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Com 100 mil doses 
aplicadas no drive, 
UCDB homenageia 

voluntários

Grêmio tem rodada 
decisiva pela 

permanência na 
elite do Brasileiro

Partido de 
Bolsonaro atrai 

deputados e novas 
lideranças em MS

População aprova 
mais guardas no 
centro da Capital

Segmento imobiliário vê as vendas 
crescerem e fecha o ano em alta

Expo MS Rural 
reunirá grandes 

nomes da música 

“Soldado que 
não sonha em 

ser coronel 
nem para 

soldado serve”

A Universidade Católica 
Dom Bosco (UCDB) homena-
geia, nesta segunda-feira (6), 
os voluntários que trabalham 

no drive de vacinação montado 
dentro da instituição. O Drive 

UCDB foi criado há cinco meses 
e, desde então, é a maior es-

trutura de vacinação contra a 
COVID-19 disponível na região 
norte de Campo Grande. Além 
de acadêmicos, funcionários 

administrativos da universidade 
também se dedicaram ao aten-
dimento à população desde a 

criação do drive. Página A6

Na maratona de fim de ano, o do-
mingo será especial e decisivo para 

alguns clubes. Quatro jogos vão 
abrir a 37ª e penúltima rodada do 
Campeonato Brasileiro. Se o Atlé-

tico-MG fará festa ao lado dos seus 
torcedores pelo fim do jejum de 50 
anos, Corinthians e Bahia poderão 

decretar o rebaixamento do Grêmio. 
Derrota dos gaúchos na Arena Neo 
Química, às 15h (de MS), e vitória 
dos baianos sobre o Fluminense, 
em Salvador, no mesmo horário, 

derrubam o Tricolor Gaúcho para a 
Série B. Página B1

A filiação recente do presidente Jair 
Bolsonaro ao PL (Partido Liberal) provoca 

uma debandada à sigla em Mato Grosso 
do Sul. Já são 20 nomes com mala pronta 

para chegar ao partido, entre eles os 
deputados estaduais Coronel David e Ca-
pitão Contar. O último vai precisar de um 
tempo para se filiar já que a janela parti-

dária abre em abril de 2022. A expectativa 
é de que o PL se torne o maior partido do 

país e de Mato Grosso do Sul. Página A3

No primeiro fim de semana com 
horário estendido no comércio da re-
gião central, a população aprovou a 

presença das forças de segurança em 
maior número. Além da PM (Polícia 

Militar), a Guarda Municipal de Campo 
Grande também aumentou o efetivo 
neste período de fim de ano. Página A5

Embora os efeitos 
negativos da pandemia 
tenham atingido vários 
setores da economia, um 
segmento não vivenciou, 
efetivamente, os impactos 
dilaceradores.

Com um resultado me-
lhor que o obtido no ano 

passado, o ramo imobili-
ário em Mato Grosso do 
Sul se mostra aquecido. A 
cifra montante de finan-
ciamento de imóveis no 
Estado deste ano superou 
quase o dobro do regis-
trado até outubro de 2020. 

Segundo dados da 

Abecip (Associação Bra-
sileira das Entidades de 
Crédito Imobiliário e Pou-
pança), o valor total de 
moradias financiadas em 
MS, até outubro de 2020, 
foi de R$ 1,17 milhão. No 
mesmo intervalo de 2021, 
a soma geral para os nú-

meros obtidos representa 
uma cifra ainda maior, de 
R$ 2,16 milhões.

O cenário representa 
uma corrida pela aqui-
sição de um espaço para 
morar. Novos lançamentos 
na Capital veem sua cota 
de apartamentos se es-

gotar em poucos dias, por 
exemplo. “O Scenarium, 
lançado em julho, vendeu 
tudo em quatro dias. O ano 
de 2021 representa uma 
fase com números expres-
sivos de vendas”, revelou 
Valéria Gabas, gerente da 
Plaenge. Página B3

Raça Negra, Hugo & 
Guilherme, Gustavo Mioto, 

Leo e Raphael e Barões 
da Pisadinha são as atra-

ções do evento. Página C1

O secretário revelou 
que pode concorrer ao 
pleito eleitoral de 2022, 

caso esta seja a von-
tade de seu partido, o 

PSDB. Página A8

Novos lançamentos têm unidades esgotadas em poucos dias na Capital
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Evite afogamentos; 
atenção é fundamental 
para evitar acidentes 
com crianças em 
piscinas. Página 3

Cuidado com a água
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Apesar de protegerem, 
as vacinas podem 
causar efeitos colaterais 
nos animais. Fique 
atento aos sinais! Página 6

Cuidado com a vacina
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ChoppChoppChopp
Com matéria-prima de alto padrão, marca 
é referência no sabor artesanal do puro 
malte. Páginas 4 e 5
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ENTREVISTA

Secretário  estadual de Cidadania e Cultura
João César

Nilson Figueiredo

Divulgação/UCDB

ESPORTES

Tempo

Cidades Mín.        Máx.
Campo Grande    21°   33°
Dourados      23°   35°
Corumbá                   24°             32°
Maracaju                   23°             37°
Ponta Porã                 22°             34°
Três Lagoas               22°            37°
Mundo Novo              24°   37°

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

Saiba mais sobre o tempo na pág. B4

Tempo
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Na última semana de novembro, en-
quanto o IRB – Instituto Rui Barbosa, 
referido como “braço acadêmico do 

Sistema de Controle Externo”, divulgava alen-
tado estudo nacional, construído no âmbito do 
Projeto “Permanência Escolar na Pandemia”, 
nosso Tribunal de Contas e o governo estadual 
– através de sua Secretaria de Educação – pro-
moviam a repactuação das ações do CAEPE/
MS – Comitê de Articulação Para a Efetividade 
da Política Educacional do Estado de Mato 
Grosso do Sul.

Muito além de mera coincidência, a divul-
gação do consistente e oportuno documento 
produzido pelo IRB – em parceria com todas 
as entidades que integram o Sistema de 
Controle Externo – e a confirmação do pacto 
pela educação, no contexto de nosso Estado, 
refletem o empenho objetivo de instituições e 
de organizações sociais que integram esforços 
em benefício dessa área fundamental para o 
nosso futuro como nação.

Criado pelo governador Reinaldo Azam-
buja, através do Decreto nº 15.594, de 29/1/21, 
o CAEPE/MS reúne 21 entidades e órgãos 
públicos que aglutinam competências hu-
manas e estruturas técnicas para estabelecer 
estratégias e diretrizes para a qualificação 
permanente da educação em nosso estado.

Se um comitê interinstitucional com esse 
propósito certamente produz resultados alen-
tadores em “tempos normais”, não é difícil 
avaliar a extraordinária relevância adquirida 
pelo CAEPE/MS ao longo desse penoso período 
em que a pandemia de COVID-19 provocou 
impactos profundamente danosos à educação, 
com o fechamento das escolas.

Em Mato Grosso do Sul, como em todo o 
Brasil, a repentina adoção do ensino remoto ou 
online, além de exigir de professores, gestores 
e alunos um inaudito esforço de criatividade/
improvisação, expôs de forma contundente as 
crônicas disparidades socioeconômicas. Um 
grande contingente de crianças, adolescentes 
e jovens não dispunha de um celular para 
participar das aulas.

Como bem destacou a secretária estadual 
de Educação, professora Maria Cecília Amên-
dola da Motta, foram dois anos desafiadores 
para toda a estrutura educacional pública.

Em circunstâncias tão críticas, nas quais 
todos os processos convencionais foram postos 
em xeque ante a imposição de restrições se-
veras para conter o contágio, a cooperação 
interinstitucional foi convocada pelo Executivo 
estadual. Até porque, a garantia da educação 
como direito de todos é, igualmente, uma obri-
gação de todos, especialmente das instituições 

e dos dirigentes públicos das mais diferentes 
áreas. Mais ainda quando o exercício dessa 
responsabilidade é tão indispensável e ur-
gente.

Nesse contexto, em que a pandemia de 
COVID-19 expôs e agravou a desigualdade 
social que se revela de forma dramática na 
educação pública, o TCE-MS sente-se gratifi-
cado por integrar o CAEPE/MS.

Através de nossa Divisão de Fiscalização 
de Gestão da Educação, dirigida pelo auditor 
Gláucio Hashimoto, nossa Corte de Contas 
participou da elaboração de estratégias para 
monitorar a implantação de procedimentos efi-
cientes para a retomada do ensino presencial, 
em absoluta conformidade com a realidade 
sanitária de cada município.

Com esse propósito, o emprego de re-
cursos humanos capacitados e de acervo de 
conhecimento específico permite ao TCE-MS 
realizar auditorias presenciais que garantem o 
rigoroso cumprimento das medidas de biosse-
gurança aplicadas nas escolas e no transporte 
escolar.

Assim é que, avaliando em retrospectiva 
o que a mobilização interinstitucional de 
esforços, liderada pelo Executivo estadual, 
realizou em favor da educação pública no 
período em que esta era submetida a teste 
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Editorial

Educação, desafio de todos

Deus existe. E o... também!

Iran Coelho das Neves  

Wilson Aquino

Quando Deus expulsou satanás do Céu, 
ele e seus seguidores, 1/3 de todos que 
viviam lá, foram enviados para a Terra, 

sem o direito de participar do Plano de Sal-
vação estabelecido pelo Senhor. Portanto, sem 
o direito de adquirir um corpo físico, em carne 
e ossos. E só não foi destruído porque Deus não 
quis. No entanto, permitiu sua existência entre 
os homens para que haja sempre o bem e o mal 
no caminho, para que o indivíduo exerça o livre 
arbítrio com sabedoria para escolher entre os 
dois lados para seguir avante.

Assim, sempre foi e sempre será, até a 
segunda vinda de Jesus Cristo, o que ocorrerá 
brevemente, de acordo com as Escrituras 
Sagradas, para uma nova etapa da evolução 
espiritual do homem. Depois de reconstruída 
e transformada, a Terra será governada pelo 
Salvador junto com todos aqueles que se-
guiram o bom caminho, procurando obedecer 
Seus ensinamentos e mandamentos. Esse 
governo será de mil anos (Apocalipse 20). 
Durante o milênio, satanás será aprisionado 
e os habitantes da Terra terão paz e alegria, 
sem tristeza, doença e dor.

Todos esses fatos, devidamente compro-
vados não apenas pelas Escrituras Sagradas, 
mas também pelo Espírito Santo, que vive 
dentro de todos aqueles que buscam com fé e 
sabedoria o conhecimento do Plano de Deus, 
nos enche de alegria e esperança de viver uma 

vida digna e honrada. Para aqueles que se 
recusam a conhecer e seguir o caminho que 
o Senhor quer que trilhemos, serão tempos 
difíceis, porque satanás e seus seguidores 
(demônios) estão soltos espiritualmente entre 
nós, procurando influenciar as pessoas a se 
afastarem cada vez mais de Deus.

E como o propósito do maligno é o de não 
permitir que o Plano de Salvação tenha êxito 
na vida do homem, eles (demônios) fazem ab-
solutamente de tudo para que isso aconteça. 
Procuram desviar as pessoas do caminho 
do bem, fazendo-as tropeçar até mesmo nos 
pequenos atos e ações cotidianas. Induzem 
as pessoas a fazerem o mal e se afastem cada 
vez mais do verdadeiro sentido da vida, que 
proporciona alegria e felicidade plena, que dão 
força e segurança para trilhar o bom caminho, 
sempre alicerçado em bons princípios morais 
e espirituais.

É por influência de satanás que está ha-
vendo uma grande inversão de valores na 
sociedade, onde o certo parece errado e 
vice-versa. Ele e seus seguidores trabalham 
24 horas por dia para desviar o homem do 
bom caminho. Vale tudo nesse “jogo” deles: 
liberdade sexual, uso de drogas, bebidas, 
corrupção, desonestidade, ganância, traição, 
crime... e até morte.

É por isso que ao longo da história da hu-
manidade, todos sabemos de lamentáveis aci-

dentes com mortes por pura influência do mal. 
Casos como de pessoas brincando com armas, 
achando que não estão carregadas. Momentos 
assim são tudo o que o mal deseja para poder 
entrar em ação e provocar acidentes fatais.

O que dizer então daqueles jovens que se 
acham invencíveis para a realização das mais 
ousadas façanhas, como a de dirigir motoci-
cleta ou automóvel em altíssima velocidade? 
Todos sabemos de incontáveis exemplos trá-
gicos consequentes de atitudes como essas.

E não pense que são simples acidentes. 
Os seguidores do mal e satanás estão sempre 
por traz de muitos sofrimentos que pessoas e 
famílias atravessam ao longo da jornada.  

As Escrituras Sagradas nos advertem de 
que não devemos dar margem para as ações 
dos demônios, como não andar por determi-
nados caminhos e não praticar certas ações. 
Todos temos um forte senso de certo e errado. 
Além disso, existe também a atuação do Es-
pírito Santo, sempre pronto para instruir e 
orientar todos aqueles que Lhe dão ouvidos.

É Ele, o Espírito Santo, quem nos alerta 
de perigos em incontáveis situações. Quem já 
não sentiu que não deveria ir “àquela festa” ou 
manter relação com “aquela” pessoa? Em ins-
tantes assim recebemos um forte sentimento 
de alerta, de perigo de que não devemos seguir 
adiante, para não ser influenciado por amigos 
ou quem quer que seja a fazer coisas das quais 

Jornalista e professor.

É presidente do Tribunal de Contas do Estado 
de Mato Grosso do Sul. 

Gerenciamento estratégico e resili-
ência: esses foram os pontos de apoio 
que fizeram com que o mercado 

imobiliário e o setor da construção civil se 
adaptassem rapidamente aos impactos da 
pandemia desde o último ano. Hoje, ambos 
colhem os frutos das mudanças implemen-
tadas e já traçam novas perspectivas para 
o segmento.

Mesmo com a chegada da pandemia, o 
mercado imobiliário protagonizou o melhor 
índice de vendas dos últimos sete anos. De 
acordo com relatório recente da Abrainc 
(Associação Brasileira de Incorporadoras 
Imobiliárias), as vendas de imóveis no país 
aumentaram 26,1% em 2020. Já a cons-

trução civil superou as expectativas, com 
uma estimativa de crescimento em 4% no 
PIB do setor, o maior desde 2013, segundo 
a CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da 
Construção). A resiliência ainda está ligada 
ao incremento do financiamento imobiliário, 
reflexo da redução constante da Taxa Selic 
nos últimos cinco anos, que caiu de 14,25 
(agosto de 2016) para 2% (janeiro de 2021). 

Outro dado relevante é a geração de em-
pregos, que acumulou em maio de 2021 mais 
de 2 milhões de trabalhadores com carteira 
assinada. A oferta de vagas também teve 
crescimento. Conforme relatório da CBIC, 
foram abertos cerca de 15% novos postos de 
trabalho em relação a janeiro de 2020.

É possível ver os efeitos positivos da 
construção civil também na economia. As 
projeções da CBIC mostram que, a cada 1 
milhão de residências entregues, cerca de 
3,31 milhões empregos são gerados no pós-
-obra. Apesar dos desafios que o mercado 
imobiliário e o de construção civil ainda têm 
pela frente, especialistas afirmam que esses 
segmentos são um pilar essencial para a 
recuperação da economia brasileira nos pró-
ximos anos. Para isso, aliar o tradicional ao 
inovador pode ser uma grande estratégia. O 
ano bom dá confiança para encarar o futuro. 
O mercado nacional e as construtoras locais 
projetam que o aquecimento do mercado vai 
atravessar o réveillon. 

Pilares da construção
Apesar dos desafios que o 

mercado imobiliário e o de 
construção civil ainda têm 
pela frente, especialistas 
afirmam que esses seg-

mentos são um pilar
 essencial para a recupe-
ração da economia brasi-

leira nos próximos anos. O 
ano bom dá confiança para 

encarar o futuro. 

podemos nos arrepender por muito tempo 
ou por toda a vida. Em momentos como esse 
o melhor é sair correndo para bem longe. É 
o Espírito Santo nos induzindo, procurando 
nos salvar. Quando isso acontecer, quando 
estivermos diante de algo que pode nos pre-
judicar, nossa saúde ou a própria vida, fuja 
de pessoas e lugares assim.

Evite sempre as ações, lugares e pessoas 
negativas, que não te edificam moral e espi-
ritualmente, e permaneça apenas nos bons e 
saudáveis caminhos que têm as bênçãos e a 
proteção de Deus.

tão severo, o TCE-MS enaltece a repactuação 
do CAEPE/MS.

Agora para levar a bom termo as medidas 
preconizadas no “Novo Protocolo de Volta às 
Aulas”, as 21 instituições públicas e organiza-
ções sociais que integram o Comitê por certo 
mobilizarão todos os esforços para a plena e 
segura retomada do ensino.

“Todos pela educação.” Nunca um lema foi 
tão apropriado, contemporâneo e premente.
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Migração ocorre após filiação do presidente Bolsonaro ao partido

PL-MS tem procura por cerca de 
20 parlamentares para filiação

Câmara aprova PPA que recebeu 25 
emendas do vereador Victor Rocha

O presidente da 
OAB/MS (Ordem dos 

Advogados do Brasil, 
Seccional MS), Mansour 
Elias Karmouche, disse 
que a ideia de juntar 

três estados não é boa. 
Para ele, a solicitação 

para criar o TRF-7 com a 
junção de Paraná, Santa 
Catarina e Mato Grosso 

do Sul, com sede em 
Curitiba (PR), não supre 

a demanda e de certa 
forma pode prejudicar 
MS, que hoje integra o 
TRF-3 com São Paulo.

“Quando essa ideia 
surgiu eles queriam 

juntar Mato Grosso do 
Sul com Paraná, até 

então a ideia era viável. 
Agora se juntar com 

Santa Catarina não tem 
muita vantagem, porque 

serão três estados e o 
Paraná já é grande. Hoje 
MS tem entre 5% e 7% de 
demanda integrado com 
São Paulo e se observar o 
voo até lá é de uma hora. 
Então, eu acho que tem 
de ser no máximo dois 

estados.”

OAB/MS diz que o ideal é ter no 
máximo dois estados na junção

Lucas Pricken/STJ
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Bosco Martins

Contusão
O jogo nem bem começou mas já tem atleta contundido. 
O prefeito  Marquinhos Trad apareceu no lançamento do programa 

“Caravana da Saúde”  na Assomassul com uma tala ortopédica no braço 
direito. Marquinhos se contundiu numa partida de tênis, com a mão bem 
inchada,  acabou não ficando até o fim do evento.

Vice
A semana foi marcada por eventos na política. O retorno do  deputado 

Paulo Duarte e a cerimônia de posse dos novos secretários, Eduardo Rocha 
e Marco Aurélio Santullo além de muito prestigiadas, teve importantes  
componentes políticos. A presença do ex- governador André Puccinelli, bem  
a vontade no meio tucano, sinaliza que a  provável aliança entre PSDB/MDB 
já está dando namoro, com o casamento sendo previamente  marcado com 
a indicação do vice.

Mudanças
Como o texto que veio da Câmara sofreu alterações, a PEC dos Pre-

catórios voltará a ser analisada pelos deputados. Numa manobra com 
grandes chances de ir parar no STF, o presidente da Câmara, Arthur Lira 
(PP-AL), quer fatiar a PEC, promulgando o que não foi mudado e discutindo 
as alterações no ano que vem. A medida eleva o teto de gastos e limita o 
pagamento anual de dívidas transitadas em julgado, abrindo espaço no 
Orçamento para gastos extras de R$ 106 bilhões e liberando recursos para 
o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 400. Para conseguir a aprovação, o 
relator Fernando Bezerra (MDB-PE) fez uma série de concessões, acatando 
emendas de partidos.

Jantar
A adesão dos senadores petistas à PEC foi alvo de críticas de adver-

sários e constrangimento dentro da legenda. O ex-ministro Ciro Gomes 
(PDT) elogiou os “valorosos senadores” de seu partido por votarem contra 
e atacou os petistas: “O que eles falam no almoço não serve para o jantar”.

Não entendi
Já a presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR) se disse surpresa 

com a adesão de cinco dos seis senadores da bancada ao projeto do governo. 
“Não entendi nada, o partido sempre foi contra”, afirmou.

Comemoração 
Pré-candidato do Podemos ao Planalto, o ex-ministro Sérgio Moro atingiu 

abaixo da linha de cintura seu adversário direto, Jair Bolsonaro (PL). Em 
entrevista a uma rádio do Paraná, Moro afirmou que o presidente come-
morou a soltura do ex-presidente Lula (PT) em novembro de 2019, após o 
STF mudar seu entendimento sobre a prisão após condenação em segunda 
instância. “Na verdade, o que a gente sabia é que o Planalto, o presidente, 
comemorou quando o Lula foi solto em 2019 porque ele entendia que aquilo 
o beneficiava”, disse o ex-juiz da Lava Jato.

Tudo mentira
O ex-juiz da Lava Jato, Moro lembrou ainda que Bolsonaro mandou o 

filho Carlos apagar um tuíte criticando a decisão do Supremo. A resposta 
do presidente veio ontem mesmo em sua live semanal. “É um papel de 
palhaço, um cara sem caráter. Mentiroso deslavado”, foram alguns dos 
adjetivos de Bolsonaro sobre o ex-auxiliar. Ele, claro, negou ter celebrado 
a libertação de Lula.

 Nem Ciro... nem..
Ciro Gomes tem o caminho mais difícil para chegar ao segundo turno 

de todos os candidatos “nem Lula, nem Bolsonaro”.  Foi ele e Bolsonaro  
quem mais perderam com a entrada no páreo eleitoral do ex-ministro Moro.

Rayani Santa cruz

Até o momento, os depu-
tados Coronel David (sem par-
tido) e Capitão Contar (PSL) 
já confirmaram que devem 
migrar para o PL (Partido Li-
beral) assim que abrir janela 
partidária. Após a filiação do 
presidente Jair Bolsonaro na 
semana passada, cerca de 20 
parlamentares procuraram a 
legenda em MS, diz o deputado 
João Henrique Catan (PL).

Coronel David não participou 
do evento com Bolsonaro em 
Brasília e disse que ficou con-
tente, pois o presidente encon-
trou uma sigla partidária para 
recebê-lo. “E acredito que essa 
sigla vai receber a todos que 
apoiam o presidente Bolsonaro, 
aqui em MS. Ficamos felizes 
de saber que temos um novo 
partido para poder migrar, para 
iniciar tratativas rumo às elei-
ções. Pretendo ir para o PL e já 
conversei com o presidente, que 
conta conosco no partido.”

David afirmou que a missão 
é, além de entrar no partido, 
alinhar para saber o papel que 
vai desempenhar para que o 

time seja grande e com potencial 
para ajudar na vitória do pre-
sidente. Para isso, ele acredita 
que alianças com partidos como 
Progressistas e Republicanos 
serão fundamentais. 

O deputado Capitão Contar 
afirmou ao jornal O Estado 
que vai migrar e filiar-se ao PL, 
assim que abrir janela parti-
dária e possibilidade para isso. 
O parlamentar compreende 
que, quando for oficializado o 
União Brasil, também haverá a 
possibilidade para aqueles que 
desejam deixar a legenda. 

“Eu sempre falei que sigo o 
presidente Bolsonaro e que vou 
dar meu apoio. Eu inclusive já 
tentei sair do PSL por via jurí-
dica, mas não foi possível por 
conta do meu mandato, que é do 
partido. E eu sou grato ao PSL, 
pelo apoio e pelo trabalho que 
fizemos juntos. Mas creio que 
a mudança será essencial para 
que eu possa contribuir ainda 
mais com as pautas do governo.” 

O deputado completou 
também que é contra o fundo 
eleitoral e que, mesmo que o 
União Brasil seja agraciado com 
um dos maiores orçamentos 

em 2022, isso não chama sua 
atenção, já que não usa verba 
pública para fazer campanha. 

Contar afirma que “como 
bom soldado, aguarda orienta-
ções do presidente”, para pos-
teriormente realizar tratativas 
com o PL.

Como será a construção do PL?
O deputado estadual João 

Henrique Catan (PL) promete 
auxiliar na transformação do 
partido em Mato Grosso do Sul, 
na captação de deputados da 
Assembleia Legislativa e lide-
ranças para expansão da sigla 
no interior. 

O deputado afirmou ao jornal 
O Estado que sempre houve 
alinhamento com o presidente 
Jair Bolsonaro, e que a sigla vai 
crescer ainda mais no Estado 
com expectativa de aumento da 
bancada do PL, tanto na Assem-
bleia de MS como na Câmara Fe-
deral, com o comprometimento 
de auxiliar na candidatura de 
Bolsonaro que “tem investido 
muito no agro”.

“A chegada do presidente 
Bolsonaro ao partido, trazendo 
na bagagem a mão firme na 

condução do país tem atraído 
várias pessoas para filiação no 
PL. Então, naturalmente, dentro 
de MS, o crescimento, a impor-
tância do PL será grande em 
relação aos demais partidos.”

Catan diz que já foi procu-
rado por alguns parlamentares 
do Estado, e que os deputados 
Contar e Coronel David serão 
muito bem-vindos.

“Há um grande número de 
parlamentares que devem se fi-
liar, se não neste ato de pronto, 
resolverão os problemas na Jus-
tiça para poder liberar a sua 
filiação, em torno de 15 ou 20 
parlamentares. Estamos nos reu-
nindo com nossas bases do par-
tido, com as pessoas que querem 
participar deste processo de en-
frentamento político que será a 
campanha de 2022. Queremos 
expandir o PL para o interior, 
trazendo pessoas de bem.”

Para o deputado, o PL se 
tornará o maior partido e a 
sustentação do país. “Fico 
muito feliz de ver as bandeiras 
liberais estarem encabeçando 
este processo de transfor-
mação, de participação ativa 
no cenário nacional.”

aproveitados para a criação 
do TRF-7. A advogada Mari-
lena Winter, presidente eleita 
da OAB/PR, afirmou que a de-
manda é antiga na advocacia. 
Conforme o site do STJ, o mi-
nistro Humberto Martins disse 
aos senadores que a proposta 
será analisada pelo CJF.

Atualmente existem cinco 
tribunais regionais federais 
no Brasil. O sexto tribunal, 
em Belo Horizonte (TRF-6), 
deverá iniciar suas atividades 
no primeiro semestre de 2022.

Quando foi sancionada a 
criação do TRF-6 em Belo 
Horizonte, no último dia 20 de 
outubro, Humberto Martins 
repetiu a tese do ministro 
João Otávio de Noronha, autor 
do projeto, e disse que o tri-
bunal mineiro agilizaria o jul-
gamento de processos sem 
gerar custos adicionais.

Aparentemente, os parla-
mentares paranaenses não 

Senadores querem que presidente do STJ 
crie o TRF7 com jurisdição no PR, MS e SCOs vereadores de Campo 

Grande aprovaram na sessão 
da última quinta-feira (2) o Pro-
jeto de Lei 10.320/21, que define 
o PPA (Plano Plurianual) para 
os próximos quatro anos. O 
vereador Dr. Victor Rocha en-
caminhou mais de 25 emendas 
ao projeto, que incluem melho-
rias na saúde e infraestrutura 
de Campo Grande.

No total, os vereadores pro-
puseram 138 emendas à pro-
posta enviada pela prefeitura, 
sendo que 134 foram apro-
vadas. O dimensionamento 
da despesa para os inves-
timentos está estimado em 
exatos R$ 15.696.827.417,00. 
Destes, um terço (cerca de 
R$ 5,2 bilhões) será destinado 
exclusivamente para investi-
mentos na área da saúde.

O PPA define diretrizes, 
objetivos e metas da adminis-
tração pública municipal em 
médio prazo, para orientar e 
definir as prioridades e auxi-
liar na promoção do desenvol-
vimento sustentável.

“Todas as nossas emendas 
apresentadas são fruto das 
solicitações que nos chegam 
por meio da população, que 
depende do Poder Público para 
ter acesso a melhoria na sua 
qualidade de vida, seja por 
meio de acesso à atendimento 
médico, ou ter o asfalto na 
rua de sua casa, que também 
é uma forma de preservar a 
saúde de sua família. Esse é o 
meu compromisso, trabalhar 
pela melhoria da qualidade de 

vida da nossa gente!”, pontuou.
As principais emendas pro-

postas pelo vereador Dr. Victor 
Rocha incluem a reforma dos 
Centro de Saúde dos bairros 
Nova Bahia, Coophavila II e 
Aero Rancho, e reforma da 
Unidade de Saúde da Família 
do bairro São Conrado.

Ainda na saúde, o vere-
ador pediu o amplo acesso à 
população assistida pela rede 
municipal de saúde a serviço 
fisioterápico e de terapia ocu-
pacional de baixa, média e 
alta complexidades, bem como 
ampliar, fortalecer e qualificar 
a assistência fisioterapêutica e 
terapêutica ocupacional.

E, na saúde da mulher, o 
acesso a sistemas de mutirões 
da saúde, que façam o diag-
nóstico precoce das doenças, 
disponibilizando consultas, 
exames e cirurgias em todas 
as unidades de saúde de forma 
planejada e rotativa.

Senadores paranaenses 
se reuniram com 
presidente do Superior 
Tribunal de Justiça

Os senadores paranaenses 
Álvaro Dias e Oriovisto Gui-
marães (ambos do Podemos) 
entregaram documento ao 
presidente do STJ (Superior 
Tribunal de Justiça) e do 
CJF (Conselho da Justiça 
Federal), ministro Humberto 
Martins, pedindo a criação de 
um novo tribunal da Justiça 
Federal com jurisdição no 
Paraná, em Santa Catarina e 
Mato Grosso do Sul, com sede 
em Curitiba (PR).

A proposta foi entregue 
na última quinta-feira (2) e 
visa a que haja a criação do 
chamado TRF-7. Conforme o 
Blog do Marco Eusébio, os 
senadores argumentaram que 
há um excesso de demandas 
do TRF-4 e TRF-3 e os custos 
são elevados para o desloca-
mento dos advogados até as 
sedes dos atuais tribunais 
– Porto Alegre e São Paulo, 
respectivamente – para atos 
presenciais.

Atualmente, Paraná e 
Santa Catarina, além do Rio 
Grande do Sul, compõem a 
área de jurisdição do TRF-4, 
ao passo que Mato Grosso do 
Sul forma a região do TRF-3 
com São Paulo. Recentemente, 
foi sancionada a lei de criação 
do TRF-6, com jurisdição em 
Minas Gerais. 

Cargos e funções do TRF-4 
e das seções judiciárias dos 
estados envolvidos seriam 

pretendem aguardar o resul-
tado da experiência de Minas 
para saber se realmente é 

possível, como disse Martins, 
“trabalhar mais, gastando 
menos”. (RSC com Folhapress)

Capitão Contar anuncia 
que se filia ao PL e 
Catan acredita no 

crescimento da siglaDe mudança

 Vereador Victor 
apresentou emendas 

com melhorias na 
saúde e infraestrutura 

de Campo Grande
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Convite Herança

Maurício Souza é 
convidado para disputar 
eleições em 2022

Mendonça vai herdar estoque 
de 911 processos de Marco 
Aurélio Mello no STF

Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

Brasília

A proposta foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça 

Comissão especial vota relatório 
da PEC da prisão em 2ª instância 

Arthur do Val (Patriota-SP), deputado estadual, sobre a audiência dos 
podcasts Podpah e Mano a Mano com o ex-presidente Lula

Há algo positivo na ida de Lula aos 
podcasts: o eleitor começa a ver a real 
ameaça da vitória petista em 2022

Segue o jogo
Ficou sem qualquer punição no Ministério Público do Rio a 

perda de prazo para recorrer da decisão do Tribunal de Justiça 
em conceder foro especial ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) 
em 2020. A 2ª Turma do STF deixou claro que o erro impediu a 
reversão do entendimento sobre o tema. O Conselho Nacional 
do Ministério Público arquivou as duas representações feitas 
contra a procuradora Soraya Gaya, que iniciou a contagem 
do prazo ao acessar o sistema do TJ-RJ e tomar ciência da 
decisão.

Especial 
 Gaya, que se aposentou no mês passado, era favorável ao 

foro de Flávio e o defendeu na Câmara Criminal que decidiu 
sobre o tema.

Discordo 
O caso, porém, era objeto de divergência dentro do MP-RJ. 

O ex-procurador-geral de Justiça Eduardo Gussem delegou 
ao Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção, 
responsável pela investigação do caso da “rachadinha”, a 
elaboração do recurso para tentar manter o caso na primeira 
instância.

Já era 
Os promotores do Gaecc, porém, não notaram que Gaya 

havia tomado ciência da decisão. Eles ingressaram no processo 
três dias depois e passaram a considerar com atraso o início da 
contagem do prazo, o que resultou na inadmissão do recurso 
especial.

Drible 
O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho 

(MDB-PE), aposta nas mudanças na Lei de Improbidade 
promovidas pelo Congresso para não ser barrado na disputa 
pela vaga deixada por Raimundo Carreiro no Tribunal de 
Contas da União.

Troca 
Como mostrou a Folha, a flexibilização da Lei de 

Improbidade poderia impactar na anulação de ações abertas 
contra partidos investigados nos desvios da Petrobras. Entre 
eles, o PSB e o MDB. A mudança da lei trouxe a exigência do 
dolo para a condenação.

Aposta 
Segundo advogado do senador, a interpretação é de que 

Bezerra não poderá ser barrado pelo novo regramento 
aprovado no TCU.

Ajudinha 
 A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou 

projeto de lei que prevê manutenção de pagamento de pensão a 
militares condenados por qualquer crime. Pelo texto, o benefício 
será dado aos seus dependentes.

Só 
 Relator do projeto, Coronel Tadeu (PSL-SP) escreveu que a 

família do militar condenado que perdeu a patente “não pode 
ser desamparada”.

Fica em casa 
O Comitê Científico do Consórcio Nordeste produziu 

um documento em que analisa a situação da pandemia de 
coronavírus para recomendar a não realização das festas de 
fim de ano e do Carnaval nos estados da região.

Cenário
 Os integrantes do grupo citam as incertezas futuras em todo 

o mundo causadas pela desigualdade na distribuição de vacina, 
pelo negacionismo contra a imunização em países ricos e o 
surgimento de novas cepas como a ômicron.

Pode melhorar 
 O comitê também sugere a intensificação da vacinação, 

com aplicação nas escolas e uso de “carros de vacinas” para 
alcançar mais pessoas. A manutenção do uso de máscara 
e a exigência do passaporte da vacina em eventos com 
aglomeração são indicados pelo grupo.

Bombou 
A entrevista do ex-presidente Lula (PT) ao podcast Podpah 

na quinta (2) gerou mais de 310 mil menções ao político no 
Twitter até as 11h da sexta-feira (3), segundo monitoramento 
da Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação 
Getulio Vargas –até o final da noite o vídeo acumulava 4,6 
milhões de visualizações no YouTube.

Só vendo 
 Segundo o levantamento, a participação no programa teve 

pico de 280 mil visualizações simultâneas no YouTube e chegou 
a 50 mil menções por hora no Twitter, com pico de 10.759 às 
20h. Na mesma fatia de horário, Jair Bolsonaro (PL) teve um 
pico de 4.050 citações durante sua live.

Rayani Santa Cruz

O relator da PEC da prisão 
em 2ª instância na Câmara, 
deputado federal Fábio Trad 
(PSD), tem expectativa de 
que a comissão especial ana-
lise a proposta na terça-feira 
(7), já que o seu relatório 
ficou pronto há um ano e 
pode finalmente ser levado 
a plenário. “Tenho a viva 
expectativa de que na terça-
-feira possamos votar. O meu 
relatório foi apresentado em 
setembro de 2020 e o meu 
papel como parlamentar eu 
fiz, mas não houve inicia-
tiva para pautar. Agora, por 
iniciativa da presidência da 
comissão especial, existe 
o agendamento da votação 
da pauta. Espero que haja 
aprovação para que ela seja 
levada a plenário”, disse o 
deputado durante entrevista 
na Jovem Pan. 

O presidente da comissão 
especial que analisa a PEC 
da prisão em 2ª instância na 
Câmara, deputado Aliel Ma-
chado (PSB-PR), anunciou 
na semana passada que a 
análise da proposta foi aceita 
e agendada a pedido do pre-

sidente da casa, Arthur Lira 
(PP-AL). Segundo Machado, 
Lira argumentou que vai 
conversar com líderes de 
partidos antes para orientar 
a votação do texto. 

A proposta de emenda à 
Constituição estabelece o 
início do cumprimento de 
pena depois da condenação 
em 2ª instância. O texto está 
parado na comissão especial 
desde o ano passado. Se-
gundo Machado, ele e outros 
deputados se mobilizaram 
para retomar a discussão 
agora que a casa voltou aos 
trabalhos presenciais.

O deputado Fábio Trad 
também orienta os líderes 
partidários a votarem favo-
ráveis ao relatório. “O Brasil 
é o único país do mundo que 
precisa de quatro instâncias 
para que uma decisão seja 
efetivamente concretiza. Isso 
não é bom para ninguém, 
não é bom para a sociedade 
e para nenhum setor.”

O relator disse ainda que, 
faltando poucos dias para o 
recesso na Câmara e falta 
de quórum, o ideal  é que a 
PEC seja levada a plenário 
somente em 2022, para que 

não seja sepultada definiti-
vamente. 

“Tudo é vontade política, e 
já vimos PEC ser relatada e 
aprovada em menos de uma 
semana na casa. Mas a da 2ª 
instância se arrasta há mais 
de um ano e achamos que se 
ela for levada na penúltima 
semana, antes do recesso, há 
risco de ser sepultada de vez 
pela falta de deputados sufi-
cientes para aprovar. Então, 
preferimos que seja votada 
ao início dos trabalhos ano 
que vem.”

Trad classificou a pro-
posta como um “troféu” da 
Câmara e da sociedade. “É 
um troféu também de todos 
aqueles que, de forma ho-
nesta e desprendida, lutam 
para que o Brasil tenha 
justiça efetiva, equitativa, 
desprovida de burocracias 
estéreis e compromisso com 
resolução”, disse.

Outros deputados
A deputada Adriana Ven-

tura (Novo-SP) sugeriu que 
a comissão se organizasse 
para pedir a Lira que levasse 
a PEC diretamente para vo-
tação em plenário. Machado, 

no entanto, discordou. Para 
ele, é mais “estratégico ter 
um relatório aprovado pela 
comissão para fortalecer a 
votação em plenário”.

A deputada Paula Bel-
monte (Cidadania-DF) lem-
brou que, antes de ser eleito 
para comandar a Câmara, 
Lira se comprometeu for-
malmente com a Frente Par-
lamentar de Combate à Cor-
rupção de que colocaria a 
proposta em votação.

A pauta ganhou força 
em 2019 depois que o STF 
(Supremo Tribunal Federal) 
proibiu a prisão de conde-
nados em 2ª instância, mu-
dando entendimento anterior 
do próprio tribunal.

Uma das consequências da 
decisão foi a soltura do ex-
-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva (PT). Em março de 
2021, o ministro Edson Fa-
chin anulou as condenações 
contra o petista na Lava Jato.

Para entrar em vigor, a 
proposta também precisa 
passar pelo Senado. PECs 
não precisam de sanção 
presidencial. O Congresso 
promulga depois de aprovar. 
(Com Poder 360).

Depois de ganhar visibili-
dade por fazer comentários 
homofóbicos numa rede so-
cial recentemente, o central 
Maurício Souza pode se 
tornar candidato a depu-
tado federal nas eleições do 
ano que vem. O jogador de 
vôlei foi convidado para se 
filiar ao Partido Liberal – o 
mesmo ao qual se filiou o 
presidente Jair Bolsonaro 
no início da semana – e 
estar no pleito de 2022. A 
informação foi dada inicial-
mente pela Rádio Itatiaia e 
confirmada pelo “Estado de 
Minas”.

O atleta ainda não se 
manifestou, mas o depu-
tado mineiro Lincoln Por-
tella (PL-MG) vê com en-
tusiasmo a presença do 
atleta no meio político. “Já 
houve um convite formal 
para ele estar conosco por 
meio de nossas lideranças 
de Minas e de Brasília. Na 

minha avaliação, ele já é um 
pré-candidato nosso. Uma 
pessoa da condição dele 
tem abertura no Partido Li-
beral para se candidatar.”

Apesar da polêmica em 
que o jogador de vôlei se en-
volveu, o parlamentar acre-
dita que Maurício Souza 
tem muito a acrescentar 
no Legislativo em Brasília.

“Na nossa avaliação, ele 
seria um bom candidato 
não apenas para somar 
para a chapa. Não é apenas 
isso, é mais do que isso. Ele 
somaria muito ao Brasil, 
pela experiência na área de 
esporte, pelas realizações. 
É uma pessoa de formação 
simples, que conhece a lin-
guagem do povo. E é al-
guém que pode, na Câmara 
Federal, dar uma contri-
buição muito grande em 
várias áreas com a nação 
brasileira”, afirma Lincoln 
Portella.

O novo ministro do STF (Su-
premo Tribunal Federal), André 
Mendonça, vai herdar 991 pro-
cessos que estavam sob relatoria 
do seu antecessor, o ministro 
aposentado Marco Aurélio 
Mello – que se retirou da corte 
em julho deste ano. Mas o que 
está incomodando um grupo de 
apoiadores do governo é que o 
recém-chegado magistrado par-
ticipará do julgamento de temas 
considerados polêmicos – alguns 
deles abordarão questões como 
o bloqueio de perfis de bolsona-
ristas nas redes sociais, a prisão 
após condenação em segunda 
instância e os direitos da comu-
nidade LGBTQIA .

Durante sabatina na CCJ (Co-
missão de Constituição, Justiça 
e Cidadania) do Senado, que 
aprovou seu nome – depois ra-
tificado pelo plenário da casa 
– Mendonça foi questionado 
pelo senador Fabiano Contarato 
(Rede-ES) sobre o casamento 
homoafetivo e, na resposta, sina-
lizou que defenderia os direitos 

da população LGBTQIA . A prova 
de fogo é porque o novo ministro 
será obrigado a dar o voto de 
desempate no julgamento que 
analisa se as detentas transe-
xuais e travestis têm o direito 
de optar por cumprir a pena em 
presídios destinados aos gêneros 
com os quais se identificam.

A ação foi apresentada pela 
Associação Brasileira de Gays, 
Lésbicas e Transgêneros. O caso 
foi encaminhado ao plenário vir-
tual do Supremo, onde o julga-
mento foi suspenso depois do 
empate em 5 a 5. O presidente 
do STF, Luiz Fux, aguardava a 
nomeação do 11º ministro para 
marcar a data de retomada da 
votação, que deverá ser incluída 
no calendário de 2022. Mendonça 
também vai participar de vota-
ções de interesse do Governo 
Bolsonaro, como o marco tem-
poral para demarcação de terras 
indígenas – ao qual o Palácio 
do Planalto é favorável – e a 
derrubada dos decretos de flexi-
bilização armamentista. 

Presidente da 
Câmara, deputado 
Arthur Lira
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O comércio passou a fun-
cionar em horário especial 
ontem (4). Até o dia 11, as 
lojas ficam abertas  até as 20h, 

de segunda a sábado. Entre 
os dias 12 e 23, o horário de 
funcionamento se estende até 
22h. Aos domingos, o horário 

será das 9h às 18h. No dia 
24 de dezembro, véspera de 
Natal, o comércio ficará aberto 
até as 17h e no Ano-Novo, 16h. 

HORÁRIOS DIFERENCIADOS

Fim de ano

Sábado (4) foi o primeiro dia em que o comércio 
do Centro funcionou com horário estendido

População aprova 
mais guardas nas ruas 
centrais em dezembro

Isabela Assoni

No primeiro fim de semana 
com policiamento ampliado 
em Campo Grande, comer-
ciantes e população apro-
varam a medida. No sábado 
(4), também foi o primeiro dia 
de horário de funcionamento 
estendido do comércio cen-
tral da Capital. 

A GCM (Guarda Civil 
Metropolitana) iniciou, na 
quarta-feira (1º), a Operação 
Cidade Segura, com o objetivo 
de intensificar a fiscalização 
nas ruas da Capital até 9 de 
janeiro de 2022. De acordo 
com a Sesdes (Secretaria Es-
pecial de Segurança e De-
fesa Social), a medida é por 
conta do Natal e Ano-novo, 
que atraem público de outras 
regiões para o Centro. 

O sentimento de segurança 
já é sentido por Mariane Seve-
riano, 20, que começou a traba-
lhar no Centro há três meses e 
já notou diferença na atuação 
dos policiais, como o patru-
lhamento de bicicleta, o que 
proporciona maior tranquili-
dade, principalmente quando 
o horário se estender até 22h.

“Como a gente vai começar 
a ficar aqui até as 22h, o 
aumento do policiamento 

proporciona uma segurança 
maior, até porque direto tem 
roubo aqui, tanto aqui como 
ali na 14. O senhor que fica 
aqui na frente estava me aju-
dando quando aparecia ban-
dido. Com isso, vai ficar muito 
mais tranquilo para pegar 
ônibus e ir embora. É bem 
melhor”, comenta.

Maria Cleusa Brasil, 40, es-
tava no Centro para adiantar 
as compras de Natal, como 
faz todos os anos, e comenta 
que a atuação da guarda traz 
conforto e tranquilidade para 
todo que frequentam a região 
agora em dezembro.

“Agora no fiml do ano a 
gente faz muita compra para 
presentear a família e fazer 
isso sabendo que houve um 
aumento no patrulhamento dá 
uma sensação de segurança. 
Até porque o centro da cidade 
tem se tornado muito perigoso 
nos últimos anos, tem au-
mentado a população de rua. 
Nos sentimos mais seguros 
quando tem a polícia próxima. 
É uma boa ação, tanto para 
os comerciantes quanto a po-
pulação, que é o consumidor 
em geral que estará com a 
família”, declara.

Apesar da sensação de se-
gurança, a comerciante Ro-

sangela Neves, que trabalha 
no Centro há 12 anos, relata 
que o patrulhamento de 2021 
começou devagar, diferente 
dos outros anos. Segundo ela, 
em anos anteriores, já era pos-
sível perceber a mobilização 
dos policiais logo no início 
de dezembro. Ainda assim, a 
comerciante se diz aliviada em 
saber da operação em 2021.

“Eu ainda não vi aquela 
movimentação como nos ou-
tros anos. Talvez, quando 
chegar mais próximo do Natal 
aumente. Eles estão sempre 
passando, mas ainda não vi 
uma movimentação maior. Nos 
outros anos, logo no início de 
dezembro, eles estavam pas-
sando por aqui, andando de 
dois, três, pode ser que daqui a 
pouco eles comecem, mas, por 
enquanto, está tudo normal. 
Em dezembro, aumenta muito 
o número de bandidos, acho 
que por conta da movimen-
tação que cresce também, o 
pessoal vem mais pro Centro. 
E agora, com a guarda ficando 
mais em cima, vamos ver se 
melhora”, afirma. 

Além das rondas, estão 
sendo realizadas blitze da 
Guarda Civil Metropolitana, 
Agetran (Agência Municipal 
de Transporte e Trânsito), De-

Efetivo da Guarda 
Municipal nas ruas da 
Capital foi ampliado 
para o fim de ano
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Com isso, vai 
ficar muito mais 
tranquilo para 
pegar ônibus 
e ir embora. 
É bem melhor
Mariane Severiano, 20 anos

tran (Departamento Estadual 
de Trânsito) nas principais 
vias de acesso das sete regiões 
de Campo Grande. Pontos com 

maior aglomeração de pes-
soas e veículos como altos da 
Avenida Afonso Pena, Avenida 
Duque de Caxias (Mirante do 

Aeroporto), Avenida Noroeste 
(Orla Morena) e entorno da 
antiga rodoviária também são 
alvos das operações. 
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Pandemia

Ensino

Voluntários que atuam no local serão homenageados nesta segunda-feira

Drive UCDB chega à marca de 100 
mil doses contra COVID aplicadas

Universidades registram aumento na procura por 
cursos de saúde neste ano em Campo Grande
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Em apenas cinco meses 
de funcionamento, 100 mil 
doses de imunizantes contra 
a COVID-19 foram aplicadas 
no Drive UCDB (Universi-
dade Católica Dom Bosco), 
em uma corrente do bem que 
tem refletido na queda acen-
tuada da transmissão do vírus, 
de internações e de mortes 
em decorrência da doença. 
O drive é a maior estrutura 
de vacinação montada na re-
gião norte do município, que 
abrange bairros populosos, 
como Nova Lima e Vida Nova.

De acordo com a universi-
dade, todo esse sucesso só foi 
possível porque centenas de 
pessoas saíram de suas casas 
durante dias e dias com o obje-
tivo de fazer o Drive UCDB fun-
cionar. Às vezes muito jovens, 
como é o caso dos acadêmicos, 
outras vezes abrindo mão do 
convívio familiar em fins de se-
mana e à noite, os voluntários 
se dedicaram para ajudar na 
batalha pela vida.

Como forma de agradeci-
mento e comemoração pela 
marca de 100 mil vacinados, a 
UCDB realiza, nesta segunda-
-feira (6), às 8h30, a entrega 
de botons para homenagear 
os voluntários.

“Hoje, eu quero agradecer. 
Dizer o meu muito obrigado aos 
nossos alunos, professores e 
colaboradores administrativos 
que têm se doado inteiramente 
para vacinar a população e nos 
ajudar a vencer essa pandemia, 
que tantas vidas ceifou. Não há 
dúvidas de que a comunidade 
acadêmica da UCDB fez a dife-
rença e ajudou a salvar muitas 
vidas”, avalia o reitor da UCDB, 
padre José Marinoni.

Em uma parceria com a 
Prefeitura de Campo Grande, 
por meio da Sesau (Secretaria 
Municipal de Saúde Pública), o 
Drive UCDB foi inaugurado no 
dia 24 de junho. Foi feita toda 
uma infraestrutura para trans-
formar as quadras cobertas 
em um local para receber os 
veículos com segurança e para 
que as equipes pudessem tra-
balhar com conforto e agili-
dade, assim como foi viabi-
lizada uma via exclusiva de 
acesso ao local, sem atrapalhar 
o fluxo de pessoas que, diaria-
mente, circulam pelo campus 
da Avenida Tamandaré. Esse 
trabalho foi liderado pelo pró-
-reitor de Administração da 
UCDB, irmão Raffaele Lochi.

Logo, a população de Campo 
Grande “adotou” o Drive UCDB 
e passou a escolhê-lo para ser 
o local de imunização de toda a 
família. Foram muitos elogios 
e agradecimentos pelo aten-

Clara Rockel

A Prefeitura Municipal de 
Campo Grande inaugurou, na 
última semana,a 60ª academia 
ao ar livre do município, desta 
vez localizada no bairro Nova 
Campo Grande. A promessa 
é a de que mais 14 academias 
serão instaladas no município 
nos próximos meses. O pro-
blema é que encontrar uma 
academia ao ar livre com os 
equipamentos em condições 
de uso está cada vez mais 
difícil. Em diversos bairros, os 
equipamentos encontram-se 
em situação de abandono e 
precariedade. 

“Tem mais de dez anos que 
essa academia foi instalada 
e nunca vieram fazer manu-
tenção. Está sempre vazio, 
com as coisas todas estra-
gadas e quebradas”, conta 
Joester da Silva, motorista de 
ônibus aposentado a respeito 
dos equipamentos instalados 
no bairro Moreninhas. E com-
pleta: “Antigamente as pes-
soas até usavam, mas agora 
não dá mais. Não cuidam nem 
da praça, estão até roubando 
os fios, os arames”.

No caso de Elza Miranda, 
moradora do bairro Guanandi, 
a academia sequer chegou a 
sair do papel. “Preciso andar 
longe para usar a academia 
pública. Vou ao Ayrton Senna 
ou até o Elias Gadia para con-
seguir me exercitar. Queria 
uma no meu bairro, para eu 
não precisar andar até tão 
longe”, conta Elza, 73 anos. 

“Já prometeram, já colocaram 
placa e nada. Faz mais de 
cinco anos que estamos espe-
rando a instalação”, garante 
a dona de casa.

Nas academias onde se 
exercita, a situação também 
não é nada boa. “Eu costu-
mava usar a do Horto Flo-
restal também, mas agora 
está tudo destruído. A do 
Elias Gadia está um pouco 
estragada também. Então, 
aproveito minha caminhada 
e vou cada dia em um lugar. 
Vejo bastante gente usando, 
não só idosos, pessoas de 
todas as idades”, conclui. 

Outro lado
De acordo com a Funesp, 

o objetivo da academia ao ar 
livre é proporcionar mais qua-
lidade de vida aos moradores 
de Campo Grande. Segundo a 
assessoria do órgão, todas as 
unidades que estão sob sua 
responsabilidade funcionam 
normalmente e passam por 
manutenção regular. 

Ainda conforme o órgão, 
quem quiser solicitar a ins-
talação de uma academia 
ao ar livre no bairro onde 
mora deve entrar em contato 
para pedir por e-mail ou 
ofício. Após a solicitação, o 
pedido será analisado pela 
fundação.

A Funesp disse, ainda, 
que as demais academias 
estão sob responsabilidade 
da Sesau (Secretaria Muni-
cipal de Saúde), que não se 
manifestou sobre o assunto. 

Suelen Morales

Um dos problemas gerados 
pela pandemia e pelo isola-
mento social são os danos 
ao bem-estar psicológico da 
população. Para evitar preju-
ízos mentais e sociais ainda 
maiores, a Sesau (Secretaria 
Municipal de Saúde Pública), 
o Ministério Público e a Santa 
Casa de Campo Grande fir-
maram um acordo para a 
implantação de 20 leitos des-
tinados ao atendimento de pa-
cientes com doenças mentais 
neste mês de dezembro.

De acordo com a asses-
soria de imprensa, a Santa 
Casa disponibilizará os 20 
leitos de enfermaria, equipe 
de pessoal assistencial e de 
apoio para manter o serviço 
em uma unidade já estru-
turada para esse perfil de 
paciente. A coordenadora 
da Mesa Diretora do Con-
selho Municipal de Saúde de 
Campo Grande-MS aprovou 
o projeto, que também con-
templa a liberação de verba 
para esse projeto. “A libe-
ração de recursos para cus-
teios, indicação de médicos 
plantonistas e compromisso 
de remoção dos pacientes no 
prazo de alta. A Santa Casa, 
aguarda que seja cumprido 
o que foi pactuado para ati-
vação do serviço”, informa.

Questionada, a Prefeitura 

de Campo Grande informou 
que a Capital contava com 12 
leitos de psiquiatria no Hos-
pital Regional e, com a ati-
vação destes novos 20 leitos na 
Santa Casa, passará a contar 
com 32 leitos em hospitais 
generalistas. Segundo o mu-
nicípio, a ampliação se deve 
exclusivamente para dar rota-
tividade e o atendimento ade-
quado aos pacientes que dão 
entrada em crise nas unidades 
de urgência e emergência de 
Campo Grande e para aqueles 
que estão com um quadro psí-
quico mais agravado.

“A previsão para ativação 
desses leitos é ainda neste 
mês de dezembro. A Capital 
conta hoje com 79 leitos de 
saúde mental nos CAPSs, 
três residências terapêuticas 
– para aqueles pacientes que 
não têm residência mas de-
sejam realizar o tratamento 
de forma adequada, uma uni-
dade de acolhimento, duas 
equipes de atendimento am-
bulatorial e um de regulação 
de fluxo – que acompanha os 
pacientes que dão entrada 
nas unidades 24h enquanto 
está sendo feita a regulação 
destes”, informou em nota. 

Esses leitos serão aten-
didos por profissionais da 
Santa Casa, com o apoio téc-
nico da prefeitura municipal 
e deverão atender à demanda 
de Campo Grande.

Michelly Perez e Isabela Assoni

Pesquisa realizada pelo 
IBGE (Instituo Brasileiro de 
Geografia e Estatística) re-
velou que em Mato Grosso do 
Sul o número de profissionais 
da medicina por 10 mil habi-
tantes cresceu de 13,52 para 
20,12, entre 2010 e 2020. Em 
2010, havia 3.372 profissionais 
entre médicos e médicas no 
Estado. Uma década depois 
o número subiu para 5.661, 
representando um aumento de 
67,9% no período.  

Na prática, universidades 

públicas e privadas con-
firmam o aumento da de-
manda, mas relatam que a 
procura não ficou restrita 
ao curso de Medicina. A de-
manda cresceu em todos os 
cursos da área da saúde.

A professora Rubia Renata 
Marques, pró-reitora de Gra-
duação e Extensão da Univer-
sidade Católica Dom Bosco, 
afirma que, somente neste 
ano, a instituição registrou 
um crescimento de 20% na 
procura pelos cursos da área 
da saúde. 

“Responder de forma global 

só será possível quando co-
nhecermos as estatísticas do 
Censo do Ensino Superior. De 
forma pontual, aqui na UCDB 
ocorreu um incremento de 20% 
no total de ingressantes nos 
cursos da área da saúde em 
2021 em relação ao ano ante-
rior. Estamos com o processo 
seletivo 2022 acontecendo 
neste momento e já perce-
bemos um notável acréscimo 
pela busca de cursos na área 
de saúde se compararmos aos 
processos anteriores”, relata.

Para a docente, o aumento 
da demanda é reflexo direto da 

pandemia. “Acreditamos que o 
momento da pandemia trouxe 
a reflexão sobre a importância 
da qualificação profissional 
nos cursos de saúde para 
compor equipes multiprofis-
sionais”, lembra. 

Em nota, o Grupo Kroton, 
detentor da Uniderp, escla-
rece que também registrou 
um aumento de 21% na pro-
cura pelos cursos de saúde em 
todo o Brasil, entre junho de 
2020 e junho de 2021. As men-
salidades para esses cursos, 
segundo o Kroton, começam 
em R$ 779.

Descaso

Saúde

População reclama das 
condições das academias 
ao ar livre mais antigas

Santa Casa vai implantar 20 
leitos de saúde mental para 
atender pacientes da Capital

dimento, tanto pessoalmente 
quanto pelas redes sociais.

A coordenadora adminis-
trativa do drive pela UCDB, 
Andressa Tognon, detalha a 
evolução dos atendimentos. 
“Começamos a operar com oito 
boxes simultâneos, mas logo 
em julho já subimos para 15 
boxes, agilizando muito o aten-
dimento. Mesmo quando as filas 
passavam de três quilômetros, 
como o número de pontos de 
vacinação era grande, os moto-
ristas não precisavam aguardar 
tanto tempo. Fomos modificando 
os métodos de trabalho e nos 
aprimorando. Todos apren-
demos muito e nos desenvol-
vemos trabalhando ali”, afirma.

Além do atendimento para 
quem estava de carro, a UCDB 
abriu também uma sala de va-
cinação para contemplar os 
moradores da região, a fim de 
que pudessem se deslocar a pé 
para o campus. Para incentivar 
a imunização, algumas ações 
foram desenvolvidas, como a 
Roda do Bem, que ofereceu um 
curso livre gratuito on-line, ou 
uma visita ao Biotério ou ao 
Museu das Culturas Dom Bosco.

Apoio à vida
A acadêmica do 6º semestre 

de Enfermagem Themis Elise 
de Oliveira Moraes, 20 anos, 
atua no Drive UCDB desde 
o primeiro dia. É uma das 
voluntárias mais assíduas 
e garante que levará o que 
aprendeu para sua vida pes-
soal e profissional. 

“Por conta da pandemia, 

as aulas práticas ficaram sus-
pensas e começaram a voltar 
aos poucos este ano. Com a 
abertura do drive, me foram 
dadas várias oportunidades 
e experiências que tenho cer-
teza de que vão agregar muito 
à minha vida acadêmica e 
profissional. Lá fazemos um 
pouco de tudo: geralmente, 
atuo como vacinadora, mas 
algumas vezes fico como admi-
nistradora. A maior satisfação, 
com toda certeza, é saber que 
estou contribuindo com a imu-
nização da população, isso me 
deixa com esperança de que, 
logo, logo, essa pandemia vai 
acabar e que vamos poder 
voltar a ter nossa vida normal”, 
afirma a estudante.

Como vacinadora, vivenciou 
muitos momentos emocio-
nantes e teve a oportunidade 
de imunizar familiares. “Du-
rante essa pandemia, infeliz-
mente, passei por momentos 
difíceis com a minha mãe, 
quando contraiu o vírus. Mas, 
mais tarde, tive a oportuni-
dade e o prazer de vaciná-la 
e, também, outras pessoas im-
portantes que edificam minha 
vida: meu pai, tio, amiga e 
professora. São momentos 
que vão ficar para sempre 
marcados, e a infinitude de 
sentimentos é indescritível.”

Além dos estudantes, os 
colaboradores docentes e ad-
ministrativos foram para a 
linha de frente da vacinação, 
principalmente nos dois pri-
meiros meses. Mais de 100 
funcionários colaboraram no 

funcionamento do local. 
“Quando a UCDB decidiu 

fazer o drive, a Pró-Reitoria 
de Graduação perguntou aos 
colaboradores administrativos 
quem gostaria de participar. 
Eu fiz questão de ir. Os dias 
eram bem cansativos, mas, 
ao mesmo tempo, compen-
sadores. A pandemia afetou 
meu emocional – tive medo, 
pânico, precisei buscar ajuda. 
Participar do drive me fez ver 
com outros olhos o momento 
que estávamos vivendo. Esse 
enfrentamento me tornou mais 
forte e resistente para a situ-
ação”, relata a colaboradora 
Aparecida Roza de Freitas, 
conhecida como “Cidinha”.

Mato Grosso do Sul sempre 
esteve em primeiro ou segundo 
lugar no ranking de imunização 
no país. Com isso, conseguiu 
atingir as metas de vacinação 
para primeira dose na popu-
lação a partir de 12 anos, e, atu-
almente, estão sendo aplicadas 
a segunda e a terceira doses, 
seguindo o intervalo de tempo 
recomendado pelos fabricantes. 
No Drive UCDB, o Exército 
passou a colaborar com o bali-
zamento dos veículos, e o local 
tem funcionado com oito boxes 
e sem filas.

“Chegar aos 100 mil vaci-
nados é um marco que nos 
enche de orgulho. Em pouco 
tempo, vimos um envolvimento 
enorme da nossa comunidade 
acadêmica para materia-
lização desse projeto e po-
demos dizer, com toda certeza, 
que ele tem dado muito certo. 
Todos ganhamos com a expe-
riência, e a UCDB cumpre seu 
papel social de ajudar a popu-
lação, que sempre nos abraça 
com muito carinho”, afirmou o 
pró-reitor de Pesquisa e Pós-
-Graduação, Cristiano Marcelo 
Espínola Carvalho.

Falta de manutenção 
dos equipamentos 

é a principal queixa 
de quem usa as 

estruturas públicas

Não há dúvidas de que a 
comunidade acadêmica da 
UCDB fez a diferença e 
ajudou a salvar muitas vidas
Padre José Marinoni, reitor da UCDB

Drive UCDB foi 
aberto há cinco meses e 
funciona com ajuda de 

acadêmicos e funcionários 
da instituição

Divulgação/UCDB

CIDADES
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Acordo beneficiará 946 mil mulheres da 
zona rural e de comunidades tradicionais

Naviraí inaugura centro de distribuição 
que vai atender 11 cidades de MS

• ACESSIBILIDADE 
URBANÍSTICA: Acesso 
Cidadão (Assessoria e 
Consultoria para Inclusão 
Social – AC)

• ACESSIBILIDADE 
ARQUITETÔNICA: Projeto 
Rede Acessível (Mônica 
Flores)

• ACESSIBILIDADE DE 
TRANSPORTE: Projeto de 
Revitalização Luzdivina 
(Núcleo de Ação Social Luz 
à Vida)

• ACESSIBILIDADE 

COMUNICACIONAL: PCD 
Legal (Ministério Público 
do Trabalho no Estado 
do Espírito Santo - 
Procuradoria Regional do 
Trabalho da 17ª Região)

• INOVAÇÃO 
TECNOLÓGICA EM 
ACESSIBILIDADE: 
Literatura Acessível 3.0 
(Instituto Incluir)

• ACESSIBILIDADE 
ATITUDINAL: Rizo 
Movement Itinerante 
(Instituto Rizo Movement).

Os participantes concorreram em 
seis categorias. Entre os critérios 
de avaliação, foi analisado o impacto 
transformador no público:

Clarice Castro Ascom MMFDH

Reconhecimento

Violência contra a mulher

Ramo de bebidas

Cerimônia em Brasília (DF) contou com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro

Governo federal entrega prêmio a iniciativas que 
garantem acessibilidade a pessoas com deficiência

GERAL

Cerca de 946 mil mulheres 
que residem em zonas rurais 
e de comunidades tradicionais 
poderão ser beneficiadas por 
ações previstas em um ACT 
(Acordo de Cooperação Téc-
nica) firmado entre o MMFDH 
(Ministério da Mulher, da Fa-
mília e dos Direitos Humanos) 
e a Conab (Companhia Na-
cional de Abastecimento). 
A parceria prevê cursos de 
capacitação e outras inicia-
tivas com foco na promoção da 
dignidade e da autonomia eco-
nômica, por meio do projeto-
-piloto Qualifica Mulher.

Durante a cerimônia de as-
sinatura do ACT, a ministra Da-
mares Alves destacou a inicia-
tiva como mais um dispositivo 
para a proteção da população 
feminina. “Queremos que o 
Brasil seja o melhor país do 
mundo para nascer mulher e 
cuidar da mulher também é 
qualificá-la”, ressaltou.

Segundo dados do último 
Censo Agropecuário, o Brasil 

possui 76,9 mil estabeleci-
mentos da agricultura fami-
liar chefiados por mulheres. 
O número foi um dos desta-
ques da secretária nacional 
de Políticas para as Mulheres, 
Cristiane Britto. “Sabemos que 
a presença das mulheres na 
agricultura familiar tem au-
mentado ao longo dos anos e 
é importante dar a elas mais 
visibilidade e oportunidade de 
crescimento”, completou.

Representante da Conab, o 
diretor-executivo de Gestão de 
Pessoas, Bruno Cordeiro, agra-
deceu a parceria e reforçou 
o compromisso da instituição 
em dar suporte às populações 
vulneráveis. “A Conab esteve e 
sempre estará à disposição de 
parcerias, que são importantes 
para que as nossas ações sejam 
levadas especificamente e no-
tadamente àqueles que mais 
precisam”, concluiu.

Resposta a tragédia
No evento, foi lembrada a 

explosão de uma fábrica de 
fogos no município de Santo 
Antônio de Jesus (BA), em 
dezembro de 1998. Os re-
presentantes do ministério 
destacaram ação conjunta da 
SNPM e da Assessoria Inter-
nacional para desenvolver, 
no município, ações do Qua-
lifica Mulher que vão auxi-
liar na inserção no mercado 
de trabalho e possibilitar a 
criação de alternativas eco-
nômicas para os atingidos 
pela tragédia.

A iniciativa dá cumpri-
mento à sentença interna-
cional da Corte Interameri-
cana de Direitos Humanos. 
O prefeito da cidade, Genival 
Deolino, participou da soleni-
dade, por videoconferência. 
“Agradeço todo apoio do go-
verno federal. Essa parceria 
vai promover o desenvolvi-
mento social e econômico 
das mulheres rurais de Santo 
Antônio de Jesus”, finalizou 
o gestor.

O Grupo Petrópolis inaugurou 
o Centro de Distribuição de be-
bidas de Naviraí, a 365 km de 
Campo Grande, em Mato Grosso 
do Sul. Com uma área de 4 mil 
metros quadrados, a unidade vai 
distribuir, predominantemente, 
as bebidas produzidas na fá-
brica de Rondonópolis, em Mato 
Grosso, e melhorar ainda mais a 
logística na região.

A abertura do novo centro é 

decorrente da divisão de área da 
Unidade de Dourados, também 
em Mato Grosso do Sul, e tem 
como objetivo estar mais pró-
ximo dessa região do Estado. 
Além de Naviraí, a nova unidade 
atenderá 11 cidades, tais como: 
Mundo Novo, Iguatemi, Eldo-
rado, Itapeuna, Itaquiraí, Novo 
Horizonte do Sul, Sete Quedas, 
Japora, Juti, Paranhos e Tacuru. 

O Estado tem uma locali-

zação central e estratégica para 
a distribuição nacional, sendo 
muito importante para a logís-
tica dos produtos da companhia. 
A nova unidade de distribuição 
estima atender cerca de 2,7 mil 
pontos de venda. 

A operação do novo Centro 
de Distribuição demandou a 
contratação, inicial, de 33 cola-
boradores, além de gerar outras 
dezenas de empregos indiretos.

precisam de algum dispositivo 
de tecnologia assistiva e esse 
número vai aumentando à me-
dida que ficamos mais velhos. 
No Governo Bolsonaro, as coisas 
saem do papel e se tornam reali-
dade”, destacou o ministro.

Balanço
Em 2021, o governo fe-

deral, por meio do Ministério 
da Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos, tem atuado 
de forma constante para que a 
acessibilidade seja garantida 
a este público. Por isso lançou 
a Política de Acessibilidade da 

pasta, que identifica e elimina 
barreiras arquitetônicas e ur-
banísticas para garantir o livre 
acesso nas dependências do 
ministério.

Ainda foi lançado um curso 
de acessibilidade na comu-
nicação, disponibilizado na 
plataforma da Enap (Escola 
Nacional de Administração 
Pública) e publicado o Guia 
de Direitos de Acessibilidade, 
que é composto por 100 fichas 
contendo, cada uma, um di-
reito relacionado à acessibili-
dade e categorizado por tipo 
de deficiência e por tema.

Michelle Bolsonaro 
afirmou que o prêmio foi 
inspirado no bombeiro de 
Ribeirão Preto, interior de 
São Paulo, Walker Sousa

Seis iniciativas, realizadas 
por cidadãos e organizações 
públicas e privadas, receberam 
o Prêmio de Acessibilidade do 
governo federal. Esta é a pri-
meira edição do certame, que 
foi coordenado pelo Programa 
Pátria Voluntária e promovido 
pelo MMFDH (Ministério da Mu-
lher, da Família e dos Direitos 
Humanos) e pela Casa Civil 
da Presidência da República. A 
solenidade, que celebrou o Dia 
Internacional dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência, contou 
com a presença do presidente da 
República, Jair Bolsonaro.

A presidente do Conselho do 
Pátria Voluntária, Michelle Bol-
sonaro, destacou a importância 
da premiação para a comuni-
dade formada por pessoas com 
deficiência. “São atitudes sim-
ples, pequenos gestos e ações 
que contribuem para que as pes-
soas com deficiência sejam e se 
sintam, cada vez mais, incluídas. 
São cidadãos que convivem com 
limitações diárias e que muitas 
vezes passam despercebidos. 
Com o prêmio, queremos esti-
mular para que mais pessoas 
e empresas se engajem nessa 
luta, que é de todos nós”, des-
taca a primeira-dama.

A ministra da Mulher, da 
Família e dos Direitos Humanos, 
Damares Alves, enfatizou que o 
governo federal está empenhado 
em trabalhar em favor daqueles 
que mais precisam. “Nós es-
tamos fazendo uma grande revo-
lução na defesa e na promoção 

dos direitos das pessoas com de-
ficiência no Brasil. Este governo 
está fazendo isso porque reco-
nhece e precisa da participação 
social para desenvolver suas 
políticas públicas. Não estamos 
dando nenhum recurso para 
as instituições, mas queremos 
mostrar para o Brasil como 
a sociedade civil está fazendo 
coisas extraordinárias, como 
o povo brasileiro é incrível e 
solidário”, avaliou.

“A construção de uma cul-
tura de inclusão não se faz da 
noite para o dia. É preciso es-
timular e promover os valores 
da igualdade e do respeito em 
nossa sociedade por meio do 
incentivo aos bons exemplos. 
Ao darmos publicidade a essas 

iniciativas, queremos incentivar 
tantas outras pessoas a se jun-
tarem à causa das pessoas com 
deficiência, doando seu tempo 
e seus recursos para contribuir 
com ações que melhorem a vida 
desses brasileiros”, ressalta o 
ministro-chefe da Casa Civil, 
Ciro Nogueira.

Decreto
Durante a solenidade de en-

trega do Prêmio de Acessibili-
dade, foi assinado um decreto 
que regulamenta o Tratado de 
Marraqueche (Decreto nº 9.522, 
de 8 de outubro de 2018), que 
visa a facilitar o acesso de 
pessoas cegas, com deficiência 
visual ou outras dificuldades 
ao texto impresso, a obras pu-

blicadas no país. A medida 
possibilita que estas possam 
gozar de seus direitos funda-
mentais, em particular o direito 
de acesso à educação, à cultura 
e ao conhecimento.

Na oportunidade, o ministro 
da Ciência, Tecnologia e Inova-
ções, Marcos Pontes, também 
assinou portaria do Plano Na-
cional de Tecnologia Assistiva, 
composta por 24 iniciativas e 47 
metas que serão executadas por 
diversas pastas do governo fe-
deral. As ações visam à proteção 
social, ao cuidado adequado e ao 
pleno exercício da cidadania das 
pessoas com deficiência.

“Essa ação é um grande 
avanço. Temos cerca de 40 mi-
lhões de pessoas no Brasil que 
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Acordo beneficiará 946 mil mulheres da 
zona rural e de comunidades tradicionais

Naviraí inaugura centro de distribuição 
que vai atender 11 cidades de MS

• ACESSIBILIDADE 
URBANÍSTICA: Acesso 
Cidadão (Assessoria e 
Consultoria para Inclusão 
Social – AC)

• ACESSIBILIDADE 
ARQUITETÔNICA: Projeto 
Rede Acessível (Mônica 
Flores)

• ACESSIBILIDADE DE 
TRANSPORTE: Projeto de 
Revitalização Luzdivina 
(Núcleo de Ação Social Luz 
à Vida)

• ACESSIBILIDADE 

COMUNICACIONAL: PCD 
Legal (Ministério Público 
do Trabalho no Estado 
do Espírito Santo - 
Procuradoria Regional do 
Trabalho da 17ª Região)

• INOVAÇÃO 
TECNOLÓGICA EM 
ACESSIBILIDADE: 
Literatura Acessível 3.0 
(Instituto Incluir)

• ACESSIBILIDADE 
ATITUDINAL: Rizo 
Movement Itinerante 
(Instituto Rizo Movement).

Os participantes concorreram em 
seis categorias. Entre os critérios 
de avaliação, foi analisado o impacto 
transformador no público:

Clarice Castro Ascom MMFDH

Reconhecimento

Violência contra a mulher

Ramo de bebidas

Cerimônia em Brasília (DF) contou com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro

Governo federal entrega prêmio a iniciativas que 
garantem acessibilidade a pessoas com deficiência

GERAL

Cerca de 946 mil mulheres 
que residem em zonas rurais 
e de comunidades tradicionais 
poderão ser beneficiadas por 
ações previstas em um ACT 
(Acordo de Cooperação Téc-
nica) firmado entre o MMFDH 
(Ministério da Mulher, da Fa-
mília e dos Direitos Humanos) 
e a Conab (Companhia Na-
cional de Abastecimento). 
A parceria prevê cursos de 
capacitação e outras inicia-
tivas com foco na promoção da 
dignidade e da autonomia eco-
nômica, por meio do projeto-
-piloto Qualifica Mulher.

Durante a cerimônia de as-
sinatura do ACT, a ministra Da-
mares Alves destacou a inicia-
tiva como mais um dispositivo 
para a proteção da população 
feminina. “Queremos que o 
Brasil seja o melhor país do 
mundo para nascer mulher e 
cuidar da mulher também é 
qualificá-la”, ressaltou.

Segundo dados do último 
Censo Agropecuário, o Brasil 

possui 76,9 mil estabeleci-
mentos da agricultura fami-
liar chefiados por mulheres. 
O número foi um dos desta-
ques da secretária nacional 
de Políticas para as Mulheres, 
Cristiane Britto. “Sabemos que 
a presença das mulheres na 
agricultura familiar tem au-
mentado ao longo dos anos e 
é importante dar a elas mais 
visibilidade e oportunidade de 
crescimento”, completou.

Representante da Conab, o 
diretor-executivo de Gestão de 
Pessoas, Bruno Cordeiro, agra-
deceu a parceria e reforçou 
o compromisso da instituição 
em dar suporte às populações 
vulneráveis. “A Conab esteve e 
sempre estará à disposição de 
parcerias, que são importantes 
para que as nossas ações sejam 
levadas especificamente e no-
tadamente àqueles que mais 
precisam”, concluiu.

Resposta a tragédia
No evento, foi lembrada a 

explosão de uma fábrica de 
fogos no município de Santo 
Antônio de Jesus (BA), em 
dezembro de 1998. Os re-
presentantes do ministério 
destacaram ação conjunta da 
SNPM e da Assessoria Inter-
nacional para desenvolver, 
no município, ações do Qua-
lifica Mulher que vão auxi-
liar na inserção no mercado 
de trabalho e possibilitar a 
criação de alternativas eco-
nômicas para os atingidos 
pela tragédia.

A iniciativa dá cumpri-
mento à sentença interna-
cional da Corte Interameri-
cana de Direitos Humanos. 
O prefeito da cidade, Genival 
Deolino, participou da soleni-
dade, por videoconferência. 
“Agradeço todo apoio do go-
verno federal. Essa parceria 
vai promover o desenvolvi-
mento social e econômico 
das mulheres rurais de Santo 
Antônio de Jesus”, finalizou 
o gestor.

O Grupo Petrópolis inaugurou 
o Centro de Distribuição de be-
bidas de Naviraí, a 365 km de 
Campo Grande, em Mato Grosso 
do Sul. Com uma área de 4 mil 
metros quadrados, a unidade vai 
distribuir, predominantemente, 
as bebidas produzidas na fá-
brica de Rondonópolis, em Mato 
Grosso, e melhorar ainda mais a 
logística na região.

A abertura do novo centro é 

decorrente da divisão de área da 
Unidade de Dourados, também 
em Mato Grosso do Sul, e tem 
como objetivo estar mais pró-
ximo dessa região do Estado. 
Além de Naviraí, a nova unidade 
atenderá 11 cidades, tais como: 
Mundo Novo, Iguatemi, Eldo-
rado, Itapeuna, Itaquiraí, Novo 
Horizonte do Sul, Sete Quedas, 
Japora, Juti, Paranhos e Tacuru. 

O Estado tem uma locali-

zação central e estratégica para 
a distribuição nacional, sendo 
muito importante para a logís-
tica dos produtos da companhia. 
A nova unidade de distribuição 
estima atender cerca de 2,7 mil 
pontos de venda. 

A operação do novo Centro 
de Distribuição demandou a 
contratação, inicial, de 33 cola-
boradores, além de gerar outras 
dezenas de empregos indiretos.

precisam de algum dispositivo 
de tecnologia assistiva e esse 
número vai aumentando à me-
dida que ficamos mais velhos. 
No Governo Bolsonaro, as coisas 
saem do papel e se tornam reali-
dade”, destacou o ministro.

Balanço
Em 2021, o governo fe-

deral, por meio do Ministério 
da Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos, tem atuado 
de forma constante para que a 
acessibilidade seja garantida 
a este público. Por isso lançou 
a Política de Acessibilidade da 

pasta, que identifica e elimina 
barreiras arquitetônicas e ur-
banísticas para garantir o livre 
acesso nas dependências do 
ministério.

Ainda foi lançado um curso 
de acessibilidade na comu-
nicação, disponibilizado na 
plataforma da Enap (Escola 
Nacional de Administração 
Pública) e publicado o Guia 
de Direitos de Acessibilidade, 
que é composto por 100 fichas 
contendo, cada uma, um di-
reito relacionado à acessibili-
dade e categorizado por tipo 
de deficiência e por tema.

Michelle Bolsonaro 
afirmou que o prêmio foi 
inspirado no bombeiro de 
Ribeirão Preto, interior de 
São Paulo, Walker Sousa

Seis iniciativas, realizadas 
por cidadãos e organizações 
públicas e privadas, receberam 
o Prêmio de Acessibilidade do 
governo federal. Esta é a pri-
meira edição do certame, que 
foi coordenado pelo Programa 
Pátria Voluntária e promovido 
pelo MMFDH (Ministério da Mu-
lher, da Família e dos Direitos 
Humanos) e pela Casa Civil 
da Presidência da República. A 
solenidade, que celebrou o Dia 
Internacional dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência, contou 
com a presença do presidente da 
República, Jair Bolsonaro.

A presidente do Conselho do 
Pátria Voluntária, Michelle Bol-
sonaro, destacou a importância 
da premiação para a comuni-
dade formada por pessoas com 
deficiência. “São atitudes sim-
ples, pequenos gestos e ações 
que contribuem para que as pes-
soas com deficiência sejam e se 
sintam, cada vez mais, incluídas. 
São cidadãos que convivem com 
limitações diárias e que muitas 
vezes passam despercebidos. 
Com o prêmio, queremos esti-
mular para que mais pessoas 
e empresas se engajem nessa 
luta, que é de todos nós”, des-
taca a primeira-dama.

A ministra da Mulher, da 
Família e dos Direitos Humanos, 
Damares Alves, enfatizou que o 
governo federal está empenhado 
em trabalhar em favor daqueles 
que mais precisam. “Nós es-
tamos fazendo uma grande revo-
lução na defesa e na promoção 

dos direitos das pessoas com de-
ficiência no Brasil. Este governo 
está fazendo isso porque reco-
nhece e precisa da participação 
social para desenvolver suas 
políticas públicas. Não estamos 
dando nenhum recurso para 
as instituições, mas queremos 
mostrar para o Brasil como 
a sociedade civil está fazendo 
coisas extraordinárias, como 
o povo brasileiro é incrível e 
solidário”, avaliou.

“A construção de uma cul-
tura de inclusão não se faz da 
noite para o dia. É preciso es-
timular e promover os valores 
da igualdade e do respeito em 
nossa sociedade por meio do 
incentivo aos bons exemplos. 
Ao darmos publicidade a essas 

iniciativas, queremos incentivar 
tantas outras pessoas a se jun-
tarem à causa das pessoas com 
deficiência, doando seu tempo 
e seus recursos para contribuir 
com ações que melhorem a vida 
desses brasileiros”, ressalta o 
ministro-chefe da Casa Civil, 
Ciro Nogueira.

Decreto
Durante a solenidade de en-

trega do Prêmio de Acessibili-
dade, foi assinado um decreto 
que regulamenta o Tratado de 
Marraqueche (Decreto nº 9.522, 
de 8 de outubro de 2018), que 
visa a facilitar o acesso de 
pessoas cegas, com deficiência 
visual ou outras dificuldades 
ao texto impresso, a obras pu-

blicadas no país. A medida 
possibilita que estas possam 
gozar de seus direitos funda-
mentais, em particular o direito 
de acesso à educação, à cultura 
e ao conhecimento.

Na oportunidade, o ministro 
da Ciência, Tecnologia e Inova-
ções, Marcos Pontes, também 
assinou portaria do Plano Na-
cional de Tecnologia Assistiva, 
composta por 24 iniciativas e 47 
metas que serão executadas por 
diversas pastas do governo fe-
deral. As ações visam à proteção 
social, ao cuidado adequado e ao 
pleno exercício da cidadania das 
pessoas com deficiência.

“Essa ação é um grande 
avanço. Temos cerca de 40 mi-
lhões de pessoas no Brasil que 
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Estamos falando do maior investimento na cultura 
nos 44 anos do nosso Estado, diz secretário

ENTREVISTA

O Estado: O Festival Campão Cultural 
encerra domingo (5), qual a razão de 
fazer da primeira edição um megae-
vento? Já dá para projetar um balanço 
quanto aos resultados do festival, como 
geração de empregos e público alcan-
çado?

João César Mattogrosso: O Festival 
Campão Cultural é uma demanda antiga 
do setor da cultura, principalmente para a 
classe artística. Quando fui convidado para 
assumir a pasta da Cidadania e Cultura a 
ideia era que o governo tivesse um olhar 
próximo e atento aos setores mais preju-
dicados, e com certeza estamos falando 
da cultura. Nós desenvolvemos isso, com o 
setor cultural, ouvindo as demandas. Esse 
festival é o reencontro da classe artística, 
dos músicos, dos grafiteiros, do audiovi-
sual, de todos os segmentos culturais com 
o público.

Ainda não temos um número que men-
sure o festival. Foram 14 dias, mas, pelo que 
acompanhamos, percebemos que em todas 
as apresentações o público aderiu bem, 
seja nas atrações de rua, nas praças, nos 
palcos principais com os grandes shows. 
Tivemos shows do Atitude 67, do Renato 
Jackson e Anjos Voadores, que foram re-
alizados no mesmo dia, e o público era de 
cerca de 5 mil pessoas, um público muito 
bom. Vemos isso com muita satisfação.

Este é o maior festival de cultura do 
Estado, realizado na Capital, de maneira 
descentralizada, o que, particularmente, 
considero o grande charme desse festival, 
de não ser um festival apenas central, 
mas sim nas sete regiões, em mais de dez 
bairros, nos dois distritos de nossa ci-
dade, levando diversas formas de cultura. 
Estamos falando de grafite, de skate, de 
muralismo, contação de histórias, cul-
tura afro-brasileira, diversidade, shows, 
workshops, palestras, pois sabemos que 
a cultura e a diversidade são ferramentas 
importantíssimas para a construção de 
qualquer sociedade.

O Estado: A secretaria pretende ex-
pandir aos demais municípios programas 
como Cidadania Viva e Cidadania Ativa?

João César Mattogrosso: Com certeza. O 
Cidadania Ativa, fizemos pela primeira vez 
no sábado (27), no bairro Dom Antônio, e 
realizamos (no dia 4), na sede da Rede Soli-
dária, no Noroeste. Para este ano são essas 
duas ações. Nós levamos serviços como os 
da Defensoria Pública, Energisa, Águas Gua-
riroba, Funtrab, coleta de sangue para fazer 
testagem de exame de câncer de próstata, 
cortes de cabelo e palestras. Levamos para 
a população serviços públicos e não públicos 
numa manhã de sábado, de maneira rápida 
e gratuita, pois sabemos que o cidadão ou 
não tem tempo ou vai deixar de trabalhar.

Então, facilitamos para mostrar que 
estamos presentes, principalmente nos mo-
mentos mais difíceis, nos setores mais preju-

dicados. A ideia é levar essa iniciativa para 
o interior. É uma programação que faremos 
para 2022. O Cidadania Viva é um projeto 
da Secretaria de Cidadania e Cultura, com 
monitores sociais locais, dos bairros, ou seja, 
quem vai contar a história do município, da 
localidade, serão jovens que estão nas sete 
regiões, nos bairros. São eles que colherão 
as informações. É um projeto que vai usar 
a educomunicação como ferramenta. Es-
tamos realizando a seleção dos monitores, 
tentando contemplar os oito segmentos que 
nós temos na pasta da Cidadania, que é o 
segmento da mulher, da juventude, racial, 
LGBT, da pessoa com deficiência. Todas 
essas minorias têm espaço dentro do edital. 
Somos uma pasta de políticas afirmativas, 
das minorias, nós precisamos contemplar as 
oito subsecretarias.

O Estado: Hoje, quais os valores in-
vestidos na área da cultura? Como ficam 
os festivais de Bonito e Corumbá para o 
próximo ano? Já existe um valor definido 
para orçamento da cultura em 2022?

João César Mattogrosso: Neste festival 
(Campão Cultural), se eu não estiver equivo-
cado, são R$ 5,3 milhões, o investimento da 
cultura; a partir do Retomada MS em julho, 
o governador liberou quase 80 milhões em 
investimentos, mas nós já ultrapassamos 
a casa de R$ 120 milhões de investimentos 
para a cultura.

São R$ 12 milhões em editais para 2021 e 
R$ 12 milhões em editais para 2022. São R$ 
8 milhões do FIC 2021, que paga em 2022, 
e R$ 8 milhões também de 2022. Recurso 
garantido no caixa que será pago em 2023. 
São R$ 15 milhões, R$ 20 milhões, R$ 42 
milhões em festivais, como o América do 
Sul, que já está confirmado, Bonito também 
confirmado, e teremos a segunda edição do 
Campão Cultural em 2022.

Existe também um festival que será lan-
çado ainda este ano, ou no começo de janeiro 
de 2022, que será realizado no ano que vem 
e que vai atender 79 municípios. Fora as re-
formas e restaurações dos espaços públicos 
culturais no Estado, como a Casa do Artesão, 
Centro Cultural José Octávio Guizzo, o Ru-
bens Gil de Camillo, Capela da Comunidade 
Tia Eva, Candelária de Corumbá, Castelinho 
em Ponta Porã, Concha Acústica Helena 
Meirelles e Museu de Arte Contemporânea. 
Todos passarão por restauração. Estamos 
falando do maior investimento na cultura 
nos 44 anos do nosso Estado.

O Estado: Você é a favor da realização 
do carnaval?

João César Mattogrosso: Eu sempre sou 
favorável às festas tradicionais do Estado, 
agora, como Poder Público sou a favor, desde 
que as medidas sanitárias estejam preser-
vadas. Se vermos que a questão sanitária 
está em um momento tranquilo, e dá para 
fazer o carnaval, vamos fazer o carnaval. 
Pois o carnaval não é só uma festa do setor 
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cultural, o carnaval traz renda para os 
bairros, para as cidades, para as regiões. 
Existe cidade que se banca ao longo do ano 
com o carnaval. Porém essa decisão de ter 
ou não carnaval fica para os municípios.

O Estado, sempre que possível, vai pres-
tigiar, ajudar, patrocinar eventos culturais 
tradicionais, como é o caso também do car-
naval. Ano passado não teve carnaval, mas 
ajudamos por meio de oficinas e de lives. 
Pelo que estamos acompanhando, no muni-

Estamos falando do maior investimento na cultura 
nos 44 anos do nosso Estado, diz secretário

ENTREVISTA

“Se faz política “Se faz política 
pública 24 horas”pública 24 horas”

Secretário estadual de Cidadania e Cultura 
João César Mattogrosso

Marcelo Rezende

O secretário de Estado de Cidadania 
e Cultura, João César Mattogrosso, 
defende o atendimento às questões 
das políticas afirmativas de direitos, 
por meio das oito subsecretarias que 
estão alinhadas à sua pasta. Entende 
que decisões políticas devem ser feitas 
em conjunto, com diálogo, ouvir quem 
está no bairro para que as decisões 
sejam mais bem tomadas.

Quanto à festa popular do carnaval, 
o secretário arrisca o palpite de que 
não haverá nas cidades tradicionais, 
por conta da COVID-19, porém a de-
cisão de ter ou não é dos municípios. 
João César frisa ainda que o carnaval 
vai além de festa, é também momento 
de movimentação da economia.

Tem experiência no ramo empre-
sarial e como vereador de segundo 
mandato na Capital, licenciado para 
assumir a Secretaria de Cidadania e 
Cultura, Mattogrosso utiliza o conhe-
cimento em gestão do ramo privado e 
que acumulou como vereador, inclusive 
com rede social para moradores acio-
narem seu gabinete e pedirem serviços 
públicos, o conhecido “Chama o João”.

A Secretaria de Cidadania e Cultura 

encerrou neste domingo (5) a progra-
mação do Festival Campão Cultural, 
que levou programação, cursos e pa-
lestras para todas as regiões da Ca-
pital, inclusive para os dois distritos. 
Também há garantias de recursos para 
2022 a fim de que ocorra o Festival de 
Inverno de Bonito, Festival América do 
Sul, edição dois do Campão.

“Este é o maior festival de cul-
tura do Estado, realizado na Capital, 
de maneira descentralizada. O que, 
particularmente, considero o grande 
charme desse festival, de não ser um 
evento apenas central, mas sim nas 
sete regiões, em mais de dez bairros, 
nos dois distritos de nossa cidade, 
levando diversas formas de cultura.”

Em entrevista ao jornal O Estado, 
o secretário revelou que pode con-
correr ao pleito eleitoral de 2022, caso 
esta seja a vontade de seu partido, o 
PSDB. “Eu tenho muito orgulho de ser 
tucano. Preparado eu estou e, se tiver 
de ir para alguma disputa no ano que 
vem, é o que sempre falo: soldado que 
não sonha em ser coronel nem para 
soldado serve. Estou pronto para o 
que der e vier, porém isso vai depender 
do nosso partido”, disse João César 
Mattogrosso.

cípio, eu creio que não tenhamos carnaval 
nos moldes tradicionais, mas por meio de 
lives. Eu acredito que o carnaval de 2022 
deva ser dessa forma.

O Estado: O que o fez aceitar o convite 
de ir para a secretaria mesmo tendo um 
mandato de vereador?

João César Mattogrosso: O que me 
motivou foi, justamente, a conversa que eu 
tive com o governador Reinaldo Azambuja e 
com o secretário de Infraestrutura, Eduardo 
Riedel, em que eles mostraram o real inte-
resse em criar essa secretaria para atender 
de maneira pontual as questões das mino-
rias e da cultura. Sabemos que as minorias 
passam por questões de vulnerabilidade. 
Me chamou a atenção, porque o governador 
tem duas questões muito fortes: dar conti-
nuidade a nossa presença nos bairros, na 
comunidade, ouvindo a população, então a 
Subsecretaria de Assuntos Comunitários 
nos dá legitimidade para circular pelas 
comunidades.

As políticas públicas para a mulher, que 
eu coloquei como um dos nossos pilares, o 
combate à violência, são pautas que eu vejo 
dentro da cidadania. Eu abracei as outras 
situações, como a questão da juventude, das 
pessoas com deficiência, ações que sempre 
apoiei como vereador, assim como a questão 
LGBTQ+. Eu acredito que preciso defender 
esses segmentos. Quando se fala em mino-
rias, se agregarmos todas essas situações, 
estamos falando com a maioria. Falamos 
com 80% da população, se não mais.

Foi isso que me animou para aceitar 
esse convite. É óbvio que fiquei feliz num 
primeiro momento, mas lógico que aceitar 
uma pasta no meio da pandemia é muita res-
ponsabilidade. Hoje, passados mais de sete 
meses, quando vejo os números fico feliz 
de nesta gestão ter acontecido o maior in-
vestimento na cultura, cidadania, e vermos 
o governo mais presente nos bairros, con-
versando, levando informação, palestras, 
seja da subs mulher, seja da LGBT, seja 
da juventude, do idoso, indígena. Estamos 
atuando nessas políticas afirmativas. Vemos 
acontecer em uma transversalidade, em que 
se ouve muito, mas pouco se vê. Hoje vemos 
que, no Estado de Mato Grosso do Sul, por 
meio da criação desta secretaria, de fato se 
discute e se faz política pública 24 horas, 
neste sentido.

O Estado: Pretende retornar para a Câ-
mara em janeiro ou lançar-se candidato 
a deputado?

João César Mattogrosso: Desde o início 
da minha vida pública nunca defini sozinho. 
Eu sempre tive e tenho essa pretensão polí-
tica, essa vontade de participar, mas sempre 
coloquei na minha cabeça que nunca ia fazer 
sentido eu ser candidato por mim mesmo. 
Eu tenho de ser candidato de um grupo, de 
pessoas que acreditam que possamos ser 
agentes transformadores, junto com outras 
personalidades na nossa sociedade, seja no 
município, seja no nosso Estado.

Então, se eu serei candidato ou não em 
2022, esta não é uma decisão do João César 
Mattogrosso apenas, mas, sim, de algumas 
lideranças do nosso partido. Eu tenho muito 
orgulho de ser tucano. Preparado eu estou 
e, se tiver de ir para alguma disputa no ano 
que vem, é o que sempre falo: soldado que 
não sonha em ser coronel nem para soldado 
serve. Estou pronto para o que der e vier, 
porém isso vai depender do nosso partido.

Stephanie Mattioli
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Na maratona de fim de ano, 
o domingo será especial e 
decisivo para alguns clubes. 
Quatro jogos vão abrir a 37ª e 
penúltima rodada do Campeo-
nato Brasileiro. Se o Atlético-
-MG fará festa ao lado dos 
seus torcedores pelo fim do 
jejum de 50 anos, Corinthians 
e Bahia poderão decretar o 
rebaixamento do Grêmio. 

Galo ‘ganhô’!
Em Belo Horizonte, o Atlé-

tico-MG, campeão em cima do 
Bahia na quinta-feira, receberá 
o Red Bull Bragantino às 15h 
(de MS). O Galo, dono de 81 
pontos, chega mais leve e em 
clima festivo após derrubar 
o tabu de 50 anos sem soltar 
o grito entalado na garganta. 
Os comandados de Cuca supe-
raram o Bahia por 3 a 2 e al-
cançaram a marca de oito jogos 
sem derrota – sete vitórias e 
um empate. O Red Bull Bragan-
tino, por outro lado, despencou 
e começa a ver sua vaga na 
Libertadores ameaçada. Derro-
tado pelo ameaçado Juventude 
por 1 a 0, o clube paulista não 
vence há três rodadas e está 
na quinta colocação com 53 
pontos, no limite da zona da 
fase de grupos do torneio sul-
-americano. E um dos grandes 
personagens da conquista foi 
o técnico Cuca, contratado no 
início da temporada.

“Deu tudo certo, é natural. 
Os jogadores sabem, são os 
fiscais do dia a dia, dos jogos. 
Então, eles veem quando tem 
uma coerência, cada um sabe 
com o que e pelo que luta. 
Eu luto por essa posição com 
tal jogadores. Quando a gente 
consegue empregar isso ao tra-
balho, as coisas tendem a sair 
bem. A aceitação passa a ser 
maior e a gente só dá sequên-
-cia. Isso requer paciência”, 
disse.

Cai nessa?
Uma posição acima, com 56 

pontos, aparece o Corinthians, 
próximo adversário do Grêmio, 
em São Paulo, às 16 horas. Se 
em 2007, o Imortal colocou 
o último prego no caixão do 
Timão, agora, são os paulistas 
que podem derrubar os gaú-
chos para a Série B. Já há até 
campanha na web para isso.

O Corinthians venceu o Ath-
letico-PR e manteve o apro-
veitamento de 100% em casa 
desde que os torcedores vol-
taram para as arquibancadas. 
No domingo, o clube deverá 
ter novamente casa cheia. O 
Grêmio, por sua vez, precisa 
vencer e secar. O time do téc-

nico Vagner Mancini voltou a 
respirar ao atropelar o São 
Paulo por 3 a 0, mas sua si-
tuação segue complicada. O 
Grêmio amarga o antepenúltimo 
lugar com 39 pontos. Até o mo-
mento, duas “vagas” ainda estão 
em aberto e sete equipes lutam 
para não ocupá-las. O Grêmio, 
de qualquer forma, necessita de 
tropeços de Juventude e Cuiabá. 
Mesmo caso vença seu jogo 
contra o Corinthians, uma vi-
tória da dupla já sacramentaria 
a queda do Imortal.

Sobrevivência!
O Bahia, vindo de duas der-

rotas seguidas, tenta se salvar 
e, de quebra, pode ajudar no re-
baixamento do Grêmio. Afinal, 
o Bahia abre a zona de rebai-
xamento com 40 pontos. Se 
vencer, vai a 43 e o Grêmio, se 
perder, para nos 39, podendo 

chegar só aos 42 e tendo a 
queda confirmada. Mas, para 
isso, o Bahia terá de superar 
o Fluminense em Salvador, às 
16 horas. O Flu, derrotado pelo 
Galo por 2 a 1, luta para seguir 
na zona da Libertadores, es-
tando no limite, no sétimo lugar 
com 51 pontos.

No retrovisor!
E é bom o Fluminense não 

bobear. Ceará e América-MG 
vêm logo atrás. Cearenses e 
mineiros vão se encontrar em 
Fortaleza, às 19 horas. Derro-
tado pelo Flamengo por 2 a 1, o 
Vozão parou na nona colocação 
com os mesmos 49 pontos do 
América, um degrau acima por 
causa do número de vitórias 
(12 a 11). O Coelho, invicto há 
dois jogos, atropelou a lanterna 
Chapecoense na rodada pas-
sada por 3 a 0.

A rodada será encerrada na 
segunda-feira com seis jogos. 
O Flamengo, sem chance de 
título, receberá o Santos para 
defender o vice-campeonato e 
uma premiação melhor. Logo 
atrás, vem o Palmeiras, cam-
peão da Libertadores, e adver-
sário do ameaçado Athletico-
-PR. O Furacão, campeão da 
Sul-Americana e na final da 
Copa do Brasil, pode terminar 
a rodada na degola.

Já Internacional e Forta-
leza enfrentarão Atlético-GO e 
Cuiabá, respectivamente, atrás 
de uma vaga na Libertadores. 
São Paulo e Juventude, por 
outro lado, farão confronto di-
reto contra o rebaixamento. 
Por fim, o pior jogo da rodada 
será entre lanterna e vice-lan-
terna. A Chapecoense receberá 
o Sport em Chapecó. Os dois 
clubes já estão rebaixados.

Campeão fará festa ao lado 
da sua torcida e Corinthians e 
Bahia podem rebaixar Grêmio
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Histórico

Fortaleza treinado por Pablo Vojvoda não 
pode mais ser ultrapassado por 9º lugar

Futebol cearense tem time 
garantido na Libertadores
Futebol cearense tem time 
garantido na Libertadores

O Fortaleza Esporte Clube 
escreveu a história diante 
dos seus torcedores. A vitória 
diante do Juventude por 1 a 0, 
com gol de Depietri, garantiu 
o Tricolor do Pici na Liberta-
dores em 2022: será a primeira 
participação de um clube cea-
rense na principal competição 
de clubes da Conmebol.

Com 55 pontos, figurando na 
5ª colocação, a equipe de Juan 
Pablo Vojvoda não pode mais 
ser ultrapassada pela equipe 
que está na 9ª posição (que 
não se classifica para a Liber-
tadores), no momento o Ceará.

O prazo para garantir 
presença na 96ª Corrida 
Internacional de São Sil-
vestre está acabando. A or-
ganização confirmou que 
a principal corrida de rua 
da América Latina fechará 
as inscrições do segundo 
e último lote no dia 10 de 
dezembro. Portanto, os 
interessados precisam se 
apressar para esta edição 
especial.

As inscrições deverão ser 
feitas no site oficial: www.
saosilvestre.com.br, onde 
também estão disponíveis 
todas as informações ne-
cessárias, em especial com 
relação aos protocolos sa-
nitários que deverão ser se-
guidos já a partir da entrega 
de kits.

As largadas para os 15 
km da São Silvestre no dia 
31 começarão às 7h25, com 
a categoria Cadeirantes, se-
guida pela Elite Feminina 
às 7h40. A Elite Mascu-
lina e o Pelotão Geral vão 
largar às 8h05. O ponto de 
largada estará posicionado 
na Avenida Paulista, altura 

do número 2.000, com che-
gada em frente do prédio da 
Fundação Cásper Líbero, no 
número 900.

Kits
Os corredores poderão 

retirar kit e chip entre os 
dias 27 e 30 de dezembro 
no Palácio das Convenções 
do Anhembi (Hall Nobre), 
em São Paulo, localizado à 
Av. Olavo Fontoura, 1.209 
(acesso pela entrada do 
Auditório Elis Regina), na 
EXPO São Silvestre.

A programação da en-
trega de kit e chip ficou 
assim: nos dias 27, 28 e 29, 
o horário será das 9h às 
20h, ao passo que no dia 30 
os inscritos poderão retirar 
seus kits das 9h às 16h. 
Não haverá entrega de kit e 
chip no dia da corrida, nem 
após a realização da prova, 
consta do Regulamento. Os 
documentos necessários 
para a retirada bem como 
os protocolos sanitários a 
serem seguidos na edição 
deste ano estão disponíveis 
no site oficial.

Juntos desde setembro, 
Evandro e Álvaro Filho che-
garam ao pódio nas quatro 
primeiras etapas da tempo-
rada, com um título, dois 
vices e um terceiro lugar. Para 
garantir a taça da tempo-
rada, eles precisaram vencer 
apenas um jogo em Cuiabá e 
na primeira rodada da fase 
de grupos, na sexta-feira, su-
peraram Yuri/Yuri (BA) por 2 
sets a 0 (21/12 e 21/12). Este 
é o terceiro título nacional 
de Álvaro, que foi campeão 
com Saymon (2016/2017) e 
Ricardo (2018/2019), e o se-
gundo de Evandro, vencedor 
com André em 2017/2018.   
“Colocamos a nossa vontade 
dentro de quadra, demos o 
nosso melhor e foi isso que 
nos trouxe até aqui”, diz 
Evandro.   

Bárbara Seixas e Carol 
Solberg alcançaram o título 
geral da temporada com a 
terceira posição em Cuiabá, 
conquistada com vitória neste 
sábado sobre Ana Patrícia/
Carol Horta (MG/CE) por 2 

sets a 0 (21/16 e 21/15). Este 
foi o quarto título nacional 
de Bárbara Seixas, campeã 
com Ágatha (2012/2013 e 
2013/2014); e com Fernanda 
Berti (2018/2019). “Nossa 
equipe está em sintonia. Por 
mais que a gente já tenha 
vencido o Circuito antes, é 
sempre especial”, diz Bár-
bara. 

Na decisão do título 
da etapa na capital mato-
-grossense, Rebecca e Ta-
lita venceram Elize Maia e 
Thâmela (ES) por 2 sets a 1 
(15/21, 21/11 e 15/13). Foi o 
segundo título da dupla for-
mada no início de setembro. 
Rebecca chegou ao 16º tí-
tulo em Opens, ao passo que 
Talita alcançou a marca de 
45 conquistas. “Eu joguei 
minha primeira final aqui 
em Cuiabá em 2002, contra 
a Shelda e a Adriana Behar. 
Eu jogava com a Renatinha 
e isso tem 19 anos! Hoje foi 
tão difícil quanto daquela 
vez”, declarou a sul-mato-
-grossense Talita.

Lewis Hamilton e Max 
Verstappen entrarão em dis-
puta no GP da Arábia Sau-
dita com novas caixas de 
câmbio instaladas em seus 
carros, substituindo a peça 
inaugurada no GP da Rússia 
em ambos os monopostos. 
Tanto Mercedes quanto Red 
Bull decidiram pela mudança, 
preocupadas com uma pos-
sível quebra nos momentos 
decisivos da temporada. 
O holandês, inclusive, pode 
garantir matematicamente 
seu primeiro título mundial 
em Jedá, ainda que as possibi-
lidades sejam pequenas.

Os dois pilotos possuem a 
mesma situação em seus com-
ponentes, já que precisaram 
trocar no mesmo momento: 
após a batida entre ambos na 
Itália – quando o carro de Vers-
tappen chegou a passar por 
cima da Mercedes de Hamilton, 
que foi tocado na cabeça por 
um dos pneus do holandês. 
Assim, já completaram as seis 
corridas necessárias para fa-

Campeão da Libertadores

Fórmula 1 Vôlei de praia

Fim de ano

Em fim de contrato, Felipe Melo diz estar 
orgulhoso por trajetória vitoriosa no clube

Hamilton e Verstappen preparam decisão e 
trocam caixa de câmbio na Arábia Saudita

Temporada termina com 
Talita no alto do pódio

Corrida de São Silvestre: 
inscrições terminam na sexta

36 partidas 
16 vitórias
7 empates
13 derrotas

42 gols marcados
43 gols sofridos
50,9% de aproveitamento 
(55 pontos conquistados)

CAMPANHA DO FORTALEZA NA SÉRIE A

Pela frente, o Tricolor do 
Pici enfrentará o Cuiabá, na 
segunda-feira (6), e o Bahia, 
na quinta-feira (9). Uma vi-
tória garante a equipe na fase 
de grupos da competição – com 
a pontuação de momento, o 
Fortaleza está garantido ao 

menos na Pré-Libertadores.
“A alegria da torcida é a 

nossa alegria. Estamos muito 
felizes por conseguido esta vi-
tória tão importante para nós. 
Foram muitas sensações, com 
o time, os jogadores, em uma 
partida em que o psicológico 

O atacante 
argentino Depietri 
marcou o gol 
que garantiu 
o Fortaleza
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e a personalidade deles foram 
determinantes. Eu só tenho 
agradecimentos e parabéns 
a todos no Fortaleza. Agora 
é desfrutar com esta tor-
cida maravilhosa. Estamos 
muito felizes”, disse  Juan 
Pablo Vojvoda.

O volante está na mira de 
outros clubes: Fluminense e 
Internacional já teriam enviado 
propostas oficiais

Cesar Greco/ Agência. Palmeiras

Felipe Melo ainda não sabe 
se seguirá no Palmeiras em 
2022, mas tem consciência de 
sua importância na história 
recente do clube, sendo um 
dos jogadores mais vitoriosos 
com a camisa do Verdão nos 
últimos anos.

 O Palmeiras registrou as 
fotos oficiais do grupo na 
temporada, com os atletas, 
membros da comissão téc-
nica e diretoria posando ao 
lado das duas taças da Liber-
tadores conquistadas neste 
ano. Felipe Melo, que parti-
cipou dos títulos, destacou 
o peso que os jogadores do 
atual elenco têm na história 
do clube palestrino.

“Meu coração tem trans-
bordado de alegria com essas 
conquistas nossas. Quando 
falo nossa, é de todo mundo 
que faz parte da família Pal-
meiras. Lembro que, quando 
cheguei aqui, disse que queria 
fazer história conquistando 
títulos. Um atleta se torna 
ídolo pelo o que faz dentro 
de campo e pelos títulos que 
conquista. A gente vê que 

um clube tão grande como o 
Palmeiras tinha uma Liber-
tadores e, em um ano, já tem 
três. Já vencemos tudo o que 
poderíamos vencer na Amé-
rica do Sul”, disse Felipe Melo.

“É motivo de muito orgulho 
participar mais uma vez de 
uma festa, tirar fotos, isso 
aqui vai ficar para a eterni-
dade. A gente espera que as 

nossas caras possam estar nos 
corredores da Academia e do 
estádio, porque nós fizemos 
por merecer”, completou.

O contrato de Felipe Melo 
com o Palmeiras é válido até o 
fim deste ano. Como Maurício 
Galiotte deixará a presidência 
no dia 15 de dezembro, optou 
por deixar a decisão relacio-
nada ao futuro do volante 

nas mãos de Leila Pereira, 
mandatária eleita.

Desde que estreou pelo 
Verdão, em 2017, Felipe Melo 
já disputou 225 partidas, com 
13 gols e 7 assistências. Além 
das duas Libertadores, o jo-
gador de 38 anos conquistou 
o Campeonato Brasileiro de 
2018 e o Paulista e a Copa do 
Brasil na última temporada.

O carro de Verstappen 
chegou a passar 
por cima da Mercedes 
de Hamilton

Beto Issa

zerem a troca sem punições – 
Rússia, Turquia, EUA, México, 
Brasil e Catar.

No primeiro dia de ativi-
dades na Arábia Saudita, Ha-

milton terminou os dois treinos 
livres na primeira colocação, 
ao passo que Verstappen foi 
o segundo mais rápido na 
primeira sessão e o quarto na 

última. Valtteri Bottas ocupou 
o posto de segundo melhor 
piloto no TL2, com a presença 
de Pierre Gasly no top-3 com 
a AlphaTauri.
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Desempenho do setor tem saldo positivo com lançamentos esgotados 

Mercado de aluguéis se mantém estabilizado, diz Secovi-MS 

Apesar da pandemia, vendas de 
imóveis quase dobram em um ano

ECONOMIA

No acumulado do ano, os números disponíveis 
na plataforma do novo Caged (Cadastro Geral 
de Empregados e Desempregados) apontam para 
dados otimistas no cenário de contratações. Entre 
janeiro e outubro de 2021, o saldo de novas vagas 
com carteira assinada foi de 141 para as atividades 
imobiliárias. Esse volume corresponde a um valor 
quatro vezes maior que o obtido no ano passado. 

Empregabilidade 

Na Capital, diversos 
empreendimentos estão 
sendo levantados pelas 
construtoras

Valentin Manieri

Campo Grande-MS | Domingo/Segunda-feira, 5 e 6 de dezembro de 2021

Lançamentos 

Felipe Ribeiro 

Apesar das crises que o 
país enfrenta atualmente, 
em virtude dos efeitos pro-
vocados pela pandemia da 
COVID-19 e índices econô-
micos negativos, um setor 
tem se destacado em meio às 
incertezas, o imobiliário. Em 
um ano, a cifra montante de 
financiamento de residências 
em Mato Grosso do Sul quase 
dobrou de valor, atingindo 
uma alta de 84%. 

Os resultados, referentes 
ao levantamento da Abecip 
(Associação Brasileira das 
Entidades de Crédito Imobi-
liário e Poupança), mostram 
um desempenho positivo em 
um segmento que viu suas 
vendas crescerem ainda mais 
a cada mês trabalhado du-
rante o ano de 2021. 

Além da performance oti-
mista na venda de casas e 
apartamentos, outra cate-
goria de imóvel também ob-
teve destaque, as proprie-
dades rurais. Diego Senzano, 
sócio-proprietário da Senzano 
Empreendimentos Imobiliá-
rios, ressalta que o atendi-
mento a esse nicho também 
faz parte das diretrizes de 
qualidade da empresa. 

“Este ano foi marcado pela 
liquidez imediata de pro-
dutos atípicos. Na Senzano, 
lançamos o Terras Altas, e 
liquidamos 90% em 40 dias. 
Neste empreendimento, temos 
chácaras de R$ 1 milhão, sem 
nenhuma benfeitoria. Conhe-
cíamos a demanda e resseg-
mentamos este mercado. Ino-
vamos, trazendo centralidade 
e segurança para o conceito de 
moradia no campo”, contou. 

No mercado de aparta-
mentos, as vendas repre-
sentam uma grande corrida 
pela reserva de um espaço 
para morar. Valéria Gabas, 
gerente regional da Plaenge, 
revela que em poucos dias 
foi possível liquidar todas 
as opões disponíveis de 
moradia em um empreendi-
mento da Capital. 

“Em 2021, a Plaenge 
lançou dois empreendi-
mentos na cidade, voltados 
para o público de alto padrão. 
O Scenarium, lançado em 
julho, e agora, em novembro, 
lançamos o Momentum. O 
Scenarium vendemos em 
quatro dias. Agora, abrimos 
as vendas do Momentum. O 
ano de 2021 representa uma 
fase com números bastante 
expressivos de vendas”, 
afirmou Gabas. 

Embora as crises sanitária 
e econômica tenham impac-
tado diversos segmentos 
da economia, o mercado de 
aluguéis em Campo Grande 
se mantém estabilizado sem 
fortes influências, neste 
ano. Pelo menos, essa é a 
avaliação do presidente do 
Secovi-MS (Sindicato da Ha-
bitação de Mato Grosso do 
Sul), Marcos Netto. 

O representante do setor 
explica que, ajustados a 
esse fenômeno, os preços 
dos aluguéis também não so-
freram aumento expressivo 
no comparativo com o ano 
passado, apesar da pouca 

movimentação, resultado da 
pandemia. 

Além disso, Netto afirma 
que as regiões mais afetadas 
estão relacionadas às locali-
dades do centro e próximas às 
universidades da Capital. “No 
geral, os imóveis no Centro 
e perto de universidades fi-
caram vazios. O Centro está 
se refazendo depois das re-
formas que ocorreram du-
rante 2021. Junto a elas, as 
leis de distanciamento social 
não contribuíram para o mo-
vimento da área.” 

Sobre a retomada de pata-
mares anteriores à pandemia, 
o presidente do sindicato ava-

liou que ainda levará cerca de 
um ano e meio para o Centro 
se restabelecer e os imóveis 
serem completamente alu-
gados. “Muitos comércios 
voltaram a abrir e diversos 
comerciantes estão se ins-
talando nos espaços vazios, 
mas ainda sofrem do baque 
econômico ocorrido em 2020.” 

Netto comenta que os imó-
veis perto de universidades 
foram os principais afetados 
entre os imóveis residenciais. 
“Por conta do cancelamento 
de aulas presenciais e a volta 
dos alunos a suas cidades 
natais, houve um déficit na 
ocupação de apartamentos 

nessas localizações. Entre-
tanto, no restante das áreas 
residenciais não houve muita 
mudança em questão de va-
lores e locação”, acrescentou. 

O presidente do Secovi não 
chegou a apresentar nenhum 
valor geral para o preço dos 
aluguéis em Campo Grande, 
pois, segundo ele, há muitas 
variáveis como a localização, 
o estado de conservação do 
lugar e o tamanho. No en-
tanto, as imobiliárias nego-
ciaram os reajustes com o 
IGP-M (Índice Geral de Preços 
de Mercado), para que o preço 
do aluguel reflita o real valor 
do imóvel. (FR)

No ano passado, entre os 
meses de janeiro e outubro, o 
valor total de moradias finan-
ciadas em MS foi de R$ 1,17 
milhão. No mesmo intervalo 
de 2021, a soma geral para os 
números obtidos representa 
uma cifra ainda maior, de R$ 
2,16 milhões. 

Fazendo uma análise sobre 
o cenário atual, o presidente 
do Secovi-MS (Sindicato da 
Habitação), Marcos Augusto 
Netto, afirma que a pan-
demia, ao contrário do que 
ocorreu em outros setores, 
reverteu as possibilidades 
de impactos negativos no 
ramo imobiliário, pois a con-
quista de uma casa, segundo 
Netto, ainda é prioridade 
das famílias. 

“Nunca vai faltar esse de-
sejo, e com essa crise atual 
da COVID, a única trincheira 

Empreendimentos são marcados por novos lançamentos

que realmente foi eficaz 
contra a doença, antes da 
vacinação, foi o ‘fique em 
casa’. Para quem pôde ficar, 
essa foi nossa arma mais 
eficiente contra a COVID, 
porque acabou impulsio-
nando muito a valorização 
do imóvel”, explicou. 

No Estado, a quantidade 

de imóveis vendidos até ou-
tubro de 2020, ano mais 
afetado pelo contágio do 
novo coronavírus, chegou 
à marca de quase cinco mil 
unidades comercializadas. 
Neste ano, para o mesmo 
período, o volume já cor-
responde a um aumento de 
77%, com 8.526 residências. 

Impulsionados pela falta de matéria-
prima, demora na encomenda e alta 
demanda por materiais de construção, os 
preços desses itens dispararam durante o 
ano. Segundo o gerente Nelson Nunes, do 
depósito Copacabana, em Campo Grande, 
houve aumento de até o dobro do valor 
praticado antes. 

“Os preços dobraram na área de 
construção. Em destaque, os produtos que 
aumentaram foram PVC, metal, louça e 
metálicas. O reajuste chega a atingir de 30% 
a 100% de elevação nos preços.” 

“O aumento da procura, a falta de 
mercadoria, a taxa de importação mais 
alta e os maiores preços das matérias 
primas justificam esse encarecimento. 
Aqui no depósito, o maior desafio é a falta 
de produtos e a demora na importação, 
podendo chegar até seis meses de atraso nas 
entregas”, revelou Nunes.

Materiais de construção encarecem 
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Iguatemi Entidade

Vendas de frango devem chegar a 4,4 milhões de toneladas e de suínos, a 10,9 milhões neste ano

Exportações de aves e suínos devem bater 
recordes sem comprometer oferta interna

AGRONEGÓCIOSCampo Grande-MS | Domingo/Segunda-feira, 5 e 6 de dezembro de 2021

O governo do Estado, por 
meio da Semagro (Secretaria 
de Meio Ambiente, Desen-
volvimento Econômico, Pro-
dução e Agricultura Fami-
liar), viabilizou a construção 
de mais dois centros de co-
mercialização de produtos 
oriundos da agricultura fami-
liar nos municípios de Igua-
temi e Jateí.

A assinatura dos convênios 
para o repasse de recursos do 
Prodesenvolve (Fundo Esta-
dual Pró-Desenvolvimento 
Econômico), no valor total de 
R$ 1,27 milhão, foi realizada 
na  quinta-feira (2) na Go-
vernadoria, pelo governador 
Reinaldo Azambuja, pelo se-
cretário Jaime Verruck, da 
Semagro, pelo prefeito Lidio 
Ledesma, de Iguatemi, e pelo 
prefeito Eraldo Jorge Leite, 
de Jateí. Foram repassados 
R$ 676.763,45 para a Prefei-
tura Municipal de Iguatemi 
e outros R$ 600 mil para a 
Prefeitura Municipal de Jateí, 
oriundos do fundo.

“As centrais de comercia-

lização formam uma rede 
espalhada por todo o Estado. 
São locais em que a popu-
lação pode adquirir produtos 
de qualidade, com selo de 
garantia, inspeção técnica e 
toda segurança necessária 
diretamente dos pequenos 
produtores. Agora, os mu-
nicípios de Jateí e Iguatemi 
vão receber recursos para 
construir seus centros de co-
mercialização para agricul-
tura familiar, para ajudar na 
venda dos produtos, tendo 
este espaço disponível para 
vendar diretamente aos con-
sumidores”, comentou o se-
cretário Jaime Verruck.

Com mais essas assina-
turas de convênios para re-
passe de recursos do Pro-
desenvolve, a Semagro já 
viabilizou 12 centrais de co-
mercialização de produtos 
oriundos da agricultura fa-
miliar, com estruturas fixas 
e adequadas, no período de 
2019 a 2021, por meio de 
reforma ou construção, nos 
municípios de Amambai, 

Anastácio, Aparecida do 
Taboado, Batayporã, Mundo 
Novo, Nova Alvorada, Rio 
Brilhante, Sonora, Terenos, 
Três Lagoas. Ao todo, R$ 
7,9 milhões do Fundo Esta-
dual Pró-Desenvolvimento 
Econômico já foram repas-
sados para ações de fomento 
à competitividade da agri-
cultura familiar em Mato 
Grosso do Sul.

Ainda na solenidade com 
prefeitos, realizada na Go-
vernadoria, o titular da Se-
magro também comentou 
a pavimentação de rodovia 
municipal em São Gabriel 
do Oeste, que liga a BR-
163 à Unidade Produtora 
de Leitões da Cooasgo, obra 
executada pela Agesul e 
confirmada. “Essa foi uma 
demanda defendida pela 
Semagro junto ao governo. 
Esse acesso às granjas da 
Cooasgo visa melhorar a 
infraestrutura, para contri-
buir com a exportação e a 
geração de empregos”, fina-
lizou o secretário.

Engenheiro-agrônomo André Dobashi 
é reeleito presidente para Aprosoja

Produtor rural e 
agrônomo, André 
Dobashi mantém-se à 
frente da Aprosoja-MS

Agroagência/Divulgação
O produtor de Antônio João 

André Figueiredo Dobashi, por 
unanimidade, foi reeleito à 
presidência da Associação dos 
Produtores de Soja e Milho de 
Mato Grosso do Sul. A enti-
dade representa os produtores 
de grãos do Estado em es-
feras políticas e econômicas, e 
tem por finalidade apresentar 
projetos e propostas que esti-
mulem o avanço da cadeia em 
todas as instâncias. O novo 
mandato se estenderá pelo 
biênio: 2022/2023.

“A produção de grãos em 
Mato Grosso do Sul avança 
de forma vertiginosa e esses 
avanços ocorrem de forma 
alinhada com conceitos de sus-
tentabilidade. Outro destaque 
do agronegócio local são as 
parcerias institucionais, que 
facilita o trabalho, com base 
na informação, na ciência e na 
tecnologia”, aponta Dobashi. 
“Nesta nova gestão, além 
de nos aproximarmos ainda 
mais do agricultor, teremos 
a missão de estreitar o laço 
entre a ciência e o campo, 

por meio das fundações de 
pesquisa, universidades e Em-
brapas. São a essas parcerias 
que creditamos o sucesso da 
produção de soja e milho em 
MS”, pontua.

Com perfil técnico, Do-
bashi é defensor de iniciativas 
sustentáveis na agricultura, 
característica que o levou 
a representar a agricultura 
brasileira em evento que an-
tecedeu a COP26, na Bélgica, 
onde lançou o termo “kidna-

pping carbon”, para facilitar 
aos representantes de outros 
países o entendimento sobre o 
processo de sequestro de car-
bono, que ocorre na agricul-
tura local, na tradução literal: 
rapto de carbono.

Atualmente André Dobashi 
é produtor rural no município 
de Antônio João, onde se de-
dica à produção de soja, milho, 
sorgo, aveia e pastagens. 
Também é consultor técnico 
da empresa AgroExata.

Agricultura familiar ganha espaço 
para vender produtos no Estado

Vendas de carne ao 
exterior devem bater 
recorde este ano no 
país, aponta Conab

Arquivo OEMS
As vendas de aves e suínos 

devem atingir um novo re-
corde em 2021. Segundo esti-
mativa da Conab (Companhia 
Nacional de Abastecimento) 
as exportações de carnes de 
frango podem chegar a 4,46 
milhões de toneladas. Mesmo 
com os embarques recordes, 
a disponibilidade interna do 
produto também irá aumentar, 
passando de 10,6 milhões de 
toneladas para 10,9 milhões 
de toneladas – crescimento de 
3%. De janeiro a outubro deste 
ano, o Brasil já exportou cerca 
de 3,75 milhões de toneladas 
de carnes de aves. As infor-
mações estão disponíveis no 
boletim AgroConab.

A maior oferta do produto 
no mercado é acompanhada 
da elevação na produção em 
4,5%, chegando a 15,3 mi-
lhões de toneladas (quando 
comparada com 2020). Como 
consequência, a quantidade 
de carne de frango disponível 
para os brasileiros no ano 
também é a maior registrada 
na série histórica, passando de 
50 quilos por habitante.

O cenário para a carne 
suína é semelhante. Com a 

estimativa de um rebanho pró-
ximo de 42 milhões de cabeças, 
e tanto a produção quanto as 
exportações tendem a atingir 
os maiores níveis já regis-
trados, ficando em torno de 
4,45 milhões de toneladas e 
1,24 milhão de toneladas, res-
pectivamente. O maior volume 
de carne produzida reflete na 
elevação da disponibilidade 
desse tipo de carne do mer-
cado, o que garante a oferta 
interna e mantém a quanti-
dade de produto por habitante 
estável, próximo da marca de 
15 quilos por pessoa.

Para os bovinos, a Conab 
estima um aumento de re-
banho, em razão da retenção 
de vacas para o abate. Ainda 
assim, a produção da carne 
bovina deverá ser menor neste 
ano, atingindo 8,1 milhões de 
toneladas. Já as exportações 
tendem a apresentar um li-
geiro recuo em comparação 
com 2020, e podem chegar a 
2,65 milhões de toneladas. A 
expectativa para a oferta de 
produto no mercado interno 
também é de redução, e está 
estimada em 5,5 milhões de to-
neladas, o que resulta em uma 

disponibilidade interna de 25,8 
quilos por habitante no ano. 

Preços pagos aos pro-
dutos e custos de produção
– Um dos fatores que explicam 
a menor produção de carne 
bovina no país é a restrição da 
demanda. Os custos elevados 
da produção repercutem no 
preço para o consumidor. A 
suspensão das exportações 
para a China fez com que o 
preço pago ao produtor re-
gistrasse uma forte queda a 
partir de setembro, atingindo o 
menor valor no fim de outubro. 
No entanto, esse reflexo nos 
preços ao consumidor final 
começa a ser sentido nos mer-
cados de maneira menos acen-
tuada. Com a retomada das 
negociações com a China, a 
tendência é de que os preços 
voltem aos patamares ante-
riormente vistos, encontrando 
o equilíbrio entre o aumento 
nos custos de produção, a 
baixa demanda e a recupe-
ração da oferta de animais 
prontos para o abate.

Já os preços recebidos 
pelo produtor de carne de 
frango seguem com tendência 
de alta. Entre os principais 

fatores para este movimento 
altista estão a maior demanda 
pelo produto e a elevação dos 
custos dos insumos para ração 
(milho e farelo de soja), apesar 
da redução das cotações de 
milho em setembro. Dados 
da Embrapa mostram que a 
despesa para alimentação do 
plantel praticamente dobrou 

entre julho de 2018 e julho de 
2021. Nesse mesmo período, a 
participação da alimentação 
nos custos para o produtor 
passou de 68% para 76%.

Os produtores de carne 
suína também são impac-
tados pela cotação elevada 
de milho. Apesar da entrada 
da segunda safra de cereal, 

os valores de comercialização 
deste insumo continuam pe-
sando no custo de produção. 
No sentido contrário, o mer-
cado continua com pressão 
baixista dos preços para este 
tipo de carne, dando relativa 
estabilidade das cotações, 
sem espaços para avanços 
consideráveis.

Moedas
DÓLAR              Compra      Venda            Var(%)

Dólar Comercial R$ 5,678 R$ 5,68 0,4066
Dólar Turismo R$ 5,7 R$ 5,83 0,2924
Euro R$ 6,402 R$ 6,404 0,1877
Libra Esterlina R$ 7,486 R$ 7,488 -0,4652

Investimentos

OURO (BM&F): R$ 321,33 
IBOVESPA (SP): 104.681,98 +215,73 (0,21%)

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° 31º

São Paulo                  17º          31º

Brasília 18º 27º

Rio de Janeiro 19º  33º

Cidades    Min.   Máx.      
Campo Grande    21°   33°
Dourados      23°   35°
Corumbá                24°             32°
Maracaju                 23°             37°
Ponta Porã               22°             34°
Três Lagoas               22°            37°
Mundo Novo             24°   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.: 24% máx.: 50%

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
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Raça Negra está entre os 
grandes nomes da música 
que se apresentarão no 
Morenão entre os dias 
10 e 11 de dezembro
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grandes nomes da música 
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Os Barões da Pisadinha
Os Barões da Pisadinha tocam seu forró eletrônico 

e tecnobrega, formados por Rodrigo Barão e Felipe 
Barão em dezembro de 2015, nas cidades de Heliópolis 
e Ribeira do Amparo, ambas na Bahia. O grande 
sucesso da banda é a música “Tá Rocheda”, o grupo 
ganhou notoriedade nacional quando o jogador Neymar 
dançou a música e publicou em seu Instagram. A 
banda coleciona vários sucessos, como “Tá Rocheda”, 
“Basta Você Me Ligar” com Xand Avião (esta ganhou 
uma versão em inglês feita pela canadense Kim Sola), 
“Já Que Me Ensinou a Beber”, “Chupadinha”, “Galera 
do Interior” como Luan Estilizado, “Recairei”, entre 
outros. Em 2021, o grupo se tornou o segundo artista 
brasileiro a conseguir emplacar duas músicas no Top 
50 da parada Global do Spotify, a música “Recairei” 
chegou à 38ª posição e a faixa “Basta Você Me Ligar” 
chegou à 50ª posição.

Gustavo Mioto
Considerado um dos principais nomes do cenário 

sertanejo atual, com recordes em seu crescimento 
na música, Gustavo Mioto é nome constante entre 
os artistas mais ouvidos de rádios e aplicativos de 
streaming. Ele acumula números de expressão, como os 
2,5 bilhões de visualizações que aparecem em seu canal 
oficial no YouTube. Nascido na cidade de Votuporanga, 
no interior de São Paulo, Gustavo começou a tocar violão 
aos 6 anos de idade e, de lá para cá, nunca mais parou. O 
cantor, que já recebeu Certificados Múltiplos de Platina 
por seus hits “Impressionando os Anjos”, “Anti-Amor” 
e “Coladinha em Mim”, segue cativando o público por 
todos os cantos do país.

Os ingressos já estão à venda e podem ser 
adquiridos no link: https://baladapp.com.br/a/expoms-
campo-grande-ms-10-de-dezembro-de-2021/2243 ou 
presencialmente na Barbearia A Banca e em lojas do 
Gugu Lanches.

Gustavo Mioto

Hugo & Guilherme

Léo e Raphael 

Barões da Pisadinha

Beatriz Magalhães

Depois de um ano impedidos de realizar 
a tradicional festa sul-mato-grossense 
Expo MS Rural, em razão da pandemia da 
COVID-19, o evento popular promete voltar 
com tudo neste ano, para finalizar 2021 
em grande estilo. A organização preparou 
uma lista com diversas atrações que estão 
bombando no cenário musical brasileiro, 
que irão se apresentar em Campo Grande, 
e garantir a animação do público.

Fãs se organizam para o show
O estudante de engenharia Matheus 

Silva, 24 anos, diz estar empolgado com 
o evento, e que já reuniu os amigos para 
a compra de ingressos. “Nós montamos 
um grupo no WhatsApp e queremos ir em 
todos, principalmente Raça Negra e Barões 
da Pisadinha”, conta o jovem.

De acordo com ele, o grupo com quatro 
amigos nasceu quando a organização 
confirmou a participação da cantora 
Marília Mendonça, que faleceu há um mês, 
em um acidente de avião. “Nós ficamos 
tristes com a morte dela, sabe, ainda não 
dá para acreditar, até pensamos em não 
ir, mas depois combinamos de aproveitar 
mais juntos”, afirma Matheus.

O acadêmico fala ainda que até tem 
certo receio da nova variante, mas que 
acredita na vacina. “Eu e meus amigos 
já estamos vacinados, e vamos ficar no 
camarote, então vai ser tranquilo”, afirma.

 A Expo MS Rural será realizada entre 
os próximos dias 10 e 11 de dezembro, 
no Estádio Morenão, em Campo Grande. 
Apresentam-se na abertura a banda 
Raça Negra e a dupla sertaneja Hugo 
e Guilherme. No dia 11, Gustavo Mioto, 
Barões da Pisadinha e Léo e Raphael 
sobem ao palco no evento que mais cresce 
no Estado.

Os ingressos já estão à venda para 
os seguintes setores: Arquibancada 
Coberta, Camarote After, Extra Vip Open 
e Experience Open Bar/Open Food.

Raça Negra
Formada há 38 anos com a liderança 

do vocalista Luiz Carlos, seu início se deu 
na periferia da zona leste de São Paulo 
em 1983, com um trio e desde lá vem 
encantando gerações. O grupo gravou seu 
primeiro disco (já com sete integrantes) 
em 1991, oito anos depois de ser criado. 
Lançando um disco a cada ano, emplacaram 
inúmeros sucessos como “Cigana”, “Doce 
Paixão” e “Cheia de Manias”, e deram 
início à era do pagode, o samba paulista, 
que invadiria as rádios populares no início 
dos anos 90. Lançou mais de 18 discos. 
O primeiro grande sucesso veio com a 
música “Caroline”, hit do primeiro CD, 
“Raça Negra – Vol. 01”, lançado em 1991, 
que representou o início da popularização 
do samba em todo o país. 

Hugo & Guilherme
Há seis anos juntos, Hugo & Guilherme 

comemoram o melhor momento da carreira. 
São quase 5 milhões de ouvintes mensais 
no Spotify e mais de 420 milhões de streams 
na mesma plataforma. No YouTube, somam 
mais de 782 milhões de visualizações nos 
vídeos publicados no canal oficial. Somente 
“Coração na Cama” já atingiu a marca de 
58 milhões de acessos. A faixa é uma das 

grandes responsáveis pelo 
engajamento com o público 
e os números expressivos. 
A música faz parte da série de 
DVDs gravados pela dupla, “No Pelo” 
– Acústico, em Campo Grande, e 
“Volume 3” – e traz a sonoridade 
em que eles mais acreditam: acústica 
e na raça, tendo o diferencial da voz 
sempre evidenciada. Em 2018 a música 
“Conveniência” atingiu em um mês mais de 
três milhões de visualizações no YouTube e 
hoje já soma 83 milhões. A dupla já gravou 
com outros grandes nomes, como Marília 
Mendonça e Dilsinho
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Mauricio Antonio
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POIS É 

*Colaborou com a coluna Edson Moraes.

Cada um cuida do seu quadrado e a ciência cuida da 
humanidade. É dela que vem a determinação, 94% das 
mortes que aconteceram até hoje por Covid-19 foram em 
razão de pessoas que não tomaram vacina. Quer ser teste-
munha dessa história? Se não quer tomar, fique em casa. 
É a arma de que dispomos no momento.

O Comandante-geral do Corpo de Bombeiros 
Militar de MS, C.el. QOBM Hugo Djan Leite, e a 
esposa, Cristiane Leite. 

O Cel. QOBM Carlos Roledo e a 
esposa, Rosane Roledo. 

A Tenente-coronel da PM Helena 
Barros e o marido, Subcomandante-
geral dos Bombeiros em MS, C.
el. QOBM Artêmison de Barros.

O ex-comandante do Corpo de Bombeiros 
Militar de MS, C.el. QOBM José Reis, e a 
esposa, Regina Célia.

O comandante da Base Aérea de Campo 
Grande, Brigadeiro do Ar Clauco Rossetto, e 
a esposa, Gislaine Rossetto. 

A desembargadora do TJMS Elizabeth 
Anache e o marido, o engenheiro 
civil Felipe Reis.

O presidente da Associação de Oficiais 
do Corpo de Bombeiros Militar de 
MS, Cel. QOBM Sérgio Barbosa e a 
esposa, a executiva Tânia Prado. 

A Major da PM Cleide Maria 
e a Tenente-coronel do Corpo 
de Bombeiros Militar de MS, C.
el. QOBM Geísa Maria Romero.

A sofisticada ilha de frios assinada pelo 
buffet Yotedy. 

O deputado estadual Renan 
Contar (PSL-MS) e o superintendente da 
PRF-MS, Luiz Alexandre da Silva. 

O C.el. QOBM Marcelo Olassar com o deputado 
estadual C.el. David dos Santos (sem partido), C.
el. QOBM Esli Ricardo e C.el. QOBM Leandro de Arruda.

CARNAVAL OU CINZAS  

PENSAMENTO DO DIA

FURO! 

NA LEMBRANÇA

PALMAS 

BINACIONAIS

ESPETO DE PAU 

DE PONTA

Só em Portugal, foram diagnosticados 16 
casos positivos da nova cepa do coronavírus, 
a ômicron, entre jogadores de futebol. No 
Brasil, também a variante dá suas caras. E tem 
gente preocupada com desfile da sua escola de 
samba. O prefeito Marquinhos Trad (PSD) já 
bateu o martelo sobre o fevereiro dos foliões 
campo-grandenses: aqui, não!

Cuidado com a carência. Ela pode fazer você enxergar amor onde não tem.

Andam reclamando, e com razão, dos critérios 
(ou falta deles) que nortearam o Festival de Arte 
Campão Cultural. Belíssima ideia. Mas só a beleza 
não basta. Teria sido tudo “beleza pura” não fossem 
alguns senões, como certas ausências no evento. De 
Corumbá, por exemplo, o jornalista e músico Dary 
Esteves protestou indignado ao não encontrar na 
programação alguns nomes de artistas plásticos ta-
lentosos da série “made in MS”. 

Hoje é dia de lembrarmo-nos do artista Oscar Claude Monet, sem dúvida, um dos maiores pintores e o mais 
célebre entre os impressionistas. Nascido em Paris, ao longo dos anos desenvolveu catarata, doença que o atacou 
por causa das muitas horas com os olhos expostos ao Sol, pois gostava de pintar ao ar livre em diferentes horários 
do dia, em várias épocas do ano, o que foi outra característica do Impressionismo. Durante sua doença, Monet 
não parou de pintar e usou cores mais fortes, como o vermelho-carne e vermelho-goiaba, a cor de tijolo, entre 
outras. Monet morreu a 1926, aos 86 anos, sem nunca ter parado de pintar, em consequência de um câncer 
de pulmão. Uma frase dele fecha a coluna de hoje: Eu adoraria pintar como o pássaro canta.

Campo Grande saúda Marinete Pinheiro 
pela iniciativa. Deu resultado a campanha 
da coordenadora do Museu da Imagem e do 
Som de MS para assegurar como registro 
memorial o rádio portátil e outros pertences 
pessoais do querido Paulo do Radinho, que 
morreu em maio deste ano. Agora, esses ob-
jetos – incluídos o lenço e os óculos do irreve-
rente dançarino da Afonso Pena – estão sendo 
incorporados ao acervo do MIS.

Vem coisa boa por aí! Uma agenda na quinta-feira, 
02, colocou ao redor de uma mesa, em São Paulo, o 
dinâmico multimídia Alci Costa Leite; o embaixador 
dos Estados Unidos no Brasil, Todd Chapman; a CEO 
da BMV (Brasil Mata Viva), Maria Tereza Umbelino; 
e o consultor da Conecta, Clayton Fernandes, além 
de um grupo de empresários. Na pauta, uma ainda 
não divulgada iniciativa de comunicação e sustenta-
bilidade. A BMV foi a primeira ESG Tech brasileira 
na originação e comercialização de ativos ambientais. 

O ministro da Economia, Paulo Guedes, justifica-
-se sobre o ato de ter aberto uma offshore em paraíso 
fiscal no exterior porque não queria mais pagar 
tantos impostos. Nem mesmo se atreveu a comentar 
a dinheirama que engorda essas contas e os lucros 
que a família Guedes amealha – como se sabe, uma 
offshore está em nome de sua filha.

Para quem cravou a origem dela como paulista, a produtora, 
escritora e premiada autora de novelas Vivian de Oliveira é 
sul-mato-grossense, de Ponta Porã, onde nasceu em 14 de 
agosto de 1971. É filha do queridíssimo casal João Natalício 
de Oliveira e da colega colunista social Izolina de Oliveira, 
respeitados jornalista, articulistas e empresários, dirigindo 
atualmente o Jornal de Notícias. Vivian de Oliveira atualmente 
tem uma carreira solo fora da Record, emissora para a qual 
trabalhou por 21 anos e assinou novelas de grande sucesso, 
como “Os Dez Mandamentos” e “Apocalipse”. 

Nos momentos duros da pandemia, quando 
o mundo praticamente parou, a decisão de uma 
instituição que trabalhou 24 horas por dia serve 
de exemplo e merece ser festejada. Em evento 
muito prestigiado, o Corpo de Bombeiros Mi-
litar de Mato Grosso do Sul completou seus 50 
anos de independência e com a moral de ser a 
maior instituição de credibilidade do país. Com 
jantar preparado pelo buffet Yotedy, o presidente 
da Associação de Oficiais do Corpo de Bombeiros 
Militar de MS, C.el. Sérgio Barbosa, e o Comando-
-geral do Corpo de Bombeiros Militar de MS, C.
el. Hugo Djan Leite, prepararam a grande noite de 
gala numa espécie de confraternização, na quinta-
-feira, para 500 pessoas, entre oficiais e convidados. 
O evento aconteceu no Golden Glass e contou com 
as presenças de várias autoridades homenageando 
seus principais comandantes com a Insígnia do 
Mérito de dez, 20 e 30 anos de história da insti-
tuição. A recepção foi da cerimonialista Priscila 
Prado, que cuidou de todos os detalhes com pro-
fissionalismo, sua marca registrada. Uma noite 
agradabilíssima com as melodias da bela orquestra 
formada por militares do Corpo de Bombeiros, 
bastante aplaudida pelos clássicos apresentados, 
seguidos de apresentação da banda V12, colocando 
todos na pista até o amanhecer. Uma noite que me-
rece registro, sem dúvida. Confira alguns flashes.

NOITE DE GALA  
Fotos: Valentin Manieri



   C3Campo Grande-MS | Domingo/Segunda-feira, 5 e 6 de dezembro de 2021ARTES&LAZER

GastronomiaDia do Voluntariado

Festival Delivery segue 
entregando sabor em 
casa até a quarta-feira

FSF ressalta a importância 
da solidariedade voluntária
Organização humanitária busca pessoas que queiram ajudar o próximo

Abrasel
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José Valdecir Sousa Martins

Quando assumi a presidência 
da Academia Maçônica de Letras 
de MS, o lema da gestão foi a “Uni-
dade e Igualdade”. O objetivo deste 
artigo, não é trabalhar diretamente 
a administração da instituição e 
sim no seu objetivo maior em que 
trabalhamos isto é: no que foi 
trabalhado e que trabalhamos em 
benefício da sociedade como um 
todo, no que tange a sociedade em 
que somos inseridos.

Mas afinal, o que é unidade 
e o que é igualdade? Unidade é 
no sentido de ser, estar junto, 
tornar-se apenas um, trabalhar o 
mesmo pensamento, compartilhar 
dos mesmos ideais e das mesmas 
ideias. Já a igualdade, via de regra, 
está relacionada como tratar todas 
as pessoas da mesma forma e 
garantir que todos os indivíduos 
tenham acesso às mesmas opor-
tunidades. 

Na instituição maçônica, a 
Igualdade, é porque a Maçonaria 
reconhece que todos os homens 
nascem iguais. As principais dis-
tinções que admite são o mérito, o 
talento, a sabedoria, a virtude e o 
trabalho, de cada um. Até mesmo, 
porque ela como instituição, é uma 
ordem filosófica, educativa e pro-
gressista que adota a investigação 
da verdade, em regime de plena 
liberdade. Ela é, portanto, uma 
sociedade formada por livres pen-
sadores, amantes da cultura moral.

A humanidade comum a todos 
os homens - independente das 
desigualdades sociais contra as 
quais tenhamos de resistir ou das 
diferenças pelas quais tenhamos 
de lutar - autoriza a que o ser hu-
mano pense na igualdade social 
como um de seus maiores valores. 
Os mundos superpostos do desi-
gual e do diferente, dessa forma, 
são atravessados a todo instante 
pelo imaginário da igualdade. O 

mais peculiar, para a nossa re-
flexão, é que podemos evocar como 
pares conceituais opostos tanto à 
dicotomia entre igualdade e desi-
gualdade como a dicotomia entre 
igualdade e diferença. 

Vivemos como vivemos, em um 
mundo de tantas agitações e va-
lores por menores na vida que nada 
melhor do que viver em mundo 
de unidade e de igualdade e para 
saber que levamos a vida tanto a 
serio para simplesmente um faz 
de contas de valores sem sentidos. 
Como podemos considerar levando 
o lado materialista junto com o do 
lado espiritual de que nunca que-
remos lembrar-se disso?

E do qual sempre se baseamos 
quase que obrigatoriamente na 
forma de vida atual, que para 
pensar em alguma coisa de maior 
importância que seja como a hu-
manidade e o bom senso de valores 
que exigem somente respeito e 
a bondade de todos os seres hu-

manos.
Porém, deveremos sempre lem-

brar que vale apena vier em um de 
plena harmonia, trabalhando e tra-
tando as pessoas com igualdade, 
dando-lhes oportunidade de um 
crescimento material e espiritual. 

É importante sempre fazermos 
uma reflexão, voltar para o nosso 
interior e trabalhar o que temos 
de melhor em nós que é a nossa 
energia, nosso bem mais precioso. 

O amor ao próximo, o amor a 
si mesmo, o amor à natureza e em 
tudo que nela existe. O AMOR in-
finito, que é oferecido sem limites, 
sem cobranças ou recompensas. 
O reino do Grande Arquiteto Do 
Universo e o reino da natureza 
está dentro de cada um de nós, 
Ele reside em nossos corações, no 
amor que ali existe e que trans-
mitimos ao Universo. Portanto, é 
importante tratar nossas institui-
ções como a continuação de nossos 
lares, nosso verdadeiro Templo.

Gestão – Ligação afirmativa entre 
a unidade e a igualdade

Presidente da Academia Maçônica de Letras-MS 
Cadeira 32 – Patrono: Mariano Cebalho.

Acervo pessoal

É importante saber que quando 
acreditamos em nós mesmos, a co-
ragem impera e com ela buscamos 
realizar todos os nossos ideais. 
Tanto o arriscar, quanto o perder e 
ganhar faz parte da vida e suas li-
ções. Agora o paraíso é a mais pura 
definição do que fazemos com ela…

Por fim, só tenho a agradecer a 
todos os confrades que ombrearam 
comigo nesta gestão. Como todos 
sabem não foi fácil, em virtude da 
pandemia que assolou nosso país. 
Mas o objetivo foi alcançado. Afinal, 
Agradecimentos esses que pudés-
semos viabilizar todos os projetos 
da Nossa Egrégia AMLMS.

Beatriz Magalhães

Neste domingo (5) é come-
morado o Dia Internacional 
do Voluntariado – uma do-
ação de tempo e trabalho feita 
por pessoas que acreditam na 
transformação de vidas por 
meio da entrega de si mesmas. 
Para a gerente de voluntariado 
Ângela Araújo, de uma das 
maiores organizações huma-
nitárias do Brasil, a FSF (Fra-
ternidade sem Fronteiras), o 
movimento de solidariedade 
teve papel fundamental neste 
período de pandemia.

“A COVID-19 trouxe um im-
pacto grande na suspensão 
de todas as atividades pre-
senciais. No movimento, 
percebemos que mesmo não 
havendo o contato físico e 
presencial, muitas pessoas 
se interessaram pelo volunta-
riado da FSF, e justamente por 
conta da pandemia, porque 
elas ficaram sem atividades, 
precisavam dar algum sentido 

na vida, alguma ocupação, ou 
mesmo porque tiveram mais 
tempo para ter acesso às infor-
mações e foram descobrindo 
outros desejos. Queremos que 
mais pessoas possam se en-
contrar nessa experiência e se 
juntarem a nós, na Fraterni-
dade sem Fronteiras”, relatou 
a gerente.

Adaptação
As ações precisaram ser 

revistas durante o período de 
pandemia, entre elas a sus-
pensão temporária de todas as 
caravanas para os projetos da 
FSF, uma medida necessária 
para a segurança de todos os 
envolvidos. As reuniões, antes 
presenciais, passaram a ser 
por plataformas digitais, as 
ações passaram a ser indi-
viduais com a realização de 
bazares on-line, jantares no 
formato delivery, campanhas 
virtuais de doações, intensi-
ficação de divulgação da FSF, 
medidas de biossegurança 

para a entrega de alimentos, 
roupas, brinquedos e atendi-
mentos em centros de acolhi-
mento, que não pararam.  

Essas mudanças são um 
reflexo das transformações 
do voluntariado nos últimos 
anos. “O voluntariado hoje é 
um pouco diferente do que foi 
há três décadas. Hoje é um 
voluntariado que se organiza, 
que trabalha com ferramentas, 
mas sempre dentro da es-
pontaneidade, porque como 
o nome diz ‘voluntário’ é algo 
espontâneo e de coração.” 

Quer ser um voluntário?
Para conhecer as ações já 

realizadas pelos voluntários 
da FSF, acesse o Portal do 
Voluntário: https://www.fra-
ternidadesemfronteiras.org.
br/voluntariado/, e no mesmo 
espaço é possível se cadastrar 
para ser um voluntário. 

“O voluntariado precisa de 
boa vontade e do se colocar 
à disposição do outro, é um 

movimento transformador, 
porque a gente fala em amor, 
fala em doação, fala em cari-
dade, mas o processo que fica 
subjacente dentro de todos 
esses sentimentos é você se 
tornar um ser humano me-
lhor”, explica Ângela.

Sobre a data
A Organização das Nações 

Unidas instituiu o dia 5 de de-
zembro como Dia Internacional 
do Voluntariado, em 1985. A 
intenção da ONU era promover 
ações de voluntariado em todas 
as esferas da sociedade, ao 
redor do mundo. Um bom modo 
de promover essas ações é 
refletir sobre elas. 

“O voluntariado não deixa 
de ser um trabalho, porém, 
em termos legais, o trabalho 
propriamente dito, precisa do 
item remuneração, salário, 
obrigatoriedade, o que não 
cabe para voluntariado, que é 
uma doação de tempo espon-
tânea”, finaliza a gerente.

Beatriz Magalhães

O Festival Delivery, rea-
lizado pela Abrasel (Asso-
ciação Brasileira de Bares 
e Restaurantes de Mato 
Grosso do Sul), segue até 
quarta-feira, dia 15 de de-
zembro. O festival, que leva 
os pratos à casa dos campo-
-grandenses, reúne todo o 
sabor da gastronomia, por 
meio do delivery, e foi con-
templado pelo Edital Reviva 
Mais Turismo, lançado pela 
Sectur (Secretaria Municipal 
de Turismo).

O objetivo do festival é 
movimentar o delivery e pos-
sibilitar que o consumidor 
tenha em sua casa o melhor 
da gastronomia de Campo 
Grande. “É aproveitar a ex-
periência que o delivery nos 
trouxe, ao longo da pan-
demia, colocando na casa 
do consumidor o que há de 
melhor em sabor”, afirma 
o presidente da Abrasel de 
Mato Grosso do Sul, Juliano 
Wertheimer.

O secretário municipal 
de Cultura e Turismo de 
Campo Grande, Max Freitas, 
reforçou a parceria com a 
Abrasel-MS. “Com a chegada 
da pandemia, tivemos que 
nos reinventar, a alta gastro-
nomia também se rendeu às 
caixinhas de delivery para se 
manter no mercado. Esse fes-
tival realizado pela Abrasel 
MS com o nosso apoio é de 

extrema importância para o 
comércio local. Vamos conti-
nuar apoiando e divulgando 
ações que ajudem os comer-
ciantes locais e fomentando 
assim o turismo gastronô-
mico da Capital.”

O titular lembrou ainda 
que o festival foi contem-
plado pelo Edital Reviva Tu-
rismo, que disponibilizou R$ 
500 mil para projetos que 
se encaixam nos eixos do 
Ecoturismo, Evento Gastro-
nômico, Turismo de Esporte 
e Aventura, Turismo Histó-
rico-Cultural e Turismo de 
Negócios e Eventos. “No ano 
que vem vamos dobrar o or-
çamento. Serão dez projetos 
que receberão R$ 100 mil 
cada”, pontua o secretário.

O festival também propõe 
incentivar e alavancar a 
economia local, se tornando 
mais uma forma de movi-
mentar o setor, que tantos 
impactos sofreu ao longo da 
pandemia.

Para saber quais pratos 
estão participando é só 
acessar o site https://fes-
tivaldeliveryms.com.br/. No 
link é possível saber os va-
lores dos pratos e o telefone 
dos bares e restaurantes 
para fazer o pedido.

Além disso, no site há um 
link para uma pesquisa sobre 
o perfil dos consumidores 
nos bares e restaurantes de 
Campo Grande, realizada pela 
Abrasel-MS e pela Sectur.



Atriz Sophie 
Charlotte e o 
ator Rodrigo 
Lombardi 
vivem Aracy 
de Carvalho e 
João Guimarães 
Rosa, os 
protagonistas 
da minissérie 
“Passaporte para Liberdade”, que estreia no próximo 
dia 20, na Globo, com direção artística de Jayme 
Monjardim. Em oito capítulos, a trama, inspirada numa 
história real, se passa em Hamburgo, na Alemanha, em 
plena Segunda Guerra Mundial. Funcionária do setor de 
passaportes do consulado brasileiro na cidade alemã, 
Aracy facilita a emissão de vistos para que famílias 
judias escapem para o Brasil. “Tal atitude humanitária 
é hoje de fácil compreensão, mas, na época, ela era uma 
simples burocrata que se insurgiu contra dois governos, 
o brasileiro e o alemão. Naquele momento, colocando 
em risco à própria vida, ela não tinha essa perspectiva 
histórica”, explica o autor Mario Teixeira.
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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 04/12

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

Há tendências para lidar com mudanças em 
procedimentos no trabalho com novas direções 
em projetos ou nas funções que tem. Os cuidados 
com a saúde e com o corpo serão mais freqüentes, 
especialmente para repor energias e amenizar o stress 
na rotina. Na vida amorosa, cultive simplicidades que 
fazem bem a quem está ao seu lado.

As divulgações estão favorecidas no trabalho e 
em negócios. Boa ocasião para lidar com novas 
motivações profissionais e expor idéias antes que 
outras pessoas façam isto. Momento propício para 
compartilhar responsabilidades e planos na relação 
amorosa. Se estiver só, é hora para demonstrações 
de afeto e novas paqueras.

Período especial para esclarecer assuntos domésticos 
e mesmo se desfazer de coisas pouco importantes. 
Bom momento para mudanças especiais e para 
lidar com despesas mais essenciais em seu lar. A 
relação com familiares terá mais oportunidades para 
esclarecimentos. Seja paciente com manias que 
dificilmente eles se desapegam.

Assuntos relacionados a documentos, papéis e 
emails deverão tomar sua dedicação de maneira 
mais intensa. Período especial para um empenho 
extra aos estudos. O momento é para vencer 
receios ao tratar alguns assuntos - especialmente 
relacionados a sentimentos - diante das relações 
que possui maior vínculo.

Reveja a necessidade de manter despesas e procure 
se desfazer de coisas que não servem mais. Há mais 
tendências para o consumismo, o que requer cuidado 
para não se exceder com o que não é necessário em 
suas finanças. Em relacionamentos, fique atento(a) 
para evitar gestos pegajosos e de ciúme com quem 
tem vínculo afetivo.

Tendências para mais empenho a assuntos de trabalho 
e mais envolvimento emocional com as coisas mais 
habituais que faz. Alguns assuntos que parecem 
complicados podem ser vistos com menos alarde e mais 
simplicidade nas relações se diminuir o senso crítico e 
observar tudo com mais otimismo. Priorize mais carinho 
e cuidado com as palavras na vida afetiva.

Momento especial para recompor suas energias 
com atividades que façam bem ao corpo e a mente. 
Uma atenção especial com a saúde será necessária. 
Atividades que despertem sua solidariedade - como 
causas voluntárias - tendem a tomar sua atenção. 
Período para superar alguns receios ao lidar com 
alguns assuntos e sentimentos na vida amorosa.

Cuide para não agir de maneira individualista, 
especialmente quando precisar resolver coisas 
em grupo ou em parceria com alguém. Na vida 
afetiva, uma roda de amigos ou novas situações em 
ambientes sociais favorecerão paqueras, se estiver só. 
Comprometidos devem conversar mais sobre alguns 
costumes próprios e do cônjuge na relação.

Momento para mudanças em planos profissionais 
e para uma atenção especial aos projetos a longo 
prazo. A ponderação será importante nas decisões 
de trabalho, já que o envolvimento emocional tende 
a ser mais intenso. Em relacionamentos, atente-se 
para não se portar de maneira indiferente a assuntos 
especiais de quem mais gosta.

Há tendências para aperfeiçoar suas funções no 
trabalho com informações vindas de pessoas que 
admira. O envolvimento com atividades culturais 
e que enriqueça seus conhecimentos também 
fará bem ao seu dia. Bom momento para o lazer, 
especialmente ao lado de amigos, familiares, na 
relação amorosa ou em alguma paquera.

Este é um momento pouco indicado para decisões 
mais sérias ligadas a sociedades ou algum tipo 
de vínculo que envolva negócios. Momento mais 
propenso para pesquisas nesses temas. Nas relações, 
confidências sobre assuntos e sentimentos que tenha 
guardado serão mais frequentes. Momento mais 
intenso para os assuntos íntimos da vida amorosa.

Responsabilidades que sinta por outras pessoas não 
devem ser motivo para se esquecer de si mesmo(a). 
Aliás, é um momento especial para perceber as 
diferenças de idéias diante de algumas convivências e 
valorizar as presenças de quem traz mais positivismo 
e paz quando faz companhia. Período especial para 
esclarecimentos importantes na vida afetiva.

Telinha Fotos: Divulgação

O Clone 
Globo 15h30

Um Lugar ao Sol
Globo 20h30

Carinha de Anjo
SBT 19h30

Malhação “Sonhos”
Globo 16h45

Quanto Mais Vida Melhor
Globo 18h30

Nos Tempos do Imperador
Globo 17h30

Osvaldo se preocupa com Neném. Carmem 
convida o ex-jogador para a inauguração de seu 
creme. Celina percebe o olhar de Joana para Rose 
e Guilherme. Soraia se insinua para Tigrão, e 
Tina fica enciumada. Flávia arruma um emprego 
de garçom para Juca na Pulp Fiction. Neném 
encoraja Osvaldo a sair com Nedda. Flávia ajuda 
Betina a conseguir o emprego como dançarina. 
Celina faz intriga de Rose para Guilherme. Flávia 
reencontra Murilo. Marcelo afirma a Paula que 
não sabe qual será a homenagem que Carmem 
fará para o seu marido.

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.

Pilar teme que se instale uma epidemia de 
cólera na cidade. Começa a noite para damas no 
cassino. Samuel afirma para Olu que desconfia de 
que Tonico esteja envolvido no sequestro a Pedro. 
Tonico comenta com Nino que Samuel pode ser 
amigo do assassino de seu pai. Borges confronta 
Luísa. Batista sofre por conta de Lupita, e Nélio 
garante que a mulher ama o pai. Mais pessoas 
ficam doentes, e Pilar confirma a epidemia de 
cólera. Louzada não acredita em Pilar, que pede 
ajuda a Teresa. Tonico deduz que Samuel estava 
presente no dia da invasão à fazenda de Ambrósio.

Jade tem um mau pressentimento. Vicki con-
vida Rominho, Luka e Paula para montar uma 
nova banda, e Karina desconfia dos planos da me-
nina. Um homem observa Jade e Cobra dormindo. 
Sol canta a música de Pedro no programa de TV 
e todos se emocionam. Pedro decide retomar sua 
banda com Sol. Bianca se incomoda com a volta 
de Vicki por causa de João. Cobra decide deixar 
Jade na casa e sair para procurar comida. Edgard 
consegue falar com Cobra e tranquiliza Quitéria. 
Lucrécia sofre por Jade. Os capangas de Heide-
guer encontram as sandálias de Jade na mata.

Silvestre briga com Franciely por ter colocado 
açúcar no camarão. Juju faz um vídeo em seu 
vlog junto com o seu irmão. No vídeo, ela faz uma 
provocação sutil a Bruna. Irmã Fabiana tenta en-
sinar Zé Felipe a cantar, mas o garoto não vai bem. 
Peixoto diz a Haydee que está aberto a ouvir caso 
ela tenha algo a dizer sobre Flávio ou Rosana. 
Flávio está vendendo velharias quando uma fiscal 
da prefeitura chega e pergunta se ele tem licença 
para vender. Ele diz que não e a fiscal pede que 
ele recolha seus produtos. As irmãs Rita e Luzia, 
com sono, recebem as meninas no orfanato.

Christian/Renato deixa o restaurante assim 
que avista Anchieta com Túlio. Túlio sonda 
Anchieta sobre o ex-funcionário que se parece 
com Christian/Renato. Bárbara liga para Ravi do 
celular de Lara. Christian/Renato avista o número 
de Lara tocando no celular de Ravi e acusa o 
amigo de estar falando com sua ex-namorada às 
escondidas. Christian/Renato pede desculpas a 
Ravi, que afirma que Lara deve estar à procura 
de Renato. Érica se sente culpada pelo infarto 
de Santiago. Cecília diz para Ilana que só faz a 
campanha publicitária se Rebeca não participar.

Novelas Novelas Novelas 

O “Zig Zag Arena” do próximo 
domingo, dia 12 de dezembro, 
recebe a dupla de jornalistas 
esportivos Carol Barcellos e 
Thiago Oliveira. Já na edição 
deste domingo (5), o programa 
comandado por Fernanda Gentil 
traz uma disputa entre equipes de 
profissionais de limpeza urbana.

“Os Filhos de Francisco”. Foi esta a legenda 
escolhida pelo humorista André Lucas para 
resumir um momento raro na vida dele e dos 
irmãos desde que o pai, Chico Anysio morreu, 
em 2012. Numa das fotos postadas por André, 
ele aparece ao lado de Lug de Paula, Bruno 
Mazzeo, Rico Rondelli e Duda Anysio. Eles são 
cinco dos nove filhos do humorista, frutos de 
diversos casamentos. Cícero Chaves morreu em 
julho deste ano. Dos filhos atores, somente Nizo 
Neto não esteve no reencontro, promovido por 
André, que cuida do acervo do pai e vai restrear 
o show “Tal Pai, Tal Filho”. Duda Anysio, que 
artisticamente adotou o sobrenome de Chico, é 
músico e professor de violão no Rio de Janeiro. 
Rico Rondelli é diretor de TV. Seguidores de 
André, que postou os registros, comemoraram 
ver os irmãos juntos novamente. “Maravilhoso 
encontro! Filhos de Chico!!!”

Sophie Charlotte e Rodrigo 
Lombardi estrelam a minissérie 
“Passaporte para Liberdade”; 
Veja fotos exclusivas

Carol Barcellos 
e Thiago Oliveira 
são os próximos 
convidados famosos 
de Fernanda Gentil 
no “Zig Zag Arena”

Em momento raro, filhos 
de Chico Anysio surgem 
juntos em reencontro
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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, Co-
zinha/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 Privilegia-
da. Possui Ampla Sala De 
Estar, 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 

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

CASA PARA LOCAÇÃO
R$ 700,00 - incluso IPTU- 
na Rua Foz do Iguaçu, 500 
- B. Norte Parke ,( depois 
da UCDB)  03 quartos, sala 
cozinha, WC, área serviço e 
área na frente. Bem fecha-
da. Tratar Dr. Aldo,CRECI/
MS 2060 -Cel 9.8174-0062 
ou no sitio 9.9912-6183.

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 

CASA PARA LOCAÇÃO
R$ 2.000,00 incluso IPTU. 
Na Rua Paulina Rapp, 65- 
Bairro Pq. Dallas, contendo 
01 aptº, 02 quartos, sala, 
copa, cozinha, WC social, 
área de serviço e lazer com 
churrasqueira e garagem. 
Bem fechada. Tratar Dr. 
Aldo,CRECI/MS 2060 -Cel 
9.8174-0062 ou no sitio 
9.9912-6183.

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

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, varanda, 
garagem LORIDANI MAR-
TINS – 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 

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, varanda,  
gar, quintal LORIDANI MAR-
TINS – 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

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

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

VENDO CASA 
Na Rua Joaquim Murtinho 
550 - centro, com 250M2 
aprox., R$ 700.000,00. 
Aceita proposta .Tratar Dr. 
Aldo, CRECI/ MS 2060 
-Cel- 9.8174-0062 ou no 
sitio  9.9912-6183.

TV MORENA - 210MIL
L710 - 88,23M² - Sala De 
Estar/Jantar, Lavabo, Co-
zinha. 2 Quartos, Banheiro 
Social, Cozinha, Área De 
Serviço, Garagem. LORIDA-
NI 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

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 

VENDO CHACARA 
Na região de três barras, 
n/ município, com 13,3 
hectares, distante torno de 
16km desta capital, pró-
xima da rodv. MS/40 , R$ 
80.000,00  por hectare. 
Aceita proposta. Tratar Dr. 
Aldo,CRECI/MS 2060 -Cel 
9.8174-0062 ou no sitio 
9.9912-6183.

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.

VENDE-SE UM TERRE-
NO 12X30

Em excelente localização 
medindo 12x30 , localizada 
no condomínio água limpa, 
pararelo a Av. Tamandaré 
, próximo a UCDB. Aceito 
carro ou gado . PROMO-
ÇÃO Preço de ocasião R$ 
354.990 mil . Entrada + 
parcela/ 9 9231-7249. 
Junior

TERRENO - BAIRRO 
FUTURISTA PROX. AV. 

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

TERRENO RIVIERA 
PARK: R$ 61 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.

VENDO TERRENO 
Na Rua Gonçalves Maga-
lhaes, 688- Jardim Los 
Angeles, com 455,00 M², 
sendo 22m de frente, R$ 
80.000,00. Aceita Propos-
ta. Tratar Dr. Aldo,CRECI/
MS 2060 -Cel 9.8174-0062 
ou no sitio 9.9912-6183.

CENTRO
Salas Comerciais Em Prédio 
Comercial Com Excelente 
Localização Na Rua Pedro 
Celestino Sub Esquina Com 
Av Afonso Pena. Dois Anda-
res Disponíveis. LORIDANI 
MARTINS - CRECI 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 - Cen-
tro, 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.  Aveni-
da Bandeirantes, 2796, (67) 
99981-8686/3385-2674. 
Email:     mmincarone@
terra.com.br

CLASSIC LIFE 
CLASSIC LIFE 2009 2009 
PRATA 74850 HTJ1660 Flex    
TECA AUTOMÓVEIS R. Tre-
ze de Maio, 3843 - Cen-
tro, 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 

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
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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@ter-
ra.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

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 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 

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

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

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

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

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 + 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

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

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

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

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

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.

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 TUR-
BO 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 

VENDE-SE 
Vendo centro automotivo 
completo. Aceito carro 
como parte no negócio.  
3029-8172 99937-4063

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

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

RENEGADE LONGITUDE 
1.8 

JEEP RENEGADE LONGITU-
DE 1.8 FLEX AUTOMATICO 
2018 2019 BRANCO 40047 
QPJ2352 Flex TECA AUTO-
MÓVEIS 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, Va-
lor R$ 78.900,00.  Avenida 
Bandeirantes, 2796, (67) 
99981-8686/3385-2674. 
Email:  mmincarone@ter-
ra.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 AUTOMÓ-
VEIS 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 

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
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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 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

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

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

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 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

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

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 LIM-
PA 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, espe-
lhos, envidraçamento de 
sacada, manutenção em 
geral, cobertura retrátil. Al-
tair Saraiva Fernandes, 36 
- Jd. Jerusalém. Ligação 
e WhatsApp: (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 orça-
mentos (67) 99209-7106 
Laion Nogueira

OSNIR BRITO PINTU-
RAS

Trabalho com pinturas li-
sas, repinturas, texturas, 
grafiatos, portão de eleva-
ção, madeiras, residências, 
comércio e apartamentos. 
Orçamentos sem compro-
misso. Ligação e What-
sApp:  (67)9 9233-2504 
- Osnir

MURILO E LUCIANA 
REFORMAS EM GERAL

Trabalhamos como eletri-
cista, pintor, encanador, 
pedreiro, e reformas em 
telhados. Para orçamen-
tos:  Ligação e WhatsApp: 
(67)99238-5838

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

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 

INSTALAÇÃO & SUBS-
TITUIÇÃO DE PORTAS

Trabalhamos com instala-
ção de portas em portais 
novos, substituição de 
portas antigas, troca e ins-
talação de novo portal. As-
sentamento ágil de portal 
com espuma expansiva ou 
cimento. Ligação e What-
sApp (67) 99117-9962 
Bruno 

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 

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 ma-
nutenção e instalação de 
calhas, rufos, pingadeiras, 
coifas e condutores. Servi-
ço de Qualidade e Credibili-
dade Agende seu Orçamen-
to. Ligação e WhatsApp 
(67) 98468-2031 Manoel 

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 

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).

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

SEX SHOP
Géis, Vibros, Fantasias, 
Visitas em Domicílio. 
www.paixaoeprazer. com.
br Fone: 3043-4343  / 9 
9332-9227.

ÚLTIMOS DIAS!
Compre aparelhos de mus-
culação profissionais direto 
da fábrica com valores ain-
da de 2021, somente até o 
dia 17/12/2021 Instagram: 
@megafitnessaparelhos 
. Para mais informações 
chame no WhatsApp (67) 
99240-6122/ (67) 99857-
8686 

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. 

PROF. KARLOS
TARÓLOGO SENSITIVO, 
ORIENTADOR ESPIRITU-
AL, ÓTIMAS PREVISÕES. 
SIGILO ABSOLUTO. JO-
GAM - SE CARTAS DE 
TARÔ. CONSULTA R$ 30. 
Rua Antonio Maria Coelho 
646. Fone: 9.8116-3003/ 
9 .8165-9057/9 .8206-
6644.
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