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Comsurtode Procurador Alexandre 
novacepada  Raslan é nomeado novo 
Influenza, Capital É Rega caos desembargador do TJ-MS 

Principal cliente de Mato Grosso o Sul, China 
retoma importação de carne bovina brasileira 

Afonso PoE e 
Duque de Caxias: 
as vias com mais 
acidentes 

FX CE 2021 

ANVISA autoriza uso da vacina da Pfizer com mais de 250 
em crianças de 5 a11 anosem todo País assinados — 

TODOS OS. SENTIDOS. 
Plantas inteligêntes de 132 mºe até 3 suites 
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Fiscalizar proteção contra a Covid é dever das empresas 
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Regras para aposentadoria serão atualizadas em janeiro 
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“ MDB Mulher MS apoia pré-candidatura 
à presidência da senadora Simone Tebet 

Procurador Alexandre 
Raslan é nomeado novo 
desembargador do TJ-MS 
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Compromisso em investir 

Rs 50 
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no sistema de água er 
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ANVISA autoriza uso da vacina da Pfizer 
em crianças de 5 a 11 anos em todo País 

A Agência Nacional de Vigilância 
nitária (Anvisa) aut 

Vacinados contra Covid em Campo Grande vão concorrer 
a sorteio de motocicletas e vale compras de R$ 1 mil 



Publicidade 

15 anos da 
Lei Geral da 
Micro e Pequena 
Empresa 

O papel histórico de um marco legal que 
transforma o Brasil 

A Lei Geral da Micro e Pequena Empresa completa 15 anos de existência. Graças aos avanços 
consolidados por meio de suas diretrizes e atualizações, desde que emrou em vigor em 2006, 
o Brasil alcançou um crescimento recorde do empreendedorismo nos últimos anos. Além 
“de tornar realidade para muitos brasileiros o sonho de abrir o próprio negócio, a Lei Geral 
estabeleceu a cidadania empreendedora apolando quem busca se reinventar, gerar trabalho, 
emprego e renda, além de buscar construir um Brasil mais competitivo. Formulada por um 
amplo esforço, com ação decisiva do Congresso Nacional, a Lei Geral possibilitou a criação do 
Simples Nacional e do Microempreendedor Individual (MEI) que, juntos, se converteram no 
maior programa de formalização e inclusão previdenciária do mundo, mediante redução da 
carga tributária e desburocratização. Impulsionados pela Lei Geral, os pequenos negócios se 
tomaramsinônimos de inclusão produtiva e sociale, hoje. são vitais para o sustento de dezenas. 
demilhões de brasileiros, emtodasas regiões. A dedicação incansável desses empreendedores 
responde por quase 30% de todas as riquezas produzidas no país. contribui para melhorar 
a distribuição de renda e favorece a redução das desigualdades regionais. Suas atividades 
representam 54,29% dos empregos de carteira assinada e 44,4% da participação na massa 
salarial dessa categoria. Mesmo em condições adversas, a Lei Geral e seus desdobramentos 
continuam a dar mostras de grande vitalidade, sendo responsáveis por mais de 70% das 
novas vagas de trabalho criadas em 2021, Ela também teve papel essencial para diminuir o 
impacto da pandemia da Covid-9 sobre a população e a economia, permitindo que muitas 
pessoas encontrassem no empreendedorismo uma fonte de renda e ocupação. No momento 
desta comemoração de 15 anos, precisamos todos — governo, parlamentares, organizações 

representativasesociedadecivil-reconhecerosbenefíciose defenderosavanços quealeiGeral 
da Micro Pequena Empresa segue proporcionando, com papel histórico na transformação do 
Brasil. Em nome dos empreendedores brasileiros, o Sebrae agradece a todos que ajudaram 
a construir e a defender esse importante marco legal. Uma Lei inclusiva, vista como fruto da 
Constituição Cidadã, que nasceu do trabalho intenso do Congresso Nacional. 

SEBRAE 
= 

A força do empreendedor brasileiro. 
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Afonso Pena e Duque de Caxias foram as vias 
que mais registraram acidentes em dois anos 

DETRAN/MS assina acordo 
que diminuirá 86 mil mortes 
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Azambuja: Facilitar as exportações é o próximo 
desafio para potencializar a Rota Bioceânica 
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LUCIANA AZAMBUJA 
Subsecretária Estadual de Políticas Públicas para as Mulheres 

"Violência doméstica 
não é só uma questão 

de segurança 
pública, e sim de 
sensibilização da 

sociedade" 

pecializad 
combate à violn 
Sincontra mulher 
À Subuecretária 
Estadual de Pol 

Públicas 
implantou 17 no qu 
va nal il na cidades de. pecatizado para mulheres é 

tender que à violência contra 
pequenoe méd ada, sem tolerada ou 10 

do Par falar mat 
Noca do Grupo Feto de 
Comnieação e apresentado 
por Caos Ferera e Otávio 
eta era voecretára Es. 

feminicídio, com mulheres 
idosas. Estupros de mulhe 
es com 100 amos. Ela não 

A Coca Depois dean. 13 
tas vituações de iolências é 
natural que haja aterações 
comportamentais. À partir 

tadua de Políticas Públicas. disso, que Governo eua. povtui um perfil. do agressor 
pra ax Mulheres. Luciana “equipe têm observado mas vo da vítima, independeme 
Arambuja atitudes da vitima e do de celigido, raça comi. ida 

agrensor? de, nível soca) e classe ed 
A Critica - Como foi o “Luciana « Vou dar um. cacional Então precisos 

trabalho da subsecretario, — exemplo de Sidrolândia. que 
em conjunto da Polícia Ck- recebeu nossa pimeirasala . seja eficaz e cficicte para 
vil para implementação das . lis. O município já tinha.“ lodas as mulheres e meni 
salas lãs mor municipios. uma rede de atendimento à. nas ul muto-grosenses. 
dl interior do Estado? mulher. umarede 

ter ama política pública que 

Citi hu nCom ic Ng 
a spelaizadade Rea apervamos um | atingimos 
mento à Mulher (DEAM). aumento de qua- | NOSSO Objetivo, | política utraba- tica na Ca de Ml a mae a de cepa 
ciganos pois regio cm sec das [incantivar am Das que ja fo ai As sodo lo fa rg ponterores à [mulhensa — Nramacreras Pee do Et. it |rcuraem | É 
rd o om TE no ing | apo, pr cade nnimemo. Mas a nosso obeino, [encorajar remos arte de 

errapor flag Hole meto selos porno picante ai 
homens e meninos são sem 
prebem vindos. Eu costumo 
dizer que. e as meninas eae 
mulheres não conhecerem 
seus direitos. não vão poder 

são? Eram lacunas que pre 
cixávamos resolver Carta 
cias que pri 

aromperem osilêncio 
curarem uma de) 

pro 
paca de 

vamossupeir.  p 
m 2017, ima 

guramos, por meio do G 
Verno do Estado primeira 

lícia para denunciar a 
resado que vinham sofre 

do. Esta anonsa visão, ndo 
tem como falarmos que a vi 

cala lá, no Instituto Més 
co Legal de Campo Grande. 
O tocoera atendimento per 
cal ds mulheres e criança 
da Capital, vitimas de 
lência, que fosse mais ac: 
Ihedor, mais humanizado 
Com resultados positivos 

n 2015, levamos o eoncei. 
do de humanização das salas. 
“lis ao delegado geral da 
Polícia Cívil, na época, De 
Marcelo Vargas, que com: 
pro totalmente à ideiae por 
isso, precisamos dar todos. 
ceméritos e agradecimentos 
AoliciaCivilde Mato Gror 
so do Sul que permituina 

ramos quatro salas em 
2010, beem 2020, 17ago- 
a, em 2021. Hoje são 25 
sala is as delegacias de 

olência aumentou em todos 
cs lares de Mato Grosso do 
Sul pois esta é uma violên 
cia ilenciosa e velada dem 
tro de casa, mas nós acre 
tamos que Estamos contro 
indo para que as mulheres 
compameomo silêncioe que 
a violência ocurme com um 
número muito maio do que 
às notificações. Estima-se 
uma sub autiicação de cor 
ca de 60% de casos. Ent. se tivemos até o fim de no” 
vembro.aquino Estado. qua 
se 16 mil boletins de ocor 
ncia, podemos ter quase 
AS mil mulheres em situação 
de violência que buscaram 
avesigação criminal ou de 

Nosso papel é de Eser as. 

mens não souberem qu. 
aquele ato que ele pratica é 
considerado crime, eles vã 
continuar reproduzindo 
Muitas vezes o agressor foi 
criado em um lar comtel 
abusivos, oque far ele pe. 
petuar este machismo emee 
lição à dominação e poder 
com as mulhere 

Sempre que fazemos ro- 
das de conversas, plenas 
xividades presenciais o vir 
tuas, e vemos homens em 
meio ao nosso público fica 
mos contentes. porque per 
cisamos falar para eta pa 
ela também: Não temos 
ações específicas para ho- 
mas empeahamos todos os 

Vermamentas que 

Tribunal de Ju 

des” Nós ma subnccretria 
de Estado e políticas para as 

mica damalher eo direi 

A Crítica - Qual é sua 
avatiação sobre o trabalho 
prestado, a cerca de lodo 
ano, na área de proteção à 
mulher * qual ponto deve 
ser melhorado em 20 

Laciama - À necessidade 
de iteriorização do serv 

Nós temos umarede bem 
completa na Capital e noi 
ferir não temos todon 
aqui Ene 6o prende desafi 
da efetiva implementação da 
Lei Mara da Penha. À lei 
mais completa no mundo, 
que prevê a existência de di 
versos serviços. para que a 
mulher pon er atendida em 
duma rede de faema integral 
Que É o sacenaa da Cana da 
Mulher Braieira. Lá tem 

defensoria ais, delegacia 
Ministério Pólo. Poder ho 
diciáro, um alojamento de 
passagem. guardae a Polícia 
Kliar, com o programa 
Mulher Segura”. Serviços 

que no interior não temos. 
Eae é 0 aqua grace des 

“que a pandemia peu 
enem a implantação dos 
serviços no imeror Porque 
quando nós estávamos avão 
Gado eve que recier tudo, 
Emos projeto parou 

Segundo dados extuít 
cos, cerca de um lerço da 
violência está em Campo 
Grande, mas os casos de 
Feminicidho tiveram um au 
Theres não tiveram medidas 
protetivas e também não fo- 
Fam acompanhadas pelo se 
viço psicossocial do Estado. 
Então se cu puder alenca 
frioeitáio é aimenonização das políticas públicas eo fo 
talecimento das redes de 
atendimento às malheres. 

A Crítica - 
nubrecretaria 
Jazuirabalho de 
“empoderamento 
e capacitação 
dar mulheres 

desejam um re 
começo profis. 
slonair 

Luciana te 

eira. Aquela agresaão aut 
de afasta da Família, em 
ainação veladae &obviogue 
prisão do agresor se el não 
Tiver condições de pagar 
aluguel dar comida para ox 
Filhos. Vale ressaltar que 
meumo que esta violêocia 
ao aja vetalizado as cri 
anças notam e não é naudá. vel para nenhum indivíduo 
que esteja viven 

Então, em 3020 lançamos 
o programa “Recomeçar 
para dizer para as mulheres. 
que todos onda las podem 
escrever uma nova história 
É um projeto em parceria 
com a Sebrae, à Funtrab e à 
Rede Mulher Empreended 

de qualificação oo line 
devido à pandemia e em e 
tembro deste amo, oficinas 
presenciais de qualificação. 
Profissional, em Campo 
Grande. 5 
mais básico, como fa 
comico dica deo 
derumariesanato ou se apre 
pre que la con e 

temas desde o 

aoestima, de saber que é 
espar de colocar todo o 
aprendizado em prática 

Por meio da qualificação 
on-line mósestamos chegam 
dio nas aldeias, municípios 
comunidades. Objetiva é, se 
a pandemia permitir levaro 
programa. prevencisimente 
paraoimteriar do 
Estado. Nasema 
na passada. du 
rate a visita da 
Damares à Capi 
tai oram 
disponibilizadas 
5 mil vagas de 
cursos de quali ficação profissi 
onal. chamado 
Qualifica Mas ter”. da Gaver 

noFederaiparao 

estado de Mato Grossa do 
Sul. Ele totalmente one 
então as mulheres podem 

ceberoseu certificado. Tudo. 
no conforto do seu lar. Car 

Corea a Câmara dos Vere 
adore. para quecle passem 

aividual, como uma forma 
de driblar as problemáticas 

A Crlica - Poderia «o. 
mentar sabre a campanha 
“16 dias de Aiismo” e tem 
como intuito trazer visit 
“dade para o combate à vio. 
lência? 

Luciana - Quando fala 
mos em violência contra 
tado é 
aquela que deixa marcas 
evidentes no corpo da mu. 
iher. Mas é preciso falar 
nobre as divertas formas de 

aprimeira acer ci 
a Violência Física, 

violação dor direitos das 
mulbeces, por exemplo 
sobre tráfico humano, que 
é um tema pouco difundi 
do, sobre assédio moral € 
sexual no ambient de tra 
alho, sobre stalking, que 
€ o crime de perseguição, 
recentemente imterido no 
sistema penal brasileiro 
Nesta campanha, tivemos 
uma primeira parte 
presencial discutindo vi 

doméstica, o 
sa à úpica emita 

desse ciclo de violência e a 
importância das. medidas 
proteivas. Nas duas sema 
vidades virtuais, sempre no 
período da manhã, com ob 
Jetivo de alcançar profissi nais que atuam nos servi 
gos de atendimento de mu. 
Íleres em situação de vio 
lência de todo o Estado de 

Mato Grosso do 
Sul, contribuin 
do desim para a 
formação « me 
hor qualifica 
ção da rede, sem 
cpios com des. 
locamento. A 
pandemia nos 
ções que vieram 
para ficar, como de palestras 
online 



Principal cliente de Mato Grosso o Sul, China 
retoma importação de carne bovina brasileira 

bipartido ção | Valor Bruto da Produção agro no Estado 
Com sinal aberto na Capital prevê crescimento de 11% em 2021 

AA 

Produtos Naturais, Orgânicos, Sem Glúten. 
Sem Lactose, Diet e Light, Veganos. Vegetarianos, Todo brinquedo é um 

Suplementos e Produtos a Granel. presente para o futuro! - 

O 699217-0234 E 5 a E 

3222-1081 tos FAÇA SUA DOAÇÃO! 
R. Joaquim Murtinho, 1081 - Bairro Itanhangá Park AEE) e 

CEP 79003-020 - Campo Grande /MS 



ae Homenagem =) 

Câmara de Rio Verde de MT realiza solenidade 
em comemoração aos 68 anos do município 
4 



Px 
FX Negócios Imobiliários encerra a 2021 
com mais de 250 contratos assinados 



Espetáculo “Betel O Musical” promete encantar 
campo-grandenses durante a semana do Natal 

O desvio de verbas públicas 
compromete o investimento 
na saúde. 
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Dezembro 
prevenir contra 

Ao longo do ano, alguns meses 
ganharam cores especiais para abrigar 
campanhas de conscientização da 
sociedade sobre a prevenção e cuidado 
com a saúde 

Ás mais contcidas são Abuso do as campanha Oo Rs. prototor solar 
que aborda à prevenção do cânee deram, eoNovemro 
Aa, que levanta o debe em 
tomo da prevenção da câncer 
de próstata Somando css es 

Ox opte, tamém 
conhecidos como pecioes. 
ou Bros solares pros 
capazes de pesvenir os als 
provocados pela exposição Dolar Tio ini o velhos 
neo penca quimadara 
“ola, além do câncer da pele 
Fotoproteção oral 

uticionstas Cibele 
iara é Eye que 
integram a pe de Não 
do Port Atacadista em Mato 
Girona do Su afirmam que 
uma dica falancado é uma 
importante linda na pve 
são do câncer de pele Ciee 
Camara diz que “> Istpete 
dedão que devem cida radiação solar a pele 

o mês de Dezembro recebeu 
a cor Lara, osedhida para 
Aimboliza 
cer de pele A 
“apela Sociedade Brasa de 
Dermatologia - SH. 

Ocincerdapeletotipo da 
ocaça mai comum no Bra 
“e mama ou do de próstata, 
atinge aproimadamente TO 
mil fomena e mulheres cada 
amo de fora bem oque Quando descoberto o início 
indice de cura pasa dos 0, 
por iso é pesso ficar se 
don ins que podem aparecer 
do logo do tempo e mais que 
oo: foca na prevenção. 

Campo Grande 19 de Dstombeo de 2021 

Laranja: veja como se 
o câncer de pele 

dese poente, oqumicos 
amtotidantes, como Tico 
pena, rante fotoproteção ora de rios UV. Iipodem 
à desemolviment de células 
cameeigenas e inibem a ação 
de radicsislvrs, retardando 
odesemolvimento do câncer 
El Ko exe 

indo lime par quem 
cava peles asd "É 
recomendado comi peixes 
us ômega À como são, 
andina, tum, anchova 
e, piano, tim é cut. 
Vegetais vene-escurs, como 
oco, pia ic 
da agrião, aimoiro e chi 
Diu penca tbém pras 
Ara é legumes io em io: 
Pimentão vermelho, pissgo 
Esq mando, ga veis 
tela Olga como 
tha € maes também so 
ms old 

de Ameixa e Castanha-do-Pará 
Ingredientes 
Te Vara (a) eta de go eta tra 
té 2a fd) de amena seca picada 

Moda de Preparo Penece todas 5 ingredientes secos 
Emonra ge, bta o vo, coloque aços marta e 20 poucos o 
que os egressos, anranão 
-oscomo logue Jão pia Dt, basta misturar os 

duma ec de plo que segue 
a recmedaçõe de uma eta 
adivl oi Ada too - Va (depara Ds ouanases qe 

cata Ed ama Fr el de torta quitar dedo pe Past praura ema de plot as de et À qr cr de nto eo Pass puma load pts o es do ind mas 
Vá nca ) e mana oo asp a Je que td dos 

prum "Quinta Vende 

Poetas de MS realizam lançamento Coletivo de livros neste domingo 
Poetas de Mato 
Grosso do Sul 
realizam neste 
domingo (19) o 
lançamento 
coletivo de livros 
publicados na 
pandemia 

car cidade, Do cc cado po 

diem ua da rp 
cp a junção ds página 
“ue cr ear co a da 
tandem éra 
japonesa O Coletivo ear 4 
eds comam una irem 
ões enem pro rr 
Poema ma Quarentena Em 

toe o orpanadoo da vento 
tão também poetas que res 
tiraram Quarentena MS”, que en 
primeiro amos da pandemia 

a pa e es o de ag trem ave um ado 

tdo de velo soc 
“qe ala 3 pos do Esta 
pera da poema” ateu 
pata F Gondim, tm dos 
Coletivo. Segundo Gonbim, é 
eo po tdo Las a 
ms rã ma ap cr 

Ooo pe “Cetro 
Taj Pr eco coça 
do 9%, a Biblinteca Estadual 
Ai Pa e ed da und 
ão de Cu 
lda va enem 

dm as cu eu e pa 
Todos os livros serão vemos 
oe cab bs de 10 To vale acadado ser dado 
a fra deco ac pasa 
Cima Sat. que poa aut 

eo Tapada cm ro 
eee dep tem sumo 
“lo mp po em 
Cpo Gde o Estao 

O odeio seg em 3 
à época parto e premia 

Medicina de primeiro mundo 
voltada para a prevenção. 

Seg/Sax. dos 7h e 19h | Sábado das 7h ds 14h 

R. Marechal Randon, 2391 - Centro Tels (7) 3047.5252 - Campo Grando Ms 

Laboratório ImunolabMS 

EXAMES PARA CONCURSOS! 
Realizamos todos os exames laboratoriais. 
de análises clínicas para concursos. 
Possuímos também coleta domiciliar 
para sua comodidade, sem taxas. 

aci Bo Sete de Setenta, 1080 7 Unidade Ha Arc dr, 140 

3047.5222 



po a Dean des 3 

Campanha de Recuperação Ex-colunista do “A Crítica” lança livro 
de Crédito Nome Limpo negocia 
mais de R$ 5 milhões de Reais de culinária com mais de 100 receitas 

cum regoçã e eo de pra peca e 

Unidades da Smart Fit arrecadam alimentos 
= para a campanha Natal Sem Fome na Capital 

LOCALIZAÇÃO 
Em Campo Grande são 4 os 
endereços posses para à 
rega ds alimentos 
Unidade Norte Su venda 
PrsereEmesoGue 

Arnã á aih er naidados peer prio ai Cub 
Orgãos são captados para !===ii=nim dm tatiana T de Jo de com 

transplantes na Capital a ci ea md 
empre falar da importância da + + Avenida Mato Grosso, T744, 

As córmi rar k Centro 

foram captadas 
no Hospital E 
Unimed Campo 
Grande 

O aconçou bemcedo 
sta oe. cm sea ia pr 
fada Uma Campo Grande 

O Pioneiro em Transporte no Estado. 

a encomenda com rapidez e pontualidade! 

campo cranDE cuatores NOVAALVORADA | CEL SAPUCAIA Fora (87) 1018 Fora e setar | Fon (BSS 
DOURADOS SIDROLÂNDIA ARAL MOREIRA JARDm 

E ço Fere (87) Ser Fone (67) SMBB0S8 | Fone: (7) 0088132 
lato a da Família mesmo e 

coordenadora da Co- . momento de sofimento. 
Inicia de 

PONTA PORA MARACAJU RIO BRILHANTE Fone (87) serras Fone (om susdarda | NOVA ANDRADINA 
AMAMBA FAPORA. VILA JU Fone (57) Meteo Fone: (57) SMS -ese IinMEMA 

CAARAPÓ PARANHOS Fone (Er Seo For fer sasacses | ron (7) SIT para Transplante So ipa Vain CG Dra 
Giuvanta Pados de Meneres 
espia que mais necessirioé em todas as cidades. 



E comporão, o de pa 
to d 

Renovado, Chevrolet Equinox 
2022 vem ao País na versão RS 
Mercado SUV feito no México tem visual e interior atualizado, mas mantém 

motor 1.5 turbo a gasolina de 172 cv e câmbio automático de 6 marchas 

b SUV DO CIVIC, 

rente faróis, grade e para-choque” 
tedesenhados tém linhas mais. 

arrojadas: 
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Agora éo momento ! Mercado imobiliário 

certo para investir ! de Mato Grosso do Sul 

em imóveis 1 deve fechar em alta pelo 

2º ano consecutivo 

NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS 
CRECI 9759) 

ANO 01-Nº 02 - EDIÇÃO BIMESTRAL - CAMPO GRANDE - MS - DEZEMBRO DE 202] JANEIRO DE 2022 

FELIZ 
Ba <U- 0R3 

Que todos os seus projetos - 
e sonhos se realizem! 

São os votos da família FTX. 

U ; o 

Mais de 2.000 imóveis em Campo Grande e região. | WWW.FTXNEGOCIOSIMOBILIARIOS.COM.BR 
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AR RES COM.BREIRO DE 2022 - 

FERNANDO MOYA DE MORAIS E THIAGO NORMANDO 33 
Diretores daFTX X 

MERCADO IMOBILI RIO DE MATO GROSSO DO SUL DEVE FECHAR 
EM ALTA PELO 2º ANO CONSECUTIVO 

valorização do 
setor imobiliário 
m 2021 mos- 

trou que este é o momento 
para quem quer investir 
em imóveis. Com a baixa 

»Mercado imobiliário 

le Mato Grosso do Sul 

leve fechar em alta 

pelo 2º ano 

consecutivo 

O setor imobiliário do Brasil 
leve crescer mais de 12% em 
2021, em relação a 2020. É o que 
srojeta a As: ão de Dirigen- 
es de Empresas do Mercado 
Imobiliário (Ademi), para qu 
» Valor Geral de Vendas (VGV) 
incerrará este ano em torno de 
R$ 99 bilhões no Brasil. 

O otimismo na previsão é jus- 
ificado. No ano passado, o valor 
vendido ficou em cerca de R$ 88 
jilhões, indicador considerado 
im dos melhores e que mostra a 
quantidade de receita que pode 
ser gerada com os empreendi- 
mentos residenciais. 

Três fatores foram determi- 
nantes a esse avanço; o crédito 
mobiliário baixo, mesmo diante 
lo aumento na taxa Selic; a 

ão, mesmo durante a 
Bandemia da Covid-19, da ati- 
vidade de 85% dos canteiros de 
bras no país e a requalificação 
lo conceito de morar, decorrente 
lo teletrabalho e home office. 
Para O presidente do Sindicato 
los Corretores de Imóveis de 
Mato Grosso do Sul (Sindimo- 
veis/MS), João Hercílio, o cenário 
no mercado imobiliário nacional 
» regional será de crescimento 
nunca visto no setor. “Estamos 

FERNANDOMOYA. 

das taxas e o aquecimento 
nos lançamentos, o merca- 
do consolida que só tem a 
crescer nos próximos anos. 
Este ano tivemos um cres- 
cimento na venda de imó- 

provendo uma alta 
sa. Só no primeiro semestre de 
2021, tivemos mais de 1 bilhão 
em financiamentos imobiliários 

imento já reflete 
diretamente nas imobiliári 
Um exemplo, é a FTX Ne; 
cios Imobiliários, uma empresa 
referência no setor de imóveis e 
investimentos de Campo Gran- 
de/MS. Em 2021, que dobrou 
seus resultados, finalizando o 
ano com mais de 225 contrato: 
assinados, movimentando mais 
de R$ 108 milhões só neste ano. 

Para Thiago Normando, sócio 
proprietário da empresa, esse 
crescimento está diretamente 
relacionado a qualidade do seu 
time de corretores e colaborado- 
res. “Só tivemos esse resultado 
graças ao nosso time que se de- 
dica com garra. Todas as nossas 
conquistas só foram possíveis 
devido ao comprometimento e 
perseverança de todos que fazem 
parte da FTX”, disse. 

Segundo Fernando Mk 
também sócio proprietário, 
outro fator que influenciou foi a 
empresa investir em capacitação 
para todos os setores. “Ter uma 
equipe alinhada e capacitada 
com certeza foi um dos princi- 
pais fatores do nosso sucesso. 
Aqui na FTX Negócios Imobi 
rios acreditamos que capacitação 
e valorização do nosso pessoal 
é indispensável para o sucesso 
pessoal do colaborador e da 
empresa”, finalizou. 

Evo, paso posanmo Cones Setor É stone 

veis de alto padrão. Isso é 
a certeza de que comprar 
imóveis é o melhor in- 
vestimento atualmente”, 
Fernando Moya. “Tivemos 
os melhores resultados, 

dobramos nossos núme- 
ros. A solidez do mercado 
imobiliário nos últimos 
anos só carimbou algo que 
nós já esperávamos. Para 

o investidor ou para quem 

A Ata Notarial e sua utilidade para o cidadão 

DEBORA CATIZANE 
Tabollá de Notas 
DKMYARA FRANCO 

Escrevente 

A Ata Notarial é um instru- 
mento público utilizado como 
meio de prova, sendo reali- 
zado perante um tabelião de 
notas, de modo terceirizado, 
nos termos do Art 7, inciso III, 
da Lei nº8.935/1994 (Estatuto 
dos Notários e Registradores) 
Sendo assim, o novo código 
de processo civil, em seu 
artigo 384, caput, reafirmou a 
importância da Ata, ao dispor 
que “a existência e o modo de 
existir de algum fato podem 
ser atestados ou documenta- 
dos, a requerimento do inte- 
ressado, mediante ata lavrada 
por Tabelião”. 

Dessa forma, o Notário irá 
atestar, por meio de documen- 
to, com fé pública, mediante 
a utilização de um dos seus 
sentidos, um fato da vida 
cotidiana, coisas, pessoas ou 
situações, com imparcialida- 
de e neutralidade, podendo 
fazer constar dados repre- 
sentados por imagem ou som 
gravados em arquivos eletrô- 
nicos, mensagens, conteúdos 
de site de internet, material 

É FIXNESÓCIOS IMOBILIÁRIOS - Atendimento: 
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audiovisual ou produção 
artística e cultural em geral. 
Assim, há a preservação do 
fato para o futuro, fazendo-se 
prova antecipada e plena, 
com função certificadora ou 
autenticadora. O Tabelião 
age como observador, em 
caráter passivo, com ausência 
de opinião e juízo de valor; 
sendo o autor do documento, 
sem participação das partes. 
Existe, em verdade, proteção 
de direitos. 

No que tange à força de fé 
pública, tem-se a autentici- 
dade, isto é, certeza quanto à 
autoria documental, garantia 
quanto à pessoa, momento, 
local, razões e modo, bem 
como a veracidade dos fatos 
ali relatados. 

Um exemplo, muito co- 
mum hoje em dia, é a Ata No- 
tarial de Constatação na Rede 
Mundial de Computadores, 
ou seja, quando o fato se dá 
no meio digital. O interessado 
vai até o cartório de notas, 
com o seu celular e solicita 
que o tabelião ou o escrevente 
autorizado acesse o endere- 
ço na internet que é objeto 
da questão, assim o notário, 
transcreve o que presenciou 
e certifica o conteúdo existen- 
te, data, horário de acesso, 

MSK Rural 

quer um imóvel para mo- 
rar, 2022 será o ano para se 
comprar ou investir, Nós 
da FTX Negócios Imobili- 
ários somos uma empresa 
consolidada e estamos 
aqui para trazer para nos- 
sos clientes os melhores 
produtos e as melhores 

horário de publicação, nome 
do usuário que publicou, 
e por fim, a imagem da 
página acessada poderá 
ser impressa no próprio 

rumento notarial para 
uso do solicitante. Assim, se 
eventualmente aquela prova 
se perder (usuário excluir ou 
outra parte deletar), ela terá 
sido registrada no livro do 
tabelião, podendo ser utiliza- 
da a qualquer tempo como 
prova judicial. 

Outro exemplo recorrente 
é a Ata de Usucapião, no 
qual o interessado juntapro- 
vas, documentos e até mes- 
mo testemunhas para atestar 
a posse, de maneira que o 
registrador entenda que foi 
cumprido os requisitos que 
permitirão a regularização 
deste imóvel de forma extra- 
judicial. Sendo assim, uma 
forma de “desjudicilização”, 
ou seja, retirar da competên- 
cia do Poder Judiciário, qu 
tões que possam ser resolvi- 
das, pela via administrativa, 
âmbito extrajudicial, para a 
celeridade dos processos. 

Certóriogy Catizane 
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IMÓVEIS EM CONDOMÍNIO 
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Dama - Sobrado com 296,25, Alphavile- Sobrado com 28, Estrelado Sul - Casa com Sim!, Chácara Cachoeira - Sobrado com 180m?,  Damha ll -Sobrado com 350rr, Shalom - Casa com 195,2, 3sultes, 
3sultes, cozinha planejada, 2sultes, 1 suite master, Tsue com closet, 2 quartos. suite com sacada, 2 quart Ysulte máster, 3 suítes, covinha, sala para 2 ambientes, 

SPA nos fundos, espaço gourmet corta planejada, espaço área gourmet com churrasqueira sala para 3 ambiente e jardim escada emgranito área gourmet garagempara 2 carros, área gourmet 
com fogão a lenha, Bourmet com churrasqueira. eespaça para construir uma piscina e iscina aquecida com idro episcina 

forno de plzza e churrasqueira cóD-z187 cóo-z380 cóo-2549 cóD-2601 
cóo-10900 

Dama «Sobrado com 28km?,  Altoscia Cachodira - Sobrado com 135m?, Carandá Bosque - Sobrado com 3464lmi, Bamba f1- Sobrado com 270 Dama - Sobrado com 500rm?, Vila Nascente - Sobrado com 121,86 
sufte máster com closet. Isulte 2 quartos, área gourmet Isuite comsacada suíte comarmário.  Isuitemastercomsacada.2 suites, Isuhemaster, 2 suites, salas empé Tsulte com Closet, 2 quartos, 
banheira e sacada, 2 suites com chumasqueira piscina aquecida e churrasqueira salas de estar e ty com pé direto duplo direito duplo, área gourmet, rea gourmet, 2 vagas de garagem 

com sacada, área gourmet e piscina cóD-3018 cóo-33s3 e área gourmet com piscina piscina com hidro, adega e jardim cóo-3808 
cóo-2976 Cóo-z154 cÓD-2437 

Jardim Paulista - Sobrado com 15683. Damha - Sobrado com 349:72m. Aloha - Sobrado com 182m?, — Alphavile IV - Sobrado com 18597? Alphovile - Casa com 198m? Monte Castelo -Sobrada com 157, 
Tsulte, 2 quartos, cozinha planejada, 1sufte máster com sacada, sulte com closet, 2 sutes aquário na sata, 3 suítes, área gourmet com churtasugeira 3 suites com armários, sala com pé direito 4 sultes com armário varanda gourmet 

garagem para 02 carros, área gourmet. 3suites, área gourmet com churtasquelra espaço gourmet com churrasqueira piscina aquecido py dependo e vaga de garagem para 2 carros 
comjardim. e pesiena com cascata e hidro e piscina com hidro cóD-s048 cóo-4102 cóo-s09 
cóp-3840 cóD-4024 cóD-4025 

2022 de-muita prosperidade e 

realizações 

CAMPO GRANDE MS 
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CASAS E SOBRADOS 
CRECI 9759-) 

[2 ” 
R$1.500.000,00 R$980.000,00 | R$950.000,00 R$1.000.000,00 R$1.400.000,00 R$ 4.500.000,00 

Vilas 8085 - Sobrado com 03. Isulte Cidade Jardim - Sobrado 280m'. Monte Libano - Casa com 2157. Centro - Casa com 245 Glocondo Os - Sobrado com 480m!.  jardimas Estados - Casa com 7lám, 
master, 2 suítes, sata para 03 ambientes, estilo rústico, 2 suites. sue, 2 Gemisultese quarto sala Tsuite, 3 quartos. garagem para 3 suítes 3 quartos, salas de estar Zsultes, Zaptes, 4 salas. árem gourmet 
Bsragem para D3carros,verando gormet  Zquartos.salsecotinhaemplas. para 03 ambientes, garagemampia O caros, excelente localização entar e mais. varanda gourmet com piscina, sauna e multa área externa 

complscina e loft completo varanda com churrasqueira para 02 carros e área gourmet efaclidade de acesso. com piscina maravilhosa cóo-36m 
Cód36 ectmados espaçosos cón-usa cóo-1841 cóo-3073 

Cód, 1095] 

— = — 
R$2.800.000,00 R$ 2.000.000,00 R$ 780.000,00 R$ 690.000,00 R$1.100.000,00 R$ 880.000,00 

Vila Cia - Sobrada com 680mt. é sules, Via Planalto Casa com 180m, Via Planalto Sobrado com 168m?, — Glocondo Orsi- Casa com Z1819m,  Tayamá Park - SObrado com 292:29mº, Jardim TV Morena - Casa com I7Sm, 
3auartos, é salas, garagem coberta Tato, 2 quartos. cozinha 3 suites sala para 02 ambientes, "suite, 3 quartos, saias amplas, Isulte, 3 quartos, escitóio, Ysuite, 7 aptos, sala para 02 ambientes, 
para é caros área gourmet com a/e,2salas, ma gourmet cozinha comave lavabo, área gourmet, churrasqueira e garagem salas amplas. área gourmet com piscina . paragem para Oá carros e rua gourmet 
com linda piscina com cascata e 05 vagas de garagem. piscina e garagem para 02 caros. coberta para 02 canos. cóD-3485 [RE 

cóD-3973 -2640 cóo-2802 cóD-3284 

“um 

7 = Ea E 
1.390.000,00 1.590.000,00 “ B00,000,00 R$750.000,00 R$ 550.000,00 R$1.200.000,00 

Jardim São Bento Jardim Austonomista - vila Rosa Pres - Sobrado com 232m*. Jardim TV Morena - Sobrado com 120, Jardim São Lourenço -Casacom201 Tlm”, Vias Boas-Casa com 222mj, 
- Sobrado com 442rn?, 3 sultes sala Sobrado com 278 40m! 3suites,Iquarto escritório. salas Tsuáte Zauartos, sala comcocinha — Isulte, 2quartos. sala para 02 ambientes, ER 

para 04 ambientes. cômodos amplos e Vsulte master. 2 suites. sala com amotas, piscina chunasqueia ejardim Integrada e garagem para? carros edicula nos fundos com laptoe I quarto Jantar e tv, piscina e churrasqueira, 
nani Lina pé direito dupla. cozinha coma/e, cóD-404s seletor epsiom cóD-41z7 PRA 

=3TIA, 44 4144, piscina com hidrosmassagem. 
cón-s008 

A união entre a moda e a arquitetura, 
e nno traduzida no conceito de vestir a casa. 

CAMPO GRANDE - MS 

contato(adellannocampogrande.com.br 67 3201-9878 

Rua. Dr. Paulo Machado, 200 - Santa Fé, Campo Grande | MS 67 99298-0787 
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Via Vias Boas -Terenocom 360. Centro: Teen com00m:, Via Albaquerque Morte Castelo - Terena de esquina São abril do Oeste - MS Via Manu! Terena com 
com esco em alvenana, cdmenses de 20140 Terena com 904: comam em localização prvtegiada 2780rré emlocalzação pivlgiada 
medindo 125mº com 5 salas. em excelente localização próximo a UFMS e ao famoso 8 cóo-zm cÓD-1894 

Ibanhero e coinha có0-775 cteço Escobar 
CÓD-453 cóo-776 

Amambai Terena com 1200m? Via Planalto - Tereno Monte Castro Tererocom 800? São Francisco- Temeno com! 20040? Centro Testeno com 900m: Meta do nto - Tereno 
dimensões 20X 60 emuma tom 5 000m?, excelente localização em ótima localização com Cut antidso emexolente localização dimensões 30X 30 em excelente com 7150, dimensões. 

estima localização cóo-2229 cóo-2992 cóo-3027 localização para imóveis comerciais de 5825x70 e esta 
cóo-n67 cóo-33se apenas a 500m do Parque Sóter 

cÓD-3746 

Jardim Leblon - Terreno com 4032mm?, Jardim Jacy - Terreno todo murado Terrasdo Golfe - Terreno Dama (V - Terreno de esquina Jardim dos Estados - Jardim São Lourenço - Terena. 
com aptidão para investimento com LOBO DOm, cimensões 24 X 45 emum dos melhores em condominio com Si2m Terreno com S04m. dimensões com 4960m', dimensões 40xi24 

econdomírios em excelente localização condominio com 2. 073.58? cóo-s059 U X 36 em excelente localização cóo- 3507 
cóo-szs cóo-sm9 cóo-sm 

8º Tabelionato de Notas de Campo Grande 

Eficiência e segurança jurídica notarial » Testamentos - 

Procurações - Atas Notariais - Reconhecimento de Firmas - 
bend Catizane 

Autenticações de Cópias - Inventários - União estável - 8º TABELIONATO DE NOTAS 

Divórcio consensual - Lavraturas de escrituras e 

Procurações de forma on-line 
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APARTAMENTOS E IMÓVEIS COMERCIAIS 
CRECI 9759-) 

Corandá Bosque - Apto com Z4imêrico Santa Fê - Apto com NS 35m?, 1 suite, Centro - Apto com 211,05, 2 Jardim dos Estados - Apto com I96m?, Centro - Apto com 4 Om, 2 sultescom Centro - Aptop com Z4lmy, suíte, 
em armários, é suítes e 4 vagas 2 quartos, sala para 3 ambientes, sultes com armário embutido, 3suítes, sala para (03 amblentes, closet. banheiras e varandas, 2 quartos, cozinha planejada 

de garagem varanda ampla, cozinha com Tsulte com closet, corinha varanda gourmet, 2 vagas de garagem 2 suites, sala comlareira 2 vagas de garagem 
CóD-637 afpe 2 vagas. CÓD-2946 = a cóo-3830 cóD-1796 cóo-2593 

-789 

Monte Castelo - Apto com dm, Vivendas do Bosque - Ato com Já2m?, Monte Castelo - Apto com 15273, Jardim dos Estados - Fat com SO, Amambai Escritórios Vila Palmira - Ponto comercial 
Tsule, 2 quartos 2 vagas suite, 2 aptos, área gourmet e coinha, "suite máster combo, Terraço Solarum com Piscina de borda é Cozinha Industrial em residência com 648,60, 
de garagem e sacada ampla sala para 2 ambientes, 2sultes, sacada gourmet Infinita e vista panorâmica. excelente localização com 230 96m! com sales comerciais. 

cóo-2n20 completa em armários Dell Ano cóo-3901 cóo-3953 cóo-3090 integrados em excelente localização 
cóo-amo cóo-3839 

AS ma ima “egg ' — o É 
w 

Santa fé - Sala com 42, Vivendas do Bosque - Sobrado Jaren dos Estados - Vila Planaito- Sobrado com 40 Bm Via Progresso - Imóvel comercial Santa Emilia - Imóvel comercial 
sala nova em andar alto comi69,B4m, suite, 2 quartos, Sala com 65, no Editicio possa três andares com potencial com 950 salão defestaspara muito bem estruturado com galpão 

cóp-3098 coznha planejada, área gourmet Atrium Corporate para IS salas 150 pessoas sentadas, um quiosque de 350mº em amplo terreno 
epbcina cóo-3981 cóD-4072 com espaço gourmet e 6 apartamentos cóD-4082 

cóD-3930 cóo-som 

(COF ANA MARIA 
Oculos para quem tem « lo 

(O soco243040 RO 673201-8418 

[Z anamaria oticamsOgmail.com 

(Q 23 Afonso Pena, 3054 | Centro | Campo Grande | MS 
CEP:79002-075 
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LOCAÇÃO « IMÓVEIS RURAIS 
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CRECI 9759-) 
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R$15.000,00 R$5.200,00 R$1.200,00 R$2.600,00 R$ 6.500,00 , R$ 15.000,00 

ardem Monte Libano - Prédio Comercial Santa fé «Sobrado com 205m: Tiadentes - Aoto com &Om ES IP IpRA ep eres [PSPES seta 
com 800 de área construida, BO Zquatos Iate 2salase res gouimet 2 quartos com armário corihas 3 cumes com atrai cobria ebaricio —- Jquatos Is, área gosrmete bem” com 359/72 recepção Zesetéris, 
de teen e intrmestrutuaistalaco cóo-1098 mericana com armário cooktope forma unados COD - 2888 o apra irao DT OR a 

coo-sm cóo-1558 cóo-sus cón-3882 

E 
SE” = 
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ho R$4.500,00 7 R$1.700,00 R$3.000,00 R$1.000,00 "á R$1.800,00 / R$ 4.000,00 

Marim Veraneio - Terreno Amambaí - Apto com 187m?, Z quartos. Centro- Apto com 240rrP, 3 quartos. Vila Miguel Couto - Apto com 55,33m?. Vila Margarida - Apto com 77m? I suite, Nova Lima - Salão Comercial 
com 10,010,00m" Ysulte com armário, cozinha. Tsulte. cozinha. 2 vagas de garagem Tsulte. 2 quartos. cozinha comasmário — demi-sult e, sala com dois ambientes e com 200m?, mezanino. 2 banheiros. reino upa E mono ca um ea 

CÓóD-3420 de garagem CÓD - 3815 O -38M “cuas vagas de garagem CÓD. cóD-3682 

ri 
-— 

R$8.000.000,00  R$77000.000,00 ' R$1.700.000,00 'R$6.400.000,00  R$10.000.000,00 ' R$8.600.000,00 

402 Ha em Corguinho-MS, Fazenda com Fazenda em Rochedo-MS com 606 Fazenda em Banderantes-M5 TO Ha em Terenos a 424m Fazenda em Dois mãos 409 ha emas da Rio Pardo-MS. 
formação e montagem nova, Ha, 24 Kim do asfalto, dupla com Bá Ha, 33 Kmdo asfalto. terra de Campo Grande com TO Ha plantados do Buriti=MS com 200 Ha, Toda montada, excelente de agua, 

ótima altitude terra com dupla aptidão e 300m. comduola aptidão ena em soja, beira de Fio, tera preta, próximo ao asfalto com orar os scmnsáG IA 
aptidão CÓD - 3192 cóD-n93 beira do rio Barreirão. CÓD - 194 pronta emontada CÓD - 3369 eatpão para máquinas CÓD - 3671 aa Cidade. CÓD: 

400 Ha em Dois idoso Bu-HS. Fazenda emCamaova-N5.2065Ha. — Fazendaem Sdlânda-M5. 256 Ha Fazenda no Pantanal do AbobraMs. Fazenda em São Gabriel d'Oeste, Fazenda em Paraíso das Águas, 
com 9 Invenadas, 2mangueiros, 50% formada beira de Ria, apenas km — 12km do asfalto, montada e pronta. 4430 Ma, 52 Km do asfalto. casasede. 560 Ha. na beira da BR. agricultura 1040 Ha, na beira da BR.. topografia mentagemde primeira. teracomdupla—— caCidade, topografia ondutaca. Gupla aptidão a apenas 7] km de casa pelo, mangue, B divisões Má mais de 30 anos plana, mangueira completo, córiego, 

aptidão a 140 km da Capital CÓD -3762 Preço de oportunidade CÓD-3940 Campo Grande. CÓD - 3980 E] E toda formada com 200 Ma em soja. 
CÓD- 4204 

a (De 98403-9828 Wo; 3028-4198 Es 
mr ficado E Q Rua Dr. Arthur Jorge, 2212 - São Francisco 

FORNELLO 

= 
abor, qualidade e pão quentinho todo d: 

algado, doces, cafés e muito ma: 
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E TIVIDADE 

UI: 
Quando sonhos se conectam, 

vivemos acima das expectativas. 

Conheça Fo | if (E | O 

oficio Gran €, BA PJZa NR RN 
Central de Vendas e Decorado 
R. Sete de Setembro, 2116 Jd. dos Estados 
67 3044-1070 | 67 99215-5538 


