R$ 100 
mil  F: 98174-1862.

TERRENO RIVIERA 
PARK: R$ 57 MIL

360 mts, 12x30, rede elétri-
ca, esgoto, linha de ônibus, 
há 6 km centro, Só cons-
truir. F: 99807-4892 Zap. 
99128-3044 . Quitado.

TERRENO - BAIRRO 
FUTURISTA PROX. 
RECEITA FEDERAL

360 mts, todo murado + 
casa para ser reformada, 
asfalto, linha ônibus , es-
goto. Apenas R$ 165 mil. 
Fone 99807-4892 Zap F: 
99128-3044.

CENTRO
Salas Comerciais Em Pré-
dio Comercial Com Exce-
lente Localização Na Rua 
Pedro Celestino Sub Esqui-
na Com Av Afonso Pena. 
Dois Andares Disponíveis. 
LORIDANI MARTINS - CRE-
CI 1851 - 3321-9131

B AMAMBAÍ 
 Sala Com Banheiro Na An-
tiga Rodoviária.  LORIDANI 
MARTINS CRECI 1851 - 
3321-9131 

COBALT LTZ 1.8 8V 
FLEX

COBALT LTZ 1.8 8V FLEX 
AUT. 2018 2018 BRAN-
CO 68076 QNV8217 Flex 
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

CAPTIVA SPORT 2.4 
2013 2014 

CAPTIVA SPORT 2.4 2013 
2014 BRANCO 87637 
OOH1314 Gasolina   TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

COBALT 1.4 LTZ
COBALT 1.4 LTZ 2013 2014 
PRATA 145601 NSD9433 
Flex   TECA AUTOMÓVEIS 
R. Treze de Maio, 3843 
- Centro, Campo Grande 
– MS FONE 3321-4591/ 
WHATS 99668-3983

GM – CHEVROLET
GM Chevrolet, 6000, com 
baú, 199/1995, Vermelha, 
Valor R$ 49.800,00.  Ave-
nida Bandeirantes, 2796, 
(67) 99981-8686/3385-
2674. Email:     mmincaro-
ne@terra.com.br

CLASSIC LIFE 
CLASSIC LIFE 2009 2009 
PRATA 74850 HTJ1660 
Flex    TECA AUTOMÓVEIS 
R. Treze de Maio, 3843 
- Centro, Campo Grande 
– MS FONE 3321-4591/ 
WHATS 99668-3983

ONIZ JOY 
Oniz Joy 1.0, completo, cor 
prata, ano 2019/2019, Va-
lor R$ 49.800,00.   Avenida 
Bandeirantes, 2796, (67) 
99981-8686/3385-2674. 
Email:     mmincarone@
terra.com.br 

VENDO ONIX 1.4 
MT.LTZ UNICO DONO 

60MIL KM 
2016/2016. R$ 52.000. F: 
99981-1458 Particular. 

SPIN 1.8 LTZ (AUT) 
2017 2018 

SPIN 1.8 LTZ (AUT) 2017 
2018 PRATA 34531 
PZU3149 Flex TECA AUTO-
MÓVEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983

PALIO 1.0 FIRE
PALIO 1.0 FIRE FLEX 4PTS 
2015 2015 PRETO 132214 
QBP5669 Flex TECA AUTO-
MÓVEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983

ARGO DRIVE 1.0 6V
ARGO DRIVE 1.0 6V 
FLEX 2019 2020 BRAN-
CO 24607 QUQ3264 Flex   
TECA  AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

DOBLO ESSENCE 1.8 
FLEX 16V 

DOBLO ESSENCE 1.8 FLEX 
16V  7L 2019 2020 PRA-
TA 26123 QUN9797 Flex    
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

CRONOS 1.3 8V
CRONOS 1.3 8V FLEX 2018 
2019 BRANCO 15492 
QAN2268 Flex   TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

GRAND SIENA
Grand Siena essence 1.6 
16v Dualoic, completo, 
2013/2014, prata, valor 
R$ 37.500,00.  Avenida 
Bandeirantes, 2796, (67) 
99981-8686/3385-2674. 
Email:  mmincarone@terra.
com.br.

IDEA ALTRACLIVE
Idea Altraclive 1.4, 
2011/2012, preta, com-
pleta,  valor R$ 28.900,00, 
Avenida Bandeirantes, 
2796, (67) 99981-
8686/3385-2674. Email:  
mmincarone@terra.com.
br.

STRADA HD WK CE E 
2019 2020

STRADA HD WK CE E 2019 
2020 BRANCO 33214 
QUB6434 Flex TECA AUTO-
MÓVEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983

 STRADA HARD 
WORKING

Strada Hard Working 1.4 
C.D., 3 portas, comple-
ta 2016/2016, valor R$ 
62.500,00.       Avenida 
Bandeirantes, 2796, (67) 
99981-8686/3385-2674. 
Email:     mmincarone@
terra.com.br.

ARGO 1.0 FIREFLY
ARGO 1.0 FIREFLY FLEX 
DRIVE MANUAL 2018 2019 
CINZA 41717 QPP2722 
Flex    TECA AUTOMÓVEIS 
R. Treze de Maio, 3843 
- Centro, Campo Grande 
– MS FONE 3321-4591/ 
WHATS 99668-3983

STRADA FREEDOM
Strada Freedom 1.4 C.D., 
2019/2020, Prata, 3 por-
tas, completa, Valor R$ 
77.500,00    Avenida 
Bandeirantes, 2796, (67) 
99981-8686/3385-2674. 
Email:     mmincarone@
terra.com.br.

FIESTA 2013 2014
FIESTA 2013 2014 AZUL 
87878 BSB8612 Flex    
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

KA SE 1.0 HA C
KA SE 1.0 HA C 2019 2020 
PRATA 40649 QUD7509 
Flex  TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983 

KA SE 1.0 HA C 
KA SE 1.0 HA C 2019 2020 
CINZA 42879 QUE1014 
Flex   TECA AUTOMÓVEIS 
R. Treze de Maio, 3843 
- Centro, Campo Grande 
– MS FONE 3321-4591/ 
WHATS 99668-3983

ECOSPORT SE 1.6
ECOSPORT SE 1.6 16V 
FLEX 2017 2017 BRAN-
CO 35000 QAE8922 Flex   
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

KA SE 1.0 HA C
KA SE 1.0 HA C 2018 2019 
BRANCO 47584 QOZ8615 
Flexa   TECA AUTOMÓVEIS 
R. Treze de Maio, 3843 
- Centro, Campo Grande 
– MS FONE 3321-4591/ 
WHATS 99668-3983

FOCUS TITANIUM 2.0
FOCUS TITANIUM 2.0 16V 
2015 2016 PRETO 36000 
OOS7335 Flex    TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

FIESTA 1.5 S
FIESTA 1.5 S 2014 2015 
PRETO 93639 OOL9381 
Flex   TECA AUTOMÓVEIS 
R. Treze de Maio, 3843 
- Centro, Campo Grande 
– MS FONE 3321-4591/ 
WHATS 99668-3983 

FOCUS 1.6 2005 2005
FOCUS 1.6 2005 2005 
PRATA 112914 DJO3095 
Gasolina TECA AUTOMÓ-
VEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983

FIESTA 1.0 ROCAM
FIESTA 1.0 ROCAM SE 8V 
FLEX 4P MANUAL 2010 
2010 BRANCO 71634 
HTV1067 Flex   TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

KA + 1.0 SE 12V FLEX
KA + 1.0 SE 12V FLEX 4P 
MANUAL 2019 2020 PRA-
TA 52596 QUA6305 Flex    
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

KA + SE 1.5 MEC. 
2016 2017

KA + SE 1.5 MEC. 2016 
2017 BRANCO 73802 
QAD4607 Flex   TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

KA SE AT 1.5 
KA SE AT 1.5 HA C 2019 
2019 PRETO 29035 
QQH4762 Flex    TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983 

FUSION 2.5 2010 2010 
FUSION 2.5 2010 2010 
PRATA 130704 NRF6879 
Flex TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

FUSION SEL 2.0 
FUSION SEL 2.0 ECOBO. 
16V 248CV AUT. 2018 
2018 BRANCO 47364 
QPF9382 Gasolina   TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

KA SE AT 1.5 HA C
KA SE AT 1.5 HA C 2019 
2019 PRETO 26873 
QQH9165 Flex    TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

KA SE 1.0 HA C 
KA SE 1.0 HA C 2019 2020 
PRATA 46465 QUP3274 
Flex    TECA AUTOMÓVEIS 
R. Treze de Maio, 3843 
- Centro, Campo Grande 
– MS FONE 3321-4591/ 
WHATS 99668-3983 

KA 2012 2013 PRETO
KA 2012 2013 PRETO 
80734 NRH9939 Flex    
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

ECOSPORT XLT 
EcoSport XLT 2.0 16 v. 
2010/2011, Automáti-
ca, completa, valor R$ 
36.500,00.       Avenida 
Bandeirantes, 2796, (67) 
99981-8686/3385-2674. 
Email: mmincarone@terra.
com.br

JEEP 1973
JEEP  1973 VERDE 1035 
HQT6035 Gasolina  TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

RANGER XL
Ranger XL 2.2TDCi 2TDCi 
16v C.D., Completa, Manu-
al, 2014/2014, Prata, Valor 
R$ 92.500,00.  Avenida 
Bandeirantes, 2796, (67) 
99981-8686/3385-2674. 
Email:  mmincarone@ter-
ra.com.br

ECOSPORT XLT FRE-
ESTYLE

EcoSport XLT Freestyle 
1.6, Completa, 2010/2011, 
Preta, Valor R$ 32.800,00.   
Avenida Bandeirantes, 
2796, (67) 99981-
8686/3385-2674. Email:     
mmincarone@terra.com.br 

GOL 1.0L MC4 2019 
2020

GOL 1.0L MC4 2019 2020 
PRATA 49090 QQO3I72 
Flex TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

JETTA HIGHLINE TSI 
2.0 

JETTA HIGHLINE TSI 2.0 
211CV 2014 2014 BRAN-
CO 43079 OOT0112 Gaso-
lina   TECA AUTOMÓVEIS 
R. Treze de Maio, 3843 
- Centro, Campo Grande 
– MS FONE 3321-4591/ 
WHATS 99668-3983 

AMAROK CD 4X4 SE 
2019 2019 

AMAROK CD 4X4 SE 2019 
2019 BRANCO 47692 
QUJ5159 Diesel  TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

GOL 1.0L MC4 2019 
2020

GOL 1.0L MC4 2019 2020 
CINZA 48443 QQO9256 
Flex TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

GOL 1.6 POWER 8V 
GOL 1.6 POWER 8V FLEX 
4P MANUAL 2003 2003 
PRETO 137670 AHR2244 
Gasolina    TECA AUTO-
MÓVEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983 

GOL 1.6L MB5 2019 
2020

GOL 1.6L MB5 2019 2020 
CINZA 35226 QQT0206 
Flex TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

KOMBI STANDARD 1.6
KOMBI STANDARD 1.6 4P 
1995 1996 VERDE 87230 
HQH4736 Gasolina TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

AMAROK 2.0 CD 4X4 S
AMAROK 2.0 CD 4X4 S 
DIESEL MANUAL 2018 
2018 BRANCO 140000 
QAK0463 Diesel   TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

GOLF 1.4 TSI HIGHLINE
GOLF 1.4 TSI HIGHLINE 
16V GASOLINA 4P AU-
TOMATICO 2015 2015 
BRANCO 86114 QAD1612 
Gasolina    TECA AUTO-
MÓVEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983

GEN JETTA 2.0 CON-
FORTLINE 2014 2014

GEN JETTA 2.0 CON-
FORTLINE 2014 2014 
BRANCO 84663 FNY2885 
Flex    TECA AUTOMÓVEIS 
R. Treze de Maio, 3843 
- Centro, Campo Grande 
– MS FONE 3321-4591/ 
WHATS 99668-3983

 FUSCA 1200
FUSCA 1200  1964 BEGE 
88831 BVR1964 Gasolina   
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

GOL 1.0 TRACK
GOL 1.0 TRACK 2017 2018 
BRANCO 44350 QAH8515 
Flex    TECA AUTOMÓVEIS 
R. Treze de Maio, 3843 
- Centro, Campo Grande 
– MS FONE 3321-4591/ 
WHATS 99668-3983

VOYAGE TREND 
Voyage Trend 1.0, Com-
pleto, Ano 2009/201, Cor 
Preta, Valor R$ 28.500,00.  
Avenida Bandeirantes, 
2796, (67) 99981-
8686/3385-2674. Email: 
mmincarone@terra.com.br 

VOYAGE TRENDINE
Voyage Trendine 1.6, Com-
pleto, Ano 2016/20217, 
Branca, Valor R$ 
45.500,00.  Avenida Ban-
deirantes, 2796, (67) 
99981-8686/3385-2674. 
Email:     mmincarone@
terra.com.br 

HC VEICULOS
Outlander 2.0 automá-
tico 15/16 cinza R$ 
104.900,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305.

HC VEICULOS
L200 Triton Hpe Automá-
tica Flex 15/16 branca 
R$ 89.900,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305.

HC VEICULOS
Asx 4x2 automático 14/15 
branco R$ 65.900,00. Te-
lefones 3358-1300 / 3043-
1305.

HC VEICULOS
Volvo XC60 V6 3.0 Gasolina 
11/11 prata R$ 65.900,00. 
Telefones 3358-1300 / 
3043-1305

HC VEICULOS
L200 Triton Savana MT 
Diesel 14/15 prata R$ 
95.900,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305.

HC VEICULOS
L200 Triton Outdoor AT 
Diesel 16/17 branca 
R$109.900,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305.

HC VEICULOS
Tucson GLS AT Gasolina 
12/13 preta R$ 37.900,00. 
Telefones 3358-1300 / 
3043-1305.

HC VEICULOS
Ranger XLT CD Flex 13/14 
cinza R$ 68.900,00. Tele-
fones 3358-1300 / 3043-
1305.

HC VEICULOS
Asx 4x4 automático 13/14 
vermelho R$ 64.900,00. 
Telefones 3358-1300 / 
3043-1305.

HC VEICULOS
Pajero Full Hpe Diesel 
11/11 prata R$ 99.900,00. 
Telefones 3358-1300 / 
3043-1305.

HC VEICULOS
L200 Triton Hpe Automá-
tica Diesel 16/17 prata 
R$ 124.990,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305.

HC VEICULOS
L200 Triton Hpe Automá-
tica Diesel 14/15 branca 
R$ 99.900,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305.

HC VEICULOS
Asx 4x2 automático 11/11 
marrom R$ 49.900,00. Te-
lefones 3358-1300 / 3043-
1305.

HC VEICULOS
L200 Triton Sport GLS 
MT Diesel 16/17 branca 
R$ 109.900,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305.

 HC VEICULOS
Outlander 2.0 automá-
tico 15/16 preto R$ 
103.990,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305. 

HC VEICULOS
L200 Triton Hpe Automá-
tica Diesel 15/15 prata 
R$ 104.900,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305.

HC VEICULOS
Asx 4x4 automático 13/14 
branco R$ 70.900,00 (top 
de linha com teto solar). 
Telefones 3358-1300 / 
3043-1305.

HC VEICULOS
Pajero Dakar Hpe AT 
Diesel 13/14 prata R$ 
114.900,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305.

HC VEICULOS
Pajero Dakar Hpe AT 
Flex 14/15 preta R$ 
107.900,00. Telefones 
3358-1300/3043-1305.

C4 LOUNGE AUTOMA-
TICO THP TEND 2017 

2017
C4 LOUNGE AUTOMATI-
CO THP TEND 2017 2017 
BRANCO 37111 QAH5183 
Flex TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

X60 1.8 TALENT 16V 
X60 1.8 TALENT 16V 
128CV 5P MEC. 2015 2016 
PRATA 42275 OOU8412 
Gasolina TECA AUTOMÓ-
VEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983

CERATO 1.6 EX3 
SEDAN

CERATO 1.6 EX3 SEDAN 
16V GASOLINA 4P MA-
NUAL 2008 2008 PRETO 
126849 HTI7984 Gasolina 
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

320I 2.0 16V TURBO
BMW 320i 2.0 16V 
TURBO M SPORT 2014 
2015 BRANCO 110000 
OOS0907 Flex   TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

COMPASS LONGITUDE 
2.0

JEEP COMPASS LONGITU-
DE 2.0 4x4 DIES. 16V AUT 
2019 2020 BRANCO 5460 
EXC4001 Diesel   TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

C4L A THP FFLEX
 CITROEN C4L A THP 
FFLEX 2017 2018 BRAN-
CO 10301 KYE7146 Flex    
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983 

C3 PICASSO EXCLUSI-
VE 1.6

C3 PICASSO EXCLUSI-
VE 1.6 FLEX 16V 5P. AUT 
2012 2012 PRATA 16176 
NRU1502 Flex TECA AUTO-
MÓVEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983

RENEGADE LONGITUDE 
1.8 

JEEP RENEGADE LONGI-
TUDE 1.8 FLEX AUTOMA-
TICO 2018 2019 BRANCO 
40047 QPJ2352 Flex TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

AUDI A3 LM 180 CV 
2014 2014 

AUDI A3 LM 180 CV 2014 
2014 BRANCO 73707 
OON6591 Gasolina   TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

C3 TENDANCE 1.6 
CITROEN C3 TENDANCE 
1.6 16V FLEX AUT. 2014 
2015 BRANCO 50345 
OON7263 Flex    TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

 IVECO DALLY 70C16
Dally 70C16, com baú, 
2009/2010, cor branca, 
Valor R$ 78.900,00.  Ave-
nida Bandeirantes, 2796, 
(67) 99981-8686/3385-
2674. Email:  mmincaro-
ne@terra.com.br 

C4 CACTUS FEEL 1.6
CITROEN C4 CACTUS FEEL 
1.6 AUT 2018 2019 PRE-
TO 19000 QAM7604 Flex    
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

X60 1.8 TALENT 16V
 LIFAN X60 1.8 TALENT 
16V 128CV 5P MEC. 
2018 2019 PRATA 19650 
FRE0419 Gasolina TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983 

208 GRIFFE 1.6 2013 
2014

208 GRIFFE 1.6 2013 2014 
BRANCO 75155 OOL2424 
Flex TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983 
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308 ALLURE 
308 Allure 1.6 16v, 
completa, manual, ano 
2016/2016, branca, Valor 
R$ 55.000,00.   Avenida 
Bandeirantes, 2796, (67) 
99981-8686/3385-2674. 
Email:     mmincarone@
terra.com.br 

308 HATCH ACTIVE 1.6
308 HATCH ACTIVE 1.6 
16V 4P 2014 2014 VER-
MELHO 97464 JCW1986 
Flex   TECA AUTOMÓVEIS 
R. Treze de Maio, 3843 
- Centro, Campo Grande 
– MS FONE 3321-4591/ 
WHATS 99668-3983

307 PRESENCE
307 Presence 2.0 16v, 
Completo, Automático, Teto 
Solar, ano 2009/2010, cor 
preta, Valor R$ 28.500,00.       
Avenida Bandeirantes, 
2796, (67) 99981-
8686/3385-2674. Email:  
mmincarone@terra.com.br

3008 GRIFFE PACK
3008 Griffe Pack 1.6 16 v 
THP, Completa, Teto Pa-
norâmico, 2012/2013, 
cor Branca, Valor R$ 
48.500,00.  Avenida Ban-
deirantes, 2796, (67) 
99981-8686/3385-2674. 
Email:   mmincarone@ter-
ra.com.br

SANDERO STEPWAY 1.6
SANDERO STEPWAY 1.6 
16V 2012 2013 BRAN-
CO 86434 OAV5299 Flex 
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

SANDERO AUTH 10 
2019 2019

SANDERO AUTH 10 2019 
2019 BRANCO 28621 
QQA4974 Flex TECA AUTO-
MÓVEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983

DUSTER OROCH DYNA 
2.0 

DUSTER OROCH Dyna 2.0 
16V Aut 2018 2019 BRAN-
CO 32816 QPF5557 Flex    
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

DUSTER EXPRESSION 
1.6 

DUSTER EXPRESSION 1.6 
16V 2019 2020 BRAN-
CO 37287 QUE4561 Flex   
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983 

SANDERO AUTH 10 
2019 2019 

SANDERO AUTH 10 2019 
2019 BRANCO 44208 
QQA4780 Flex TECA AUTO-
MÓVEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983

SANDERO STEPWAY 1.6 
SANDERO STEPWAY 1.6 
16V HI-FLEX MEC. 2013 
2014 BRANCO 113765 
NSC4749 Flex TECA AUTO-
MÓVEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983

SANDERO 1.6 EXPRES-
SION 2009 2009 

SANDERO 1.6 EXPRES-
SION 2009 2009 PRATA 
123951 HTG9808 Flex 
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

SANDERO STEPWAY 
EXP. 

SANDERO STEPWAY EXP. 
FLEX 1.6 16V 5P 2017 
2018 VERMELHO 32694 
QAJ9830 Flex TECA AUTO-
MÓVEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983

CG 125I FAN 
CG 125I FAN 2018 2018 
VERMELHO 21941 
QAJ7572 Gasolina  TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

FRONTIER SL 4X4 AU-
TOMATICA 2013 2014 

FRONTIER SL 4X4 AUTO-
MATICA 2013 2014 VERDE 
188376 NSD4862 Diesel 
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

PAJERO TR4 4X4 2.0 
16V 

PAJERO TR4 4X4 2.0 
16v 2011 2011 BRANCO 
121849 NRL3196 Flex 
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983 

PAJERO TR4 2.0 FLEX 
PAJERO TR4 2.0 FLEX 
16V 4X2 2012 2012 PRE-
TO 113760 OAT1533 Flex 
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

COROLLA XEI 2.0 16V 
COROLLA XEI 2.0 16V 
FLEX AUT. 2017 2018 
PRATA 60366 QAE2885 
Flex TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

ETIOS 1.5 XLS SEDAN 
16V

ETIOS 1.5 XLS SEDAN 
16V FLEX 4P MANUAL 
2013 2014 PRATA 112343 
OOH0093 Flex TECA AUTO-
MÓVEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983 

HILUX CD 4X2 SRV 2.7
HILUX CD 4X2 SRV 2.7 
16v 2015 2015 BRANCO 
131273 OOU8592 FlexTE-
CA AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

COROLLA SEDAN XLI 
1.8 

COROLLA SEDAN XLi 1.8 
16v 4P 2009 2009 PRA-
TA 116906 HTF7118 Flex    
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

ETIOS 1.3 2014 2014
ETIOS 1.3 2014 2014 PRA-
TA 84544 OVU5569 Flex   
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

HILUX CD 4X2 SR
HILUX CD 4X2 SR 2014 
2014 BRANCO 103000 
OOL9686 Flex    TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

COROLLA GLI 
Corolla GLI 1.8 16v, com-
pleta, automático, ano 
2015/2016, Branca, Valor 
R$ 77.900,00.   Avenida 
Bandeirantes, 2796, (67) 
99981-8686/3385-2674. 
Email:  mmincarone@ter-
ra.com.br

HILLUX D4-D
Hillux D4-D 2.8 TDi 16v 
4x4 C.S. Ar, DH, Okm, Em-
placada, ano 2021/2021, 
R$ 232.800,00.   Avenida 
Bandeirantes, 2796, (67) 
99981-8686/3385-2674. 
Email:  mmincarone@ter-
ra.com.br

CR-V EXL 2.0 16V 
CR-V EXL 2.0 16V 4WD 
2016 2016 CINZA 45038 
QAD5162 Flex    TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

FIT 1.4 LXL 16V
FIT 1.4 LXL 16V FLEX 4P 
AUT 2011 2011 CINZA 
123261 NYR9938 Flex    
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

CIVIC LXR 2.0 
CIVIC LXR 2.0 FLEXONE 
16V 2014 2015 PRETO 
105000 OOR2000 Flex   
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

FIT LX FLEX 2008 2008 
FIT LX FLEX 2008 2008 
VERMELHO 192181 
HTA4982 Flex TECA AUTO-
MÓVEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983

CIVIC LXL
Civic LXL 1.7 16 V. Comple-
to, Manual, 2005/2005, cor 
preta, ano 2005/2005, Va-
lor R$ 27.500,00.  Avenida 
Bandeirantes, 2796, (67) 
99981-8686/3385-2674. 
Email:   mmincarone@ter-
ra.com.br

HRV EXL 1.8 CVT FLEX
HRV EXL 1.8 CVT FLEX 
2017 2017 PRETO 46385 
QAE6370 Flex TECA AUTO-
MÓVEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983

VENDO HONDA HRV LX 
CVT 2017 /17

32.000 km , bem conser-
vada , 2º dono impecável. 
Valor R$ 88 mil  . Tratar 
fone 99231-3790 / 99353-
3664.  

HILLUX SW4 SRX
Hillux SW4 SRX D4-D 2.8 
TDi 16 v, completa, ano 
2016/2016, Cor Preta, Ano 
R$ 235.000,00.  Avenida 
Bandeirantes, 2796, (67) 
99981-8686/3385-2674. 
Email:  mmincarone@ter-
ra.com.br 

HB20 1.6 COMFORT 
PLUS

HB20 1.6 COMFORT PLUS 
MEC 2013 2014 BRAN-
CO 56916 FNZ6905 Flex 
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

IX35 GL 2.0 16V 2WD
ix35 GL 2.0 16V 2WD Flex 
Aut. 2016 2017 BRANCO 
105000 QAA5731 Flex    
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

I30 1.8 MPI 16V
I30 1.8 MPI 16V GASO-
LINA 4P AUTOMATICO 
2013 2014 PRATA 102276 
OOK7667 Gasolina    TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

HB20S 1.0 UNIQUE 
2019 2019

HB20S 1.0 UNIQUE 2019 
2019 PRETO 61554 
QQW8445 Flex    TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

CRETA 1.6 16V FLEX
CRETA 1.6 16V FLEX AT-
TITUDE AUT 2017 2017 
BRANCO 94415 QAH5858 
Flex    TECA AUTOMÓVEIS 
R. Treze de Maio, 3843 
- Centro, Campo Grande 
– MS FONE 3321-4591/ 
WHATS 99668-3983

HB20 UNIQUE 1.0
 HYUNDAI HB20 UNIQUE 
1.0 FLEX 12V MEC 2019 
2019 BRANCO 31320 
QQH1410 Flex    TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

HB20 1.6M PREM
HB20 1.6M PREM 2012 
2013 VERMELHO 90943 
NRW9870 Flex    TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

ARTES EM MOSAICO
Confecciono peças em mo-
saicos ,tais como números 
de casa , times de futebol, 
espelhos e relógios , por-
tas chaves e vários outros 
tipos. Aceito encomendas. 
Fotos no facebook. Núme-
ro de casa decorado R$ 
80,00. Fone: 99293-9797 
Walter Moyses. ( WhatsA-
pp).

OSVALDO PINTURAS
Trabalho como pedreiro, 
faço pinturas em gerais 
em portões, textura e 
pintura lisa. Trabalhos na 
parte elétrica residencial 
e comercial. Aceitamos 
pix. Ligação e WhatsApp: 
(67)99141-8357 

NORTE SUL GESSO
Trabalhamos com insta-
lações de forro acartona-
do, venda de placas 3D, 
pinturas em geral, vendas 
de materiais para gesso  
drywall. Atendemos todo 
Mato Grosso do Sul. Liga-
ção:(67) 3380-7399 What-
sApp:(67) 99203-5938/ 
99247-5008 

VIDRAÇARIA E ESQUA-
DRIAS DE ALUMÍNIO 

MOURA GLASS  
Produção e manutenção 
em esquadrias de alumínio, 
box, espelhos, fechamento 
de sacada e vidros tem-
perados. Ligação e What-
sApp: (67)9 9125-8196 
Moura

AVITEC SISTEMAS DE 
SEGURANÇA

Trabalhamos com motor de 
portão, cerca elétrica, cha-
ve tetra, fechadura elétrica, 
trava elétrica, concertina, 
interfone, video- porteiro, 
alarmes e câmeras de se-
gurança. Sua satisfação em 
primeiro lugar. WhatsApp: 
(67) 99265-3610 

COMPRO E VENDO 
JORNAL VELHO

Usado por kg ou dou em 
troca  gibi, revista, livro, 
CD ou DVD original. BANCA 
DO ADEON . Rua: Marechal 
Rondon 1245, esquina com 
a Calógeras (67) 99279-
0773

LIVRO SOBRE APOCA-
LIPSE

Leia sobre a cronologia 
do Apocalipse, a besta e a 
Babilônia, no livro: A Besta 
e a Babilônia Apocalípticas. 
Leia a prova de que pesso-
as podem ficar invisíveis, 
no livro: A Atuação do 
Espírito Santo. Compre-os 
na livraria Betel Center ou 
telefones (67) 3028-7923 
e 99991-2184, com Lauro. 

DOCE DE CAJU
Vendo doces de Casca de 
Laranja, Abóbora e Goiaba 
(caseiro). Deliciosos, Apro-
veitem! F: 3361-4752. 

VAGA DE TRABALHO 
Temos vagas para domés-
ticas e cozinheiras  forno 
e fogão. Enviar currículo no  
Whatsapp  99285-5185

REGULARIZAÇÃO DE 
DOMESTICA

Registro, recibo, INSS, 
FGTS, livro de ponto, cal-
culo horas extras. Contato 
email: escritorio2843@
gmail. com. F:3321-3911 / 
92289415 / 9989-1598. 

PROCURO DIARISTA
Preciso de diarista 2 vezes 
na semana, com pagamen-
to mensal, nas mediações 
do Aero Rancho. Somen-
te interessadas Fone: 
(67)3341-1194

WILLIAN AZULEJISTA
Trabalho como pedreiro e 
azulejista, assentamento 
de pisos, revestimentos, 
cerâmica e porcelanato. 
Parcelo o serviço no cartão 
de Crédito, pagamento via 
App bancos digitais e pix. 
Orçamento via WhatsApp 
(67) 99195-9161 

OLIVEIRA CONSTRU-
ÇÕES

Trabalho com consertos, 
reformas e reparos para 
sua casa, serviços de pe-
dreiro em geral. Serviço 
de qualidade e Confiança. 
Ligação e WhatsApp (67) 
99203-4212 Andrei

DESENTUPIDORA LIMPA 
TUBOS FOSSÃO

Limpeza de caixa de gor-
dura, esgotos, pias, ralos 
e tanque em geral. Limpeza 
de fossa séptica, lavagem 
de galerias e hidro jato. 12 
Anos no Mercado.  Quali-
dade e Excelência. Ligação 
e WhatsApp (67) 99149-
2259/ (67) 99208-5801

VIDRAÇARIA FERNAN-
DES

Trabalhamos com vidros 
temperados, box, espelhos, 
envidraçamento de saca-
da, manutenção em geral, 
cobertura retrátil. Altair 
Saraiva Fernandes, 36 - Jd. 
Jerusalém. Ligação e What-
sApp: (67) 99286-8684 

LOPES CONSTRUÇÕES
Trabalhamos com reformas 
e ampliação de sua casa do 
piso ao acabamento, aten-
demos chácaras e fazen-
das.  Ligação e WhatsApp 
(67) 99209-5316 Aldo

MB ELÉTRICA
Trabalhamos com insta-
lações e reparos elétricos 
predial, Industrial e resi-
dencial, revisão elétrica em 
residências, instalações 
e reparos de tomadas, 
chuveiros, ventiladores e 
manutenção de bombas 
D'Água. Contato e orçamen-
tos (67) 99209-7106 Laion 
Nogueira

OSNIR BRITO PINTURAS
Trabalho com pinturas lisas, 
repinturas, texturas, gra-
fiatos, portão de elevação, 
madeiras, residências, co-
mércio e apartamentos. Or-
çamentos sem compromis-
so. Ligação e WhatsApp:  
(67)9 9233-2504 - Osnir

JLPV CONSTRUÇÕES
Trabalhamos com constru-
ções, reformas e instala-
ções. Serviços do básico 
ao acabamento para sua 
Casa ou Empresa. Serviço 
de Qualidade e pontualidade 
Ligação e WhatsApp (67) 
99824-1472/ (67) 99939-
8308/ (67) 99199-6885

FRAN LAVA CAR
 Fazemos serviços de lava-
gem completa, o único da 
Região do Nova Lima que 
aceita cartão, funciona-
mento de segunda a sába-
do aos Domingos só com 
agendamento. Av. Gualter 
Barbosa, 1072 Nova Lima 
Contato: (67) 99121-1582/ 
(67) 99930-2244 

CLM PRESTADORA DE 
SERVIÇOS

Trabalhamos com pinturas 
em geral residencial e co-
mercial, reformas e servi-
ços de marido de aluguel. 
Agilidade e preço justo, 
atendemos emergência 
qualquer horário. Ligação 
e WhatsApp (67) 99223-
5171 Cristhian 

PERSIANAS E INSTA-
LAÇÃO

Vendo e faço concertos de 
cortinas persianas, tanto 
horizontal como vertical, 
lavagem, instalação de 
portas sanfonadas. Melhor 
preço do mercado. Tra-
tar:9645-0383 

M M P CALHAS
Trabalhamos com manuten-
ção e instalação de calhas, 
rufos, pingadeiras, coifas 
e condutores. Serviço de 
Qualidade e Credibilidade 
Agende seu Orçamento. 
Ligação e WhatsApp (67) 
98468-2031 Manoel 
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