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Galo ganha de novo 
e é bicampeão da 

Copa do Brasil

SUPER SUPER 
ATLÉTICO-MGATLÉTICO-MG

O Atlético-MG venceu o Athletico-
-PR por 2 a 1, em Curitiba, ontem, 

chegou a 6 a 1 no placar agregado, e 
conquistou o torneio mata-mata na-

cional pela segunda vez. 

Campeão da Libertadores e do 
Mundial com o Corinthians em 2012, 

Paulinho acertou seu retorno ao 
Timão e busca voltar ao auge.  Página A7
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Valentin Manieri

Agência Corinthians

China derruba embargo à carne e 
MS estima retomar US$ 156 milhões
Ministra diz que 
prejuízo não foi 
maior porque 
Rússia passou 
a comprar

A retomada das exportações 
da carne bovina brasileira para 
a China indica o destravamento 
de uma receita anual de US$ 156 
milhões em Mato Grosso do Sul. 
A cifra corresponde ao resultado 
obtido com os envios da proteína 
animal do Estado ao país asiático 
no ano de 2021.

O governo estadual chegou a 
classificar as suspensões por parte 
dos chineses como restrição de 
mercado. Agora, com a reabertura 
das negociações internacionais, 
a expectativa é de que a recente 
medida impacte positivamente na 
produção e exportação estaduais, 
como explica Jaime Verruck, ti-

tular da Semagro (Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente, Desen-
volvimento Econômico, Produção 
e Agricultura Familiar). “Isso nos 
mostra algo positivo. Permite que 
a gente retome os abates imediata-
mente e, consequentemente, o nú-
mero de empregos. Nosso mercado 
é altamente rentável, interessa ao 

Estado. Tanto pelo volume quanto 
pela rentabilidade.”

A ministra da Agricultura, 
Tereza Cristina, garante que os 
prejuízos não foram tão altos, 
apesar de a China ser um dos 
maiores compradores de carne 
bovina do Brasil, e que o preço da 
arroba vai reagir. Página B1

Gasolina deve 
cair, mas não se 

sabe quando

Aeroporto da Capital 
espera alta de 53% 

em passageiros

Litro da gasolina terá  
queda de R$ 0,07. Mas 
postos não garantem a 

partir de que dia. Página B2
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Assembleia faz 
‘mutirão’ para 
fechar o ano

“Homem-Aranha: 
Sem Volta para 

Casa” estreia hoje

Rose confirma 
mudar de partido e 

cogita governo
Os deputados da Assembleia 

Legislativa cogitam realizar sessão 
extraordinária às 15h de hoje, caso 
não consigam votar todos os pro-
jetos importantes para o governo 
do Estado pela manhã. Os 24 par-
lamentares estão literalmente cor-
rendo contra o tempo para limpar 
a pauta e aprovar os projetos do 

Executivo. Página A3

O lançamento mais aguardado 
da Marvel está em cartaz supe-

rando expectativas e com avaliação 
da crítica nas alturas. Considerada 

a obra mais ambiciosa do herói, 
que amplia o conceito de multiverso 
introduzido nas séries do Disney+, 

o novo filme do “amigão da vizi-
nhança” chega para agradar aos 

fãs do aracnídeo.  Página C1

A deputada federal Rose Mo-
desto confirmou que pretende 
desembarcar do PSDB, mas no 
período da janela partidária, 

que ocorre em abril de 2022. Ela 
não comentou em qual partido 
vai ingressar. A parlamentar 

também avalia, a depender de 
pesquisa, a possibilidade de dis-
putar ao cargo de governadora 

do Estado. Página A3

Com investimentos 
de mais de R$ 3 mi-
lhões, nova sede da 

Depac Centro sairá da 
Rua Padre João Crippa 
para ser construída 

no bairro Jardim dos 
Estados. O prédio 
vai ocupar uma área 

de 2.581 metros qua-
drados doada pela pre-
feitura. Página A6Depac em área nobre

Luciana Nassar/ALEMS

Confira cobertura nas páginas A7 e A8
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ARTES

Tempo

Cidades Mín.        Máx.
Campo Grande    21°   27°
Dourados      22°   34°
Corumbá                   22°             30°
Maracaju                   22°             35°
Ponta Porã                 21°             32°
Três Lagoas               22°            30°
Mundo Novo              23°   35°

Sol com muitas nuvens durante 
o dia. Períodos de nublado, com 
chuva a qualquer hora.

Saiba mais sobre o tempo na pág. A8

Tempo



Na quarta-feira, 15 de dezembro, foi 
celebrado em todo o Brasil o Dia da 
Advogada. E pela primeira vez na 

história da advocacia brasileira, a data será 
comemorada com supremacia feminina. 
Segundo a OAB (Ordem dos Advogados 
do Brasil), elas representam atualmente a 
maioria das inscrições ativas: são 623.681 
advogadas mulheres contra 615.697 ad-
vogados homens. Elas são a maioria, por 
exemplo, em estados como São Paulo, Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Sul e Bahia.

Em mais de 90 anos de história, a OAB 
sempre foi predominantemente composta por 
advogados homens. Em maio de 2021, o ce-
nário mudou radicalmente: com uma diferença 
mínima de 188 cadastros, elas passaram à 
frente - e se mantêm nessa posição até hoje, 
com uma margem cada vez maior. Um exemplo 
dessa hegemonia feminina no Direito é o es-

critório Rücker Curi Advocacia, com atuação 
nacional e sedes em Curitiba (PR) e São Paulo 
(SP). Hoje, 52,63% do quadro de associados é 
composto por mulheres advogadas. A começar 
pelo comando do escritório, ocupado pela ad-
vogada Izabela Rücker Curi.

Há 25 anos atuando como advogada para 
corporações, Izabela é a sócia fundadora do 
escritório e acompanhou de perto a evolução 
da presença feminina nesta área. Ainda que o 
número de mulheres tenha evoluído, considero 
que ainda não chegamos no cenário ideal –  
ainda somos minoria entre os cargos de chefia, 
por exemplo. Mas com certeza, com cada vez 
mais presenças femininas neste universo, 
vamos mudar esse quadro. 

Seccionais da OAB têm mulheres no comando
Nas eleições deste ano para o comando 

das seccionais da OAB, muitas vitórias iné-

ditas. Depois da aprovação da paridade de 
gênero pelo Conselho Federal da OAB em de-
zembro de 2020, diversos estados elegeram 
mulheres para os cargos de presidência. 
Na OAB-SP – a maior seccional do país — 
Patricia Vanzolini foi eleita e comandará a 
entidade no próximo triênio.

Na Bahia, Daniela Borges e sua vice, Chris-
tianne Gurgel, receberam 50.83% dos votos. Já 
em Santa Catarina, a presidência será coman-
dada pela advogada Claudia Prudêncio, que 
conquistou 47,51% dos votos válidos. 

Porcentagem ainda maior foi a de Mari-
lena Winter, futura presidente da OAB-PR, 
que recebeu 59,68% dos votos. E no Mato 
Grosso, Gisela Cardoso será a segunda mu-
lher a assumir o comando da entidade. Maria 
Helena Póvoas foi a primeira, entre 1993 e 
1997, e hoje é a atual presidente do Tribunal 
de Justiça de Mato Grosso.
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OPINIÃO DO LEITOR A RESPEITO DA EDIÇÃO DE ONTEM

1 Co le ti va men te, a man che te de ontem:

Foi:   80% mui to im por tan te  |   5% pouco im por tan te
  10% im por tan te         |   5%  sem im por tân cia

2 Os tex tos da pri mei ra pá gi na con ti nham 
algum exa ge ro em re la ção às pá gi nas in ter nas?
        0% SIM                   100%  NÃO

3 Qual foi a notícia mais importante?

4 Dê a sua avaliação à edição de ontem:
80% ótimo | 20% bom | 0% regular | 0% ruim

ATENDIMENTO AO ASSINANTE: (67) 3345-9050       A CIDADE É SUA, O PROBLEMA É NOSSO: cidadeesua@oestadoms.com.br

Os artigos assinados publicados neste espaço são de responsabilidade de seus autores e não representam, necessariamente, a opinião do jornal O Estado de Mato Grosso do Sul

“Prefeitura da Capital 
fecha o cerco contra 
motoristas de aplicativo” “Prefeitura da Capital fecha o cerco 

contra motoristas de aplicativo”
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“Somos o que fazemos. No dia em que fazemos, 
realmente existimos; nos outros, apenas duramos.”

Padre Antônio Vieira
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Editorial

Dia da Advogada 2021: pela primeira vez na 
história, elas são a maioria na advocacia brasileira

Dos vírus

Izabela Rücker Curi  

Heitor Rodrigues Freire

Um termo que acabou se tornando fa-
miliar para a grande população mun-
dial, em razão da última pandemia, 

foi “vírus”. Mas o que são esses organismos 
tão pequenos e tão influentes, que possuem 
material genético? E, no caso do corona-
vírus, tão destrutivo, que deixou milhões 
de famílias sem a presença de seus entes 
queridos, de uma forma muito arrasadora.

Os vírus são seres muito simples e pe-
quenos, formados basicamente por uma 
cápsula proteica envolvendo o material ge-
nético, que, dependendo da categoria, pode 
ser o DNA, RNA, ou mesmo os dois juntos. A 
palavra vírus vem do latim e significa fluído 
venenoso ou toxina, segundo a Wikipédia.

A chamada “mãe das pandemias”, a 
gripe espanhola foi uma pandemia provo-
cada por uma mutação do vírus da gripe 
que levou à morte de mais de 50 milhões 
de pessoas, afetando grande parte da po-
pulação do planeta entre os anos de 1918 e 
1920, durante a primeira guerra mundial. 
Ela foi tão fatal que no Brasil daquela época 
vitimou até o presidente da República, Ro-
drigues Alves, que veio a falecer. Sabe-se 
que ela teve origem por uma mutação do 
vírus influenza (H1N1), que se espalhou das 
aves para os humanos.

O coronavírus – que tem esse nome por 
ter o formato de uma coroa – até hoje matou 
cerca de 6 milhões de pessoas em todo o 
mundo, em uma população de 7 bilhões de 
habitantes.

Esses vírus tão pequenos são visíveis 

apenas nos microscópios dos laboratórios. 
Mas são organismos vivos.

Desde os primórdios da humanidade, 
outros vírus invisíveis, mas tão ou mais 
deletérios quanto os seres visíveis, perma-
necem causando dor, sofrimento e morte, 
sem cessar. Me refiro à atitude tóxica de 
algumas pessoas. Esses “vírus” metafísicos 
atuam de forma silenciosa porque emanam 
dos sentimentos e dos comportamentos 
das pessoas, como o ódio, a indiferença, a 
inveja, a maldade, o ciúme, etc.

É contra esses vírus que devemos traba-
lhar para alijá-los dos cenários humanos. E 
isso só se consegue por meio de uma ação 
consciente, embasada sobretudo no amor.

De todos os atos do ser humano, há um 
que destila um veneno mortal: a indife-
rença. O oposto do amor não é o ódio, é a 
indiferença.

Uma pessoa indiferente, que cultiva esse 
sentimento para com os demais, geralmente 
é fria e desprovida de empatia. Para ela, os 
sentimentos, o estado e as necessidades dos 
outros não importam.

Quando alguém de quem uma pessoa 
gosta lhe é indiferente, isso pode chegar a 
machucar bastante. Quando isso acontece, 
é o mesmo que essa pessoa indiferente dizer 
para a outra “eu não me importo com você”.

Mas há casos em que uma pessoa é indi-
ferente de forma inconsciente, se afastando 
de suas vivências, uma vez que ela não 
tem a capacidade de estabelecer conexões 
com seus semelhantes. Assim, essa pessoa 

perde o interesse pelos outros e pelo mundo 
a sua volta.

O ser humano sabe que está tentando 
viver o que não é real, isto é, a fantasia, 
a ilusão; por esse motivo se desespera 
continuamente. Sabemos que as doenças 
psicológicas são originadas não na rea-
lidade, mas nas ilusões e fantasias que 
temos que inventar a cada dia para nos 
sentirmos “confortáveis” e “seguros” diante 
do mundo. O consumismo é a maior prova 
dessa não realidade. O grande sofrimento 
advém da atitude de se tentar permanecer 
fora da realidade; isso equivale ao esforço 
de querer destruir o que existe. 

O auto tormento consiste em viver a vida 
de acordo com a aprovação alheia. A ansie-
dade que caracteriza a vida moderna, em 
que se procura a aprovação dos outros para 
satisfazer um capricho pessoal, também 
ilusório, acaba provocando uma frustração 
imensa, cuja dimensão só tende a aumentar. 

A verdadeira felicidade consiste em viver 
a própria vida. Acredito que não temos 
condições evolutivas de viver integralmente 
a plena realidade ou a verdade; portanto, 
necessitamos temperar a realidade com al-
guma ilusão, sonho ou fantasia, tal como se 
tempera uma comida; pois se exagerarmos 
no tempero, a comida se torna indigesta. 
Assim, cada indivíduo deveria despertar 
para o conhecimento; temperar a própria 
vida para que ela possa ser melhor experi-
mentada e vivida. É procurar viver a vida 
dentro dos preceitos do amor ao próximo, 

Corretor de imóveis e advogado.

Comanda o escritório de advocacia Rücker 
Curi Advocacia. 

O mal da “vaca louca” pegou em 
cheio o Brasil em setembro e 
atrapalhou os negócios por aqui. 

Por conta da aparição de casos da doença 
em frigoríficos em Minas Gerais e Mato 
Grosso, no começo do mês, o país sus-
pendeu a exportação para a China, seu 
principal importador de carne bovina. 

O setor encontrou dificuldade na re-
tomada comercial visto que não foram 
encontrados problemas sanitários nos 
produtos nacionais. Na época, a carne 
que já havia sido enviada aos portos em 
direção à Ásia continuou a ser exportada, 
até que a alfândega chinesa decidiu 
barrar os envios.

Uma das causas centrais do embargo 

seria que os chineses enfrentavam pro-
blemas na produção da carne suína, que 
teve um grande número de abates. A 
China é um país em que a carne que tem 
o maior estímulo ao consumo é a suína. 
Segurar um pouco a carne bovina era 
algo que poderia melhorar, inclusive, os 
preços aos criadores suínos chineses. 

Do mesmo jeito que a China é o prin-
cipal comprador brasileiro, o Brasil é o 
principal fornecedor de carne bovina ao 
país asiático, respondendo por 40% de 
todas as importações. Por aqui, ao fim 
de setembro, o Ministério da Agricultura 
disse acompanhar de perto a situação 
dos frigoríficos, mas afirmou não poder 
definir uma data para o retorno das 

exportações, pois estava no aguardo 
da decisão dos chineses. Somente em 
novembro a alfândega chinesa informou 
que passaria a aceitar pedidos de im-
portação de carne bovina brasileira que 
tivessem certificado sanitário anterior a 
4 de setembro.

A retomada das exportações não deve 
ser sentida imediatamente. Há um pro-
cesso de certificação do produto, em-
barque e comercialização que deve ser 
cumprido. A lição é de que o Brasil pre-
cisa diversificar a exportação e os par-
ceiros comerciais. Por mais que a China 
seja um grande parceiro, depender mais 
de 50% do seu volume exportado para um 
país é algo que realmente pode ter riscos. 

Lição do embargo 
A lição é de que o Brasil 

precisa diversificar a ex-
portação e os parceiros 

comerciais. Por mais que 
a China seja um grande 
parceiro, depender mais 

de 50% do seu volume 
exportado para um país 

é algo que realmente 
pode ter riscos. 

com que se constrói uma base sólida e 
durável.

Segundo o dicionário, viver é existir, ter 
vida, estar com vida, ao passo que conviver 
é ter convivência, ter intimidade, viver com 
outrem. Pois bem, então convivência é a 
ação ou o efeito de conviver; é familiari-
dade, reunião de pessoas que convivem em 
harmonia.

Não basta a ciência. É preciso cons-
ciência. Esse é um conceito que aprendi 
com meu saudoso Irmão e amigo Aires 
Gonçalves.

Assim, amigos, vamos, de forma cons-
ciente, deletar esse vírus tão destruidor.



Candidatura

Recesso Câmara

TSE
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Parlamentares devem realizar sessão extraordinária à tarde, se necessário

Rose Modesto confirma que mudará de 
partido e avalia concorrer ao governo

Câmara vota orçamento de 
R$ 4,7 bi na última sessão 

Todos os estados seguirão 
horário de Brasília na eleição

CCJR da Alems analisou 586 
proposições no ano de 2021

Presidente da 
Assembleia, deputado 
Paulo Corrêa comanda 
a última sessão do ano

 Izaias Medeiros/CMCG
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O CREF-MS (Conselho Regional de Educação Física) 
realizou uma reunião plenária em que foi feita a eleição da 
nova diretoria, após a posse dos conselheiros para o mandato 
de 2022 a 2024. O evento ocorreu no último sábado (11) e a 
gestão ficou com a seguinte composição: Eliana de Mattos 
Carvalho – presidente; Jonimar Guimarães de Oliveira – 1º 
vice-presidente; Porto Vanderlei – 2º vice-presidente

Marcos Freire – 1º-secretário; Eriobaldo Fernando Dantas 
Pimentel – 2º-secretário; Hélio Centurião – 1º tesoureiro e 
Max Willian da Silva – 2º tesoureiro.

Bastidores

Rayani Santa Cruz

Rayani Santa Cruz

Os deputados da Assembleia 
Legislativa de Mato Grosso do 
Sul estão literalmente correndo 
contra o tempo para limpar a 
pauta e aprovar projetos de lei 
do Executivo, que devem en-
trar em vigor em 1º de janeiro 
de 2022. O recesso terá início 
amanhã (17), e ontem (15) os 
parlamentares aprovaram 28 
propostas que vão desde rea-
juste dos servidores, novo Refis, 
CNH (Carteira Nacional de Ha-
bilitação) de graça e “conta de 
luz” paga pelo governo. Hoje 
(16), existe a possibilidade de 
realizar uma sessão extraordi-
nária às 15h caso os deputados 
não consigam votar pela manhã.

O presidente da Assembleia, 
deputado Paulo Corrêa (PSDB), 
colocou em votação durante a 
sessão de ontem a possibilidade 
de os deputados realizarem a 
sessão extra para que todos 
os projetos essenciais para o 
Estado sejam votados até esta 
quinta-feira. Os parlamentares 
aprovaram e, se houver neces-
sidade, a Casa de Leis vai fun-
cionar no período vespertino.

“Não vai ficar um projeto 
sem votar. Vamos fazer nossa 
parte e digo que o Parlamento 
fecha o ano honrando o tra-
balho que se presta. Nossa filo-
sofia de trabalho é de respeito 
aos Poderes e que temos de ser 
respeitados também.”

Para o parlamentar o com-
promisso em primeiro lugar é 
com a sociedade. “Penso que 
onde plantamos seriedade e 
compromisso, é isso que co-
lhemos”, disse o presidente. 

A sessão ordinária tem início 
às 9h, e a intenção de Corrêa ini-
cialmente é de fazer as aprova-
ções ainda no período da manhã.

Para hoje (16), estão pre-
vistos para votar em segunda 
discussão 12 projetos de autoria 
do Poder Executivo. Alguns re-
duzem taxas e tributos com o 
objetivo de contribuir para a 
regularização das finanças das 

famílias sul-mato-grossenses.

Propostas
Projeto de Lei 359/2021 al-

tera a redação do caput do 
art. 3º da Lei nº 4.147, de 19 de 
dezembro de 2011, que dispõe 
sobre a Taxa de Regulação, Fis-
calização e Controle do Serviço 
Público de Saneamento Básico 
(TRS), no âmbito do Estado de 
Mato Grosso do Sul.

Projeto de Lei 360/2021 dá 
nova redação ao anexo da Lei 
nº 4.282, de 14 de dezembro de 
2012, que estabelece os valores 
das taxas da Tabela de Serviços 
do Departamento Estadual de 
Trânsito de Mato Grosso do Sul 
(Detran-MS), para adequação 
de valores com algumas re-
duções e até mesmo exclusão 
da cobrança pela prestação de 
alguns serviços.

Projeto de Lei 395/2021 al-
tera a redação e acrescenta 
dispositivos à Lei nº 1.810, de 
22 de dezembro de 1997, que 
dispõe sobre os tributos de com-
petência do Estado e dá outras 
providências, no que tange à 
regulação de regras relativas 
a usufruto no concerne aos 
trâmites do imposto do ITCD.

Projeto de Lei Complementar 
14/2021 dispõe sobre formas 
excepcionais de pagamento da 
contribuição a que se referem 
os arts. 27-A a 27C da Lei 
Complementar nº 93, de 5 de 
novembro de 2001, que institui o 
Programa Estadual de Fomento 
à Industrialização, ao Trabalho, 
ao Emprego e à Renda (MS-
-Empreendedor), e dá outras 
providências, no que normatiza 
as contribuições ao Fadefe e ao 
Pró-Desenvolve.

Projeto de Lei 398/2021, que 
altera o Programa Mais Social, 
fixando o valor de R$ 300 a ser 
disponibilizado ao beneficiário 
do programa para auxílio na 
aquisição de gás de cozinha.

Projeto de Lei 358/2021, do 
Executivo, que dispõe sobre 
a Regularização Fundiária 
Urbana de Interesse Social 

O presidente da CCJR (Co-
missão de Constituição, Justiça 
e Redação), deputado estadual 
Gerson Claro (PP), destacou 
que a comissão analisou 586 
propostas em 2021 durante 
a apresentação do relatório 
sobre o trabalho executado 
pelo grupo de trabalho. 

“Só restam 43 projetos para 
análise da comissão, a maior 
parte a pedido do autor. Agra-
deço à Mesa Diretora da As-
sembleia Legislativa de Mato 
Grosso do Sul, a equipe da 
assessoria jurídica da Casa de 
Leis, um ano de muita satis-
fação coordenando esse grupo. 
Trabalho que é feito com res-
ponsabilidade, foram 18 ses-
sões no primeiro semestre, 
22 no segundo, totalizando 
40 sessões, e 586 proposições 
analisadas, com menos de 20% 
rejeitadas, totalizando 107 re-
jeitadas”, relatou.

O deputado enfatizou ainda 
o trabalho da comissão ante os 
projetos entregues pelo Exe-
cutivo e que já devem passar 
a valer em 1º de janeiro de 
2022. “Satisfação com os inú-
meros projetos votados nos 
últimos dias, voltados àqueles 
que mais precisam, o energia 
social, bolsa para os servi-
dores, vários projetos vem de 
encontro a minimizar as di-
ferenças sociais geradas pela 
pandemia, esse olhar do go-
verno para as pessoas que 
precisam da mão de Estado 
para se restabelecer. Também 
parabenizo a Assembleia Le-
gislativa, que tem dado sua 
contribuição e todos os mem-
bros da CCJR”, relatou. 

Ainda ontem (15), os de-
putados entregaram projetos 
como o do reajuste do Mais 
Social, Fundersul 2022, e de 
redução de tributos. (RSC)

Hoje (16), os vereadores de 
Campo Grande votam a Lei 
Orçamentária Anual de 2022, 
na última sessão de 2021. O 
orçamento previsto em 2022 
é de R$ 4,789 bilhões e deve 
ser aprovado pelos parlamen-
tares. As estimativas de inves-
timentos, receitas e despesas 
para o próximo ano foram 
previstas nos recursos.

Para limpar a pauta, os par-
lamentares votam o Projeto de 
Lei nº 10.319/21, em primeira 
discussão durante a sessão ordi-
nária. Depois, em sessão extra-
ordinária não remunerada, será 
analisado em segundo turno.

O texto deu entrada na Câ-
mara Municipal no último dia 30 
de setembro e prevê orçamento 
de R$ 4,789 bilhões para o pró-
ximo ano, aumento de 2,9% em 
relação à previsão feita na LOA 
anterior para este ano, que era 
de R$ 4,651 bilhões.

Segundo a prefeitura, a 
previsão da receita foi rea-
lizada considerando os ce-
nários econômico, político e 
social. Também levaram-se 
em conta outros fatores, “os 
quais implicam riscos que 
estão além dos problemas 
regionais, também prevendo 
possíveis volatilidades da eco-
nomia brasileira e mundial, 
dado o cenário econômico e 
social pós-COVID e mediante 
a avaliação da realidade para 
a obtenção de recursos prove-
nientes de receitas de capital e 
a expectativa de recursos que 
não se concretizam”.

Comissão no recesso
O presidente da Câmara 

de Campo Grande, vereador 
Carlos Augusto Borges, o 
“Carlão do PSB”, afirma que, 
no recesso parlamentar, a 
Casa de Leis vai funcionar com 
comissão representativa, como 
em anos anteriores. O recesso 
inicia dia 20 de dezembro e vai 
até dia 2 de fevereiro de 2022. 

Conforme o presdiente, os 
vereadores integrantes da 
comissão vão ser definidos 
na sessão e, por enquanto, só 
está confirmado o vereador 
Ayrton Araújo (PT). São ne-
cessários quatro parlamen-
tares que ficam responsáveis 
por atender a população du-
rante o período de recesso 
parlamentar, até o dia 2 de 
fevereiro de 2022.

Carlos Augusto Borges 
(PSB) ainda afirmou que 
o plantão dos parlamen-
tares é extremamente im-
portante à população. “Nós 
montamos a comissão e os 
vereadores trabalham nor-
malmente nesse período de 
recesso. A diferença é que 
não temos a sessão par-
lamentar, mas os serviços 
continuam os mesmos.”

O restante dos parla-
mentares entra em recesso, 
e apenas as atividades em 
plenário (sessões ordinárias, 
audiências e solenidades) são 
suspensas. Conforme a Câ-
mara, os gabinetes e setores 
administrativos funcionarão 
normalmente. (RSC)

A deputada federal Rose Mo-
desto (PSDB) afirmou ontem 
(15), durante entrevista ao pro-
grama “Boca do Povo”, que deve 
concorrer a governo nas eleições 
em 2022, caso pesquisas com a 
população de Mato Grosso do 
Sul demonstrem boas condições 
para concorrer à função. A de-
putada vai mudar de partido, 
e afirma que a nova casa será 
divulgada nos próximos meses. 

Questionada sobre  se deve 
ser candidata a governadora, a 
deputada explicou que diversos 
fatores devem ser analisados, 
além da vontade pessoal. “Se a 
população quiser, por que não? 
Esse é um tipo de decisão que 
você não pode tomar sozinha. 
Não dá para falar: ‘eu quero 

ser, né’. Você pode querer, mas 
decidir ser, não. Essa decisão 
não é sozinha, e nem com par-
tido e nem com quatro ou cinco 
pessoas. Temos de olhar no olho 
do eleitor e entender se é isso 
que as pessoas querem. O que 
eu sinto é: pela minha história, 
pelo que defendi, por lugares 
onde passei, e eu sei o que é 
você depender de transporte 
público, da escola pública, de 
uma bolsa universidade como 
uma aluna bolsista, da saúde 
pública, e eu morei muitos anos 
em um bairro que não tinha as-
falto e esgoto. Então, eu sei das 
dificuldades. Depois me tornei 
professora, fui vereadora por 
duas vezes, vice-governadora, 
quando acabei conhecendo os 

79 municípios do Estado,  e os 
problemas de cada um.”

A parlamentar cita que atual-
mente, como deputada federal, 
se sente preparada para qual-
quer desafio. Mas a ação final 
sobre o cargo vai ser tomada 
ouvindo a população. “As pes-
quisas vão direcionar e o meu 
nome tem sido lembrado na dis-
puta majoritária. E no momento 
certo vamos tomar a decisão.”

Rose vai sair do PSDB em 
2022, quando houver a aber-
tura de janela partidária, e 
por enquanto evita falar sobre 
o partido a que vai se filiar. 
Apesar disso, o Podemos é a 
legenda provável, e o presidente 
regional, Sergio Murilo, já de-
clarou por diversas vezes o in-

teresse na filiação de Modesto.
“Hoje existe essa possibili-

dade enorme [de sair do PSDB] 
e as discussões serão na aber-
tura da janela eleitoral, que é 
em abril. Então, eu tenho essa 
perspectiva de buscar essa pré-
-candidatura de governadora ou 
pré-candidata a um outro cargo. 
Não é para falar do que não deu 
certo, acho que cada um tem um 
sonho e se for preciso mudar de 
partido para alcançar eu devo 
fazer isso”, disse. 

A deputada ponderou que a 
história dentro do PSDB foi como 
uma via de mão dupla e contri-
buiu com a legenda. Ela diz que 
é grata ao ninho tucano e que a 
mudança seria mais pela questão 
de “sonho e espaço”. (RSC)

Agência Brasil

O Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) decidiu unificar 
o horário de votação nas elei-
ções de 2022. Com a decisão, 
todos os estados deverão se-
guir o horário de Brasília, e 
não o horário local. A votação 
será realizada das 8h às 17h 
em todo o país. 

Dessa forma, a votação 
será das 7h às 16h no Ama-
zonas, em Rondônia, em Ro-
raima, Mato Grosso e Mato 

Grosso do Sul, onde o fuso é 
uma hora a menos em relação 
à capital federal. No Acre, 
o pleito começará às 6h e 
terminará às 15h, pois o fuso 
horário é duas horas a menos 
que o horário de Brasília. 
Em Fernando de Noronha, 
que está uma hora à frente, 
a votação será das 9h às 18h. 

O presidente do TSE, Luís 
Roberto Barroso, disse que 
medida foi tomada para que 
as eleições transcorram com 
tranquilidade.

Deputados correm para fechar ano 
legislativo em dia com projetos

Ao trabalho

(REURB-S), no âmbito da 
Agência de Habitação Po-
pular de Mato Grosso do Sul 
(Agehab-MS).

Projeto de Lei nº 400/2021, 
que autoriza o governo a pagar 
bolsas a servidores públicos de-
signados para atuação e partici-
pação em projetos, programas, 
cursos e ações relacionados 
ao desenvolvimento e à manu-
tenção da Educação Básica.

Outras três propostas apro-
vadas são referentes à doação 
de imóveis. São os Projetos de 
Lei 364/2021 e 397/2021, que 
autorizam a doação de imóveis 
aos municípios de Inocência e 
Batayporã, respectivamente, e 
o Projeto de Lei 365/2021, que 
autoriza a Agehab-MS a doar à 
Fundação de Desporto e Lazer 
de Mato Grosso do Sul (Fun-
desporte) área para construção 

de uma pista oficial de skate 
na região das Moreninhas, em 
Campo Grande.

Os deputados aprovaram 
também o Projeto de Lei 
399/2021, que organiza a car-
reira Serviços Organizacionais, 
denominando-a carreira Gestão 
Organizacional, e o Projeto de 
Lei 366/2021, que altera a lei 
que criou a Agência Estadual de 
Regulação de Serviços Públicos 
de Mato Grosso do Sul (Agepan) 
para alterar o nome da agência 
para Agems.

Conforme o regimento in-
terno, a Assembleia Legis-
lativa só volta a funcionar 
integralmente no dia 3 de feve-
reiro de 2020. No retorno das 
atividades em fevereiro ha-
verá sessão de abertura com 
participação do governador 
Reinaldo Azambuja (PSDB). 

Vereadores 
da Câmara de 
Campo Grande 
encerram ano na 
sessão de hoje
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Copa 2014

Apuração teve delações premiadas de executivos da Galvão Engenharia

Bezerra Coelho entrega cargo de líder de 
Bolsonaro após derrota para vaga no TCU

Presidente atende o STF e entrega teste 
negativo de COVID para posse de Mendonça

Ciro e Cid Gomes são alvos da PF 
sobre desvios em obras no Castelão

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil 

Reprodução

Carolina Ricardo, diretora do Instituto Sou da Paz, sobre projeto de lei 
que desobriga à marcação para rastreio de munições

É lamentável que o Senado 
Federal permita que a bancada 
da bala tratore o país

Pênalti
A Polícia Federal assinou nesta semana um acordo com a 

empresa de monitoramento de apostas esportivas Sportradar 
Integrity para receber informações sobre suspeitas de fraudes 
e manipulação de resultados no esporte brasileiro. O objetivo 
é passar a dar atenção ao combate à corrupção e em apostas 
lastreadas em competições. Com o acordo, a PF começará a 
receber informes a cada suspeita de irregularidades envolvendo 
brasileiros ou residentes no país.

Time 
É o primeiro acordo da empresa na América do Sul, mas a 

Sportradar mantém compartilhamento de informações sobre 
possíveis fraudes com dezenas de instituições, entre elas a 
Interpol, Europol, Guarda Civil da Espanha e polícia federal da 
Bulgária, Áustria e França.

Crise 
As negociações do governo Bolsonaro para dar aumento aos 

servidores da segurança pública têm causado irritação entre 
outras carreiras. O argumento principal é que policiais federais 
já possuem um dos maiores salários e benefícios da esfera 
federal e haverá desprestígio com outras.

Na luta 
Para Rudinei Marques, presidente do Fórum Nacional 

Permanente das Carreiras Típicas de Estado, ainda não está 
claro como será esse aumento, mas caso não haja reajuste 
para todo o funcionalismo, as entidades continuarão a buscar a 
recomposição salarial.

Minoria 
“A gente apoia os policiais, a bancada deles é muito grande 

no Congresso e o presidente foi eleito com essa bandeira. Mas 
acho, em um primeiro momento, incompreensível, vão agradar 
30 mil servidores para desagradar 1 milhão”, disse Marques ao 
Painel.

Outra
A Segunda Turma do STF fragilizou nessa terça-feira (14) 

mais uma condenação imposta a Sérgio Cabral.

Ele, não 
 Os ministros consideraram o juiz Marcelo Bretas 

incompetente para julgar os casos envolvendo a Operação 
Ponto Final, que investigou o suposto pagamento de propina 
pago por empresários donos de empresas de ônibus.

Portanto
O Supremo determinou o envio do processo para a Justiça 

estadual. Não houve declaração de nulidade das decisões de 
Bretas, mas especialistas afirmam que, no momento, ela pode 
ser considerada inválida até a convalidação ou não dos atos 
decisórios pelo novo juiz.

Não pode 
O ex-ministro do STF Carlos Ayres Britto citou um dos 

principais pontos da Constituição, que trata dos direitos e 
garantias fundamentais, para afirmar ser descabida a atitude 
da Câmara de sonegar informações sobre a votação da PEC dos 
Precatórios.

Escuro
 A Câmara se recusou por mais de 30 dias a revelar nomes 

de deputados que votaram de forma remota, como mostrou a 
Folha.

A lei
 “O artigo 5º, inciso 33, assevera que todos têm direito a 

receber dos órgãos públicos informações de interesse coletivo 
ou geral sob pena de responsabilidade”, disse Ayres Britto. 
“Não existe processo legislativo secreto. Tudo tem de ser 
aberto, é um direito fundamental.”

Trânsito 
O governador João Doria (PSDB) segurou por dois meses 

a nomeação de três conselheiros da Fapesp (Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo). Desde outubro, 3 
dos 12 assentos do órgão estavam vagos.

Pra já 
 Seis horas depois de ser procurado pelo Painel nessa terça 

(14), o governo de São Paulo publicou edição extra do Diário 
Oficial com decreto assinado por Doria reconduzindo Pedro 
Wongtschowski e nomeando Dimas Covas e Thelma Krug para 
o conselho.

Visita à Folha 1
 O general de Divisão José Ricardo Vendramin Nunes, chefe 

do Centro de Comunicação do Exército, visitou a Folha nessa 
quarta (14). Estava acompanhado de coronel Erb Lyra Leal, 
chefe da Divisão de Relações com a Mídia, coronel Vilmar 
Carlotto, chefe da agência Verde-Oliva, e coronel Márcio Tibério, 
adjunto da seção de Relações Institucionais.

Folhapress

Após derrota na disputa 
pela vaga do TCU (Tribunal 
de Contas da União), o líder do 
governo no Senado, Fernando 
Bezerra Coelho (MDB-PE), de-
cidiu entregar o seu cargo na 
manhã dessa quarta-feira (15).

O gabinete do senador in-
formou por meio de nota 
que a decisão foi comunicada 
nessa manhã ao presidente 
Jair Bolsonaro.

“O senador Fernando Be-
zerra Coelho (MDB-PE) en-
tregou nesta manhã o cargo de 
líder do governo no Senado. O 
pedido foi formalizado ao pre-
sidente Jair Bolsonaro a quem 
o senador agradece a con-
fiança no exercício da função”, 
afirma o texto.

A entrega do cargo acon-
tece um dia após a disputa 
pela vaga aberta no TCU, com 
a aposentadoria do ministro 
Raimundo Carreiro.

Apesar de contar com a in-
fluência de ser líder do governo 
e o apoio de governistas e al-
guns ministros, Bezerra obteve 
apenas 7 votos, de um total de 
78 senadores que participaram 
da sessão e votaram.

Os senadores deram a vitória 
a Antonio Anastasia (PSD-MG), 
que recebeu 52 votos. Ele era 
o candidato do presidente do 
Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-
-MG), que foi o grande vencedor 
da disputa e mostrou a sua 
força. Kátia Abreu (PP-TO), que 
era apoiada por alguns minis-
tros e também pelo senador 
Renan Calheiros (MDB-AL), 

O presidente Jair Bolsonaro 
(PL) enviou nessa quarta-feira 
(15) teste negativo de COVID-19 
ao STF (Supremo Tribunal Fe-
deral), para poder participar da 
posse de André Mendonça.

A medida atende a um dos 
requisitos estabelecidos pela 
corte para os cerca de 60 
convidados à cerimônia de 
posse do segundo indicado de 
Bolsonaro ao Supremo.

O outro era comprovante de 
vacinação, mas o presidente 
é crítico da vacina contra o 

coronavírus, e alega não ter 
se vacinado.

“O presidente da República, 
Jair Bolsonaro, confirmou pre-
sença na posse do Ministro 
André Mendonça, que será re-
alizada nesta quinta-feira (16). 
A equipe médica da Presidência 
enviou nessa quarta (15) teste 
negativo para COVID-19, pre-
visto na resolução 748/2021 do 
STF sobre as regras para in-
gresso nos prédios do STF a 
fim de conter a disseminação da 
COVID-19”, diz nota do Supremo.

A posse de Mendonça ocorre 
em meio à retomada de tensões 
entre Bolsonaro e o Supremo. 
Segundo relatos, ele cogitou 
não ir ao evento em razão do 
mal-estar com os ministros, em 
especial Alexandre de Moraes 
e Luís Roberto Barroso.

A questão da vacina é justa-
mente um dos pontos de atrito 
com a corte. O presidente se 
irritou com a decisão de Bar-
roso de obrigar o país a barrar 
viajantes que não tenham o 
comprovante de imunizante 

contra a COVID-19.
A decisão liminar, em res-

posta a uma ação da Rede 
Sustentabilidade, dá que es-
trangeiros só poderão entrar 
no país mediante a apresen-
tação do documento.

Já brasileiros que não te-
nham como comprovar a imu-
nização devem ficar em qua-
rentena por cinco dias e depois 
realizar um teste PCR.

O plenário do Supremo Tri-
bunal Federal ratificou a me-
dida ontem. (Folhapress)

Os irmãos Cid 
Gomes e o 
presidenciável 
Ciro Gomes 

Camila Mattoso/Folhapress

A Polícia Federal deflagrou 
operação na manhã dessa 
quarta (15) contra desvios de 
recursos públicos nas obras do 
Estádio Castelão, no Ceará.

A PF cumpriu 14 mandados 
de busca e apreensão deter-
minados pela Justiça, tendo 
entre os alvos os irmãos Ciro 
Gomes, pré-candidato a presi-
dente, e o senador Cid Gomes, 
ambos do PDT.

Segundo nota da polícia, as 
suspeitas são de “fraudes, exi-
gências e pagamentos de pro-
pina a agentes políticos e servi-
dores públicos decorrentes de 
procedimento de licitação para 
obras” no estádio, entre os anos 
de 2010 e 2013. Lúcio Gomes, 
outro irmão da família, também 
sofreu busca e apreensão.

Pelas redes sociais, Ciro su-
geriu que a ação da PF foi po-
lítica. “Não tenho mais dúvida 
de que Bolsonaro transformou 
o Brasil num Estado policial 
que se oculta sob falsa capa de 
legalidade”, escreveu.

O presidenciável afirmou 
também que “não tenho ne-
nhuma ligação com os su-
postos fatos apurados” e que 
não tem dúvida de que “esta 
ação tão tardia e desproposi-
tada tem o objetivo claro de 
tentar criar danos à minha 
pré-candidatura”. Ele termina 
o texto dizendo que ninguém 
vai calar sua voz.

O juiz Danilo Dias Vasconcelos 
de Almeida, da 32ª Vara Federal 

do Ceará, determinou ainda o 
afastamento do sigilo telefônico, 
bancário, fiscal e telemático dos 
irmãos e de outros alvos.

Segundo os documentos, a 
investigação é em cima de paga-
mento de propina a servidores 
públicos e agentes políticos do 
governo do Ceará na gestão do 
então governador Cid Gomes.

De acordo com a PF, a 
fraude teria ocorrido para 
que a Galvão Engenharia ob-
tivesse êxito no processo de 
licitatório para realizar re-
formas no estádio. O valor da 
concorrência foi de R$ 518 
milhões, oriundos do BNDES.

Há ainda suspeita de que, 
na fase de execução contratual, 
tenham sido pagas vantagens 
indevidas para que o governo 
estadual repasse valores que 
estavam supostamente retidos.

A polícia fala na represen-
tação que há indícios de que 
a propina era paga muitas 
vezes disfarçada de doações 
eleitorais para Cid Gomes e 
os irmãos Ciro Gomes e Lúcio 
Gomes.

Dois advogados que ocu-
param o cargo de procurador-
-geral do Estado do Ceará 
também foram alvos da ope-
ração. Eles são suspeitos de 
atuar no processo licitatório e 
promover uma blindagem aos 
políticos.

A apuração da PF contou 
com delações premiadas de exe-
cutivos da Galvão Engenharia.

Os pagamentos de propina, 
diz a polícia, eram feitos em 
espécie tanto em um escritório 
de advocacia quanto na resi-
dência de um dos advogados 
investigados.

Entrevista cancelada
A cúpula da Polícia Federal 

vetou pedido para realização 
de entrevista à imprensa 
que seria realizada no Ceará 
sobre a operação que realizou 
busca e apreensão contra 
Ciro e Cid Gomes nessa 
quarta (15).

A proibição, segundo diri-
gentes da PF, foi para evitar 
maior exposição e uso político 
da investigação.

Após receber os policiais 
durante a manhã, o pré-can-
didato a presidente pelo PDT 
disse ter “absoluta certeza” 
de que a operação foi orde-
nada por Jair Bolsonaro.

A direção da PF diz temer 
que haja o uso político da 
ação com base na interpre-
tação de que a investigação 
foi direcionada.

Internamente, delegados 
afirmam que se trata de um 
inquérito de 2017, aberto com 
base em acordos de colabo-
ração fechados pela Procura-
doria-Geral da República, que 
há ainda “herança” da Lava 
Jato, no sentido de exageros 
nas medidas.

Eles dizem que os pedidos 
de buscas e apreensão são no 
modelo “lavajatista”, sendo 
midiáticos.

Na opinião de parte da 
cúpula, como se trata de um 
caso que envolve políticos, po-
deriam ter sido realizadas ou-
tras medidas, como quebras 
de sigilo bancário e fiscal, 
antes da fase mais ostensiva.

No Senado, líder do 
governo, Fernando 
Bezerra, deixa o cargo

obteve 19 votos. Bezerra foi o 
último a entrar na disputa, mas 
seus aliados vinham afirmando 
nos bastidores que sua candida-
tura vinha ganhando força.

Um dos apoios alardeados 
nos bastidores era do senador 
Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho 

do presidente da República. 
Alguns aliados chegaram a di-
vulgar previsões irrealistas de 
que ele terminaria a disputa com 
35 a 40 votos. A vaga no TCU é 
almejada pelos parlamentares, 
pois oferece salário alto, estabi-
lidade e poder político.
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Foi firmado ontem (15) o 
Termo de Compromisso de 
Mato Grosso do Sul, junto 
ao Pnatrans (Plano Nacional 
de Redução de Mortes e Le-
sões no Trânsito), em Campo 
Grande. A intenção é a de 
reduzir pela metade o número 
de mortos no trânsito em todo 
o país em uma década. 

Conforme dados do GGIT 
(Gabinete de Gestão Integrada 
do Vida no Trânsito), apenas 
em Campo Grande, entre 2011 
e 2020, o número de mortos 
no trânsito caiu 41,6%. En-
quanto o primeiro ano deixou 
o saldo de 132 mortes, a dé-
cada chegou ao fim com 77 
mortes. Neste ano, ainda sem 
contabilizar o período refe-

rente a dezembro, o número 
de mortos não ultrapassou 70. 

Durante assinatura do 
termo de compromisso em 
Campo Grande, o secretário 
Nacional de Trânsito, Frede-
rico Carneiro, revelou que a 
ação vai proporcionar o desen-
volvimento de ações práticas 
contra mortes em acidentes. 

“Temos uma proposta de 
até 2030 reduzir em 50% o 
número de mortes e acidentes 
de trânsito. No Plano Nacional, 
temos 54 ações divididas e 
agrupadas em seis pilares, 
relativos a fiscalização, se-
gurança veicular e educação, 
para que essas ações sejam 
implementadas pelos órgãos 
competentes”, afirma.

Capital firma acordo nacional 
para reduzir número de mortes 

CIDADES
Expectativa

Saúde

Na comparação 
com o ano 
passado, 
incremento pode 
chegar a 53% 

Aeroporto de Campo Grande deve movimentar 
mais de 74 mil passageiros no fim do ano

Suelen Morales

Fim de ano é época de 
férias e recesso para grande 
parte da população, e com 
isso o Aeroporto Interna-
cional de Campo Grande deve 
receber cerca de 74.295 de 
passageiros entre os dias 17 
de dezembro de 2021 e 3 de 
janeiro de 2022. O número é 
53% maior em comparação 
ao ano passado, quando 
48.505 pessoas embarcaram 
e desembarcaram na Capital, 
entre os dias 18 de dezembro 
de 2020 e 4 de janeiro de 2021.

Os dados fornecidos pela 
Infraero (Empresa Brasileira 
de Infraestrutura Aeropor-
tuária) são de uma projeção 
para as festas de fim de 
ano e foram elaborados de 
acordo com as programações 
informadas pelas empresas 
aéreas de todo o Brasil. Estão 

Isabela Assoni 

Na manhã de ontem (15), a 
Santa Casa de Campo Grande 
recebeu a ambulância adqui-
rida por meio da emenda par-
lamentar coletiva municipal de 
2021, parte do plano de ações 
do vereador Dr. Victor Rocha 
(PP) anunciado em março 
deste ano. O veículo, avaliado 
em R$ 205 mil, tem por ob-
jetivo ajudar no transporte 
de pacientes com qualidade, 
conforto e segurança entre as 
unidades hospitalares. 

A emenda contou com a 
participação de 20 vereadores, 
presentes na entrega oficial 
do veículo ao hospital. Para 
Victor Rocha, a iniciativa 
partiu da necessidade de ofe-
recer praticidade e segurança 
no transporte de pacientes 
que precisam se deslocar a 
outra unidade para realizar 

procedimentos, bem como da 
remoção de pacientes que ne-
cessitem de transporte seguro 
no interior do Estado.

“Precisávamos para fazer 
o transporte de pacientes 
da Santa Casa para outras 
clínicas para fazer um de-
terminado exame, ou fazer 
transporte dentro da cidade e 
o custo operacional era muito 
grande. Então conversei com 
cada um dos vereadores que 
estão aqui e todos ajudaram. 
Essa é uma entrega do Legis-
lativo de Campo Grande para 
a Santa Casa, que atende não 
só a demanda do município, 
mas de todo o Estado”, pontua.

O presidente da Santa Casa, 
Heitor Rodrigues Freire, es-
teve presente para agradecer 
a ação conjunta dos verea-
dores. Em sua fala, destacou 
que a iniciativa demonstra a 
valorização do trabalho desen-

volvido pelo hospital e a união 
de esforços em benefício da 
população campo-grandense.

“Este é o momento de nós 
cumprirmos o sagrado dever 
da gratidão, a necessidade 
de responder a esse ato ma-
ravilhoso da nossa Câmara 
dos Vereadores, a casa do 
povo. São 20 vereadores que 
corresponderam e nos permi-
tiram conseguir a ambulância 
para atender melhor a popu-
lação. O veículo vai nos per-
mitir oferecer mais qualidade 
no atendimento do transporte 
de nossos pacientes. É um 
momento de gratidão e de 
alegria, porque essa união de 
esforços, essa conjugação de 
propósitos mostra que todos 
aqui estão trabalhando em be-
nefício da população da nossa 
cidade. A nossa Santa Casa se 
caracteriza por esse trabalho 
maravilhoso”, destaca.

Trânsito Segurança

PRF lança programa 
para reduzir violência 
nas estradas de MS

Nova sede da 
Depac recebe 
R$ 3 milhões 
em investimentos
Aline Araújo

A Avenida Ricardo 
Brandão, em Campo Grande, 
será o endereço do novo 
prédio da Depac Centro (Dele-
gacia de Pronto Atendimento 
Comunitário do Centro), da 
Polícia Civil. O novo prédio 
deve ser construído em uma 
área de 2.581 metros qua-
drados e o investimento está 
avaliado em aproximada-
mente R$ 3 milhões. 

O prédio ocupa 760 metros 
quadrados e foi doado ao 
governo do Estado pela Pre-
feitura de Campo Grande. Em 
contrapartida do terreno, o 
governo do Estado doará dez 
novas viaturas para a Guarda 
Municipal de Campo Grande.

“Ontem foi um dia his-
tórico para nós, porque tí-
nhamos a autorização do 
governador Reinaldo Azam-
buja para a construção de 
uma nova Depac Centro, em 
Campo Grande, para atender 
a contento o crescimento pu-
jante da nossa Capital, mas 
precisávamos de um terreno e 
a Câmara Municipal aprovou 
o projeto encaminhado pela 
prefeitura, doando o ter-
reno localizado na Avenida 
Ricardo Brandão”, explicou 
o secretário de Estado de 
Justiça e Segurança Pública, 
Antonio Carlos Videira.

Segundo o delegado-geral 
da Polícia Civil, Adriano 
Garcia Geraldo, a mudança 
foi motivada pelo fato de o 
prédio que abriga atualmente 
a Depac não atender mais a 
demanda e uma das princi-
pais dificuldades é estaciona-
mento e acesso de viaturas.

Obras devem começar no 
primeiro semestre de 2022. 
O local deverá conta com 
recepção, sala de boletim de 
ocorrência, de delegados, car-
tórios, salas para advogados 
e defensores, setor de in-
vestigações, copa, sanitários 
adaptados, alojamentos para 
policiais, entre outros.

Aline Araújo e Maria Clara

Com a chegada do período 
de férias e das festas de fim 
de ano, a PRF (Polícia Rodo-
viária Federal) lançou no dia 
10 de dezembro o Programa 
Rodovida 2021/2022, que se 
se estende até 6 de março e 
pretende intensificar a fisca-
lização, promovendo ações 
educativas a fim de reduzir 
a violência do trânsito.

“A Operação Rodovida é 
uma operação de todos os 
órgãos e agências de trânsito, 
ela não é exclusiva da PRF. 
Pelo contrário ela tem esse 
espírito de integração. É uma 
operação de todos nós. Por 
isso nós apoiamos ações nas 
áreas dos municípios quando 
convidados, como oportuno 
e conveniente, assim como 
somos apoiados pelos nossos 
parceiros área da saúde, edu-
cação e segurança pública, e 
buscamos desenvolver ações 
para ter um trânsito mais 
seguro e pacífico”, afirmou 
o superintendente da Polícia 

Rodoviária Federal em Mato 
Grosso do Sul, Luiz Ale-
xandre Gomes da Silva.

Ele ainda ressaltou a im-
portância de que as pessoas 
se conscientizem sobre res-
peitar as leis de trânsito. 
A intenção do programa é 
reduzir os acidentes de trân-
sito, principalmente aqueles 
relacionados a ultrapas-
sagem indevida, embriaguez 
ao volante, não utilização 
do cinto de segurança e de-
mais dispositivos de retenção 
obrigatórios, falta de uso do 
capacete, excesso de veloci-
dade e utilização do telefone 
celular durante a condução 
de veículos, que provocam ín-
dices elevados de letalidade, 
de acordo com os dados his-
tóricos de acidentes nas ro-
dovias federais levantados 
pela PRF. Além da fiscali-
zação, serão desenvolvidas 
atividades de educação para 
o trânsito, com a veiculação 
de informações referentes a 
dicas de segurança de trân-
sito. 

Com maior controle da 
pandemia, número de 
passageiros deve ser 
maior que em 2020 

Valentin Manieri

Vale lembrar que a 
Infraero mantém as 
recomendações da An-
visa (Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária) 
sobre distanciamento 
social, uso de máscara 
e higienização das mãos 
dentro dos terminais. 
Além disso, a orientação 
é de que os passageiros 
cheguem ao aeroporto 
com no mínimo 1h30 de 
antecedência para voos 
domésticos e 3h de an-
tecedência para voos in-
ternacionais. Para mais 
informações, os passa-
geiros podem conferir no 
site da Anac (Agência Na-
cional de Aviação Civil). 

Exigências

previstos também 565 pousos 
e decolagens no período, o 
que representa um aumento 
de 57% se comparado aos 360 
voos realizados no mesmo 
período do ano passado.

Além disso, a Infraero 
informou que a maior mo-
vimentação nos aeroportos 
nacionais deve ocorrer nos 
dias 20 e 23 de dezembro e 
também em 3 de janeiro.

O presidente aproveitou 
o momento para anunciar a 
Campanha para Arrecadação 
de Enxovais, destinados às 
enfermarias do SUS (Sistema 
Único de Saúde), com o título 
“Faça chuva ou faça sol, a 
gente troca o lençol!”. Freire 
explica que a demanda por 
troca de enxovais é maior do 
que a disponível na instituição, 
por isso a iniciativa.

De acordo com o hospital, 
em um período de 24h, o con-

sumo médio das peças é de 
4.300 kg a 4.500 kg, variando 
de um dia para o outro. Para 
a vice-presidente da Santa 
Casa, Alir Terra Lima, a 
campanha é para ajudar os 
menos favorecidos que serão 
beneficiados durante o pe-
ríodo de estada no hospital. 

“Vamos cobrir uma cama 
a cada dia em 2022, assim 
estaremos presentes na vida 
de muitos pacientes que ne-
cessitar de assistência médico-

-hospitalar”, destacou Alir.
Aqueles que quiserem cola-

borar com a ação podem doar 
pelo menos um lençol hos-
pitalar no valor de R$ 31,85. 
O pagamento é feito direta-
mente para o fornecedor, que 
repassará apenas as peças à 
instituição. Os comprovantes 
devem ser enviados para o nú-
mero (67) 98477-6734 (What-
sApp), e o setor de Captação 
e Recursos fará o controle das 
arrecadações.

Arrecadação de enxovais

Veículo avaliado em 
R$ 205 mil foi 
consolidado pela união 
dos 20 vereadores

Nilson Figueiredo

Emenda parlamentar coletiva entrega 
nova ambulância para a Santa Casa 

Com o surgimento de 
novas variantes do novo 
coronavírus, Campo Grande 
ampliou o alerta e adotou, 
desde o dia 13 deste mês, 
uma barreira sanitária no 
aeroporto internacional da 
Capital. Além disso, o local 

também oferece testagem 
contra o vírus e vacinação, 
para que os passageiros 
consigam se vacinar e, até 
mesmo, atualizar o esquema 
imunológico. 

O atendimento funciona 
da seguinte forma: os téc-

nicos da Sesau (Secretaria 
Municipal de Saúde) fazem 
a abordagem e a triagem 
inicial do passageiro na 
sala de desembarque e in-
dicam o local para reali-
zação do teste de antígeno 
(swab), que fica pronto em 

15 a 20 minutos e possui 
alto grau de confiabilidade. 
Caso o resultado do teste 
seja positivo, o passageiro 
será orientado a ficar em 
quarentena e passará a ser 
monitorado pelas equipes 
do município.

BARREIRA SANITÁRIA
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Forte e vingador Corinthians

Fluminense

Fórmula 1 

Título da Copa do Brasil se junta aos troféus do Estadual e Brasileiro

Galo Mineiro bate o Furacão 
e consegue a ‘tríplice coroa’

Paulinho volta ao Timão e 
busca resgatar o seu futebol

Abelão vai treinar Tricolor Carioca pela 4ª vez

Hamilton recebe o título de Cavaleiro e vira Sir

ESPORTES

Luciano Trindade, Folhapress

O Paulinho que o torcedor 
do Corinthians tem em sua 
memória é aquele que foi uma 
das principais peças do time 
que conquistou a inédita taça 
da Libertadores além do bicam-
peonato mundial, em 2012.

Nos oito anos longe do 
Parque São Jorge, porém, o vo-
lante nunca conseguiu repetir 
o futebol que o credenciou para 
a Copa do Mundo de 2014 e 
lhe deu projeção internacional. 
Apesar de ter acrescentado 
títulos ao seu currículo, teve 
passagens apagadas por Totte-
nham (ING) e Barcelona (ESP) 
e só conseguiu se destacar jo-
gando na China.

Ontem (15), ele assinou con-
trato até 31 de dezembro de 
2023 para ser um dos princi-
pais reforços do time corintiano 
nos próximos dois anos. No 
retorno, Paulinho terá de lidar 
com uma expectativa grande 
enquanto busca se reencontrar 
nos gramados. “Fico muito feliz 
de poder voltar a atuar com a 
camisa do Corinthians, o clube 
que eu amo e que foi o pilar de 
toda a minha carreira”, afirmou 
o jogador. “Agora, é voltar a 
jogar ao lado da Fiel com a 
certeza de que vamos fazer 
história juntos de novo.”

Faz quase três meses que ele 
não disputa um duelo oficial. Foi 
em 17 de setembro que o atleta 

fez o último de seus apenas 
quatro jogos pelo Al-Ahly, da 
Arábia Saudita, antes de res-
cindir seu vínculo.

De lá para cá, ele procurou 
manter o condicionamento fí-
sico por conta própria enquanto 
esperava pela definição de seu 
destino. No mês de novembro, 
durante cerca de uma semana, 
chegou a usar as instalações do 
CT do Corinthians, no Parque 
Ecológico do Tietê. Até enca-
minhar o acerto com o time, 
aguardou uma oferta da Eu-
ropa ou mesmo da China, algo 
que não se concretizou.

Como o volante agenciado 
por Giuliano Bertolucci estava 
livre no mercado, o clube pau-
lista terá de arcar apenas com 
seus salários, além das luvas 
(prêmio pela assinatura do 
acordo). 

No mesmo dia em que anun-
ciou o retorno do ídolo, o Corin-
thians divulgou uma parceria 
com o Grupo Taunsa, fabricante 
e fornecedor de produtos e ser-
viços agrícolas. A contratação 
do jogador foi atrelada ao pa-
trocinador, que também terá 
vínculo com o clube até o fim 
de 2023.  Depois de disputar os 
dois últimos Mundiais, o volante 
não tem participado do ciclo 
para a Copa do Qatar, em 2022. 
“No ano que vem, o bicho vai 
pegar. Conto com a presença 
de vocês, e vamos que vamos”, 
afirmou Paulinho. 

Luciano Shakihama

O Atlético-MG fechou a tem-
porada 2021 do futebol nacional 
com mais uma taça. Depois do 
título mineiro e da conquista 
do Campeonato Brasileiro, o 
Galo sagrou-se bicampeão da 
Copa do Brasil na noite de 
ontem (15), em Curitiba, diante 
do Athletico-PR.

Com a vantagem de ter 
ganho por 4 a 0 no jogo da ida, 
domingo (12), o time coman-
dado por Cuca venceu nova-
mente o Furacão, desta vez 
por 2 a 1. Deste modo, estica a 
festa da torcida em Belo Hori-
zonte, iniciada com o título da 
Série A. O Galo ergueu a taça 
do torneio mata-mata nacional 
pela segunda vez, ao repetir o 
feito de 2014.

Na partida de ontem, Keno 
tratou de esfriar o ímpeto 

da torcida rubro-negra de 
Curitiba. Aos 24 minutos, ele 
aproveitou contra-ataque ini-
ciado com o chileno Vargas, 
que abriu para o a rgentino 
Zaracho  na direita. O meia 
rolou para o meio da área, e o 
soteropolitano Keno bateu com 
força para abrir o placar. 

Até então, o jogo estava 
fraco, com muitas interrup-
ções. O Furacão ainda teve um 
gol anulado, com interferência 
do VAR, que viu toque de mão 
de Pedro Rocha, que impediu 
o Athletico de abrir o placar, 
aos 19. 

O gol alvinegro abalou os 
donos da casa, que já não jo-
gavam bem e teriam de fazer 
pelo menos cinco gols para 
evitar a conquista do atual 
campeão brasileiro ainda no 
tempo regulamentar. Nervoso, 
Renato Kayzer recebeu cartão 

amarelo aos 28 minutos, e 
aos 38, o principal atacante 
do Furacão deixou o campo 
por contusão. Naquela altura, 
o Atlético-MG já controlava 
a partida. Hulk perdeu boa 
chance ao tentar encobrir o 
goleiro Santos dentro da área, 
mas a bola passou à frente do 
gol e saiu na linha de fundo. 

Segundo tempo
Para a etapa final, o Ath-

letico tentou ao menos evitar 
nova derrota para o adver-
sário, desta vez em plena 
Arena da Baixada. 

Entretanto,  o Galo de Belo 
Horizonte seguia dentro de 
campo com segurança e di-
ficilmente corria riscos. Do 
outro lado, a equipe do téc-
nico Alberto Valentin nem de 
longe repetia as boas atuações 
que levaram o Furacão até a 

final da Sul-Americana vencida 
sobre o Bragantino. Tampouco 
o poder de fogo visto na semi-
final da Copa do Brasil, em que 
liquidou o Flamengo no Mara-
canã.  Um dos derradeiros sus-
piros para a torcida vermelha e 
preta que lotou o estádio foi o 
gol de Mingotti, que substituiu 
Kayzer, anulado por impedi-
mento, aos 10 minutos. 

O restante do segundo 
tempo foi do Athletico na ten-
tativa de ir ao ataque na base 
da afobação e o melhor time 
do Brasil na atualidade só 
a desperdiçar chances nos 
contra-ataques. Em um deles, 
aos 30, Hulk, artilheiro da 
Copa do Brasil, marcou seu 
oitavo gol no torneio. Aos 41, 
Jaderson descontou para os 
donos da casa, mas foi muito 
pouco neste inesquecível ano 
do Atlético-MG.

O Fluminense anunciou o 
retorno do técnico Abel Braga 
ontem (15). O comandante 
chega para a temporada de 
2022 tendo como uma das mis-
sões classificar a equipe à fase 
de grupos da Libertadores.

Também desembarcam no 
clube os auxiliares Leomir de 
Souza e Ricardo Colbachini. 
Marcão, que comandou a equipe 
no Campeonato Brasileiro, re-
torna ao posto de auxiliar-per-
manente da comissão técnica.

Esta será a quarta passagem 
de Abel Braga pelo Fluminense, 
clube pelo qual conquistou o 
Campeonato Brasileiro de 2012. 
Nas Laranjeiras, inclusive, ele 
reencontra o atacante Fred, um 
dos destaques daquele título.

O treinador esteve à frente 

do time tricolor em 2005, de 
2011 a 2013 e de 2016 a 2018. A 
última despedida foi na gestão 
de Pedro Abad e aconteceu 
em meio a uma crise política 
pela qual o clube passava, que 
também ocasionou a saída de 
Paulo Autuori, então diretor 
de futebol.

Abel é o segundo treinador 
com mais jogos na história do 
Fluminense, com 328 jogos, 
atrás apenas de Zezé Moreira, 
que tem 474.

O trabalho mais recente do 
treinador foi no Lugano, da 
Suíça, onde esteve de junho 
a setembro deste ano. Na 
temporada anterior, ele foi 
vice-campeão do Brasileiro 
com o Internacional.  (UOL/
Folhapress)

Sete vezes campeão de Fór-
mula 1, o piloto inglês Lewis 
Hamilton, 36, recebeu o título 
de Cavaleiro da Ordem do Im-
pério Britânico, ontem (15). 
A cerimônia foi realizada no 
Castelo de Windsor e o tí-
tulo foi entregue pelo príncipe 
Charles, de Gales.

Com a comenda, o piloto 
passa a ter o título de Sir. 
O ex-jogador brasileiro Pelé 
recebeu uma condecoração 

equivalente em 1997 da rainha 
Elizabeth 2ª, mas, por não 
ser britânico, não recebeu a 
alcunha de Sir, segundo o Pa-
lácio de Buckingham informou 
na época.

Hamilton não é o primeiro 
piloto entrar para o rol de Ca-
valeiro da Ordem do Império 
Britânico. Antes dele, o austra-
liano Jack Brabham, em 1978, 
e os britânicos Stirling Moss, 
em 2000, e Jackie Stewart, em 

2001, foram homenageados.
O piloto da Mercedes perdeu 

a chance de ganhar o oitavo 
título da F1, algo inédito na 
principal categoria do auto-
mobilismo, no domingo (12). 
Ele terminou em segundo lugar 
no GP de Abu Dhabi e viu o 
holandês Max Verstappen, 24, 
levantar a taça.

Hamilton e Verstappen che-
garam à última prova da tem-
porada empatados na classifi-

cação, com 369,5 pontos cada 
um. O inglês liderou quase toda 
a prova e, na última volta, foi 
ultrapassado por Verstappen, 
da Red Bull.

Hamilton é o maior ven-
cedor ao lado do alemão Mi-
chael Schumacher. Em 2009, 
um ano depois de vencer o 
seu primeiro campeonato de 
F1, ele foi reconhecido como 
Membro da Ordem do Império 
Britânico. (Folhapress)

Hulk comemora 
segundo gol do 
Atlético-MG na vitória 
sobre o Athletico, ontem

Eduardo Carmim/Folhapress

Felipe Szpak/Ag. Corinthians

Daniel Perpetuo/FFC

Boa Sorte

Mega Sena

0 4  1 1  1 9  2 5  3 7  5 5
(N°2438)

0 2  0 3  0 4  0 5  0 6
0 9  1 0  1 2  1 3  1 4
1 5  2 0  2 2  2 3  2 5

Lotofácil (N° 2398)

Faixa de premiação Valor do prêmio (R$)Número de ganhadores  

Quina

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 1.500.000,00

(Concurso nº5730)   (Sorteio realizado 14/12/2021)

Quina             0                               0,00
Quadra          47                        6.184,04
Terno          3.383                         81,82
Duque       84.005                           3,29

1 3   5 6   5 9   6 1   6 3

2 9   4 5   5 6   6 0   7 7  
(N° 5731)Quina

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$  700.000,00

Premiação 1º Sorteio

(Concurso nº  2310)

Faixa de premiação

Faixa de premiação

Número de ganhadores  

Número de ganhadores  

Valor do prêmio (R$)

Valor do prêmio (R$)

Premiação 2º Sorteio

Sena    0                     0,00
Quina            5                   6.595,68
Quadra             408                                                   102,64
Terno            8.265                                                  2,53

Sena       0                     0,00
Quina               7                    5.234,67
Quadra               383                                            109,34
Terno                7.638                                                      2,74

Dupla Sena
(Sorteio realizado 14/12/2021)

02  14  23   35   41  45
17  25  34   35   42  46

Faixa de premiação

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 4.400.000,00

Valor do prêmio (R$)

7 acertos      0 0,00
6 acerto               4                                 24.913,37
5 acertos           119                                     1.196,32
4 acertos  1.958                                       9,00
3 acertos        17.399                                       3,00

Número de ganhadores  

01 25 61 62 63 64 78

Timemania
(Concurso nº 1725) (Sorteio realizado 14/12/2021)

JUVENTUS /SPTime do 

Fonte: Site Caixa Econômica Federal

Rateio

LOTERIAS

Faixa de premiação Número de ganhadores Valor do prêmio (R$)

(Concurso nº 543) (Sorteio realizado 14/12/2021)

0 3  0 4  0 6  1 0  1 8  2 0  2 6

Dia de Sorte

7 acertos         0  0,00
6 acertos        27          3.012,07
5 acertos      1.282            20,00
4 acertos     16.580                               4,00

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 500.000,00

Mês da Sorte: Junho

Lotomania (Nº 2249)

0 5  1 0  1 2  1 5  1 8
2 8  3 0  3 2  3 4  3 5
4 2  4 4  4 6  4 7  5 1
5 2  7 0  8 7  8 9  9 5

Lotofácil
(Concurso nº2397)(Sorteio realizado 14/12/2021)

15 acertos         1 1.370.748,46
14 acertos                272                           1.509,53
13 acertos          8977                       25,00
12 acertos           102720                             10,00
11 acertos           558825                                  5,00 

Número de ganhadores Valor do prêmio (R$)

eStiMatiVa Para o PrÓXiMo CoNCUrSo - r$ 1.500.000,00

Faixa de premiação

0 2   0 4   0 6    0 7   0 9 
1 0   1 3   1 4    1 5   1 7
1 8   2 0   2 1    2 2   2 5

Meia Paulinho assinou 
com o Alvinegro 
paulistano até 
dezembro de 2023

Última passagem 
de Abel Braga no 
Fluminense foi em 2018
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Forte e vingador Corinthians

Fluminense

Fórmula 1 

Título da Copa do Brasil se junta aos troféus do Estadual e Brasileiro

Galo Mineiro bate o Furacão 
e consegue a ‘tríplice coroa’

Paulinho volta ao Timão e 
busca resgatar o seu futebol

Abelão vai treinar Tricolor Carioca pela 4ª vez

Hamilton recebe o título de Cavaleiro e vira Sir

ESPORTES

Luciano Trindade, Folhapress

O Paulinho que o torcedor 
do Corinthians tem em sua 
memória é aquele que foi uma 
das principais peças do time 
que conquistou a inédita taça 
da Libertadores além do bicam-
peonato mundial, em 2012.

Nos oito anos longe do 
Parque São Jorge, porém, o vo-
lante nunca conseguiu repetir 
o futebol que o credenciou para 
a Copa do Mundo de 2014 e 
lhe deu projeção internacional. 
Apesar de ter acrescentado 
títulos ao seu currículo, teve 
passagens apagadas por Totte-
nham (ING) e Barcelona (ESP) 
e só conseguiu se destacar jo-
gando na China.

Ontem (15), ele assinou con-
trato até 31 de dezembro de 
2023 para ser um dos princi-
pais reforços do time corintiano 
nos próximos dois anos. No 
retorno, Paulinho terá de lidar 
com uma expectativa grande 
enquanto busca se reencontrar 
nos gramados. “Fico muito feliz 
de poder voltar a atuar com a 
camisa do Corinthians, o clube 
que eu amo e que foi o pilar de 
toda a minha carreira”, afirmou 
o jogador. “Agora, é voltar a 
jogar ao lado da Fiel com a 
certeza de que vamos fazer 
história juntos de novo.”

Faz quase três meses que ele 
não disputa um duelo oficial. Foi 
em 17 de setembro que o atleta 

fez o último de seus apenas 
quatro jogos pelo Al-Ahly, da 
Arábia Saudita, antes de res-
cindir seu vínculo.

De lá para cá, ele procurou 
manter o condicionamento fí-
sico por conta própria enquanto 
esperava pela definição de seu 
destino. No mês de novembro, 
durante cerca de uma semana, 
chegou a usar as instalações do 
CT do Corinthians, no Parque 
Ecológico do Tietê. Até enca-
minhar o acerto com o time, 
aguardou uma oferta da Eu-
ropa ou mesmo da China, algo 
que não se concretizou.

Como o volante agenciado 
por Giuliano Bertolucci estava 
livre no mercado, o clube pau-
lista terá de arcar apenas com 
seus salários, além das luvas 
(prêmio pela assinatura do 
acordo). 

No mesmo dia em que anun-
ciou o retorno do ídolo, o Corin-
thians divulgou uma parceria 
com o Grupo Taunsa, fabricante 
e fornecedor de produtos e ser-
viços agrícolas. A contratação 
do jogador foi atrelada ao pa-
trocinador, que também terá 
vínculo com o clube até o fim 
de 2023.  Depois de disputar os 
dois últimos Mundiais, o volante 
não tem participado do ciclo 
para a Copa do Qatar, em 2022. 
“No ano que vem, o bicho vai 
pegar. Conto com a presença 
de vocês, e vamos que vamos”, 
afirmou Paulinho. 

Luciano Shakihama

O Atlético-MG fechou a tem-
porada 2021 do futebol nacional 
com mais uma taça. Depois do 
título mineiro e da conquista 
do Campeonato Brasileiro, o 
Galo sagrou-se bicampeão da 
Copa do Brasil na noite de 
ontem (15), em Curitiba, diante 
do Athletico-PR.

Com a vantagem de ter 
ganho por 4 a 0 no jogo da ida, 
domingo (12), o time coman-
dado por Cuca venceu nova-
mente o Furacão, desta vez 
por 2 a 1. Deste modo, estica a 
festa da torcida em Belo Hori-
zonte, iniciada com o título da 
Série A. O Galo ergueu a taça 
do torneio mata-mata nacional 
pela segunda vez, ao repetir o 
feito de 2014.

Na partida de ontem, Keno 
tratou de esfriar o ímpeto 

da torcida rubro-negra de 
Curitiba. Aos 24 minutos, ele 
aproveitou contra-ataque ini-
ciado com o chileno Vargas, 
que abriu para o a rgentino 
Zaracho  na direita. O meia 
rolou para o meio da área, e o 
soteropolitano Keno bateu com 
força para abrir o placar. 

Até então, o jogo estava 
fraco, com muitas interrup-
ções. O Furacão ainda teve um 
gol anulado, com interferência 
do VAR, que viu toque de mão 
de Pedro Rocha, que impediu 
o Athletico de abrir o placar, 
aos 19. 

O gol alvinegro abalou os 
donos da casa, que já não jo-
gavam bem e teriam de fazer 
pelo menos cinco gols para 
evitar a conquista do atual 
campeão brasileiro ainda no 
tempo regulamentar. Nervoso, 
Renato Kayzer recebeu cartão 

amarelo aos 28 minutos, e 
aos 38, o principal atacante 
do Furacão deixou o campo 
por contusão. Naquela altura, 
o Atlético-MG já controlava 
a partida. Hulk perdeu boa 
chance ao tentar encobrir o 
goleiro Santos dentro da área, 
mas a bola passou à frente do 
gol e saiu na linha de fundo. 

Segundo tempo
Para a etapa final, o Ath-

letico tentou ao menos evitar 
nova derrota para o adver-
sário, desta vez em plena 
Arena da Baixada. 

Entretanto,  o Galo de Belo 
Horizonte seguia dentro de 
campo com segurança e di-
ficilmente corria riscos. Do 
outro lado, a equipe do téc-
nico Alberto Valentin nem de 
longe repetia as boas atuações 
que levaram o Furacão até a 

final da Sul-Americana vencida 
sobre o Bragantino. Tampouco 
o poder de fogo visto na semi-
final da Copa do Brasil, em que 
liquidou o Flamengo no Mara-
canã.  Um dos derradeiros sus-
piros para a torcida vermelha e 
preta que lotou o estádio foi o 
gol de Mingotti, que substituiu 
Kayzer, anulado por impedi-
mento, aos 10 minutos. 

O restante do segundo 
tempo foi do Athletico na ten-
tativa de ir ao ataque na base 
da afobação e o melhor time 
do Brasil na atualidade só 
a desperdiçar chances nos 
contra-ataques. Em um deles, 
aos 30, Hulk, artilheiro da 
Copa do Brasil, marcou seu 
oitavo gol no torneio. Aos 41, 
Jaderson descontou para os 
donos da casa, mas foi muito 
pouco neste inesquecível ano 
do Atlético-MG.

O Fluminense anunciou o 
retorno do técnico Abel Braga 
ontem (15). O comandante 
chega para a temporada de 
2022 tendo como uma das mis-
sões classificar a equipe à fase 
de grupos da Libertadores.

Também desembarcam no 
clube os auxiliares Leomir de 
Souza e Ricardo Colbachini. 
Marcão, que comandou a equipe 
no Campeonato Brasileiro, re-
torna ao posto de auxiliar-per-
manente da comissão técnica.

Esta será a quarta passagem 
de Abel Braga pelo Fluminense, 
clube pelo qual conquistou o 
Campeonato Brasileiro de 2012. 
Nas Laranjeiras, inclusive, ele 
reencontra o atacante Fred, um 
dos destaques daquele título.

O treinador esteve à frente 

do time tricolor em 2005, de 
2011 a 2013 e de 2016 a 2018. A 
última despedida foi na gestão 
de Pedro Abad e aconteceu 
em meio a uma crise política 
pela qual o clube passava, que 
também ocasionou a saída de 
Paulo Autuori, então diretor 
de futebol.

Abel é o segundo treinador 
com mais jogos na história do 
Fluminense, com 328 jogos, 
atrás apenas de Zezé Moreira, 
que tem 474.

O trabalho mais recente do 
treinador foi no Lugano, da 
Suíça, onde esteve de junho 
a setembro deste ano. Na 
temporada anterior, ele foi 
vice-campeão do Brasileiro 
com o Internacional.  (UOL/
Folhapress)

Sete vezes campeão de Fór-
mula 1, o piloto inglês Lewis 
Hamilton, 36, recebeu o título 
de Cavaleiro da Ordem do Im-
pério Britânico, ontem (15). 
A cerimônia foi realizada no 
Castelo de Windsor e o tí-
tulo foi entregue pelo príncipe 
Charles, de Gales.

Com a comenda, o piloto 
passa a ter o título de Sir. 
O ex-jogador brasileiro Pelé 
recebeu uma condecoração 

equivalente em 1997 da rainha 
Elizabeth 2ª, mas, por não 
ser britânico, não recebeu a 
alcunha de Sir, segundo o Pa-
lácio de Buckingham informou 
na época.

Hamilton não é o primeiro 
piloto entrar para o rol de Ca-
valeiro da Ordem do Império 
Britânico. Antes dele, o austra-
liano Jack Brabham, em 1978, 
e os britânicos Stirling Moss, 
em 2000, e Jackie Stewart, em 

2001, foram homenageados.
O piloto da Mercedes perdeu 

a chance de ganhar o oitavo 
título da F1, algo inédito na 
principal categoria do auto-
mobilismo, no domingo (12). 
Ele terminou em segundo lugar 
no GP de Abu Dhabi e viu o 
holandês Max Verstappen, 24, 
levantar a taça.

Hamilton e Verstappen che-
garam à última prova da tem-
porada empatados na classifi-

cação, com 369,5 pontos cada 
um. O inglês liderou quase toda 
a prova e, na última volta, foi 
ultrapassado por Verstappen, 
da Red Bull.

Hamilton é o maior ven-
cedor ao lado do alemão Mi-
chael Schumacher. Em 2009, 
um ano depois de vencer o 
seu primeiro campeonato de 
F1, ele foi reconhecido como 
Membro da Ordem do Império 
Britânico. (Folhapress)

Hulk comemora 
segundo gol do 
Atlético-MG na vitória 
sobre o Athletico, ontem

Eduardo Carmim/Folhapress

Felipe Szpak/Ag. Corinthians

Daniel Perpetuo/FFC

Boa Sorte

Mega Sena

0 4  1 1  1 9  2 5  3 7  5 5
(N°2438)

0 2  0 3  0 4  0 5  0 6
0 9  1 0  1 2  1 3  1 4
1 5  2 0  2 2  2 3  2 5

Lotofácil (N° 2398)

Faixa de premiação Valor do prêmio (R$)Número de ganhadores  

Quina

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 1.500.000,00

(Concurso nº5730)   (Sorteio realizado 14/12/2021)

Quina             0                               0,00
Quadra          47                        6.184,04
Terno          3.383                         81,82
Duque       84.005                           3,29

1 3   5 6   5 9   6 1   6 3

2 9   4 5   5 6   6 0   7 7  
(N° 5731)Quina

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$  700.000,00

Premiação 1º Sorteio

(Concurso nº  2310)

Faixa de premiação

Faixa de premiação

Número de ganhadores  

Número de ganhadores  

Valor do prêmio (R$)

Valor do prêmio (R$)

Premiação 2º Sorteio

Sena    0                     0,00
Quina            5                   6.595,68
Quadra             408                                                   102,64
Terno            8.265                                                  2,53

Sena       0                     0,00
Quina               7                    5.234,67
Quadra               383                                            109,34
Terno                7.638                                                      2,74

Dupla Sena
(Sorteio realizado 14/12/2021)

02  14  23   35   41  45
17  25  34   35   42  46

Faixa de premiação

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 4.400.000,00

Valor do prêmio (R$)

7 acertos      0 0,00
6 acerto               4                                 24.913,37
5 acertos           119                                     1.196,32
4 acertos  1.958                                       9,00
3 acertos        17.399                                       3,00

Número de ganhadores  

01 25 61 62 63 64 78

Timemania
(Concurso nº 1725) (Sorteio realizado 14/12/2021)

JUVENTUS /SPTime do 

Fonte: Site Caixa Econômica Federal

Rateio

LOTERIAS

Faixa de premiação Número de ganhadores Valor do prêmio (R$)

(Concurso nº 543) (Sorteio realizado 14/12/2021)

0 3  0 4  0 6  1 0  1 8  2 0  2 6

Dia de Sorte

7 acertos         0  0,00
6 acertos        27          3.012,07
5 acertos      1.282            20,00
4 acertos     16.580                               4,00

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 500.000,00

Mês da Sorte: Junho

Lotomania (Nº 2249)

0 5  1 0  1 2  1 5  1 8
2 8  3 0  3 2  3 4  3 5
4 2  4 4  4 6  4 7  5 1
5 2  7 0  8 7  8 9  9 5

Lotofácil
(Concurso nº2397)(Sorteio realizado 14/12/2021)

15 acertos         1 1.370.748,46
14 acertos                272                           1.509,53
13 acertos          8977                       25,00
12 acertos           102720                             10,00
11 acertos           558825                                  5,00 

Número de ganhadores Valor do prêmio (R$)

eStiMatiVa Para o PrÓXiMo CoNCUrSo - r$ 1.500.000,00

Faixa de premiação

0 2   0 4   0 6    0 7   0 9 
1 0   1 3   1 4    1 5   1 7
1 8   2 0   2 1    2 2   2 5

Meia Paulinho assinou 
com o Alvinegro 
paulistano até 
dezembro de 2023

Última passagem 
de Abel Braga no 
Fluminense foi em 2018
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Para secretário de Estado, medida chinesa foi considerada restrição de mercado

Fim do embargo da China destrava 
US$ 156 mi de exportações em MS

Preços da 
carne no Estado 
devem se 
manter em 2022

Os preços da carne bo-
vina em Mato Grosso do Sul 
não devem sofrer reajustes 
significativos nos próximos 
meses. Pelo menos é o que 
afirmam especialistas do 
tema, que avaliam uma es-
tabilidade dos custos da pro-
teína em 2022, mesmo com 
o retorno das atividades de 
exportação da commodity 
brasileira para a China.

Segundo José Pádua, ge-
rente técnico do Sistema 
Famasul (Federação da 
Agricultura e Pecuária de 
Mato Grosso do Sul), a pre-
visão é de que os preços 
permaneçam em níveis já 
registrados anteriormente. 
“A expectativa é de que 
essa notícia mantenha os 
patamares de preços que a 
gente já alcançou no fim de 
2021, acima dos R$ 300 a R$ 
310 a arroba.”

Além disso, Pádua ga-
rante que, para o consumidor 
final, essa mesma tendência 
de equilíbrio dos valores 
também pode se repetir. 
“Para o mercado consumidor 
de carne, provavelmente não 
haverá grandes mudanças, 
porque os patamares de 
preços praticamente não se 
alteraram nesses últimos 
dois meses, mesmo com essa 
suspensão provisória que foi 
demandada pela China.”

Com essa avaliação, o 
gerente presume que, a 
partir de agora, o mercado 
deve se sustentar em 2022 
com a oportunidade aberta 
novamente pela China.

Faturamento
Em 2021, os chineses 

compraram US$ 156 mi-
lhões de carne bovina de 
MS. A cifra representa um 
faturamento 32% superior 
ao registrado em todo ano 
de 2020, e responde por 
20% da receita estadual. 
“A expectativa é de que 
as vendas de carne bovina 
para a China cresçam ainda 
mais em 2022”, apontou 
Eliamar Oliveira, analista 
técnica da Famasul. (FR)

ECONOMIA

“Quanto à volta das 
negociações, isso nos 
mostra algo positivo. 
Permite que a gente 
retome os abates 
imediatamente e, 
consequentemente, o 
número de empregos. 

Nosso mercado é 
altamente rentável, 
interessa ao 
Estado. Tanto pelo 
volume quanto pela 
rentabilidade. Ele 
impacta, com certeza, 
na remuneração ao 

produtor. Então, é uma 
notícia positiva para 
que possamos dar uma 
sequência em termos de 
produção e exportação”, 
afirmou Jaime Verruck, 
secretário de Estado da 
Semagro. (FR)

Perspectivas com o fim da paralisação revelam otimismo
Felipe Ribeiro

A decisão da China de 
retomar as importações da 
carne bovina brasileira caiu 
como um presente de Natal 
para o Brasil, mais especifi-
camente para Mato Grosso 
do Sul, que vende quase 50% 
de sua produção para aquele 
mercado. Segundo o governo 
estadual, o embargo foi consi-
derado um meio de restringir 
o mercado brasileiro. A re-
abertura representa, anual-
mente, algo em torno de US$ 
156 milhões em receita de 
exportações ao Estado.

A reabertura das nego-
ciações internacionais pelo 
governo chinês ocorre após 
três meses e meio de sus-
pensão das compras do item 
brasileiro. O motivo da in-
terrupção está relacionado 
à constatação de dois casos 
de “vaca louca”, registrados 
em setembro deste ano, no 
Brasil. Na ocasião, a medida 
tomada pela China foi a de in-
terromper as importações em 
virtude do protocolo sanitário 

firmado entre os dois países.
De acordo com Jaime Ver-

ruck, titular da Semagro (Se-
cretaria de Estado de Meio 
Ambiente, Desenvolvimento 
Econômico, Produção e Agri-
cultura Familiar), a ação chi-
nesa, considerada por ele 
uma restrição de mercado, 
acabou afetando o Estado em 
vários aspectos, até mesmo 
nos preços.

“Na verdade, o posicio-
namento da China já es-
tava atrapalhando bastante 
o mercado. Nossa posição 
é clara, de que as questões 
sanitárias resolvidas não de-
veriam ser utilizadas como 
algum tipo de restrição de 
mercado, o que aconteceu 
por parte da China.”

“Isso significa um retarda-
mento da análise da questão 
sanitária, que acabou impac-
tando diretamente e, inclusive, 
o preço bovino em Mato Grosso 
do Sul”, disse Verruck.

Ainda, o secretário acres-
centou os efeitos causados 
em MS, em decorrência da 
paralisação, e teceu críticas à 

maneira como o país asiático 
lidou com a situação. 

“Tudo isso diminui a es-
cala de produção e o abate, 
por exemplo. Essa é a nossa 
primeira crítica, de que o go-
verno brasileiro adotou todos 
os protocolos necessários para 
que pudesse ocorrer uma li-
beração imediata. A China 
retardou demais a decisão da 
liberação”, avaliou.

Prejuízos
Conforme entrevista ce-

dida pela ministra Tereza 
Cristina à Jovem Pan News, o 
mercado chegou a encontrar 

alternativas, como as nego-
ciações com a Rússia. “Não 
sei se tivemos muitos preju-
ízos. Tivemos no início, nas 
primeiras semanas. O pro-
dutor rural teve uma queda 
no preço da arroba, mas, em 
seguida, a carne reagiu.”

“A Rússia abriu mais 
plantas para as exportações 
do Brasil. A arroba subiu no-
vamente. Nós conseguimos, 
já há uns 20 dias, que contê-
ineres de carnes produzidas 
até 4 de setembro, que tinham 
sido barrados no primeiro 
momento, também fossem de-
sembarcados para a China. 

Os frigoríficos, com certeza, 
tiveram alguns problemas 
com a logística”, explicou a 
chefe do Mapa (Ministério 
da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento).

A titular da pasta apro-
veitou a oportunidade para 
afastar eventuais questiona-
mentos a respeito da qualidade 
do produto brasileiro e afirmou 
que “a defesa agropecuária 
confirma a sua qualidade, 
seus serviços e a segurança 
transmitida ao exterior. É a 
excelência que nós temos na 
fiscalização dos nossos pro-
dutos agropecuários”.

Exportações da carne 
bovina brasileira à 
China são retomadas 
após três meses e meio
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Postos

Governo-Refis

INSS-aposentadoria

Petrobras reduziu o preço do combustível em 3% nas refinarias

Gasolina deve cair até R$ 0,07 
em MS, mas redução demora

Câmara pode ampliar Refis para grandes 
empresas e põe economia em alerta
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Nilson Figueredo

ECONOMIA

Luciana Lazarini
Folhapress

A prova de vida do INSS (Ins-
tituto Nacional do Seguro Social) 
volta a ser obrigatória a partir 
de 2022 e o órgão já suspenderá 
benefícios por falta de recadas-
tramento a partir de fevereiro. 
No país, 3.313.845 segurados 
ainda precisam realizar a prova 
de vida até janeiro de 2022, se-
gundo dados do INSS de outubro, 
os últimos disponíveis. No total, 
32.994.656 já fizeram a fé de vida 
(somando os recadastramentos 
realizados em 2020 e 2021).

Dois grupos precisam fazer 
a atualização até o dia 31 de 
janeiro: os aniversariantes de 
janeiro e os beneficiários que 
têm prova de vida vencida entre 
novembro de 2020 e junho de 
2021. Quem perder o prazo terá 
o pagamento suspenso em feve-
reiro, informou o INSS.

A partir de 2022, todos os 
bancos vão considerar o mês 
de aniversário para a prova de 
vida. Segundo portaria do INSS, 
a comprovação deverá ser feita 
preferencialmente por atendi-
mento eletrônico do banco res-
ponsável pelo pagamento, com 
uso de biometria. Os bancos 
também fazem esse tipo de aten-
dimento presencialmente, para 
quem precisar.

Todos os beneficiários que 
estão com a prova de vida 
vencida entre novembro de 
2020 e junho de 2021 terão até 
31 de janeiro para fazer a atu-
alização. As aposentadorias, 
pensões e demais benefícios 
desses segurados não foram 
cortados porque o recadastra-
mento obrigatório está sus-
penso até 31 de dezembro de 
2021, conforme lei de setembro.

O INSS criou um calendário 
de vencimentos para a retomada 
da prova de vida obrigatória, 
com prazos que vão até abril 
de 2022. Em fevereiro de 2022, 
por exemplo, acaba a tolerância 
para quem está com a prova de 
vida vencida nos meses de julho 
e agosto de 2021.

Mesmo sem ser obrigatória, 
a prova de vida continua sendo 
feita pelos bancos. Ou seja, não 
é preciso esperar até 2022 para 
fazer o recadastramento. Se-
gundo o INSS, cerca de 36 mi-
lhões de beneficiários devem 
fazer a prova de vida anual-
mente. O procedimento voltará 
a ser obrigatório para todos que 

recebem benefícios por meio 
de conta-corrente, poupança ou 
cartão magnético.

Como funcionam os bloqueios 
A partir de janeiro de 2022, 

em caso de ausência de com-
provação de vida no mês de 
aniversário do segurado, o 
INSS enviará os dois paga-
mentos seguintes com bloqueio 
aos bancos. Caso não seja 
feita a comprovação de vida 
após o segundo bloqueio, o 
benefício será suspenso. Após 
seis meses de suspensão, será 
cancelado (cessado).

Se o benefício estiver com o 
pagamento bloqueado ou sus-
penso, o beneficiário deve ir 
ao banco e realizar a prova de 
vida. Com isso, a renda será 
reativada, e os pagamentos, li-
berados. Após o cancelamento, o 
benefício terá que ser reativado 
por meio de biometria pelo apli-
cativo Meu INSS. Outra opção 
será agendar o serviço “Rea-
lizar Prova de Vida – Situações 
Excepcionais”, no Meu INSS ou 
pelo atendimento telefônico do 
135. Onde fazer a prova de vida .

No banco
A prova de vida deve ser 

feita no banco onde o aposen-
tado ou pensionista recebe seu 
benefício. O segurado deverá 
levar um documento de iden-
tidade com foto (RG, carteira 
de motorista ou a carteira de 
trabalho). O procedimento é 
feito pessoalmente nas agências 
bancárias, pelos caixas eletrô-
nicos (para quem tem biometria 
cadastrada) e, em algumas ins-
tituições, pelo internet banking 
ou nos aplicativos oficiais dos 
bancos. Há instituições em que 
as operações em que o cliente 
usa a biometria no mês de va-
lidação do recadastramento já 
são consideradas prova de vida.

No INSS
Maiores de 80 anos e benefici-

ários a partir de 60 anos que te-
nham dificuldade de locomoção 
podem fazer a prova de vida em 
domicílio. O beneficiário ou um 
familiar pode agendar, pelo 135 
ou pelo Meu INSS, uma visita de 
um funcionário do órgão.

Pelo Meu INSS
Para saber se pode fazer o 

recadastramento pelo celular, 
é preciso acessar o aplicativo 
Meu INSS.

Rosana Siqueira

A queda no custo da gasolina 
em Mato Grosso do Sul poderá 
chegar a R$ 0,07, mas só deve 
ser sentida em 15 dias. A Pe-
trobras reduziu, desde ontem 
(15), o preço do combustível em 
suas refinarias e passa a custar 
R$ 0,10 mais barato, por litro. 
O reajuste corresponde a uma 
redução de 3,1%. 

A justificativa para a de-
mora no repasse do percen-
tual de redução é que os esto-
ques só devem ser renovados 
após este período e então com 
a nova compra o preço já seria 
recalculado.

De acordo com diretor-
-executivo do Sinpetro (Sindi-
cato do Comércio Varejista de 
Combustíveis, Lubrificantes e 
Lojas de Conveniência de Mato 
Grosso do Sul), Edson Laza-
rotto, “ocorre que a gasolina que 
é comercializada nos postos é a 
gasolina tipo C, porque na sua 
composição entra 27% de etanol 
anidro, portanto a redução im-
pactará em média de 0,06 a 0,07 
centavos no custo final. Esse 
impacto deve ocorrer nos pro-
ximos dias a partir das compras 
tanto das distribuidoras como 
dos postos”.

Com o novo valor determi-
nado pela estatal, o custo da 
gasolina nas refinarias atinge 

R$ 3,09. Segundo a Petrobras, 
o motivo para a alteração dos 
preços está relacionado com 
elementos externos. “Reflete, 
em parte, a evolução dos preços 
internacionais e da taxa de 
câmbio, que se estabilizaram 
em patamar inferior para a 
gasolina”, informou a empresa.

Os custos no exterior foram 
influenciados, sobretudo nos 
últimos dias, pelos receios 
acerca da nova variante do 
coronavírus, ômicron. A situ-
ação motivou o presidente Jair 
Bolsonaro a comunicar uma 
possível diminuição no custo 
da gasolina no início do mês, o 
que não ocorreu.

Preços em MS
Pesquisa realizada pela 

ANP (Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis) aponta que os 
combustíveis tiveram queda 
nos custos. No entanto, os 
recuos se mostram tímidos, 
com tendência apontada 
mais para estabilidade.

No comparativo de ou-
tubro com novembro, o 
aumento foi de 5,2% nas 
bombas de MS, conforme le-
vantamento da agência. Mas, 
em dezembro, os preços re-
gistraram redução de 0,2% 
em relação ao mês anterior, 
uma diferença de R$ 0,01.

Ainda, no recorte semanal 
é possível acompanhar uma 
linha estável dos valores 
médios de revenda da pri-
meira semana de dezembro, 
comparados com o mesmo 
período de novembro. Não 
houve variação, com o custo 
do combustível sendo man-
tido na casa dos R$ 6,53.

Já em relação a duas 
semanas atrás, quando o 
preço médio da gasolina 
comum estava em R$ 6,54 
no Estado, a diferença foi 
de -0,4%. Na semana se-
guinte, o derivado do pe-
tróleo atingiu uma marca 
menor, de R$ 6,52.

o acesso ao Refis, evitar 
judicialização futura, en-
tender o cenário atual da 
pandemia, em que várias 
empresas estão passando 
por dificuldades. Qual é a 
empresa que tem hoje 30% 
do que deve para pagar 
de entrada? Então é mais 
ou menos nessa direção”, 
afirmou o relator.

O texto prevê a possibili-
dade de renegociar dívidas 
com a União mediante o 
pagamento de uma entrada 
de 5% do valor devido.

Fufuca disse que o por-
centual final pode ser maior, 
de 10% do débito. Ainda 
assim, o valor fica abaixo do 
aprovado pelo Senado, que 
ia de 2,5% a 25%, conforme 
o grau do prejuízo sofrido 
durante a pandemia.

Idiana Tomazelli
Folhapress

 A equipe do ministro Paulo 
Guedes (Economia) entrou em 
alerta diante da possibilidade 
de a Câmara dos Deputados 
ampliar de forma significativa 
o alcance do programa de re-
negociação de dívidas com a 
União, o Refis, que está sendo 
discutido no Congresso.

As mudanças podem favo-
recer grandes empresas deve-
doras, com descontos generosos 
em multas e juros, ainda que 
elas tenham tido lucro durante 
a pandemia de COVID-19.

Na versão anterior, o pro-
grama concedia os maiores 
benefícios para companhias 
que enfrentaram dificuldades 
na crise.

Um parecer preliminar do 

relator, deputado André Fufuca 
(PP-MA), ao qual a Folha teve 
acesso, indica a direção das alte-
rações e disparou a luz amarela 
no Ministério da Economia.

Os técnicos da área econô-
mica do governo de Jair Bolso-
naro (PL) ainda calculam o ta-
manho da renúncia, que deve 
ficar na casa dos bilhões. O 
programa é classificado como 
“muito pior” do que havia sido 
aprovado no Senado.

Procurado pela reportagem, 
Fufuca confirmou que pretende 
ampliar o acesso ao programa, 
mas disse que o texto ainda 
está sendo negociado com lí-
deres da Câmara para ser vo-
tado nesta semana. Por isso 
pode passar por alterações até 
ser protocolado oficialmente.

O relator ainda questionou 
o prejuízo apontado por téc-

nicos da área econômica.
“Como é que você pode alegar 

que essas empresas vão ter con-
dições de pagar se não for por 
meio do Refis, das condições 
que estamos criando? Se ela 
não pode pagar, consequente-
mente não vai ter arrecadação, 
o governo federal não vai re-
ceber esse recurso. Então está 
perdendo o quê?”, disse Fufuca.

Pela LRF (Lei de Responsa-
bilidade Fiscal ), porém, a con-
cessão de descontos ou o uso de 
créditos de prejuízo fiscal para 
abater o saldo devedor são con-
siderados renúncias de receitas.

A versão preliminar do pa-
recer dá a todos os contribuintes 
o mesmo tratamento em termos 
de benefícios e condições de par-
celamento, independentemente 
da situação financeira.

“Queremos democratizar 

INSS voltará a cobrar 
a prova de vida dos 
aposentados a partir 
do próximo mês

Prova de vida do INSS volta 
a ser obrigatória em janeiro

Moedas
DÓLAR              Compra      Venda            Var(%)

Dólar Comercial R$ 5,704 R$ 5,706 0,2108
Dólar Turismo R$ 5,747 R$ 5,873 0,3417
Euro R$ 6,436 R$ 6,438 0,4682
Libra Esterlina R$ 7,563 R$ 7,564 0,4916

Investimentos

OURO (BM&F): R$ 324,36 
IBOVESPA (SP): 107.441,94 +677,61 (0,63%)

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 

15/12              0,3575 
16/12              0,3575 
17/12              0,3575 
18/12              0,3575 
19/11              0,3575 
20/12              0,3575 
21/12              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
15/12            0,5000
16/12            0,5000
17/12            0,5000
18/12            0,5000
19/12            0,5000
20/12            0,5000
21/12            0,5000

Fonte: noticiasagricolas.com.br

Fonte: Infomoney

Tempo

Fonte:   climatempo.com.br

NO ESTADO

NO BRASIL Cidades                  Min          Máx. 

Cuiabá 23° 29º

São Paulo                  20º          27º

Brasília 18º 28º

Rio de Janeiro 23º  33º

Cidades    Min.   Máx.      
Campo Grande    21°   27°
Dourados      22°   34°
Corumbá                22°             30°
Maracaju                 22°             35°
Ponta Porã               21°             32°
Três Lagoas               22°           30°
Mundo Novo             23°   35°

NO BRASIL

Corumbá

Maracaju
Campo Grande

Três Lagoas

Dourados

Mundo 
Novo

Ponta Porã
CAMPO GRANDE
Sol com muitas nuvens durante o dia. 
Períodos de nublado, com chuva a 
qualquer hora.

Umidade relativa do ar
mín.: 59% máx.: 100%

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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MUNDO
África Europa

Só a Oceania tem menos mortes, 
em números absolutos, que a África

Países iniciam 
campanha 
de vacinação 
das crianças

Departamento de Comunicação da Prefeitura de Cap-Haitien
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Espanha e outros países 
europeus iniciaram a vaci-
nação contra a COVID-19 de 
crianças entre 5 e 11 anos, em 
um esforço para combater o 
avanço da pandemia e manter 
as escolas abertas diante da 
propagação da variante ômi-
cron, que em janeiro pode do-
minar a região. Dinamarca, 
Áustria, Grécia, Hungria e vá-
rias regiões alemãs iniciaram 
a imunização de crianças 
menores de 12 anos, faixa 
etária atualmente mais afe-
tada por infecções, para a 
qual a agência europeia de 
medicamentos autorizou a 
vacina Pfizer-BioNTech no 
fim de novembro.

A presidente da Co-
missão Europeia, Ursula von 
der Leyen, advertiu nessa 
quarta-feira no Parlamento 
Europeu que a ômicron pode 
ser “a nova variante domi-
nante na Europa em meados 
de janeiro”. Com 66,6% da po-
pulação do bloco vacinada, a 
dirigente europeia estimulou 
os países a trabalharem para 
aumentar a taxa de imuni-
zação. Segundo ela, “o preço 
que pagaremos, se as pessoas 
não estiverem vacinadas, 
continuará aumentando”, 
com efeitos para as festas de 
Natal, ou com fechamento de 
escolas e cancelamento de 
outras atividades.

Uma pesquisa do instituto 
Appinio mostra que 74% dos 
pais espanhóis com filhos 
entre 5 e 11 anos pretendem 
vaciná-los. O governo lançou 
um anúncio na televisão para 
promover a imunização. 

Outros países europeus, 
como Itália, Polônia, Por-
tugal, República Tcheca, 
Chipre, ou as nações bál-
ticas, iniciarão campanhas 
similares nos próximos dias. 
Alguns ainda debatem o que 
deve ser feito. A Suíça tem a 
aprovação da agência regu-
ladora, mas provavelmente 
a campanha começará 
apenas em janeiro. Bélgica 
e Reino Unido aguardam 
as recomendações de suas 
agências reguladoras.

Apesar de ter sido apontado 
como um grande foco de preocu-
pação pela OMS (Organização 
Mundial da Saúde) em março de 
2020, em razão do seu frágil sis-
tema de saúde e da falta de con-
dições sanitárias adequadas, o 
Continente Africano continua 
a ser dos menos afetados pela 
COVID-19, quando comparado 
com a Europa, as Américas 
e a Ásia. Só a Oceania tem 
menos mortes, em números ab-
solutos, que a África. Enquanto 
nas Américas já morreu mais 
de 1,5 milhão de pessoas desde 
o início da pandemia, na África, 
o número total de mortes é de 
pouco mais de 224 mil.

Mais de 600 mil brasileiros 
morreram de COVID desde o 
início da pandemia, ou seja, o 
Brasil teve quase três vezes 
mais mortes que todo o Conti-
nente Africano. E a África tem 
um bilhão de pessoas a mais que 
o Brasil. Mas o que existe por 
trás deste “fenômeno”? A BBC 
News Brasil lista aqui cinco teo-
rias que podem explicar melhor 
o que tem acontecido na África:

1. Média de idade
Segundo dados da ONU, a 

população africana é a mais 
jovem do mundo, com uma 
idade média de 19 anos.

Globalmente, a maioria das 
mortes por COVID-19 ocorre 
em pessoas com 65 anos de 
idade ou mais. Ou seja, o fato 
de a África ter uma população 
bastante jovem pode ter tido um 
papel relevante no seu número 
de mortes por coronavírus.

Vamos comparar dois países 
com tamanho populacional se-
melhante para essa diferença 
ficar mais clara: Canadá e 
Uganda. No Canadá, a idade 
média é de 41 anos e a expecta-

tiva de vida é de 82 anos. Cerca 
de 18% da população tem 65 
anos ou mais.

Já em Uganda a expectativa 
de vida é bem mais baixa, de 63 
anos. A idade média lá é de 16 
anos e apenas 2% da população 
tem 65 anos ou mais.

Na pandemia de COVID-19, 
os dois países têm tido resul-
tados bastante diferentes. Até 
o momento, o Canadá registrou 
quase 1,8 milhão de casos de 
COVID e 29 mil mortes, ao 
passo que Uganda registrou 
128 mil casos e 3 mil mortes, 
até o dia 9 de dezembro.

2. Respostas eficazes de 
saúde pública de governos

O primeiro caso de COVID na 
África foi confirmado no Egito, 
em 14 de fevereiro de 2020. 
Àquele altura, havia muito re-
ceio de que o novo vírus pudesse 
levar os sistemas de saúde do 
continente ao colapso. Entre-
tanto, os governos africanos, 
que já assistiam ao caos que se 
instalava em países da Europa 
com a propagação do vírus, 
adotaram respostas rápidas de 
saúde pública tais como me-
didas de distanciamento social 
e obrigação de usar máscaras.

De acordo com um índice 
da Universidade de Oxford, na 
Inglaterra, sobre as respostas 
dos governos à pandemia, pa-
íses africanos como Marrocos, 
Tunísia e Ruanda estiveram 
entre os primeiros do mundo a 
estabelecer medidas mais duras 
como lockdowns e controle rí-
gido de viagens. Mas os go-
vernos não agiram sozinhos. 
A população, em sua grande 
maioria, colaborou bastante.

Uma pesquisa feita em 18 
países africanos em agosto de 

Por que o Continente Por que o Continente 
Africano morre Africano morre 
menos por COVID?menos por COVID?

2020 apontou um grande apoio 
das pessoas às medidas de se-
gurança. Segundo esse estudo, 
85% dos entrevistados disseram 
que estavam usando máscara.

3. Subnotificação de 
mortes por COVID

Alguns especialistas su-
gerem que a subnotificação do 
número de mortes por COVID 
pode pintar um quadro mais 
positivo do que a realidade. 
Ou seja, mais pessoas podem 
ter morrido de COVID no con-
tinente sem o devido registro 
por causa da baixa capacidade 
de testagem em alguns países.

“A coleta insuficiente de 
dados pode significar que não 
sabemos realmente a incidência 
e prevalência de COVID-19. Em-
bora variem na África Subsa-
ariana, os níveis de teste têm 
sido baixos em comparação com 
outras áreas do mundo”, dizem 
os especialistas Alex Ezeh, 
da Drexel University, Michael 
Silverman e Saverio Stranges, 
ambos da Western University, 
num artigo acadêmico publicado 
no dia 17 de agosto.

Mas Jeremias Agostinho, es-
pecialista em saúde pública de 
Angola, contesta essa teoria.

O médico disse à BBC News 
Brasil que “se houvesse um 
número elevado de mortes por 
COVID não identificados, nós 
teríamos um aumento na mor-
talidade por outras doenças ou 
por doenças desconhecidas. 

Mas neste momento este fenô-
meno não ocorre”. 

“Independentemente de nós 
fazermos poucos testes, não 
temos uma alteração significa-
tiva na taxa total de mortalidade 
no nível do continente”, acres-
centou o especialista.

4. Falta de casas de repouso
As casas de repouso foram 

tidas como um grande foco de 
contágio da COVID-19. No Reino 
Unido e em outros países da Eu-
ropa, a doença se espalhou ra-
pidamente nessas instituições, 
matando milhares de idosos. Em 
boa parte dos países na África, 
o número de idosos que vivem 
em clínicas ou casas de repouso 
é pequeno, o que contrasta com 
a realidade em muitos países 
chamados desenvolvidos.

Anne Soy, correspondente 
sênior da BBC África, explicou 
à BBC News Brasil que por ra-
zões culturais, “quando as pes-
soas se aposentam em muitas 
cidades africanas, elas voltam 
para as zonas rurais.” É quase 
um tabu mandar embora os seus 
velhos, porque as pessoas vão 
pensar assim: “Eles cuidaram 
de você quando você era mais 
novo, e você agora está jogando 
eles fora”, ela complementa. 
Na visão de Soy, este pode ter 
sido um elemento que contri-
buiu para o baixo número de 
mortes do continente. “A confi-
guração nas zonas rurais é tal 
que as casas ficam distantes 
umas das outras. Então, eles já 

estão socialmente distanciados. 
Você não pode comparar isso 
com pessoas que moram em um 
apartamento que provavelmente 
tem centenas de famílias.”

Durante a primeira onda 
da pandemia, por exemplo, 
cerca de 81% das mortes no 
Canadá ocorreram em casas 
de repouso para idosos.

5. O clima favorável
Um estudo da Universi-

dade de Maryland, nos Es-
tados Unidos, encontrou uma 
correlação entre temperatura, 
umidade e latitude e a dis-
seminação da COVID-19. Em 
entrevista à BBC África em 
outubro de 2020, Mohammad 
Sajadi, o líder da pesquisa, 
disse: “Nós observamos a pro-
pagação precoce [do vírus] em 
50 cidades ao redor do mundo. 
O vírus teve mais facilidade de 
se espalhar em temperaturas e 
umidade mais baixas”.

Sajadi acrescentou que: “Não 
é que o coronavírus não se 
espalhe em outras condições – 
ele apenas se espalha melhor 
quando a temperatura e a umi-
dade caem”. No entanto, alguns 
casos de alta mortalidade em 
países quentes, como o Brasil, 
podem desafiar essa teoria. Ou 
será que teria havido ainda mais 
mortes no Brasil, se o clima 
fosse mais frio e menos úmido?

Não há resposta para esta 
pergunta – o fato é que é pre-
ciso mais estudos para entender 
melhor a dinâmica do contágio.

Os 274 mil moradores de 
Cap-Haitien (ou Cabo Hai-
tiano) foram surpreendidos, 
por volta de 1h de ontem (3h 
em Brasília), por uma violenta 
explosão. Uma hora antes, 
um caminhão-tanque tombou 
ao evitar uma colisão com 
uma motocicleta. O jornalista 
haitiano Alexandre Badley 
Manocoeur mora a poucas 
quadras do local do acidente 
e contou que, antes de fugirem 
da área, as pessoas relataram 
a conhecidos que a gasolina 
estava “disponível”.

“Veio gente de diferentes 
áreas para coletar o combus-
tível, depois do acidente. Al-
gumas pessoas usavam mar-
telos para tentar furar a car-
caça do caminhão. A explosão 
matou, na hora, 59 pessoas. 
Outras 45 tiveram ferimentos 
extremamente graves. Os 
médicos anunciaram que al-
gumas delas não resistirão às 
queimaduras”, afirmou Mano-
coeur, por telefone. O motorista 
do caminhão-tanque chegou a 
alertar os populares para o 
risco representado pelo furto. 
Até o fechamento desta edição, 
o número de mortos chegava a 
66. Segundo a agência de notí-

Caminhão-tanque 
explode e 66 
pessoas morrem

Haiti

A média de idade das 
pessoas é de 19 anos 
e a população é mais 
rural, menos urbana 

cias France-Presse, quase 20 
residências nas imediações 
sofreram danos.

Produto cobiçado
Manocoeur explicou que a 

gasolina é um produto caro 
no país e não pode ser en-
contrado em todos os postos 
de combustível. “As pessoas 
fizeram tudo o que podiam 
para pegar a maior quanti-
dade possível de gasolina, 
com o recipiente que encon-

traram”, lamentou. “O aci-
dente foi visto como uma 
oportunidade para que hai-
tianos ganhassem dinheiro 
com a gasolina.”

O Hospital Justinien, para 
onde foram conduzidos os fe-
ridos, estava sobrecarregado. 
O governo do Haiti anunciou 
a instalação de hospitais de 
campanha. “As pessoas têm 
queimaduras em mais de 60% 
da superfície do corpo”, disse 
o médico Calhil Turenne.

O caminhão-tanque 
teria primeiro caído, o 
que causou vazamento 
do combustível

O papa Francisco 
convidou à oração pelo 
“pobre Haiti”, que “sofre 
tanto”, ao lembrar, a nova 
tragédia que assola este 
país, após a morte de 
pelo menos 62 pessoas na 
explosão de um caminhão-
-tanque em Cap-Haitien. 
“Pobre Haiti, um após 
o outro, essa boa gente 
sofre tanto”, lamentou o 
papa, ao fim da audiência 
geral na sala Paulo VI, no 
Vaticano. “Uma explosão 

devastadora, na qual 
muitas pessoas perderam 
a vida, entre elas muitas 
crianças”, acrescentou o 
pontífice.

“Expresso minha pro-
ximidade para com os 
habitantes dessa cidade 
e com os familiares das 
vítimas e de todos os 
feridos. Convido vocês a 
se unirem em oração por 
estes irmãos e irmãs que 
foram duramente atin-
gidos”, acrescentou. 

Papa Francisco pede oração às famílias



municípios do país. Na hora 
de fazer a inscrição, o tra-
balhador já deve informar o 
município no qual quer tra-
balhar e a cidade onde reali-
zará a prova. A função exige 
nível fundamental. As demais 
vagas são para profissionais 
com Ensino Médio completo.

Os salários oferecidos va-
riam. Para recenseador, o 
pagamento será conforme a 
produção. A remuneração 

poderá ser simulada no site 
https://censo2022.ibge.gov.
br/trabalhe-no-censo/estima-
tiva-de-remuneracao.html. É 
preciso informar o município 
e quantas horas pretende 
trabalhar. No caso de ACM, 
a remuneração é de R$ 1.700. 
Para ACS, o salário chega a 
R$ 2.100. Nas duas funções, 
a jornada de trabalho é de 40 
horas semanais.

As provas deverão ser 
aplicadas na manhã do dia 
27 de março de 2022. A pre-

visão é de que os aprovados 
trabalhem por até três meses 
na coleta domiciliar.

Coleta por telefone
Segundo o diretor adjunto 

de Pesquisas do IBGE, Cimar 
Azeredo, além dos procedi-
mentos de segurança contra 
a COVID-19, como uso de 
máscara, álcool e distan-
ciamento mínimo, haverá a 
opção de resposta ao ques-

tionário do censo de forma 
presencial, por telefone ou 
ainda preencher o questio-
nário pela internet.

“Essas três formas de 
coleta serão utilizadas du-
rante a operação do Censo 
2022. De qualquer forma, o 
recenseador terá que ir ao 
domicílio, seja para realizar 
a entrevista no local, obter 
o telefone do morador ou 
fornecer o link e a chave 
de acesso ao questionário 
para que o próprio morador 

Cristiane Gercina
Folhapress

O IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística) 
vai contratar mais 206.891 
profissionais para traba-
lhar de forma temporária no 
Censo Demográfico 2022. Ao 
todo, são 183.021 vagas para 
recenseador, 18.420 para a 
função de ACS (agente cen-
sitário supervisor) e 5.450 
para ACM (agente censitário 
municipal).

A organizadora do con-
curso é a FGV (Fundação Ge-
tulio Vargas) e as inscrições 
podem ser feitas no site co-
nhecimento.fgv.br/concursos 
até o dia 29 de dezembro 
deste ano. A taxa de inscrição 
é de R$ 57,50 para recense-
ador e R$ 60,50 para agentes.

No caso dos recensea-
dores, há chances em 5.297 
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Estamos trabalhando para 
que a pesquisa que retrata 
o país seja realizada com 
segurança para todos
Cimar Azeredo, diretor adjunto de Pesquisas do IBGE

GERAL

Arquivo OEMS/Nilson Figueiredo

Agência Brasil

Oportunidade

Debandada Saúde pública

A organizadora 
do certame é a 
FGV e inscrições 
podem ser feitas 
até dia 29 
de dezembro

IBGE abre 206 mil vagas para o censo de 2022

Diretor de Avaliação da 
Capes pede demissão após 
renúncia de pesquisadores

Aumento de relatos de gripe leva São 
Paulo a ampliar testes contra COVID 

Enquanto casos sobem, orientação é para usar máscara

Paulo Saldaña
Folhapress

Após uma leva de renúncias 
que atingiu mais de cem pesqui-
sadores ligados à Capes (Coor-
denação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior), 
o órgão perdeu seu diretor de 
Avaliação, Flavio Anastacio 
de Oliveira Camargo. A baixa 
ocorreu na terça-feira (14).

Essa é a primeira demissão 
no alto escalão da Capes, insti-
tuição vinculada ao Ministério 
da Educação. As renúncias 
anteriores atingiram coordena-
dores e consultores que não são 
servidores do órgão, mas têm 
papel central na avaliação da 
pós-graduação do país.

Segundo relatos, o diretor 
não vinha se sentindo à vontade 
no cargo, cuja função envolve 
a avaliação da pós-graduação, 
no centro de uma controvérsia 
desde o fim de novembro. Ele 
também teria alegado pro-
blemas de saúde.

Procurada, a presidente da 
Capes, Cláudia Mansani Queda 
de Toledo, confirmou à Folha 
que recebeu uma carta com 
pedido de exoneração indicando 
questão de saúde.

“Para a segurança da aca-
demia, para a estabilidade de 
todo sistema de pós-graduação, 
indicarei com muita cautela o 
nome de um ou uma grande 
cientista para que a academia se 
sinta muito segura na condução 
do processo de avaliação, que 
é meta inarredável da minha 
presidência”, disse Toledo.

Crise ainda maior
A demissão, segundo pes-

quisadores consultados, amplia 
a crise que vive atualmente o 
órgão. Coordenadores e con-
sultores de 4 das 49 áreas de 
avaliação da pós-graduação já 
se desligaram, desde o fim de 
novembro, das atividades com 
fortes críticas aos gestores do 
órgão. Esses pesquisadores 
criticam os rumos do órgão e 

denunciam supostas pressões 
para acelerar a abertura de 
novos cursos e aprovar ofertas 
a distância. Eles se queixam 
também de suposto descaso 
para a retomada da avaliação 
dos programas, que chegou a 
ser interrompida pela Justiça. A 
presidente da Capes defendeu, 
em entrevista exclusiva à Folha, 
que as renúncias não represen-
tavam uma crise na instituição. 
O motivo apontado por ela é 
que essas saídas não atingiam 
o corpo de servidores – agora, o 
quadro tem alteração.

A Capes fez um apelo para 
que todos os coordenadores 
permaneçam colaborando com 
a avaliação. Além disso, a 
presidente disse à Folha que 
espera que os renunciantes 
reconsiderem a decisão de 
deixar os trabalhos.

Quem é
Professor titular da Facul-

dade de Agronomia da UFRGS 
(Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul), Flavio Anas-
tacio de Oliveira Camargo es-
tava no cargo desde setembro 
de 2020. Sua postura era bem 
avaliada pela comunidade aca-
dêmica e ele vinha sido poupado 
das críticas direcionadas à pre-
sidência do órgão.

Internamente, há a avaliação 
de que o diretor não poderia 
ter deixado o descontentamento 
dos pesquisadores chegar ao 
ponto de eles renunciarem.

A saída de Camargo foi con-
siderada inesperada também 
entre coordenadores da ava-
liação da pós-graduação. A di-
retoria de Avaliação coordena 
dentro da Capes os trabalhos 
de análise da qualidade dos 
mestrados e doutorados.

A demissão causou maior 
estranheza entre pesquisa-
dores porque Camargo as-
sinou, na segunda-feira (13), 
carta conjunta com os outros 
cinco diretores do órgão para 
manifestar apoio à presidência 
diante do cenário.

A Secretaria Municipal da 
Saúde de São Paulo começa 
nesta semana a fazer testes 
rápidos para identificar 
casos de COVID-19 em todos 
os pacientes com sintomas 
gripais que procurarem a 
rede municipal. De acordo 
com a pasta, a testagem será 
pelo método antígeno.

Os testes começam a 
ser feitos quando, segundo 
a pasta da gestão Ricardo 
Nunes (MDB), houve um 
aumento de pessoas com 
síndrome gripal que procu-
raram atendimento.

De acordo com a secre-
taria, nos primeiros 15 dias 
de dezembro, foram 91.882 
atendimentos de pessoas 
com sintomas gripais, sendo 
45.325 casos de suspeita de 
COVID-19, contra um total 
de 111.949 pacientes em 
todo o mês de novembro, 
sendo que 56.220 deles ti-
nham suspeita de estarem 
com o novo coronavírus.

O número de pessoas 
com sintomas de gripe na 
rede municipal na primeira 
quinzena de dezembro re-
presenta 82% dos registros 
nos 30 dias de novembro.

Aumento nos atendimentos
O vírus influenza A 

H3N2, o mesmo associado 
à epidemia de gripe do Rio 
de Janeiro e que está cir-
culando na cidade de São 
Paulo, também já provoca 
aumento de atendimentos 
na rede privada.

Ele é um dos subtipos do 
vírus influenza A. Os sin-
tomas provocados por este 
vírus são os clássicos de 
gripe: febre alta com início 
agudo, cefaleia, dores arti-
culares, constipação nasal 
e inflamação de garganta 
e tosse. Em alguns casos 
pode haver vômito e diar-
reia, sintomas mais comuns 
em crianças.

Embora a vacina contra 
a gripe usada no programa 

preencha o questionário pela 
internet. O IBGE vai visitar 
mais de 70 milhões de domi-
cílios. Estamos trabalhando 
para que a pesquisa que 
retrata o país seja realizada 
com segurança para todos”, 
diz Azeredo.

Outros dois concursos estão abertos 
Na terça (14), O IBGE 

abriu inscrições para con-
tratar mais temporários para 
o Censo 2022. São dois pro-
cessos seletivos que somam 
1.812 vagas. Ao todo, são 31 
postos para o cargo de coor-

denador censitário de área, 
com salário de R$ 3.677,27, 
e 1.781 vagas para agente 
censitário de administração 
e informática, cuja remune-
ração mensal oferecida é de 
R$ 1.700. Todas exigem En-
sino Médio.

de imunização tenha na sua 
composição a cepa H3N2, não 
é a mesma que circula agora 
no Rio e em São Paulo. Essa, 
chamada de Darwin [cidade 
na Austrália onde ela foi iden-
tificada pela primeira vez], não 
está coberta pela atual vacina.

“A secretaria segue moni-
torando o cenário epidemio-
lógico das doenças virais no 
município, entre elas o vírus 
influenza”, diz a pasta muni-
cipal, em nota.

De acordo com a secre-
taria, as unidades hospita-
lares coletam amostras de 
secreção nasal de pacientes 
internados em UTIs (Uni-
dades de Terapia Intensiva) 
ou em unidades de saúde 
sentinelas, como AMAs (As-
sistências Médicas Ambula-
toriais), hospitais infantis e 
gerais, tanto públicos quanto 
privados.

“Essas amostras são en-
caminhadas ao Laboratório 

de Saúde Pública do Instituto 
Adolfo Lutz, que identifica se 
de fato se trata de influenza e 
também qual o tipo de vírus”, 
afirma.

“A identificação dos tipos de 
cepas virais circulantes per-
mite avaliar o comportamento 
do vírus da gripe na cidade, 
subsidiando a secretaria em 
suas ações de assistência, va-
cinação, campanhas de edu-
cação em saúde e demais in-
tervenções pertinentes”, diz.

Segundo os especia-
listas, o melhor a ser feito 
neste momento é as pes-
soas continuarem usando 
máscaras e evitando aglo-
merações.

Neste ano, no município 
de São Paulo, segundo a 
secretaria, foram noti-
ficados 119.873 casos de 
Srag, com necessidade de 
hospitalização. Desses, 205 
(0,2%) foram confirmados 

como provocados pelo 
vírus influenza. Em 2020 
foram notificados 120.850 
casos de Srag com hospi-
talização, dos quais 242 
foram classificados como 
Srag por influenza.

Dos 205 casos atuais, 
20 (9,8%) foram positivos 
para influenza A (H1N1) 
pdm09A, quatro (3,8% 
para influenza A (H3) sa-
zonal, 134 (34,3%) para 

influenza A (não subti-
pado) e 47 (19,9%) para 
influenza B.

“A influenza sazonal 
é uma doença infecciosa 
febril aguda com maior 
risco de complicações em 
alguns grupos vulnerá-
veis. A doença pode evo-
luir para formas mais 
graves como Srag e até 
morte”, diz trecho da nota 
da secretaria municipal.

Na próximo censo, além 
da coleta de dados 
presencial, haverá a por 
telefone, segundo IBGE

Como COVID e gripe 
têm sintomas parecidos, 
teste é importante para 
descartar doença



Superando expectativas e aclamado pela crítica, novo filme 
do “amigão da vizinhança” é um épico dos estúdios Marvel
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do “amigão da vizinhança” é um épico dos estúdios Marveldo “amigão da vizinhança” é um épico dos estúdios Marvel

“Homem-Aranha: Sem 
Volta para Casa”, do 
diretor Jon Watts, estreia 
hoje nos cinemas do 
país e a classificação 
é de 12 anos.

Crítica especializada
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Marcelo Rezende

Desde “Vingadores: Ultimato” (2019), “Homem-Aranha: Sem Volta para Casa”, 
que estreia hoje, é o lançamento mais aguardado da Marvel. O filme mostra o auge 
de uma jornada histórica do personagem que já tem uma trajetória de 20 anos nos 
cinemas. Certamente a obra mais ambiciosa do herói, que amplia o conceito de 
multiverso introduzido nas séries do Disney+

O sucesso não vem à toa. A pré-venda de ingressos para “Homem-Aranha: 
Sem Volta Para Casa” ultrapassou os números alcançados por filmes como 
“Vingadores: Ultimato”, “Star Wars: Os Últimos Jedi” e “Star Wars: A Ascensão 
Skywalker” em seu primeiro dia. A informação é do site Deadline. O longa-
metragem mais recente da franquia encabeçada pelo ator Tom Holland superou 
em apenas duas horas as pré-vendas que “Viúva Negra” conseguiu em seu 
primeiro dia. O filme de Scarlett Johansson foi a melhor bilheteria da Marvel 
durante a pandemia. Não é pouca coisa, não.

Em “Homem-Aranha: Sem Volta para Casa”, Peter Parker (Tom Holland) 
precisará lidar com as consequências da sua identidade como o herói mais 
querido do mundo após ter sido revelada pela reportagem do Clarim Diário, com 
uma gravação feita por Mysterio (Jake Gyllenhaal) no filme anterior. Incapaz 
de separar sua vida normal das aventuras de ser um super-herói, além de ter 
sua reputação arruinada por acharem que foi ele quem matou Mysterio e pondo 
em risco seus entes mais queridos, Parker pede ao Doutor Estranho (Benedict 
Cumberbatch) para que todos esqueçam sua verdadeira identidade. Entretanto, 
o feitiço não sai como planejado e a situação torna-se ainda mais perigosa 
quando vilões de outras versões de Homem-Aranha de outros universos acabam 
indo para seu mundo. Agora, Peter não só precisa deter vilões de suas outras 
versões e fazer com que eles voltem para seu universo original, mas também 
aprender que, com grandes poderes, vêm grandes responsabilidades como herói.

Pertencente à linha temporal “titular” do Universo Marvel, a terceira produção do 
Homem-Aranha funciona de diversas formas. O longa é sequência direta da história 
apresentada em “Longe de Casa” (2019) e alinha os pontos para que a trama seja a 
conclusão da trilogia iniciada em “De Volta para Casa” (2017).

Por todas as expectativas criadas dentro e fora das redes sociais, o longa não teria 
vida fácil e olha que são meses de teorias e suposições que deixam qualquer nerd 
de cabelo em pé, ainda mais se for fã da Marvel. Depois dos segredos revelados nos 
trailers e comerciais, criou-se uma falsa responsabilidade do estúdio em entregar 
algo que os fãs, cada um à sua maneira, idealizaram em de suas próprias cabeças.

Como boa parte dos filmes da Marvel, qualquer mistério que necessite de um 
pouco mais de raciocínio do público é explicado de forma mastigada, como um 
presente para que a audiência possa desfrutar do que está vendo em tela sem 
qualquer dificuldade.

Ver o Peter Parker de Tom Holland em interações com Doutor Octopus 
(Alfred Molina), Duende Verde (Willem Defoe) e Electro (Jamie Foxx), todos 
vilões que enfrentaram outras “encarnações” do Homem-Aranha, não é 
gratuito. Tudo faz sentido e é bem amarrado, mesmo que certas explicações 
sejam convenientes até demais.

Nada que o longa dirigido por Jon Watts, responsável pelos outros dois filmes do 
Homem-Aranha no MCU, não seja capaz de superar. “Sem Volta para Casa” é um 
produto feito literalmente de fã para fã. Interações entre personagens que nunca se 
cruzaram são vistas pela primeira vez, assim como sequências emocionantes que 
fortalecem a trajetória de Holland de forma nunca apresentada antes.

Katiúscia Vianna, que escreve para o site de entretenimento Adoro Cinema, 
considerou o filme muito bom e ressaltou a atuação dos protagonistas. “Todo o 
elenco funciona muito bem, com Tom Holland, Zendaya e Marisa Tomei tendo mais 
conteúdo dramático para trabalhar. Inclusive, o intérprete de Peter Parker tem umas 
cenas bem desafiadoras, mas consegue apresentar sua melhor performance no MCU 
até então. De modo geral, ‘Homem-Aranha: Sem Volta para Casa’ equilibra bem ação 
e diversão para entregar um fan service de respeito. Pois não adianta só trazer o que 
fã deseja, precisa fazer de modo que funcione. E o diretor Jon Watts entrega o melhor 
filme da trilogia, brincando com as emoções do espectador. Já sobre as participações 
especiais... Bem, aí você tem de assistir pra saber. E pode acreditar, vale a pena!”

Gabriel Avilla, do Joven Nerd, viu a emancipação do herói em relação 
a outros filmes interligados da Marvel. “Chega a ser curioso que 
o Marvel Studios, que costuma encher suas produções de pistas 
para o futuro, tenha decidido olhar para trás no caso do Homem-
Aranha. Após colocar Peter Parker debaixo das asas de várias 
figuras de seu universo, o estúdio parece finalmente ter a 
coragem de emancipá-lo, e o faz celebrando uma história 
construída ao longo de nove filmes, dezenas de desenhos 
animados e milhares de revistas. E assim, o ‘Amigão da 
Vizinhança’ volta a provar que estará em casa sempre 
que quiser voltar para uma nova aventura.”
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Fim de ano

LançamentoMúsica

Gastronomia

Feira Natalina de Artesanato vai até sábado no Armazém Cultural

Erasmo Carlos reclama da 
patente da vacina e lança 
disco de clássicos aos 80

Público pode escolher entre as 
canções finalistas do FUC 2021

Sonia Caldart lança livro de arte 
culinária com mais de 100 receitas
Comunicadora 
reuniu material 
de 20 anos de 
trabalho para 
elaborar obra

Raquel de Souza

Vaca Azul

Marcelo Rezende

A culinarista e comunicadora 
Sonia Caldart está lançando, nessa 
sexta-feira (17), no Clube Gourmet 
Camicado, seu novo livro, “Cozi-
nhando com Sonia Caldart”, no qual 
reúne mais de 100 receitas testadas 
e explicadas que desenvolveu du-
rante mais de 20 anos de trabalho 
na área. Sonia comandou a escola de 
culinária Forno, Freezer & Cia. du-
rante 14 anos, deu aulas em diversos 
supermercados da Capital e teve 
programas em várias emissoras, en-
sinando receitas e dicas de cozinha. 
“O livro é um modo de retribuir tanto 
carinho que recebo até hoje. Escrevo 
e explico como eu aprendi, do zero, o 

Folhapress

Desde que fez 80 anos, há seis 
meses, Erasmo Carlos já esteve 
na UTI por causa da COVID-19, 
teve gripe, ganhou sua primeira 
bisneta, gravou um novo álbum 
e saiu em turnê. O “Tremendão” 
não desiste nunca e, nesse sábado 
(18), ele faz um único show em São 
Paulo para divulgar as canções do 
novo disco, que, na verdade, todo 
mundo já conhece.

“São todas da época da Jovem 
Guarda, mas não só minhas e do 
Roberto. Regravei ‘Esqueça’ [de 
Roberto Carlos], ‘Ritmo de Chuva’ 
[de Demétrius], ‘Devolva-me’ [de 
Leno e Lilian], ‘O Bom’ [de Edu-
ardo Araújo],77 etc. Me emocionei 
com ‘Alguém na Multidão’, que os 
Golden Boys cantavam muito”, 
conta Erasmo.

Nesta sexta, o single de “A 
Volta”, sucesso com os Vips, chega 
às plataformas de streaming. E, 
no ano que vem, chega o disco, 
inclusive com uma edição em vinil, 
que terá o mesmo nome do show 
atual, “O Futuro Pertence à... 
Jovem Guarda”.

“Eu quis homenagear essa frase 
do Lênin. Ela inspirou o nome de 
nosso programa de TV nos anos 
1960, que afetou o comportamento 
na época, influenciou jovens et ce-
tera. Mas para além da parte mu-
sical, eu vejo algo além na frase. 
Ela é muito séria, fala das novas 
gerações, dos bebês que estão 
nascendo e por nascer ainda. E es-
tamos cuidando muito mal dessas 
novas gerações, ninguém dá cul-

tura, saúde e educação como elas 
merecem”, lamenta.

A insatisfação de Erasmo 
Carlos com o mundo atual vai 
além. “O ódio, essa praga. Sabe, 
eu não admito que numa pan-
demia os governos não tenham 
liberado as patentes das vacinas e 
cobrem por elas. É assassinato em 
massa. É uma falta de bondade! 
Isso me irrita profundamente e me 
impede de ser totalmente feliz.”

O artista passou 12 dias inter-
nado numa UTI em agosto deste 
ano em decorrência da COVID-
19. “Eu fiquei tão debilitado que 
achei que não daria mais para me 
recuperar. Perdi massa muscular. 
Fiquei com sequelas de respiração 
e de equilíbrio, mas fiz fonoaudio-
logia, fisioterapia e acupuntura.”

No fim de novembro, Erasmo 
se apresentou em Porto Alegre, 
após dois anos sem fazer shows. 
Agora chega a São Paulo e, no fim 
de janeiro, no dia 23, cantará no 
Rio de Janeiro.

Apesar de focar as canções da 
jovem guarda, o novo álbum, que 
teve produção de Pupillo e direção 
artística de Marcus Preto, não foi 
gravado naquele velho estilo. “Os 
arranjos são todos atuais, con-
temporâneos. Tem sintetizador 
e não tem aquele órgão dos anos 
1960. Estou muito satisfeito com 
o resultado, um dos melhores 
álbuns que já gravei.” E também 
está satisfeito por se tornar bi-
savô. Há quatro meses, sua pri-
meira bisneta, Lua, nasceu nos 
Estados Unidos, onde seu neto 
trabalha e mora. 

A variedade de ritmos, vozes e ta-
lentos faz parte da identidade do FUC 
(Festival Universitário da Canção). A 
iniciativa promovida pela UFMS (Uni-
versidade Federal de Mato Grosso do 
Sul) é destinada a apresentações de 
canções autorais e o público já pode 
escolher, até o dia 22 de dezembro de 
2021, entre as 16 canções finalistas da 
edição deste ano.

Já tradicional no calendário cul-
tural de Mato Grosso do Sul, o evento 
musical iniciado em 1987 é destinado 
a universitários ou formados em 
todas as instituições de ensino sul-
-mato-grossenses, e, ainda, àqueles 
que concluíram sua graduação em 
outro estado, mas que residam há 
pelo menos um ano no Estado.

Dividido em duas modalidades, 
sendo Popular e de Câmara, o FUC re-
cebeu neste ano 181 inscrições, sendo 
165 para a categoria Popular e 16 para 
Câmara. Na categoria Popular, foram 
consideradas aptas as composições 
com letra, melodia e acompanhamento 
instrumental, com duração máxima 
de cinco minutos e abertas a todos os 
gêneros musicais.

Já para a modalidade Canções de 
Câmara, foram avaliadas composições 
musicais com letra, melodia e acompa-
nhamento instrumental, vinculadas à 
tradição erudita, também com duração 
máxima de cinco minutos, além de 
fomentar a valorização da poesia de 
Mato Grosso do Sul. “O evento foi es-
pecialmente inovador neste ano, pois, 
ao permitir Canções de Câmara, com-
postas sobre poesias de escritores do 
Estado, musicadas por compositores 
profissionais de todo o país, fortalece a 
difusão cultural sul-mato-grossense no 
mundo das artes, valorizando a quali-
dade de nossos poetas no meio musical 

que é importante para quem não sabe 
cozinhar”, conta Sonia.

O livro tem receitas variadas, sal-
gadas e doces, fáceis e mais elabo-
radas, e é focado principalmente 

em quem não sabe cozinhar ou está 
começando a se aventurar na cozinha. 
“Todas as receitas foram dadas em 
aula nos meus cursos, testadas vá-
rias vezes e corrigidas. São também 

nacional”, avalia o professor Marcelo 
Fernandes, pró-reitor de Extensão, 
Cultura e Esporte da UFMS.

Premiação – Os valores dos prê-
mios variam entre R$ 4 mil e R$ 8 mil, 
de acordo com cada categoria e as 
canções finalistas estão disponíveis 
para votação popular no canal da 
UFMS no YouTube (https://www.you-
tube.com/c/tvufms). Todas as apresen-
tações contam com mesmo tempo de 
exibição e formato, para melhor acesso 

do público ao conteúdo. A divulgação 
do resultado acontece no dia 23 de de-
zembro de 2021 na página do evento e 
vence, em cada categoria, a canção que 
obtiver maio número de likes (curtidas 
via internet). Para 2022, a organização 
do FUC prevê um festival ainda mais 
amplo, com atividades presenciais e 
nas redes sociais. “O foco é aumentar a 
projeção nacional que o festival obteve 
nesta edição”, finaliza o professor Mar-
celo Fernandes.

Finalistas Canção Popular
– Curupira e Saci – Luciana Fischer
– O menino era Rei – Vadios 67 e Ucontraste
– A História de Timaura da Silva – John Caetano
– Não me Provoque – Serginho Lima e Sócios Band
– Musa do Meu Dia – SoulRá e Lucas Rabelo
– Presente Saudade – Julio Ruschel e Aline Donatto
– Tio Sam – Vosmecê
– Violeta – Ana Cabral
– Fumaça – Dai Vaz
– Canal de Luz – Kzulo

Finalistas Canção de Câmara
– A Profundidade do Nada – Evandro Higa e Luciana Fischer
– Instantes – Luma Heyn e Ivan Cruz
– Preciso que me Dê as Mãos – Leonardo de Rezende e Luciana Fischer
– Dionísio – Tiago Santana Lima e Luma Heyn
– Nosso Jardim – Evandro Higa e Antonio Coura
– Os Deslimites – Lucas Mateus Silva e Juliana Araújo Gomes

Marcelo Rezende 

Começou ontem (15) e segue até 
sábado (18) a tradicional Feira Na-
talina de Artesanato, no Armazém 
Cultural, sempre das 15 às 22 horas, 
com entrada gratuita. O evento é uma 
realização da prefeitura municipal, por 
meio da Sectur (Secretaria Municipal 
de Cultura e Turismo).

Participam desta edição cerca de 15 
associações e entidades do setor, com 
diversas opções de presentes para o 
Natal. Algumas das associações parti-
cipantes são: Aacgms (Associação de 
Gastronomia Típica e Artesanatos de 
Campo Grande), AMI (Associação dos 
Microempreendedores Individuais de 
Mato Grosso do Sul), Artems (Asso-
ciação de Artesãos de Mato Grosso do 

Sul),  API (Associação da Praça dos 
Imigrantes), Cmnegras (Coletivo de 
Mulheres Negras ), Sinart (Sindicato de 
Artesanato de Campo Grande), Uneart 
(União Estadual dos Artesãos de Mato 
Grosso do Sul) e outras. 

De acordo com o secretário mu-
nicipal de Cultura e Turismo, Max 
Freitas, é uma alegria poder fomentar 
esse setor que está se recuperando, 

pouco a pouco, da pandemia. “Os 
artesãos campo-grandenses foram 
terrivelmente afetados com a pan-
demia e estamos, desde 2020, ten-
tando fomentar esse setor seguindo 
todas as normas previstas. Para este 
ano, pensamos em algo ainda maior 
e contamos com a presença da popu-
lação”, afirma.

Além de artesanato, a Feira terá 

apresentações musicais todas as 
noites, sempre às 20h. A progra-
mação tem Gabriel e Graziel, hoje, 
Aurélio Miranda, amanhã, e banda 
Nexa no sábado.

 
SERVIÇO: O Armazém Cultural está 
localizado na Avenida Calógeras, 3.065, 
Centro. Dúvidas e informações entre em 
contato pelo 4042-1313.

muito variadas, desde a cozinha bra-
sileira até culinárias do mundo todo, 
entradas, pratos principais e sobre-
mesas”, explica Sonia. O desejo de 
ajudar quem não sabe cozinhar vem 
da história da própria autora, que 
está contada no livro. “Eu casei aos 28 
anos e só sabia fazer café, até ovo eu 
queimava, um dia fervi alface achando 
que era repolho e ficou um cheiro 
horrível. Mas comecei a fazer cursos, 
aprendi a cozinhar e, depois que 
mudei para Campo Grande, acabei 
me vendo como professora, algo com 
que não sonhava. Então, se eu con-
segui, acredito que todos podem, sim, 
aprender a cozinhar”, completa.

Sonho antigo
A vontade de escrever um livro 

era um sonho antigo da autora, 
mas que ficou guardado por muito 
tempo. “Desde que eu dava aulas de 
culinária minhas alunas pediam um 
livro, eu fiz na época uma apostila 
com algumas receitas, só que na lou-
cura da minha vida não tinha tempo 
de organizar o livro”, conta Sonia. 
Depois de muitos anos com uma ro-
tina de trabalho intensa, esse desejo 
esbarrou também em mais um obstá-
culo: uma doença congênita que fez 

com que Sonia perdesse totalmente 
a visão há cerca de três anos. 

Foi com a ajuda do amigo e par-
ceiro de trabalho José Freire Jr. 
que ela finalmente conseguiu tirar 
o sonho do papel. Como coautor, ele 
reuniu o material, ajudou na seleção 
das receitas e contou a história de 
Sonia, desde o início na cozinha até 
a criação da escola e dos programas 
na TV. “Quando surgiu a ideia de es-
crever o livro, foi decidido que seria 
só mais um livro de receitas, mas 
ela tem uma história muito interes-
sante e motivacional que merecia ser 
eternizada. O sentimento hoje é de 
realização ao ver a obra concluída, 
porque o sonho dela se tornou meu 
sonho. Quando começamos o projeto, 
há anos atrás, era um sonho dela, 
mas eu abracei e hoje conseguimos 
realizar juntos”, define José.

SERVIÇO: O lançamento do livro 
“Cozinhando com Sonia Caldart”, publicado 
pela Life Editora, será realizado nessa 
sexta-feira, dia 17 de dezembro, das 16 às 
21h, no Clube Gourmet Camicado, que fica 
no Shopping Campo Grande – Av. Afonso 
Pena, nº 4.909. Serão seguidos todos os 
protocolos de segurança durante o evento e 
o uso de máscaras será obrigatório.
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Literatura

Biblioteca Isaias Paim recebe lançamento 
de livros publicados durante a pandemia
Durante o evento 
haverá venda 
de livros, manhã 
de autógrafos e 
leitura de poemas

Divulgação

Marcelo Rezende

A Biblioteca Pública Esta-
dual Dr. Isaias Paim, unidade da 
FCMS (Fundação de Cultura de 
Mato Grosso do Sul), vai receber 
nesse domingo (19), a partir das 
9h, o “Lançamento Coletivo de 
Livros Publicados no Período da 
Pandemia”. Durante o evento, 
organizado pelo “Coletivo Tarja 
Preta”, vai haver venda de li-
vros, manhã de autógrafos e um 
sarau com leitura de poemas.

Todos os livros serão ven-
didos por um valor simbólico 
de R$ 10 e o valor arrecadado 
será doado na forma de cestas 
básicas para a Casa Satine, que 
presta assistência à população 
LGBTQIA+ em estado de vul-
nerabilidade social. “Será um 
evento beneficente e que ala-
vanca a poesia do Estado, que 
tanto destaque teve durante o 
período da pandemia”, afirmou 
o poeta Fábio Gondim, um dos 
organizadores do Lançamento 
Coletivo. Segundo Gondim, o 
projeto piloto pretende tornar-se 
uma tradição anual, sempre com 
caráter beneficente.

A iniciativa de um lança-
mento coletivo, segundo Fábio, 
é proporcionar aos autores um 
lançamento mais adequado aos 

 Para participar deste espaço, envie sua poesia (até 30 versos), ou 
um texto com até 2.200 caracteres, sobre assuntos que estiverem 
ligados à literatura, à poesia, à cultura, a políticas culturais, e à 
educação –sem envolvimento ou conotação político-partidária ou 
religiosa. Enviem pelo e-mail literatura.delasnievedaspet@gmail.com

Entre a pálpebra
E a retina
Se esconde a poesia.
Entre o que se vê
Tudo é pouco. É nada.
É poesia.
Para despistar o medo
Basta acordar,
Dos olhos cansados,
Um verso.

19.10.21

Não acabarão nunca 
com o amor,
nem as rusgas,
nem a distância.
Está provado,
pensado,
verificado.
Aqui levanto solene
minha estrofe de mil 
dedos
e faço o juramento:
Amo
firme,
fiel
e verdadeiramente.

Sertão, argúem te cantô,
Eu sempre tenho cantado
E ainda cantando tô,
Pruquê, meu torrão amado,
Munto te prezo, te quero
E vejo qui os teus mistéro
Ninguém sabe decifrá.
A tua beleza é tanta,
Qui o poeta canta, canta,
E inda fica o qui cantá.

É claro que a vida é boa
E a alegria, a única 
indizível emoção
É claro que te acho linda
Em ti bendigo o amor das 
coisas simples
É claro que te amo
E tenho tudo para ser feliz
Mas acontece que eu sou 
triste...

Há uma recordação
Que são sonhos sobre o Natal,
O Natal que eu vivi ou imaginei, 
Longe da dor e do medo, e quem sabe,
Um piano tocando, orações e os sorrisos
Daqueles que são importantes para mim.
Um Natal que vem do Céu,
De festa, de confraternização,
E principalmente com o Nosso Senhor Jesus.

Há uma verdade sobre o Natal, 
É a época mais gloriosa do ano
Que nada compete ser tão vivaz e harmônico
Como nascimento de um Menino,
Iluminado por corações e pelas luzes das árvores. 
Porque meus pensamentos me revelam que
O Natal é entoado pelo canto dos anjos.
Por isso, não permita morrer o Natal,
Permita renascer Jesus sempre.

Quantas vezes a gente, em busca da ventura,
Procede tal e qual o avozinho infeliz:
Em vão, por toda parte, os óculos procura
Tendo-os na ponta do nariz!

Era prazer? Era.
Mas era mais que prazer. Era 
alegria.
A diferença? O prazer só 
existe no momento.
A alegria é aquilo que existe 
só pela lembrança.

O prazer é único, não se re-
pete.
Aquele que foi, já foi. Outro 
será outro.
Mas a alegria se repete 
sempre.
Basta lembrar..

Depois de estar cansado de procurar
Aprendi a encontrar.
Depois de um vento me ter feito frente
Navego com todos os ventos.

Quem me acode
à cabeça e ao coração
neste fim de ano,
entre alegria e dor?
Que sonho,
que mistério,
que oração?
Amor.

O amor é um magnífico, frágil e complicado 
tesouro
Porque ora nos enche o coração de alegria,
Ora nos aflige, causa grande agonia
O amor é capaz de nos encher de ânimo, de 
paixão e de vida
Mas quão fracos nos torna
Com a simples sombra de uma despedida....

De um exílio passado entre a montanha e a ilha
Vendo o não ser da rocha e a extensão da praia.
De um esperar contínuo de navios e quilhas
Revendo a morte e o nascimento de umas vagas.
De assim tocar as coisas minuciosa e lenta
E nem mesmo na dor chegar a compreendê-las.
De saber o cavalo na montanha. E reclusa
Traduzir a dimensão aérea do seu flanco.
De amar como quem morre o que se fez poeta
E entender tão pouco seu corpo sob a pedra.
E de ter visto um dia uma criança velha
Cantando uma canção, desesperando,
É que não sei de mim. Corpo de terra.

Falou e disse um pássaro
dois sóis, uma pequena estrela.
Falou para que calássemos
e disse amor, penúria, brevidade.
E disse disse disse
a idade da eternidade.

Melhor do que a criatura,
fez o criador a criação.
A criatura é limitada.
O tempo, o espaço,
normas e costumes.
Erros e acertos.
A criação é ilimitada.
Excede o tempo e o meio.
Projeta-se no Cosmos.

Teus olhos são meus livros.
Que livro há aí melhor,
Em que melhor se leia
A página do amor?
Flores me são teus lábios.
Onde há mais bela flor,
Em que melhor se beba
O bálsamo do amor?

É Poesia

Dedução

Eu e o Sertão Dialética

Sonhos do Natal

Da Felicidade

Rubem Alves

A Minha Felicidade

Dezembro

O Amor

PasseioA idade

Cora Coralina

Livros e flores

Por: Delasnieve Daspet

Por: Vladimir Maiakóvski

Por: Patativa do Assaré Por: Vinicius de Morais

Por: Marcela Farias

Por: Mario Quintana

Por: Mario Quintana

Por: Friedrich Nietzsche

Por: Carlos Drummond de Andrade

Por: Augusto Branco

Por: Hilda HilstPor: Carlos Nejar

Por: Carlos Nejar

Por: Machado de Assis

Poesia, Prosa e Verso
à janela

Delasnieve Daspet

que não puderam ter o evento 
físico de estreia de seus livros, 
ou que tiveram esses eventos 
diminuídos por conta da pan-
demia. “Também há a intenção 
de transformar esse lançamento 
coletivo em um evento anual, 
sempre no último domingo que 
antecede o Natal, fortalecendo o 
livro como um ótimo presente de 
natal. Outra intenção é ajudar 
entidades de apoio assistencial, 
já que os autores presentes 
no lançamento doaram seus 
livros. Além disso, tornar o livro 
mais acessível financeiramente, 

afinal custam em média 40,00 
nas livrarias.”

Coletivo Tarja Preta
O Coletivo Tarja de Preta 

é um grupo independente de 
poetas e tem como objetivo im-
pulsionar a poesia em Campo 
Grande e no Estado.

O coletivo surgiu em 2016 e 
à época participava e promovia 
saraus na cidade. Desse en-
contro foi gerada a publicação 
“Cápsula Tarja Preta” – um 
livro que reunia dez autores e 
tinha como um dos diferenciais 

o uso do papel kraft na capa e a 
junção das páginas, que eram 
amarradas com fitas de cetim 
utilizando-se de uma técnica ja-
ponesa. O Coletivo retorna cinco 
anos depois com as mesmas 
intenções e diversos projetos 
literários e sociais.

Poema na Quarentena
Entre os organizadores do 

evento estão também poetas que 
realizaram o projeto “Poema na 
Quarentena MS”, que nos dois 
primeiros anos da pandemia 
levou poemas de autores locais 

às redes sociais e foi alvo de 
grande repercussão

“No período da pandemia 
muito se produziu de literatura. 
No começo os autores aguar-
davam que a pandemia che-
gasse ao fim para que viessem 
os lançamentos. A certa altura 
percebeu-se que infelizmente 
a doença não daria trégua tão 
cedo, então, o jeito foi promover 
lançamentos com restrições, 
como os drive thrus ou mesmo 
os lançamentos virtuais”, ex-
plica Fábio.

Para o autor, a poesia, assim 

como as demais artes, serviu de 
lenitivo no período tanto para 
autores quanto para leitores. 
“Acredito que, se alguém teve 
algum dia dúvidas sobre a im-
portância da arte na saúde da 
população, essas dúvidas foram 
por terra.”

SERVIÇO: 
O “Lançamento Coletivo de Livros 
Publicados no Período da Pandemia” 
será realizado no domingo (19), às 
9h na Biblioteca Estadual Isaias 
Paim, que fica na Av. Fernando 
Corrêa da Costa, 559, Térreo. 
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Divulgação

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 15/12

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

Se depender do incentivo dos astros, você vai mergulhar 
no trabalho e fará tudo que estiver ao seu alcance para 
se destacar no que faz. Dedique-se de corpo e alma, 
pois seu empenho será reconhecido e você pode até ser 
recompensada com uma gratificação, uma promoção e, 
quem sabe, até um aumento. Você pode até se dedicar a 
um curso para ampliar seus conhecimentos!

A vontade de progredir e conquistar o seu lugar ao sol 
será enorme e você deve ficar atenta para aproveitar 
as oportunidades que deverão surgir. Além de mostrar 
toda sua competência no trabalho, você terá facilidade 
para aprender e deve investir em cursos e treinamentos 
para melhorar o seu currículo. Até pode pintar uma 
grana inesperada no fim do dia!

Os astros te convidam a encarar os problemas com 
firmeza e confiança. Você terá uma boa oportunidade 
de virar o jogo e livrar-se de vez de algo que há tempos 
aborrece ou preocupa você. Algumas mudanças não 
serão nada fáceis e podem exigir sacrifícios, mas o 
resultado será libertador. À tarde, pode ser mais difícil se 
concentrar nas tarefas ou aprender algo novo.

Vários astros te estimulam a trabalhar em equipe, e você 
pode fazer parcerias muito vantajosas ao longo do dia. 
Procure se unir aos colegas para executar as tarefas mais 
difíceis e alcançar as metas em comum! Se você tem 
uma boa ideia em mente, busque o apoio de amigos 
para colocá-la em prática. Incentive a cooperação e 
todos sairão ganhando.

Você vai mergulhar de cabeça no trabalho, principalmente 
se souber que existe uma possibilidade de conseguir 
uma promoção ou outro benefício. De olho no sucesso, 
você vai mostrar toda sua garra e competência, além 
de ser muito prestativa com os colegas. Porém, pode 
enfrentar alguns conflitos de opinião à tarde, mas evite 
bater de frente ou impor suas ideias 

Sua mente vai funcionar a todo vapor e isso deve 
beneficiar seu trabalho. Além de esbanjar criatividade 
e estar cheia de boas ideias para agilizar as tarefas e 
aumentar seus ganhos, você terá um interesse enorme 
em aprender coisas novas, trocar experiências com 
colegas ou mesmo fazer cursos para se aperfeiçoar. Lua e 
Júpiter só recomendam que não exagere.

O céu envia ótimas energias para quem planeja 
mudar de casa ou iniciar algum tipo de reforma para 
tornar o lar mais bonito e aconchegante. Também 
é um bom dia para organizar arquivos e descartar 
o que não tem mais serventia, seja em casa ou no 
trabalho. Você pode ganhar uma grana inesperada de 
herança ou gratificação, mas veja lá como vai investir.

Trabalhar em equipe e trocar ideias com os colegas 
continua sendo uma boa opção para você no trabalho, 
pois a Lua estimula a cooperação e outros astros 
facilitam a comunicação. Sua criatividade também está 
acentuada, e você usará os argumentos certos para 
defender seus projetos. Também pode se sair muito bem 
em reuniões, apresentações e entrevistas de emprego.

O céu incentivará você a se concentrar no trabalho e 
nas oportunidades de ganhar dinheiro, pois o desejo 
de engordar o bolso e melhorar de vida será um 
estímulo e tanto para você se dedicar ao que faz. Mas 
no início da tarde, fofocas, conversas desnecessárias 
ou mal-entendidos podem atrasar seu serviço, portanto 
esclareça o que for preciso e mantenha o foco.

Você contará com boas vibrações do céu e deve ter um 
dia muito produtivo e positivo, cristalzinho! No trabalho, 
vai esbanjar criatividade e usará todo seu carisma para 
atrair e agradar clientes, além de se dar bem com chefes 
e colegas. A Lua indica sorte para jogos e sorteios, então 
faça suas apostas. Mas tenha muito cuidado para não 
acabar gastando demais no início da tarde.

Os astros indicam que seu trabalho será mais produtivo 
se puder se isolar num local bem tranquilo, longe de 
agitação e sem depender dos colegas. Por isso, se puder, 
escolher trabalhar em casa será uma boa opção. Se 
você tem um bom projeto e nunca pôde realizar, talvez 
tenha chance de fazer isso agora. Mas não comente seus 
planos com ninguém.

Você pode se destacar no trabalho com ideias criativas 
e inovadoras! Além disso, vai se entender muito bem 
com os colegas e pode fazer boas parcerias com eles 
para cumprir metas e atingir objetivos em comum. Lua e 
Júpiter em quadratura no início da tarde só recomendam 
cuidado com fofocas e intrigas — não acredite em tudo 
que os outros vão dizer.

O Clone
Globo 15h30

Um Lugar ao Sol
Globo 20h30

Carinha de Anjo
SBT 19h30

Malhação
Globo 16h45

Quanto Mais Vida Melhor
Globo 18h30

Nos Tempos do Imperador
Globo 17h30

Paula perde a paciência com as filhas de 
Neném, e o jogador tenta acalmar a situação. 
Rute alerta Guilherme e Rose sobre o mau com-
portamento de Tigrão. Paula sugere lançar sua 
nova linha de cosméticos na inauguração do salão 
de Nedda. Guilherme leva Flávia para jantar. 
Tigrão dá um fora em Soraia, que se enfurece e 
inventa uma história para Denis e Cabeça. Gui-
lherme se ofende com os comentários de Flávia. 
Paula diz a Nedda que quer ficar noiva de Neném. 
Flávia pega a carteira de Guilherme e vai embora 
do restaurante antes de ele pagar a conta. 

Nando e Cecéu começam a estagiar na em-
presa de Leônidas. Lobato vai ajudar Yvete na 
ação. Raposão e Ligeirinho fecham negócio com 
as camisas de Edvaldo. Alicinha encontra fotos 
de Diogo. Yvete baqueia ao ver Armando numa 
cadeira de rodas. Lucas tenta escapar, mas não 
consegue deixar de ser apresentado a Said. Said 
e Lucas apertam as mãos. Leônidas convida Said 
e família para um jantar em sua casa. Lucas não 
sabe se ele o reconheceu. Mel não deixa Xande 
acabar de comer e sai, obrigando-o a ir atrás. 
Lobato manda Yvete não falar nada na audiência. 

Zayla tenta impedir Dolores de fugir, mas 
a moça consegue escapar. Gastão e Isabel se 
reconciliam. Pilar comemora a fuga de Dolores. 
Celestina garante a Nicolau que pensa em 
aceitar o pedido de Nino. Pilar prova seu vestido 
de casamento, com a ajuda de Luísa. Gastão e 
Augusto brigam, e Leopoldina acaba se aciden-
tando. Samuel afirma a Pedro que Tonico é um 
traidor da pátria, e Caxias decide investigar o 
deputado. Pilar examina Leopoldina. Quinzinho 
despista Clemência, que se enfurece ao ver os 
filhos com Vitória. 

Lobão afirma para Nat que ficará a seu lado e 
a convence a confirmar para Germano que ele é 
seu tio Barreto. Sol se torna uma celebridade na 
internet. Jade estuda para o vestibular e Karina 
insiste para que Pedro faça o mesmo. Lobão 
inventa para Nat que foi Duca, a mando de Gael, 
quem a prejudicou. Cobra garante a Duca que 
falará a verdade na investigação sobre o War-
riors. Lobão comenta com Luiz que precisa de 
um apartamento para instalar Nat. João sugere 
que Bianca participe da cena que gravará para a 
série e o diretor Marcus aprova. 

Dulce conversa com Miguel, Diana e Inácio. 
Fabiana e Cecília avisam as meninas que a Madre 
autorizou todas a assistirem ao comercial de 
Dulce na casa de Inácio. Nicole vai até o colégio 
para conversar com Dulce Maria. Silvana telefona 
para Nicole para fazerem uma aliança e conseguir 
tirar Verônica da empresa de Gustavo. Madre 
Superiora conhece a Miguel e acha o menino obe-
diente. Silvana e Franciely conversam e a sindica 
diz que ajudará a empregada a conquistar Ribeiro 
e que para isso fará um jantar em sua casa, que 
contará também com a presença de Peixoto.  

Rebeca consegue evitar que Cecília encontre 
Felipe em sua casa. Janine acaba aceitando o anel 
de Bárbara. Bárbara lê a mensagem de Felipe 
no celular de Rebeca e descobre que a irmã está 
se relacionando com o rapaz. Christian/Renato 
é obrigado a concordar com Túlio na frente de 
Santiago. Noca convence Lara a descartar os 
pertences de Christian. Ilana revela a Breno que 
está grávida, e os dois se entendem. Rebeca pede 
um tempo a Felipe. Rebeca fica aflita ao saber que 
Cecília será operada. Érica descobre que San-
tiago pagou as mensalidades da escola de Luan.

Novelas Novelas Novelas 

Durante mais uma sessão de terapia com Rebeca 
(Andrea Beltrão), em “Um Lugar ao Sol”, Ana Virgínia 
(Regina Braga) acaba se dando conta de que sua paciente é 
a mulher por quem Felipe (Gabriel Leone) está apaixonado. 
A revelação acontece no capítulo de hoje da novela. Quando 
a mãe de Cecília (Fernanda Marques) cita Bela (Bruna 
Martins) como ex-namorada de Felipe, Ana Virgínia fica 
com a pulga atrás da orelha. Ela, então, faz mais algumas 
perguntas à ex-modelo, até perceber que se trata realmente 
de seu neto. Diante dessa reveleção, a psicanalista diz a 
Rebeca que não poderá mais atendê-la. A ex-modelo fica 
desnorteada com a notícia e resolve terminar a relação com 
o jovem. Nos capítulos da próxima semana, a terapeuta 
indicará outra profissional para atender Rebeca.

‘Um Lugar ao Sol’: a terapeuta 
Ana Virgínia descobre que Rebeca 
tem um caso com seu neto

Telinha

Rodrigo Lombardi 
gravou cenas da 
minissérie ‘Passaporte 
para Liberdade’ nas 
ruas de Buenos Aires

A foto acima mostra Rodrigo 
Lombardi caracterizado como João 
Guimarães Rosa numa das gravações 
da minissérie “Passaporte para 
Liberdade”, realizada pelas ruas 
de Buenos Aires, na Argentina. 
Além da capital portenha, o diretor 
Jayme Monjardim e sua equipe de 
cenografia escolheram locações no 
Rio de Janeiro para retratar a cidade 
de Hamburgo, na Alemanha, na 
década de 1930. A produção estreia 
na segunda-feira(20) na Globo.

Tereza Seiblitz diz
que André Gonçalves 
não paga pensão 
à filha há dez anos

Mãe da filha mais velha de André 
Gonçalves, Tereza Seiblitz quebrou 
o silêncio e resolveu se pronunciar 
sobre a dívida de pensão de R$ 109 mil 
que o ator tem com Manuela Seiblitz, 
de 22 anos. Em resposta à crítica de 
um seguidor nas redes sociais, a atriz 
soltou o verbo ao afirmar que ele não 
paga pensão há dez anos e o acusa 
de ter agredido verbalmente a filha 
quando a jovem foi cobrar a dívida. 
“Você não sabe o que está falando. 
Grosseiro e cruel como tantos pais 
que não assumem os custos dos filhos. 
Para seu governo, o pai da minha filha, 
que fez 22 anos, não paga pensão há 
10 anos. Ela desistiu da cobrança. Foi 
verbalmente agredida por ele. Além 
disso, o advogado dele foi tão grosseiro 
que o mediador encerrou a sessão. 
Um conselho: se não pode ajudar, 
não atrapalhe”, respondeu Tereza no 
Instagram. Protagonista da novela 
“Explode Coração”, a atriz viveu um 
relacionamento com André nos anos 90.
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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

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

ALUGA-SE APARTA-
MENTO

No Residencial Flamin-
gos, com 2 quartos, sala 
ampliada, vidro fumê , ba-
nheiro, cozinha, ap. todo 
reformado e garagem para 
02 carros . Valor R$ 1.300, 
com água, luz, IPTU e 
condomínio incluso. Sem 
fiador. F: (67) 98413-3677

ALUGO R$ 650,00
na Rua Rodolfo Andrade 
Pinho, bairro Taveiropolis ,  
1 quarto,  uma sala,  uma 
cozinha , um banheiro,  1 
vaga para carro. F:  67 
98476- 6660. 

ALUGA - SE QUARTOS 
E KITINETS NO BAIRRO 

SÃO FRANCISCO
Quarto com banheiro, mini 
cozinha com tanque , inclu-
so água e luz R$ 530,00. F: 
3324-7048/ 99272-6478 
Tratar Marilza

VENDO COLIBRI II 
Terreno 10x30. todo murado 
,com portão de  elevação 
contendo 2 edículas . Rua 
Alfred Hitchcoc 99 , paralela 
Av. Guaicurus R$ 85.000,00 
F; 99646-6438.

APARTAMENTO CENTRO 
Edifício Ana Regina , 2 
quartos, 1 apto, sala , co-
zinha, depend. empregada 
. Tudo c/ armários embuti-
do. 1 vaga de garagem R$ 
290.000,00 / Rua José An-
tonio 1488 . Tratar 99646-
6338.

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  420 MIL
Sobrado condomínio. Bairro 
São Francisco 1suite,2quar-
tos,churrasqueira,planeja-
dos. Celular: 99902-5365. 
CRECI: 4999 

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 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. Ju-
nior

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

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

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. 
Treze 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, Valor 
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

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

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.

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.

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

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

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

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

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

ARGO DRIVE 1.0 6V
ARGO DRIVE 1.0 6V FLEX 
2019 2020 BRANCO 24607 
QUQ3264 Flex   TECA  AU-
TOMÓVEIS R. Treze de 
Maio, 3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983

 STRADA HARD 
WORKING

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

FIESTA 1.0 ROCAM
FIESTA 1.0 ROCAM SE 8V 
FLEX 4P MANUAL 2010 
2010 BRANCO 71634 
HTV1067 Flex   TECA AUTO-
MÓVEIS 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

FIESTA 1.5 S
FIESTA 1.5 S 2014 2015 
PRETO 93639 OOL9381 
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

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 

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

JEEP 1973
JEEP  1973 VERDE 1035 
HQT6035 Gasolina  TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Cen-
tro, 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

FOCUS 1.6 2005 2005
FOCUS 1.6 2005 2005 PRA-
TA 112914 DJO3095 Gaso-
lina TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, 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 - Cen-
tro, 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 - Cen-
tro, 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 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

KA + SE 1.5 MEC. 
2016 2017

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

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

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 SE 1.0 HA C 
KA SE 1.0 HA C 2019 2020 
CINZA 42879 QUE1014 Flex   
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, 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

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@terra.
com.br

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 - Cen-
tro, 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 

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

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 

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 

GOLF 1.4 TSI HIGHLINE
GOLF 1.4 TSI HIGHLINE 
16V GASOLINA 4P AUTO-
MATICO 2015 2015 BRAN-
CO 86114 QAD1612 Gaso-
lina    TECA AUTOMÓVEIS 
R. Treze de Maio, 3843 
- Centro, 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 - Cen-
tro, 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

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 - Cen-
tro, 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 1.0L 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

AMAROK CD 4X4 SE 
2019 2019 

AMAROK CD 4X4 SE 2019 
2019 BRANCO 47692 
QUJ5159 Diesel  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

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

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

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

HC VEICULOS
Pajero Full Hpe Diesel 11/11 
prata R$ 99.900,00. Telefo-
nes 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 Diesel 16/17 prata 
R$ 124.990,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305.

HC VEICULOS
L200 Triton Hpe Automáti-
ca Diesel 14/15 branca R$ 
99.900,00. 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
Asx 4x2 automático 11/11 
marrom R$ 49.900,00. 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 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 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
L200 Triton Hpe Automá-
tica Diesel 15/15 prata 
R$ 104.900,00. 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
Asx 4x4 automático 13/14 
branco R$ 70.900,00 (top 
de linha com teto solar). 
Telefones 3358-1300 / 
3043-1305.

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

HC VEICULOS
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.

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

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

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

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

C3 PICASSO EXCLUSI-
VE 1.6

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



 D2 Campo Grande-MS | Quinta-feira, 16 de dezembro de 2021 CLASSIFICADOS

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

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

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

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 

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 

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

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

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

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 

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

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 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

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

SANDERO 1.6 EXPRES-
SION 2009 2009 

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

SANDERO 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

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 
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

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 

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 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 1.5 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 

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@terra.
com.br

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 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

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@terra.
com.br

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

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

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

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

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

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

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@terra.
com.br 

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

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

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

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

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



D4 Campo Grande-MS | Quinta-feira, 16 de dezembro de 2021 CLASSIFICADOS

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

FAXINEIRA CAPRI-
CHOSA

Faço diária de limpeza 
completa em residências, 
apartamentos e escritó-
rios, excelentes referências 
atuais, possuo condução 
própria, marque já seu or-
çamento . (67)991922494 
c/ Jô 

GABRIELA DIARISTA 
Faço faxinas em casas, 
escritório, apartamento. 
Passo roupas e tenho 
ótimas referências. Faxi-
nas completas a partir de 
R$160,00 (Incluso Trans-
porte). Consultar o valor 
conforme o tamanho da 
residência.  WhatsApp: 
(67)99964-5529 

DIARISTA JOYCE
Faço diárias e limpezas 
completas em residências, 
apartamentos, escritórios, 
lojas e pós obras. Possuo 
excelentes referências e 
experiência. Entre em con-
tato que tenho dias livres. 
Ligação e WhatsApp (67) 
99163-4886 

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 

CLEYTON SOUZA RE-
FORMAS EM GERAL

Mão de obra especializada 
para construção e reforma 
residenciais ou comerciais. 
Assentamento de pisos 
e revestimento. Pedreiro 
profissional e experiente, 
pronto para ajudar em suas 
obras. Promoção para o 
mês de Dezembro, R$ 
35,00 o metro do piso. Or-
çamento sem compromis-
so. Ligação e WhatsApp:  
(67)9 9984-6466 Cleyton 

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

JSB GESSO
Trabalhamos com forros, 
sancas, molduras, paredes 
e placas de 3D. Serviço de 
Qualidade e capricho, para 
melhor atender nossos 
Clientes. E-mail: jsbges-
so@gmail.com .Ligação 
e WhatsApp (67) 99163-
3734 José 

MULTIUSE CHURRAS-
QUEIRAS

Acessórios para churras-
queiras. Grelhas, espetos 
gengiskan, chapa de bife, 
parrilha, facas, tabuas, 
giragril etc.  End; Av. Mal 
Deodoro N:1189 Trevo Im-
birussu  Fone: 3026-4551 
/67 9959-4659.

NASCIMENTO CONS-
TRUTOR

Trabalho na área da cons-
trução civil do básico ao 
acabamento, varandas e 
reformas em geral.  Atendo 
Campo Grande e Interior. 
Serviço de Qualidade e cre-
dibilidade. Ligação e What-
sApp (67) 99333-0897

JÚNIORCLEAN 
LIMPEZA A SECO & 

HIGIENIZAÇÃO
Sofás, tapetes, veícu-
los, cadeiras, carpetes, 
poltronas e colchões. 
Atendimento a Domicilio, 
aceitamos Cartões e Pix. 
Instagram: Juniorcleann. 
Ligação e WhatsApp (67) 
98139-4002 

J.J PINTURAS & 
REFORMAS

Trabalhamos com pintu-
ras, reformas em geral, 
instalação e manutenção 
de ar-condicionado Split.  
Rua: Dois de Março, 1137 
Bairro Taquarussu Ligação 
e WhatsApp (67) 99676-
7115/ (67) 98434-0560 
Júlio 

ART VENT SISTEMA DE 
EXAUSTÃO

Trabalhamos com vendas 
de exaustores eólicos, 
exaustores elétricos, ma-
nutenção de exaustores eó-
licos, limpeza de climatiza-
dores, fraldas descartáveis 
. Ligação e WhatsApp (67) 
3204-5247/ (67) 99264-
5737/ (67) 99161-2754/ 
(67) 99126-3757

SMART PAINT 
PINTURAS RESIDEN-
CIAL, COMERCIAL & 

INDUSTRIAL
Utilizamos equipamentos 
de última geração, como 
máquina airless, lixadeira 
profissional entre outros. 
Prezamos uma obra limpa e 
organizada, garantindo as-
sim a satisfação do Cliente 
Ligação e WhatsApp (67) 
98449-9517 Juliano 

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

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 

DM CENTRO AUTOMO-
TIVO

Trabalhamos com mecâni-
ca em geral, manutenção, 
instalação de ar-condicio-
nado, elétrica, alinhamento 
e balanceamento. Ficamos 
na Avenida: Senhor do 
Bonfim, 2526 Estrela Dalva. 
Fone: (67) 99637-4270/ 
(67) 98168-0443/ (67) 
3355-6373

ANDRÉ JARDINAGEM
Trabalhamos com jardina-
gem em geral, podas de 
grama, árvores, desinseti-
zação e passamos veneno. 
Serviço de qualidade e ca-
pricho. Atendo toda Região 
de Campo Grande/ MS 
Ligação e WhatsApp (67) 
99298-6242 

TOTTAL SISTEMAS DE 
SEGURANÇA

Trabalhamos com câmeras 
de segurança, cerca elé-
trica, vídeo porteiro, inter-
fone, concertinas, travas 
elétricas, fechadura tetra, 
motor de portão, controles, 
centrais de alarme e pla-
cas de comando. Ligação 
e WhatsApp (67) 99917-
5055 Leandro

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 

HIDROJATO
Soluçoes técnica especia-
lizada em desentupimento 
com o exclusivo sistema 
de hidrojato F. 3362-0277/ 
3361-1724. www. limpa-
doracacique.com.br

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).

WL REPAROS & CHA-
VEIRO

Trabalhamos com peque-
nos reparos em elétrica, 
hidráulica, instalação, ma-
nutenção e oferecemos 
serviços de chaveiro 24 ho-
ras. Serviço com agilidade 
e preço justo, faça sua co-
tação. Ligação e WhatsApp 
(67) 99682-6406 Weber

REPARAR SOLUÇÃO & 
CONSTRUÇÃO

Oferecemos serviços de 
qualidade e profissionalis-
mo para sua residência de 
pintura, hidráulica, pedreiro 
de acabamento e elétrica 
básica, preço que cabe em 
seu bolso, não atendemos 
aos Sábados. Ligação e 
WhatsApp (67) 99307-
3139 Alexandre

SEV7N
O cuidado que o seu imóvel 
precisa, limpeza domés-
tica, limpeza de piscinas, 
jardinagem e manutenções 
extras. Conheça nossos pa-
cotes quinzenal e mensal. 
Atendimento Cidade Três 
Lagoas Ligação e WhatsA-
pp (67) 99295-3536 Ellen

EXCELÊNCIA PINTURAS
Trabalhamos com todos 
os tipos de pinturas e 
efeitos decorativos. Ser-
viço de qualidade, preço 
justo e pontualidade com 
nossos Clientes. Ligação 
e WhatsApp (67) 99130-
1039 Carlos Eduardo/ (67) 
99135-9779 Barboza

ELETRICISTA/ TÉCNICO 
CREDENCIADO

Trabalhamos com insta-
lação e manutenção de 
serviços elétricos em geral. 
Instalação nova, reparos e 
consertos. Atendimento 24 
horas. Serviços de qualida-
de! Ligação e WhatsApp: 
(67) 9 9117-2338

PODAS DE ÁRVORES 
COM MOTOSSERRA

Cortamos e Retiramos do 
local, Trabalhamos com 
jardinagem em Geral, Orça-
mento sem compromisso. 
(67)99236-5966

ENCANADOR LAUDE-
LINO

Trabalho como prestador 
de serviços em hidráulica, 
consertos e encanamen-
to. Orçamento sem com-
promisso. Contato:  (67) 
98171-4253/ (67) 98189-
4209

BENNY CONSTRUÇÕES
Construções em geral des-
de a fundação ao acaba-
mento e reformas. Temos 
10 anos de experiência, 
com serviço de qualidade, 
faça seu orçamento sem 
compromisso. Ligação e 
WhatsApp (67) 99627-
5575/ (67) 99698-7673 

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 

OFICINA MECÂNICA 
PEDROSA

Adaptações em veículos 
p/pessoas c/necessidades 
especiais .Promoção de 
freio e acelerador manual 
e pomo simples no volan-
te , inversão no acelerador 
esquerdo pronta entrega. 
Com nota fiscal e garantia. 
Mecânica e pintura . End: 
Rua Ciriaco Maymone 
Nº209 Vl.Bandeirante. F: 
3331-2009/ 9 9983-4084 
falar c/Pedrosa .

PODÓLOGA IVANILDA
Cuide bem de quem te 
leva a todos os caminhos. 
Trato unhas encravadas, 
infeccionadas, calosidade, 
micoses, verrugas, pés 
diabéticos, podogeriatria 
e podopediatria. Avaliação 
gratuita. Ligação e WhatsA-
pp (67) 99204-4085

ELETRÔNICA PHIL-
COLOR

Assistência técnica TV 
de plasma, lcd led, todas 
as marcas. Conserto de 
monitores e micro-ondas. 
Não cobramos taxa de 
orçamentos. 3382-8766/ 
99980-3787/ 99308-8537

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

DOCE DE CAJU
Vendo doces de Casca de 
Laranja, Abóbora e Goia-
ba (caseiro). Deliciosos, 
Aproveitem! F: 3361-
4752. 

 SUELLEN BOLOS E 
DOCES

Tudo para sua come-
moração ou festa. Faze-
mos bolos decorados, 
doces personalizados, 
doces tradicionais, finos 
e gourmet. Temos Kit 
Festa. Instagram: @suel-
lenbolosedoces  What-
sapp: (67)98448-2854  

(67)98132-6174 Suellen  

JOSÉ FALCÃO MENSA-
GEM BREGA AO VIVO

Aniversários, despedidas e 
recepção. O único com tri-
ciclo helicóptero. Ligação 
e WhatsApp (67) 99217-
8613

TRABALHOS ESPIRITU-
AIS LU DE OYA

Consultas espirituais, 
jogo de búzios, cartas 
e trabalhos espirituais, 
amarração, feitiços. Faço 
e desfaço todos os tipos 
de trab. Hora marcada. 
Sigilo absoluto. T: (67) 
99211-2371 

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.


